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جلول حجيمي الأمني العام للنقابة الوطنية للأئمة لـ" الو�سط "

ندعو ذوي الأمرا�ض اإىل جتنب امل�ساجد 
.     على الولة �سمان تعقيم يومي للم�ساجد ورفع عدد موؤطريها

رحب الأمني العام للنقابة الوطنية للأئمة جلول حجيمي بقرار اإعادة فتح امل�ساجد , داعيا اإىل �سرورة 
توفري كافة �سروط الوقاية ببيوت اهلل , كما �سدد يف ت�سريح خ�ص به جريدة » الو�سط » على �سرورة 

عدم ارتياد الأمرا�ص املزمنة وكل من يحمل اأعرا�ص فريو�ص كورونا  امل�ساجد حماية لأنف�سهم ولل�سحة 
العمومية وكذلك لدعم جهود الدولة يف حماربة هذا الفريو�ص القاتل .

عطار باية 

الأئمة  لنقابة  العام  الأمني  وذكر 
هذه  ان  الدينية  ال�ش�ؤون  وم�ظفي 
كانت قد طالبت من اجلهاز  الأخرية 
فتح  اإعادة  ملف  درا�شة  التنفيذي 
بعد  مت  اأن  اإىل  م�شريا  امل�شاجد 
عبد  اجلمه�رية  رئي�س  على  عر�شه 
املجل�س  اجتماع  يف  تب�ن  املجيد 
على  امل��ش�ع  عر�س  للأمن  الأعلى 

رئي�س اجلمه�رية يف املجل�س الأعلى 
كافة  لها  اأمنية  هيئة  باعتباره  للمن 
واإح�شائيات  اأرقام  من  املعطيات 
ح�ل انت�شار ال�باء يف كل رب�ع ال�طن 
ترحب  النقابة  اأ�شاف  كما  لذلك   ,
بال�شجاع  و�شفه  الذي  القرار  بهذا 
ح�شا�س  �شحي  و�شع  يف  وامل�ش�ؤول 

تعي�شه الأمة
احلك�مة  قرار  من  بالرغم  اأنه  وذكر 
بداية  بغلق امل�شاجد خلل  القا�شي 

اأن  اإل   19 ك�يف  فريو�س  انت�شاء 
الأطباء  مع  ال�اجهة  يف  كان�ا  الأئمة 
ال�رشطة  وم�شالح  املدين  واملجتمع 
التح�شي�س  ال�طنني  خلل  والدرك 
والت�عية وم�شاركة جمعيات املجتمع 
حملت  الت�عية  خلل  من  املدين 

والتح�شي�س وال�ق�ف مع ال�شحايا .
فتح  اإعادة  قرار  يخ�س  وفيما 
امل�شاجد دعا حجيمي امل�شليني اإىل 
ال�قائية  بالتدابري  اللتزام  �رشورة 

عليها  رئي�س اجلمه�رية  التي حر�س 
العلمية  اللجنة  ت��شيات  على  بناء 
الفريو�س  وهي  ومتابعة  لر�شد 
جميع  م�شلحة  ح�شبه  يف  ت�شب 
اأنه  اأبرز  كما  اجلزائريني  الأمة  اأبناء 
الذي  امل�اطنني  على  الأح�شن  من 
اأمرا�س مزمنة كال�شكري  يعان�ن من 
اأجر  التزام بي�تهم ويحت�شب�ن  والرب� 
اأما  لأنف�شهم  حماية  اجلماعة  �شلة 
بي�ت  اإىل  املجيء  على  اأ�رشوا  اإذا 

فردية  و�شائل  عليهم  باإح�شار  اهلل 
وال�شجادة  كالكمامة  العدوى  ملنع 
�شدد  ال�شياق   نف�س  ويف  ال�شخ�شية 
على �رشورة التزام بيته لكل من يعاين 
من  اأعرا�س الك�فيد حماية لنف�شهم 

ونف�س اإخ�انهم .
اأمينها  ل�شان  على  النقابة  دعت  كما 
العام  روؤ�شاء البلديات وال�لة ال�شهر 
واإذا  اهلل  بي�ت  تعقيم  على  الي�مي 
املياه  اإبقاء  دورات  احلك�مة  قررت 

مغل�قة يف وجه من يرغب يف ال��ش�ء 
وو�شائل  �شهاريج  ت�فري  بامل�شجد 
اأي�شا  طالب  كما  والنظافة  التعقيم 
برفع عدد امل�ؤطرين �ش�اء مب�ظفني 
من م�شالح اأخرى كالبلديات واحلماية 
من  املتط�عني  من  او  املدنية 
الإ�شلمية  والك�شافة  الأحياء  �شباب 

واملجتمع املدين .

ا�شتح�شن العديد من اخلرباء والفاعلني 
خلل  اأم�س,  املدين,  املجتمع  يف 
»ال��شط«,  ي�مية  مع  جمعهم  حديث 
بها  خرج  التي  الأخرية  القرارات 
من  للأمن,  الأعلى  املجل�س  اجتماع 
وال�ش�اطئ  للم�شاجد  تدريجي  فتح 
فتح  جانب  اىل  وغريها,  واملنتزهات 
التي  يف اأ�شباب  معمقة  حتقيقات 
وانقطاع  الغابات,  حرائق  وراء  كانت 
التزويد بالكهرباء واملاء ال�رشوب, مع 
الختفاء املفاجئ لل�شي�لة يف املراكز 
تخريب  من  رافقها  ما  و  الربيدية, 
الأوك�شيجني  وخزانات  قارورات 
حتديد  يتم  حتى  امل�شت�شفيات,  يف 
بدقة,  الفاعلة  اجلهات  م�ش�ؤوليات 
بها, معتربين  املت�شببني  ومعاقبة 
اإيجابي  نف�شي  م�ؤ�رش  للقرارات  اأن 
�شيرتك الأثر الطيب لدى امل�اطنني, 
غري  قرارات  اأنها  اإىل  بالإ�شافة 
م�شب�قة, لكنها مع ذلك, تبقى مره�نة 
بالت�جيهات  امل�اطنني  التزام  مبدى 
واإل  لل�شلطات,  والأمنية  ال�شحية 
للأ�ش�اأ,  ح�شبهم  ال��شع  انقلب 
للعدوى,  ب�ؤر  الأماكن  هذه  واأ�شبحت 
اأن  الآخر,  البع�س  ا�شتبعد  حني  يف 
اأو  منظمة  الأخرية  الأحداث  تك�ن 
اأحداث  اأنها  بحجة  مدبرة,  م�ؤامرة 
ل  من  ط�يلة,  �شن�ات  وليدة  مكررة 
يعاين  الذي  ب�اقع  امل�ش�ؤولني  مبالة 
منه امل�اطن الب�شيط, يف كل منا�شبة 

دينية كانت اأو وطنية.
عبد القادر بري�ص

تخفيف �سغط احلجر

يف  املخت�س  ثمن  اأخرى,  جهة  من 
القادر  عبد  القت�شادية,  ال�ش�ؤون 
بري�س, القرار جمل�س الأمن املتعلق, 
للم�شاجد  التدريجي  بالفتح  بال�شماح 
فيه  ملا  وال�ش�اطئ,  واملنتزهات  
الغلق  اإجراءات  من  تخفيف  من 
فريو�س  تف�شي  نتيجة  املفرو�شة, 
ك�فيد-19, معتربا اأن املجتمع يحتاج 
النف�شي  �شغط  لتخفيف  التنفي�س  اىل 
اقرتاب  مع  خا�شة  الأخرية,  للأ�شهر 

م�عد الدخ�ل الجتماعي.
ت�رشيح  يف  بري�س  اأف�شح  كما 
لـ«ال��شط«, اأن باقي قرارات ال�شيا�شية 
م�شائل  هي  الأمن,  مبجل�س  املتخذة 
�شيا�شية واأمنية لي�س لدي تعليق فيها, 
معرفة  ب�دي  جزائري  كم�اطن  لكن 

للختللت  احلقيقية  الأ�شباب 
عدة  على  واخلطرية,  املت�شعبة 
الأ�شابيع  اأثرت �شلبا يف  التي  جبهات, 
قبيل   , امل�اطن  حياة  على  الأخرية 

عيد الأ�شحى املبارك.  
اأحمد بن عبد ال�سلم

ل حل �سوى الع�سا للعابثني

جبهة  حزب  رئي�س  ا�شتح�شن  كما 
عبد  بن  احمد  اجلديدة,  اجلزائر 
جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف  ال�شلم, 
خلل  املتخذة  القرارات  »ال��شط«, 
الأمن,  ملجل�س  الأخري  الجتماع 
لدى  طيب  اأثر  �شترتك  اأنها  معتربا 
اجلانب  من  خ�ش��شا  امل�اطن, 
م�ؤ�رشات  وهي  الروحاين,  النف�شي 
ح�شبه,  للأ�شف  تبقى  لكن  ايجابية, 
مرتبطة مبدى وعي والتزام امل�اطنني 
ب�شفة  العادية  للحياة  للع�دة  بها, 

تدريجية.
حتقيقات  فتح  قرار  بخ�ش��س  اأما 
معمقة يف اأ�شباب الختللت اخلطرية 
التي اأثرت �شلبا على امل�اطن, ثمن بن 
عبد ال�شلم هذا القرار, لفتا اأنه قد 
حديد,  من  بيد  لل�رشب  ال�قت  حان 
العبث  نف�شه  له  ت�ش�ل  من  كل  على 
ومقدرات  ووحدتنا  ال�طني,  باأمننا 
ال�شعب  ماآ�شي  يف  والت�شبب  الأمة 
اأق�شى  بت�شليط  مطالبا  اجلزائري, 
معاناة  يف  ت�شبب�ا  من  على  العق�بات 
باملنا�شبة  م�ؤكدا  الب�شيط  امل�اطن 
التزام  مبدى  مره�نة  تبقى  اأنها 
بالتعليمات  وان�شباطهم  امل�اطنني 
الت�جيهات ال�شحية والأمنية, يف هذا 
ه�  املطل�ب  وبالتايل  اخل�ش��س, 
والن�شباط,  بال�عي  امل�اطنني  حتلي 
م�شافة  واحرتام  الكمامات  و�شع  مع 
وغريها,  الأيادي  وغ�شل  التباعد, 
حلياتنا  التدريجية,  الع�دة  ل�شمان 

ون�شاطاتنا ب�شفة طبيعية.   
حمزة خ�سري

تطهري بقايا الع�سابة 

من جانبه, قال اخلبري القان�ين, وعميد 
كلية العل�م القان�نية بجامعة امل�شيلة, 
حمزة خ�رشي, يف حديث لـ »ال��شط, 
العن�ان املنا�شب للجتماع  اأن  اأم�س, 
ه�  للأمن,  الأعلى  للمجل�س  الأخري 
خلل  ,من  لهيبتها  الدولة  ا�شرتجاع 
يف  املت�شببني  كل  مبعاقبة  القرار 

و  ال�شي�لة  نق�س  و  احلرائق,  اإحداث 
الأ�شحى,  عيد  خلل  املاء  انقطاع 
اأحداث  اأنها  املجل�س  �شخ�س  والتي 

منظمة, هدفها اإثارة الف��شى.
املحامي  ت�قع  مت�شل,  �شعيد  على 
الدولة  م�ؤ�ش�شات  ت�رشع  بان  خ�رشي, 
الع�شابة,  بقايا  من  الإدارة  تطهري  يف 
بالنظام  الإخلل  عبثا  يحاول�ن  الذين 
العام, م�ؤكدا اأن الأيام القادمة �شتعرف 
الذي  الف�شاد,  املال  على  ق�ية  حربا 
اإيل  الأو�شاع  اإعادة  يف  يحلم  مازال 
�شياق  يف  م�شريا  فرباير,   22 قبل  ما 
للأمن  الأعلى  املجل�س  اأن  منف�شل, 
ه� هيئة ا�شت�شارية لرئي�س اجلمه�رية, 
بناء على  اأي وقت  اأن ينعقد يف  ميكن 
لأع�شائه,  الرئي�س  ال�شيد  ا�شتدعاء 
املجل�س  اأع�شاء  الد�شت�ر  حدد  حيث 
و وزير اخلارجية و  الأول  ال�زير  وهم 
قادة  و  العدل  وزير  و  الداخلية,  وزير 

اجلي�س و الأ�شلك الأمنية.
هواري تيغر�سي

ل اأعتقد اأن ال�سيناريوهات 
الأخرية كانت مدبرة بل هي 

وليدة �سنوات عديدة

املالية  جلنة  ع�ش�  اأف�شح  جهته,  من 
وامليزانية, باملجل�س ال�شعبي ال�طني, 
القرارات  اأن  اأم�س,  تيغر�شي,  ه�اري 
التي خل�س لها جمل�س الأعلى للأمن, 
هي قرارات ح�شنة, لكن مع املحافظة 
على اجلانب ال�قائي, من خلل فر�س 
بروت�ك�ل �شحي للم�شاجد وال�ش�اطئ 
ماه�  لتفادي  وغريها,  واملنتزهات 
عدم  حالة  يف  اأنه  خ�ش��شا  اأ�ش�ء, 
ب�ؤر  الأماكن  هذه  �شت�شبح  اللتزام, 
انتظار  يف  العدوى,  لتف�شي  خطرية 
لهذه  التنفيذية  املرا�شيم  �شتحمله  ما 
يف  تيغر�شي  قال  حني,  يف  القرارات. 
»ال��شط«,  جريدة  به  خ�س  ت�رشيح 
اأنه ل يعتقد اأن ال�شيناري�هات الأخرية 
الربيد  ملراكز  اخلانق  اكتظاظ  من 
احلرائق,  و  والكهرباء  املاء  وانقطاع 
كانت مدبرة وبفعل فاعل, لأنها وليدة 
�شن�ات عديدة, ولي�شت وليدة اللحظة, 
حيث لطاملا تكررت هذه املمار�شات 
وبالتايل  املنا�شبات,  يف  خ�ش��شا 
عملية  حل�ل  الأمر  يتطلب  ال��شع 
امل�ؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق  منطقية 

املعنية بهذاامللف .
مرمي خمي�سة

وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد: 

لن�ستبعد اإعادة غلق امل�ساجد و ال�سواطئ 
 .   ل ميكن اعتبار الإجراءات املتخذة من قبل احلكومة رفعا عاما للحجر 

واإ�شلح  وال�شكان  وزيرال�شحة  �شّدد 
ب�زيد  بن  الرحمن  عبد  امل�شت�شفيات, 
باأنه  ل ميكن اعتبار الإجراءات املتخذة 
من قبل احلك�مة رفعا عاما للحجر بل ه� 
رفع جزئي, غري م�شتبعد  اإعادة الغلق يف 
حال عدم احرتام تدابري ال�قاية والتباعد. 
واإ�شلح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأكد 
امل�شت�شفيات, عبد الرحمن بن ب�زيد, باأن 
قرار الفتح التدريجي للم�شاجد وال�ش�اطئ 
باأن  امل�اطنني, لفتا  للتخفيف على  جاء 
احلك�مة �شتتخذ اإجراءات وقائية �شارمة 
:«  احلك�مة �شتتخذ  يف امل�شاجد, قائل 
امل�شاجد,  يف  �شارمة  وقائية  اإجراءات 
خا�شة واأن امل�شلني �شيك�ن عليهم احرتام 

ح�شرية  وجلب  الكمامة  وارتداء  التباعد, 
ال�شلة اخلا�شة بهم«.

باأنه  القطاع   يف  الأول  امل�ش�ؤول  اأعلن   و 
�شيتم  ت�شخري اأ�شخا�س مهمتهم احلر�س 
والتباعد  ال�قاية  اإجراءات  تطبيق  على 
التي ي�شملها قرار  على م�شت�ى بي�ت اهلل 

الفتح.
اأمام  ال�ش�اطئ  بفتح  يتعلق   فيما  اأما 
 »: ال�شحة   وزير  قال  امل�شطافني, 
احلفاظ على التباعد يف ال�ش�اطئ �شعب 
امل�اطن  ب�عي  مرتبط  جدا وجناحه 
وتكثيف عمليات التح�شي�س, نقرتح ال�شماح 
امل�شاحات  يف  الإطعام  ن�شاط  با�شتغلل 
املغلقة.«  القاعات  يف  ولي�س  املفت�حة 

من جهة اأخرى, �شدد  ك�شف وزير ال�شحة 
عبد  امل�شت�شفيات  واإ�شلح  وال�شكان 
تدخر  لن  الدولة  اأن  ب�زيد,  بن  الرحمن 
اأنها  لقاح ك�رونا, كما  ت�فري  اأي جهد يف 
�شتقتنيه مهما كان ثمنه, مربزا  اأن اللقاح 
الرو�شي لن يك�ن جاهزا قبل �شهر اأكت�بر 
املقبل, وهنالك 6 خمابر عرب العامل بلغت 
املرحلة الثالثة من تط�ير اللقاح. وك�شف 
ممثل  اأم�س  اأول  ا�شتقبل  اأنه  ب�زيد  بن 
اللقاح,  عن  للحديث  اأك�شف�رد  خمرب  عن 
اأنه �شي�شتقبل  �شفراء الدول التي  م�شيفا 
تعمل خمابرها على اإنتاج اللقاح للحديث 

عن التفا�شيل اأكرث.
اإميان لوا�ص 

رئي�ص جمعية العلماء امل�سلمني

 امل�سلون مطالبون باحرتام الإجراءات الوقائية 
.   نطالب بتغيري اأوقات احلجر ال�سحي  حتى ت�سمل جميع ال�سلوات

ثمن  رئي�س جمعية العلماء امل�شلمني عبد 
الرزاق ق�ش�م, قرار جمل�س الأمن باإعادة 
الفتح التدريجي للم�شاجد,  يف حني طالب  
من امل�شلني احرتام التباعد والإجراءات 
ال�قائية داخل امل�شاجد, قال عبد الرزاق 
ق�ش�م :«  كنا نعاين من اإعاقة عدم ال�شلة 

ب�شيء  يح�س  كان  امل�شاجد,  امل�شلم  يف 
لفتا باأن   التعبدية«,  حياته  يف  ينق�شه 
بعيد  زمن  منذ  يت�ق�ن  كان�ا  اجلزائريني 
ال�شلطات,  ق�ش�م   ودعا  امل�شاجد.  لفتح 
تدخل  حتى  احلجر,   اأوقات  تغيري  اإىل 
فمثل  تقدميه  فمثل  ال�شلوات  جميع 

م��شحا  ليل,  العا�رشة  اإىل  تقدميه 
مرتبط  امل�شاجد  فتح  قرار  باأن   اإن 
باأوقات احلجر ال�شحي, اأن فتح امل�شاجد  
يخ�س فقط وقتي الظهر والع�رش, بحكم 
احلجر  اأوقات  يف  يدخلن  ل  اأنهما 

ال�شحي.«

بقاط بركاين: 

احلالة الوبائية م�ستقرة وم�سيطر عليها
لر�شد  ال�طنية  اللجنة  ع�ش�  ثمن  
قراررئي�س  بركاين  بقاط  ك�رونا   وباء 
بفتح  تب�ن,  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
امل�شاجد وال�ش�اطئ, اأين و�شفها  بقاط 

باحل�شنة .

وباء  لر�شد  ال�طنية  اللجنة  ع�ش�  اأكد 
حالت  باأن  بركاين  بقاط  ك�رونا  
تعرف  ك�فيد19,  ب�باء  الإ�شابات 

انخفا�س هذه الأيام, مفيدا باأن
م�شتقرة  ال�بائية  احلالة  اأن   ,

بركاين  بقاط  اإعترب  و  وم�شيطرعليها 
بهذه  باخلروج  �شمح  ال��شع  هذا  اأن 
القرارات املهمة , م�شددا باأنه  يجب اأن 
باإجراءات  تك�ن هذه القرارات مرف�قة 

احرتازية.

الرئي�ص خماطبا ملك املغرب

ن�سعى لتوثيق روابط ح�سن اجلوار 
اأم�س  تب�ن  الرئي�س عبد املجيد  �شدد 
الثابت  اجلزائر  �شعي  على  الثلثاء, 
روابط ح�شن اجل�ار  ت�ثيق  ملزيد من 
تهنئة  برقية  يف  ذلك  جاء  املغرب  مع 
املغربي  العاهل  اإىل  تب�ن  اأر�شلها 
مبنا�شبة  ال�شاد�س,  حممد  امللك 
»عيد العر�س« الذي �شادف 30 ج�يلية  
املغربية  الأنباء  وكالة  وفق  املا�شي, 

الر�شمية.
وقال تب�ن, يف برقيته, اإن »بلده ت�شعى 
روابط  ت�ثيق  من  ثابت ملزيد  وب�شكل 

والتعاون  اجل�ار,  وح�شن  الأخ�ة, 
واملغربي(  )اجلزائري  ال�شعبني  بني 
تهنئته  اأن  ال�شقيقني«واأ�شاف  اجلارين 
للعاهل املغربي بعيد العر�س »منا�شبة 
الأخ�ة  اأوا�رش  عمق  لتاأكيد  اأغتنمها 
ال�شادقة التي جتمع �شعبينا ال�شقيقني, 
والتي تطبعها على الدوام قيم الرتابط 
التاريخ  يف  الرا�شخة  والتعا�شد 
امل�شرتك« ويعترب »عيد العر�س« الذي 
عيدا  عام  كل  من  ج�يلية   30 ي�شادف 
ت�يل  تاريخ  وه�  املغرب,  يف  وطنيا 

خلفا  احلكم  ال�شاد�س  حممد  امللك 
ويف   1999 عام  الثاين   احل�شن  للراحل 
العاهل املغربي  اأر�شل  دي�شمرب 2019, 
من�شبه  بت�ليه  تب�ن  اإىل  تهنئة  برقية 
كرئي�س للجزائر, ودعاه فيها اإىل »فتح 
البلدين  علقات  يف  جديدة  �شفحة 
واحل�ار  املتبادلة  الثقة  اأ�شا�س  على 
البناء«بينما اأكد تب�ن, يف مقابلة متلفزة 
ال�شهر املا�شي, اأن بلده منفتحة على 
اجلارة  مع  الأزمة  لتجاوز  مبادرة  اأي 

املغرب.

اإميان لوا�ص 

اإميان لوا�ص 

خرباء وفاعلون يوؤكدون لـ"لو�سط":

قرارات املجل�ض الأعلى للأمن �سائبة 
 

.        اأحمد بن عبد ال�سلم:  ال�سرب بيد من حديد للعابثني
.       عبد القادر بري�ص: املجتمع بحاجة اإىل متنف�ص 

.       هواري تيغر�سي: ل اأعتقد اأن ال�سيناريوهات الأخرية كانت مدبرة
.       حمزة خ�سري: الدولة تقف باملر�ساد للتطهري بقايا الع�سابة
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مغاربيا  يحدث  ما  هو  الأهم  لكن 
من  الغربية  اململكة  ت�صعد  حيث 
جهود تفعيل اتفاق ال�صخريات وهي 
ميثل  وفد  ايام  قبل  ا�صتقبل  التي 
عقيلة  حفرتبقيادة  خليفة  امل�صري 
بربملان  يعرف  ما  رئي�س  �صالح 

طربق.
والقلق من البعد الأمني هو ما دفع 
ولد  حممد  املوريتاين،  الرئي�س 
ال�صيخ الغزواين، اإىل الدعوة، خالل 
ال�صاحل  دول  بني  قمة  افتتاحه 
املا�صي،  جوان   30 يف  وفرن�صا، 
من  الليبية  الأزمة  حل  يكون  اإىل 
ال�صاحل،  دعم  ائتالف  اأولويات 
يف  الأمن  تدهور  »�صبب  هي  لأنها 
اجلماعات  تغذي  حيث  املنطقة، 
امل�صلحة بالأ�صلحة والقنابل والب�رش 

واملخدرات«، على حد قوله.
الرئي�س عبد املجيد  و منذ و�صول 
نهاية  احلكم،  �صدة  اإىل  تبون، 
حتركاتها  اجلزائر  تكثف   ،2019
الليبية،  الأزمة  حلل  الدبلوما�صية 

برلني  مبوؤمتر  م�صاركتها  خالل  من 
يف 19 جانفي املا�صي، ثم تنظيمها، 
بعد اأربعة اأيام، اجتماعا لدول جوار 
ليبيا ال�صتة )اجلزائر، تون�س، م�رش، 
اإ�صافة  والنيجر(،  ت�صاد  ال�صودان، 
اإىل مايل، وهي ل متتلك حدودا مع 

ليبيا.
طريف  مرات،  عدة  تبون،  وا�صتقبل 
رئي�س  يف  ممثلني  ليبيا،  يف  النزاع 

ال�رشاج،  فائز  الرئا�صي،  املجل�س 
املنعقد  النواب  جمل�س  ورئي�س 
�صالح  )�رشق( عقيلة  مبدينة طربق 
بجانب  حفرت(،  مليل�صيا  )الداعم 
للدولة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 
ليبيني  وم�صوؤولني  امل�رشي،  خالد 

اآخرين.
كما توا�صلت اجلزائر مع الأطراف 
الليبي،  امللف  يف  الفاعلة  الدولية 

الرتكي،  الرئي�س  زيارة  غرار  على 
اإىل اجلزائر،  اأردوغان،  رجب طيب 
وزيري  بني  الدوري  والتوا�صل 
خارجية البلدين كما تن�صق اجلزائر 
وم�رش،  تون�س  من  كل  مع  مواقفها 
لكن  للت�صاور،  ثالثية  اآلية  �صمن 
للتدخل  بخطة  القاهرة  انفراد 
الليبية  القبائل  وت�صليح  الع�صكري 
اأثار حفيظة اجلزائر، فحذر رئي�صها 
من خطورة هذا الأمر، و�صدد على 
اإيجاد حل �صيا�صي. وعقب  �رشورة 
زيارة  تاأجيل  مت  الت�رشيح  هذا 
يجريها  اأن  مقررا  كان  للجزائر 

عقيلة �صالح.
اخلارجية  وزير  اجلزائر  وا�صتقبلت 
ال�صعودي، في�صل بن فرحان، قادما 
ات�صال  بوقادوم  وتلقى  م�رش.  من 
حممد  الليبي،  نظريه  من  هاتفيا 
اجلزائرية،  املقاربة  وتقوم  �صيالة 
بوقادوم، على ثالثة مبادئ  بح�صب 
هي: »احلل ال�صلمي مع رف�س احلل 
النار  اإطالق  ووقف  الع�صكري، 
وال�رشوع يف املفاو�صات، مع رف�س 

كل التدخالت اخلارجية« 

اأطلقت اجلزائر منذ اأ�سهر م�ساع عديدة عرب اأكرث من م�سار لرتتيب الأو�ساع يف ال�ساحة الليبية وهو 
احلراك الذي وجد �سداه لدى الفرقاء الليبيني وحتى لدى الدول الكربى التي لها عالقة مبا�سرة اأو 
غري مبا�سرة بذات امللف،و التي كان اآخرها رو�سيا التي اأكدت عرب وزير خارجية م�ساندتها للمقاربة 
اجلزائرية و اأي�سا التقارب اجلزائري مع القاهرة الذي مت عرب لقاء وزيري خارجية البلدين خالل 

ال�ساعات القليلة املا�سية.

ال�ساحة الليبية على فوهة بركان 

�جلز�ئر تبذل جهدها حلل �سلمي وت�ستعد للأ�سو�أ
.     فتيل النفجار ليزال م�ستعال

.     جتاذبات اإقليمية تغذيها اأجهزة خمابرات دولية

اإذا كان من الغايات الأوىل لإن�صاء 
التنظيمات الإقليمية حل النزاعات 
وال�صعي  مكوناته  بني  البينية 
بني  الثنائية  املبادلت  لت�صجيع 
يف  املوقف  وتوحيد  اأقطاره 
فان  والدولية  القارية  الق�صايا 
كاإطار  العربي  املغرب  اإحتاد 
مغاربي و�صمال اإفريقي مل يتمكن 
هذا  اأداء  من  ح�صوره  فرتة  يف 
الدور فال ينتظر منه وهو يف حالة 
اأداء  الزمن  من  عقدين  منذ  �صلل 
اأي دور يف حل النزاعات الداخلية 
التي  ليبيا  اأع�صاءه  من  لقطر 
اأهلية  حرب  �صنوات  منذ  تعي�س 
متناحرة  وجمموعات  ف�صائل  بني 
ليبيا  اأر�س  وهياأت  البالد  خربت 
للتدخل اخلارجي وبتواطوؤ داخلي 
فتعددت القوى الدولية امل�صتنجد 
التدخل  على  املتناف�صة  اأو  بها 
واحدة  وغاية  عديدة  ذرائع  حتت 
حيوي  كمنفذ  ليبيا  على  الهيمنة 
القارة  اإىل  للولوج  وا�صرتاتيجي 
الإفريقية...واأمام هكذا حالة فان 
قوى  ومن  ليبيا  يف  ال�رشاع  تدويل 
امل�رشق   يف  لها  ووكالء  عظمى 
لدول  يبق  مل  العربي  واخلليج 
ال�صمال الإفريقي اأي دور اأ�صا�صي 
فدورها  الليبي  امللف  يف  تلعبه 
كدول ولي�س كمجموعة دور ثانوي 
م�رشحية  يف  ككومبار�س  تلعبه 
اأي دولة يف  اأن دور  اأي  النزاع  حل 
دورا  �صيكون  الإفريقي  ال�صمال 
ومتبنيا خلريطة طريق هذه  تابعا 
الليبي  امللف  لن  تلك  اأو  الدولة 
اأمام  واآ�صيويا  اأوروبيا  ملفا  �صار 

وجامعة  الأفريقي  الحتاد  عجز 
الدول العربية عن القيام مباآ ميليه 
القوى  ومتكن  ميثاقيهما  عليهما 
واملدفوعة  املتناف�صة  الغربية 
حتييد  من  اإفريقيا  يف  مب�صاحلها 
ين�س  التي  الأمم املتحدة  منظمة 
ميثاقها على احلفاظ على ال�صالم 

والأمن العامليني....
تاأجيج  ورقة  تلعب  م�رش  اأن  يبدو 
وجود  دون  واحليلولة  الأزمة 
الليبي  للنزاع  اإفريقي  �صمال  حل 
قوات  ح�صد  نف�رش  كيف  واإل 
امل�رشية  احلدود  على  م�رشية 
مع3حترك  ذلك  وتزامن  الليبية 
اجتاه  يف  اجلزائرية  الدبلوما�صية 
الدولية  والقوى  الليبيني  الفرقاء 
بامللف  املبا�رشة  ال�صلة  ذات 

الليبي.
ال�صلطات  لتحرك  عندي  لتف�صري 
للربملان  وجلوءها  امل�رشية 
احلرب  قرار  على  موافقته  واأخذ 
احليلولة  ذريعة  حتت  ليبيا  �صد 
لأهدافها  تركيا  حتقيق  دون 
جديد  خلط  �صوى  للمنطقة  يف 
بع�س  دور  وتكري�س  لالأوراق 
الدول يف املنطقة لقاعدة احلرب 
حل  اأي  دون  واحليلولة  بالنيابة 
احلوار  على  يقوم  اجلزائر  تتبناه 
يقوم  والذي  الليبيني  الفرقاء  بني 
اأ�صا�صا على تنازلت من كل فريق 
الرو�س  اأوراق  نزع  اإىل  يوؤدي  مبا 
الخ   ال�صعودية  الإمارات  الأتراك 
وهو الأمر ال�صعب لكنه ميثل احلل 
الأمثل للحفاظ على الكيان الليبي 

موحدا ذاك ما ناأمله.

اإن امل�صاألة الليبية وتدخل الأطراف 
تعقيدها  من  يزيد  فيها  اخلارجية 
يف  تبدو  الدول  بع�س  ،فهناك 
م�صلحة  عن  تبحث  انها  الظاهر 
يف  ،لكنها  ال�رشعية  واإ�صفاء  ليبيا 
حقيقة الأمر توظف اأجندات معينة 
وم�صالح  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
اأن  نقول  الإطار  هذا  ،ويف  خا�صة 
ليبية  ليبية  م�صاألة  هي  ليبيا  ق�صية 
واحلل ل ميكن اأن ياأتي من اخلارج 
املوقف  نثمن  الإطار  هذا  ،ويف 
على  يوؤكد  دائما  الذي  اجلزائري 

وتفعيل  واحلوار  ال�صلمي  احلل  اأن 
هي  وجمعياته   الليبي  ال�صعب  دور 
من  ،ولبد  امل�صكل  حل  اأ�صا�س 
بعيدا  ال�صعبية  ال�رشعية  اعتماد 
عن م�صطلح �رشق ليبيا وغرب ليبيا 
ومن يدعم هذا اأو ذاك لأن العديد 
من القوى ت�صعى اإىل خلق بوؤرة توتر 
لي�س  انعكا�صات  لها  جديدة �صتكون 
الإطار  على  واإمنا  ليبيا  على  فقط 
خا�صة،امل�صاألة  ب�صفة  الإقليمي 
ال�صالم  ب�صعار  ليبيا  الليبية حتل يف 

ونبذ منطق القوة .

الدكتور عامر رخيلة

عجز �الحتاد �ملغاربي يحتاج 
�إىل علج

الأ�ستاذ الدكتور بوبكر حفظ اهلل 

�لتدخلت �خلارجية تقلل 
فر�ص �حلل

الدكتور عبد اجلليل �سريف

ليبيا تدفع ثمن موقعها �ال�سرت�تيجي
ال�صرتاتيجي،  للموقع  بالنظر 
لدول  القت�صادي   و  احل�صاري 
متا�س  كنقطة  اإفريقيا   �صمال 
و  اإفريقيا  بني  ح�صارية  جيو- 
 ، العامل  دول  خمتلف  و  اأوروبا 
فعليا  م�صدرا  اأ�صبحت  فاإنها 
الكربى  للقوى  تناف�صي  لهتمام 
مرتبط  ا�صتباقي  منطق  ح�صب 
الإ�صرتاتيجية  التموقع  مبقت�صيات 
خا�صة  العاملية  القوى  ملختلف 
لأن  جهة  من  ال�صني  �صعي  مع 
امل�صتوى  على  فاعال  قطبا  تكون 
املتحدة  الوليات  عزم  العاملي،و 
الأمريكية  على احلفاظ على ن�صق 
ثانية  جهة  من  العاملية  هيمنتها 

باأن   الأوروبية   الدول  ت�صعى  ينما 
جتعل منه جمال �رشوريا للتموقع 
القت�صادي و�رشورة للحفاظ على 
بالن�صبة  خا�صة  التاريخي  ها  نفوذ 
ال�صتعماريتني  لالإمرباطوريتني 
 ، وبريطانيا  فرن�صا  القدميتني  
يف  للتحكم  فعلي  ك�صمان  وهذا 
القوى  موازين  يف  التغيري   حركية 

امل�صتقبلية.،
اأ�صبح  فقد  ذلك  كل  اإىل  اإ�صافة 
�صمال اإفريقيا جمال مفتوحا على 
خمتلف  اأ�صكال التهديدات الأمنية 
اجلرائم  و  الإرهاب  انت�صار  مع 
ال�رشعية  والهجرات غري  املنظمة 

خ�صو�صا لالأفارقة.

على  ال�رشوري  من  كان  واإذا 
هذا  يف  املتموقعة  العربية  الدول 
تطوير  احليوي  اجلغرايف  املجال 
كل  وحل  لحتواء  اإ�صرتاتيجياتها 
بروز  اأن  اإل   ، التهديد  م�صادر 
الليبية ك�صف وجود تباعد  الق�صية 
الأمني  تن�صيقها  جمال  يف  كبري 
ال�صماح  مع  خا�صة  والإ�صرتاتيجي 
�صواء  الأجنبي  النفوذ  بتغلغل 
وكذلك  الرو�صي   اأو  الأوروبي  
املنطقة  جعل  مما  الأمريكي، 
من  العديد  على  مفتوحة  كاملة 
م�صالح  لتخدم  التي  اخليارات 

املنطقة.
اأظهرت  اجلزائر  كانت  واإذا   

موقفها ال�رشيح باأن ل حل للق�صية 
وعلى  ال�صلمية   الأطر  �صمن  اإل 
فح�صب،  الليبي  الليبي-  امل�صتوى 
للجمهورية  التوجه  ذات  وهو 
املدفوعة  م�رش  فاإن  التون�صية، 
نف�صها  ح�رش  اإىل  ت�صعى  خارجيا 
اأمنية مما  الق�صية بحجج  يف هذه 
يغذي اأطراف ال�رشاع ويفتح اأبواب 
حرب اأهلية وي�رشع يف تدخل القوى 
ليبيا   بتق�صيم  يعجل  مما  الأجنبية 
اأجنبية.  ع�صكرية  قواعد  وبروز 
اإل  الق�صية  ثمة لجمال حلل  ومن 
�صمن امل�صاعي التي تخدم م�صالح 
ليبيا وجتنبها النق�صامات  وهو ما 

ميكن من وقف الأطماع الأجنبية.

الدكتور فريد ن�سر اهلل

�لف�سائل �ملت�سارعة رهينة قوي خارجية

الدكتور حرز اهلل �سارف 

�لرثو�ت �لليبية هي �لهدف

اأفريقيا  �صمال  دول  تختلف 
الليبيني  امللف  مع  تعاملها  يف 
لنظرية  فوفقا  اأخرى  اإىل  دولة  
قاعدة  باعتبارها  القومي  الأمن 
الدول متثل  تعامل  دبلوما�صية يف 
و  تون�س  و  للجزائر  بالن�صبة  ليبيا 
تراجع  فاأي  حمراء  دائرة  م�رش 
الليبية  الدولة  موؤ�ص�صات  لهيبة 
خا�صة  و  القومي  اأمنها  يهدد  
انق�صام موؤ�ص�صات الأمن و اجلي�س 
التي  و  املت�صارعة  الف�صائل  بني 
وقعت رهينة قوي خارجية تطمح 
لل�صيطرة على املوارد القت�صادية 
يف  م�صتقبلية  اأجندات  تنفيذ  اأو 

جنوب  و  اأفريقيا  �صمال  منطقة 
يرى  الإطار  هذا  يف  و  ال�صحراء 
اأن  اجلزائر  يف  القرار  �صناع 
التدخالت اخلارجية يف  ا�صتمرار 
دعم اأطراف على ح�صاب اأطراف 
اأخرى لإطالة عمر الأزمة ويهدف 
لتهديد الأمن القومي اجلزائري و 
التون�صي و امل�رشي و لذلك تركز 
يف  الوقوف  قاعدة  على  اجلزائر 
الأطراف  جميع  مع  واحد  �صف 
الليبية و الذي قد يو�صل م�صتقبال 
اإىل حوار ليبي ليبي دون تدخالت 
اأن  ترى  م�رش  بينما  خارجية 
لتنظيم  امتداد  الوفاق  حكومة 

الإخوان املوجه من تركيا و قطر 
النظام  يف  يوؤثر  قد  تنظيم  هو  و 
ال�صيا�صي امل�رشي و يهدد امتها و 
لذلك فهي تدعم خليفة حفرت يف 
ال�رشق دبلوما�صيا اما تون�س فهي 
اجلزائري  الطرح  نف�س  يف  ت�صري 
بالدرجة  اقت�صادية  لعتبارات 

الأويل.
الأمن  نظرية  خالل  من  اأما  و 
تون�س  و  اجلزائر  فاإن  اجلماعي 
و  بوحدة  م�صا�س  اأي  اأن  ترى 
و  الليبي  املجتمع  ا�صتقرار 
قد  خطرية  �صابقة  ميثل  اأرا�صيه 
متتد لباقي الدول الأخرى و لذلك 

على  الدول  هذه  جاهدة  تعمل 
حث جميع الأطراف على �رشورة 
اأن  اأ�صا�صه  حوار  اإىل  اجللو�س 
املجتمع  يهدد  ال�رشاع  ا�صتمرار 
امل�صتفيد  اأن  و  باأكمله  الليبي 
تطبق  اخلارجية  الأطراف  هي 
العامل  يف  م�صتقبلية  اأجندات 
و  ريا  �س  يف  نفذتها  كما  العربي 
بينما  اليمن  و  العراق  و  ال�صودان 
الليبي   لل�رشق  م�رش فهي منحازة 
هذه  قبائل  ك�صب  على  تعمل  و 
يف  عائق  ميثل  هذا  و  املنطقة 
جناح اأي حوار مع حكومة الوفاق 

املدعومة لقبائل الغرب.

هناك  يكون  اأن  جدا  الطبيعي  من 
من  الليبي  امللف  علي  تناف�س 
وخا�صة  اإفريقيا  �صمال  دول  طرف 
مع  حدود  لها  والتي  اجلوار  دول 
ومربرات  عوامل  لعدة  وذلك  ليبيا 
باجلانب  تعلق  ما  فيها  مو�صوعية 
ومنها  احلدود  وحماية  الأمني 
من  لال�صتفادة  اقت�صادي  هو  ما 
اأما  و  الليبية  والرثوات  املدخرات 
عامل  فهو  ال�صيا�صي  اجلانب  عن 
ا�صتقرار  هو  ليبيا  يف  ال�صتقرار 

الدول اجلوار
يف  يكمن  الوحيد  فامل�صكل  لذا 
امللف  مع  دولة  كل  تعامل  طريقة 
التدخل  علي  تعتمد  دول  فهناك 

حدث  ما  مثل  واملف�صوح  املبا�رش 
مع م�رش وهناك من تتعامل بحذر 
تون�س  مثل  كبرية  حيادية  و  �صديد 
غري  ب�صفة  تتعامل  من  وهناك 
امللف  معاجلة  يف  ذكاء  و  مبا�رشة 
واأخطر  اجلزائر  به  تقوم  ما  مثل 
نقطة التي تعرقل م�صارات الت�صوية 
الأوروبية  اخلارجية  التدخالت  هو 
منها واخلليجية وعالقة دول �صمال 
الأجنبية  الدول  هذه  مع  اإفريقيا 
فر�س  اإيل  اأحيانا  تخ�صع  والتي 
علي  التاأثري  طريق  عن  اأجندات 

مواقف دول اجلوار الليبي
الدول املغاربية وليبيا.. اإجماع على 

احلل واختالف على الطريقة 

ملف
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بوبلي”  “فو�س  جريدة  ن�رشت 
مقرتح  ن�س  �أم�س   �أول  �ال�سبانية 
�لقومي  �ليميني  �حلزب  به  تقدم 
�لقوة  يعد  �لذي  �ملتطرف 
�إ�سبانيا حيث  �لثالثة يف  �ل�سيا�سية 
طالب برفع مو�زنة �لدفاع �حتياطا 
لتنامي �لقدر�ت �لت�سليحية للجي�س 

�جلز�ئري 
وكانت جريدة �أنفو دفين�سا )�أخبار 
�لدفاع( قد ن�رشت �ل�سهر �ملا�سي 
خرب �قتناء �إ�سبانيا 20 مقاتلة من 
�أ�سطولها  لتعزيز  يوروفايرت  نوع 
�جلوي �حلربي يف مو�جهة �ملغرب 
�ليميني  �حلزب  تقدم  و�جلز�ئر  
�إىل  فوك�س  �ملتطرف  �لقومي 
يطالب  �الإ�سباين مبقرتح  �لربملان 
بالرفع من ميز�نية �لدفاع القتناء 
مع  �لعالقات  وتعزيز  �أكرث  �أ�سلحة 
�لواليات �ملتحدة ملو�جهة �لت�سلح 
�إ�سبانيا،  يقلق  �لذي  �جلز�ئري 
ويعد هذ� من �ملو��سيع �لتي تقلق 
ن�سبيا �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف هذ� 

�لبلد �الأوروبي.
نتائج  من  �لقومي  �حلزب  ويرى 
�أن  �الأمريكي-�ملغربي  �لتقارب 
“هذه �لعالقات هي هامة ل�سمان 
نز�ع  �ندالع  حالة  يف  �لدعم 
�حلزب  ،و�عترب  جارة  دول  بني 
�نخرطت  �جلز�ئر  �أن  �ملتطرف 
للغاية  قوية  ت�سليح  عملية  يف 
�لذي  �لبحري  �سالحها  وخا�سة 
حقق “قفزة نوعية” بامتياز، وفق 
وتثري  للربملان،  �ملقدم  �مل�رشوع 
�لبحر  �سمال  دول  قلق  �جلز�ئر 
�الأبي�س �ملتو�سط بعدما �أ�سبحت 

تتوفر على �سو�ريخ رو�سية دقيقة 
وهي �إك�سندر.

�عترب �حلزب �ملتطرف �أن �جلز�ئر 
قوية  ت�سليح  عملية  يف  �نخرطت 
�لبحري  �سالحها  وخا�سة  للغاية 
�لذي حقق “قفزة نوعية” بامتياز

تطوير  �جلز�ئر  حق  من  و�عترب 
بالدولة  وو�سفهما  جي�سها 
يف  طالب  ولكن  �ل�سديقة، 
�إ�سبانيا  تفوق  ب�سمان  �ملقابل 
�ل�سدد،  هذ�  ويف  عليها  ع�سكريا 
�ملكونة  �الئتالف  حكومة  �نتقد 
وحزب  �ال�سرت�كي  �حلزب  من 
يف  تفريطها  يف  بودميو�س 
�ملتحدة.  �لواليات  مع  �لعالقات 
من  �لرفع  �رشورة  على  وركز 
 %2 �إىل  �الإ�سباين  �جلي�س  ميز�نية 

من �لناجت �لقومي �خلام للبالد.
�لربملان  �إىل  �حلزب  ينقل  وبهذ� 
�ملوؤ�س�سة  تيارو�سط  قلق 
�إ�سبانيا  وجدت  حيث  �لع�سكرية 
نف�سها و�سط دينامية ع�سكرية مل 
�خلم�سينات  �أو��سط  منذ  تعهدها 
قوة  �إىل  �جلز�ئر  حتولت  وعمليا، 
ع�سكرية ال ي�ستهان بها من خالل 
من  �جلو مبقاتالت  �سالح  تطوير 
ثم  للجز�ئر  وميغ  �سوخوي  نوع 
�إ�سبانيا  وكانت  حديثة،  فرقاطات 
 2007 �سنة  قلقها  عن  �أعربت  قد 
�جلز�ئري  �لت�سلح  يوؤدي  �أن  من 
مع  �لتناف�س  يف  �لو�سع  هذ�  �إىل 
عليها،  �ل�سغط  ويحدث  �ملغرب 

وهو ما بد�أ يح�سل �الآن.
ق.و/وكالت

عبد  �جلمهورية  رئي�س  عنينّ 
�الأعلى  �لقائد  تبون  �ملجيد 
�لدفاع  وزير  �مل�سلحة  للقو�ت 
�لدين  نور  �لعميد  �لوطني، 
�لوطني  للدرك  قائد�  قو��سمية، 
عرعار  �لرحمان  عبد  للو�ء  خلفا 
ح�سب  �لتقاعد،  على  �أحيل  �لذي 

بيان لرئا�سة �جلمهورية.
عبد  »عنينّ  �لبيان:  يف  وجاء 
�جلمهورية  رئي�س  تبون  �ملجيد 
�مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
نور  �لعميد  �لوطني،  �لدفاع  وزير 
للدرك  قائد�  قو��سمية،  �لدين 
�لرحمان  للو�ء عبد  �لوطني خلفا 
�لتقاعد  على  �أحيل  �لذي  عرعار 
كما عنينّ رئي�س �جلمهورية �لقائد 
وزير  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى 
علي  �لعميد  �لوطني،  �لدفاع 
الأركان  رئي�سا  يحيى،  ووحلاج 
قيادة �لدرك �لوطني خلفا للعميد 
ي�سيف  قو��سمية،  �لدين  نور 
ي�سغل  قو��سمية  وكان  �لبيان 
من�سب رئي�س �أركان قيادة �لدرك 
لقيادتها  يرتقى  �أن  قبل  �لوطني، 
مهام  توىل  �لذي  لعرعار  خلفا 
من�سبه �سيف 2019. وتوىل �سالح 
�لدرك �لوطني �لتحقيق يف ملفات 
ف�ساد تورط فيها م�سوؤولني ورجال 
�أعمال �أثناء حقبة �لرئي�س �ل�سابق 

عبد �لعزيز بوتفليقة.
وقبل �أيام عني تبون، �للو�ء حممود 
للقو�ت  جديد�  قائد�  لعر�بة 
�جلوية خلفا للو�ء حميد بومعيزة، 
يجريها  تغيري�ت  �سل�سلة  �إطار  يف 
�أفريل  قياد�ت ع�سكرية ويف  على 
�جلي�س  جملة  �أكدت  �ملا�سي، 
بني  كبري  وتنا�سق  �ن�سجام  »وجود 
موؤ�س�سة �لرئا�سة و�جلي�س �لوطني 
�لذي �أبدى ثقته بالرئا�سة يف جميع 
�ملحطات �لع�سيبة �لتي مرت بها 
لرئا�سة  تبون  و�سول  �لبالد«ومنذ 
على  تغيري�ت  بعدة  قام  �جلز�ئر، 
م�ستوى �لقيادة �لع�سكرية، �سملت 
�لقو�ت �لربية، و�إد�رة ق�سم  قيادة 
باملخابر�ت،  �لد�خلي  �الأمن 

ومدير �لق�ساء �لع�سكري.

ورقلة: اأحمد باحلاج 

و�أكد نزيه برم�سان م�ست�سار رئي�س 
بجمعيات  �ملكلف  �جلمهورية 
باحلركة �جلمعوية و�جلالية �لوطنية 
باخلارج ، �أن لقائه بجمعيات �ملجتمع 
�ملدين بوالية ورقلة يندرج يف �إطار 
�اللتز�م بتو�سيات رئي�س �جلمهورية 
عبد �ملجيد تبون  �لر�مية لالطالع 
�ملقرتحات  وكذ�  �الن�سغاالت  على 
�جلمعيات  �إ�رش�ك  �ساأنها  من  �لتي 
�لتنمية  يف   �مل�ساهمة  يف  �ملحلية 
�مل�ستد�مة ، موؤكد� يف ذ�ت �ل�سدد 
�ل�رش�حة  بلغة  تتحدث  �لدولة  �أن 
جميع  �أن  م�سيفا   ، و�ل�سفافية 
�الأول  لرجل  �سرتفع  �ملقرتحات 
خريطة  على  الطالعه  بالبالد 
دون   ، للوالية  �مل�ستقبلية  �لطريقة 

�لتنظيمية  �الإ�سرت�تيجية  ن�سيان 
لتاأطري �ملجتمع �ملدين .

نزيه  �أفاد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
بني  �خلرب�ت  تبادل  �أن  برم�سان 

من  ونظريتها  �لوطنية   �جلمعيات 
باخلارج  �جلز�ئرية  �جلمعيات 
�ستحظى  وعلماء  �أطباء  يقودها 
 ، �أمريكيا   ، �أوروبا  بتكوين دويل يف 

كند� و�خلليج �لعربي لتكوين وتاأهيل 
�إطار  يف  �جلمعيات  هذه  وتاأطري 

تبادل �خلرب�ت يبقى خيار و�رد  .
من جهة ثانية قال ممثلي �جلمعيات 
�للقاء  يف  �مل�ساركني  �ملحلية 
�الأمل  ب�سي�س  مبثابة  �للقاء  �أن 
�ملجتمع  وممثليات  للجمعيات 
لتقدمي  فر�سة  الإعطاء   ، �ملدين 
و�القرت�حات،  �ملقرتحات  بع�س 
�ملتحدثني  ذ�ت  يخفي  مل  كما 
�خلطوط  ر�سم  يف  تطلعاتهم  عن 
�لعري�سة �لهادفة للنهو�س باجلانبني 
للبالد  �القت�سادي  و  �الجتماعي 
بالعا�سمة  �ملعروفة  ورقلة  ولوالية 
�ملركزية للجنوب �ل�رشقي ، كما مل 
يخفي هوؤالء على �لتاأكيد باالهتمام 
�جلمهورية  رئي�س  يوليه  �لذي 

مل�سرية �ملجتمع �ملدين   .

قال م�صت�صار رئي�س اجلمهورية اأن الغاية من لقاء جمعيات املجتمع املدين هو التزاما بتو�صيات 
رئي�س اجلمهورية لإ�صراك اجلمعيات املحلية يف التنمية امل�صتدامة ، كما يندرج اللقاء يف اإطار 

جولة وطنية �صتحظى بها خمتلف وليات الوطن .

طالب حكومته برفع ميزانية الدفاع 

حزب �إ�سباين يحذر من قوة 
�جلي�ش �جلز�ئري

خلفا للواء عبد الرحمان عرعار

�للو�ء قو��سمية قائد� جديد� 
ل�سالح  �لدرك 

م�صت�صار رئي�س اجلمهورية نزيه برم�صان يوؤكد:

غاية �لرئي�ش �إ�سر�ك �جلمعيات يف �لتنمية 
.      تبادل اخلربات مع اخلارج خيار وارد  

�لعزيز  عبد  �الأول،  �لوزير  �أعطى 
لوزير  تعليمات  �أم�س،  جر�د، 
�لوالة،  �إىل  خالله  ومن  �لد�خلية، 
بو�سع �سجالت لل�سكاوى خم�س�سة 
للمو�طنني، حيث يتعلق �الأمر بفتح 
كل  م�ستوى  على  لل�سكاوي  �سجل 
�لواليات، و كافة �الإد�ر�ت �ملحلية 

�مللحقة بها.
على  �إ�رش�فه  خالل  جر�د،  و�أمر 
ن�ساط  �نطالق  �إ�سارة  �إعطاء 

بالبنك  �الإ�سالمية،  �ل�سريفة 
ن�سخ  باإر�سال  �جلز�ئري،  �لوطني 
كل  مرتني  �ل�سكاوى  �سجالت  من 
على  �جلمهورية،  لرئا�سة  �سهر 
مرقما  �ل�سجل  هذ�  يكون  �أن  �أن 
وموقعا باالأحرف �الأوىل، من قبل 

�مل�سوؤول �الأول لالإد�رة �ملعنية.
على  �مل�سوؤول،  ذ�ت  �أكد  كما 
�لبنوك  ع�رشنة  �إعادة  �رشورة 
�ل�سريفة  نظام  وتعميم  �لعمومية، 

�لقطاع،  هذ�  ورقمنة  �الإ�سالمية، 
�مل�ساجد  فتح  �سيتم  �أنه  م�سيفا 
رئي�س  من  باأمر  �الأيام،  هذه  يف 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 
خالل تر�أ�سه ملجل�س �الأمن، د�عيا 
�إىل �رشورة  �مل�سلني  باملنا�سبة 
�اللتز�م وب�سكل �سارم باالإجر�ء�ت 
كوفيد-19،  وباء  �سد  �لوقاية 
يعني  ال  �مل�ساجد  فتح  �أن  معترب� 
�إ�سارة  �لوباء، يف  نن�سى تو�جد  �أن 

يكون  �أن  يجب  �مل�سجد  �أن  منه 
�الإجر�ء�ت  هذه  الحرت�م  منوذجا 
�حرت�م  فيها  مبا  �لوقائية، 
�الجتماعي،  �لتباعد  م�سافات 
مربز�  �لو�قية،  �الأقنعة  و�رتد�ء 
تكون  �أن  يجب  ال  �مل�ساجد  �أن 
بالعك�س  بل  �لوباء،  النت�سار  �سببا 
لتوقفه، وذلك  �أن تكون �سببا  البد 
باالإجر�ء�ت  �اللتز�م  طريق  عن 

�لوقائية.

انطالق ن�صاط ال�صريفة الإ�صالمية

�سجالت ل�سكاوى �ملو�طنني تر�سل مرتني �سهريا للرئا�سة 

عبد  �الأول  �لوزير  حكومة  و�سعت 
من  �الأخري  �لعدد  يف  جر�د  �لعزيز 
جديدة  �لر�سمية  �رشوط  �جلريدة 
ملمار�سة جتارة �ملقاي�سة مع مايل 
و�لنيجر ، وذلك بتحديد 14 منتوج 
م�سموح بت�سديره مقابل 36 منتوج 

م�سموح با�ستري�ده .  
�حلكومة  موؤخر�   بو�سع  قامت 
جتارة  ملمار�سة  جديدة  �رشوطا 
و  مايل  مع  �حلدودية  �ملقاي�سة 
�سجل  حيازة  با�سرت�ط  �لنيجر 
جتاري ب�سفة تاجر جملة ملمار�سة 
�مل�سموح  �لتجار  �ملقاي�سة  قو�ئم 
�ملقاي�سة  جتارة  مبمار�سة  لهم 
و�إيليزي  مترن��ست  واليات  يف 
يتم  �أين  �حلدودية  وتندوف  و�أدر�ر 

حيث   ، �لوالة  طرف  من  �إعد�دها 
م�سموح  منتوجا   14 حتديد  مت 
�ملقاي�سة  �إطار جتارة  ت�سديره يف 
ومن �ملنتوجات �جلز�ئرية ت�سدير 
�لتمور �جلافة وم�ستقاتها با�ستثناء 
نور  دقلة  �الأخرى من متور  �النو�ع 
من  �مل�سنوعة  �ملنزلية  �ال�سياء   ،
،�لزهر  و�اللومنيوم  �لبال�ستيك 
من  وغريها  و�لفوالذ  و�حلديد 
 ، �جلز�ئرية  �ملحلية  �ملنتوجات 
ميكن  ال  �أنه   ،  9 �ملادة  ن�ست  كما 
ق�سد  �مل�سرت�ة  �ملنتوجات  مبلغ 
عند  به  �مل�رشح  �ملبلغ  �لت�سدير 
�لدخول ، �أما �ملادة 11 فقد منعت 
ت�سويق �لب�سائع �مل�ستوردة يف �إطار 
خارج  �حلدودية  �ملقاي�سة  جتارة 

�حلدود �الإقليمية لواليات مترن��ست 
، �أدر�ر ، تيندوف و�يليزي .

�لعدد  حدد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
رقم 44 من �جلريدة �لر�سمية فقد 
حدد  36 منتوجا م�سموح ��ستري�ده 
يف  وتاأتي   ، �الإطار  نف�س  يف 
مقدمتها �ملا�سية �حلية من ف�سيلة 
وفقا  و�جلمال  �ملاعز   ، �الأبقار 
للحالة �ل�سحية �ل�سائدة يف �لبلد�ن 
�الأنعام  الأغذية  �إ�سافة   ، �مل�سدرة 
تاري  وقما�س  �لعمائم  قما�س  و   ،
منتوجات  وكل  �الأحمر  و�خل�سب 

�ل�سناعات �لتقليدية و�حلرف .
�جلديدة  �ل�رشوط  �أن  ومعلوم 
�ملقاي�سة  جتارة  بتنظيم  �ملتعلقة 
بني جتار �ملناطق �حلدودية ودول 

يف  فقد  وردت  �الإفريقي  �ل�ساحل 
وزير�  وقعه  م�سرتك  وز�ري  قر�ر 

�ملالية و�لتجارة.
عارفون  يرى  مت�سل  مو�سوع  ويف 
باجلنوب  �ملقاي�سة  جتارة  بخبايا 
»�لو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
�لوز�ري  �الجتماع  قر�ر�ت  »�أن 
�ملالية  قطاعي  بني  �مل�سرتك 
هيكلة  �إعادة  منه  �لغاية  و�لتجارة 
هذ� �لن�ساط ذو �لبعد �ال�سرت�تيجي 
بهدف تعزيز م�سادر �لدخل �لوطني 
لتمكينه من ��سرتجاع عافيته و�نهاء 
لقطاع  �ملحروقات  لقطاع  �لتبعية 
�أ�سعاره  تهاوت  �لذي  �ملحروقات 

يف �لبور�سات �لعاملية .
اأحمد باحلاج 

  14 منتوج قابل لت�صدير مقابل 36 منتوجا م�صموح اإ�صترياد

�سروط جديدة ملمار�سة �ملقاي�سة مع مايل و�لنيجر
.     »القرار له �صلة بتعزيز م�صادر دخل القت�صاد الوطني »

م�صالح الغابات بالبويرة

حتقيقات �أمنية لك�سف �ملتورطني يف �حلر�ئق
ك�سفت م�سالح حمافظة �لغابات 
بالبويرة عن مبا�رشة �لتحقيقات 
بالتن�سيق مع للجهات �الأمنية فيما 
�لغابات  حر�ئق  ظاهرة  يخ�س 
�لوالية موؤخر� وهذ�  �لتي ميزت 
فيها  �ملتورطني  ك�سف  �أجل  من 

لنيل  �لق�ساء  �أمام  وتقدميهم 
�الأعمال  هذه  على  جز�ءهم 
�لطبيعة،  حق  يف  �الإجر�مية 
منذ  �مل�سالح  ذ�ت  �سجلت  هذ� 
مهولة  حر�ئق   5 �الأ�سبوع  نهاية 
هكتار�   450 عن  يزيد  ما  �أتلفت 

�الأ�سجار  و  �لغابية  �لرثوة  من 
�ملثمرة و�الأدغال وكان �أخطرها 
�حلريق �ملحاذي لغابات تيكجدة 
�لنري�ن  �أل�سنة  فيه  �لتهمت  �لذي 
ما  �لغابات  من  هكتار�   200
�ملدنية  �حلماية  �أعو�ن  ��سطر 

�ملتنقل  بالرتل  �ال�ستعانة 
�الإ�سعافات  مبروحيات  مدعوما 
�لتي  �إخماده  عملية  يف  �جلوية 
من  طويلة  ل�ساعات  تو��سلت 

�سبيحة �ليوم �ملو�يل .
اأح�صن مرزوق

مرمي خمي�صة
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لأمن  ال�رشطة  م�صالح   قامت 
يف  ممثلة  �صالح   عني  دائرة 
الق�صائية  ال�رشطة  فرقة 
من  يبلغ   �صخ�ص  توقيف  من 
يف  العمر )20-�صنة( متورط 
يف  باخلطف  ال�رشقة  ق�صية 

حالة تلب�ص.

حيثيات الق�صية تعود اإىل تقدم 
اإىل  اأنثى(  جن�ص  )من  ال�صحية 
تقدمي  لغر�ص  ال�رشطة  مقر 
تعر�صها  جراء  ر�صمية  �صكوى 
طالت  التي  باخلطف   لل�رشقة 
حتتوي  التي  اليدوية  حقيبتها 
ومبلغ  �صخ�صية  اأغرا�ص  على 

ق�رش  حي  م�صتوى  على  مايل 
�صالح،  عني  مدينة  املرابطني 
والتحري  البحث  عملية  بعد 
الإ�صتعالمي  اجلانب  وتفعيل 
ليتم  فيه  امل�صتبه  توقيف  مت 
اأجل  املقر من  اإىل  حتويله 
التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال 

اأمام  وتقدميه  الق�صية  يف 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
امل�صتبه  حق  يف  اأ�صدرت  التي 
فيه حكم بـ )05( �صنوات حب�ص 
مالية  وغرامة  منها  نافذة 
اإيداعه  مع  50000دج  قدرها 

احلب�ص.

ال�صعبي  املجل�ص  ع�صو  ندد 
الولئي بورقلة الدكتور طاهر 
الثقة  �صحب  بعملية   ، زعباط 
ال�صوؤون  للجنة  كرئي�ص  منه 
ال�صباب  و  الجتماعية 
رئي�ص  متهما  والريا�صة 
الولئي  ال�صعبي  املجل�ص 
بالطريقة  و�صفها  ما  برتتيب 

التع�صفية اخلبيثة .
وقال الع�صو املذكور يف من�صور 
بالفي�ص  اخلا�ص  ح�صابه  عرب 
منه  الثقة  �صحب  اأن   ، بوك 
كان بتواطوؤ مع بع�ص الأع�صاء 

 ، الولئي  ال�صعبي  باملجل�ص 
اإنهاء  من  �صهرين  بعد  وذلك 
ال�صفقات  جلنة  يف  ع�صويته 
 . الطريقة  بنف�ص  الولئية 
من�صوره  يف  املعني  واأو�صح 
منذ  مل�صايقات  يتعر�ص  اأنه 
تفرغه  رغم  العهدة  بداية 
الكامل لعمله كمنتخب ، و اأكد 
هذا الأخري اأن الف�صاد ل يزال 
متجذرا ويحارب كل من لديه 

نية يف خدمة هذه الولية .
وملعرفة تفا�صيل اإ�صافية حول 
هذه الق�صية ات�صلت بالدكتور 

لنا  الذي �رشح  زعباط  طاهر 
اأبعاد  اأن هذه الق�صية �صتاأخذ 
داخل  قالقل  تثري  قد  اأخرى 
املجل�ص ال�صعبي الولئي وقد 

تنجم عنها ا�صتقالت .
م�صت  التي  التغريات  وخلفت 
املجل�ص  داخل  اللجان  بع�ص 
يف  �صاخطة  فعل  ردود 
ال�صارع املحلي ، حيث و�صف 
ورواد  الن�صطاء  من  العديد 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
املجل�ص  داخل   يحدث  ما   ،
يف  حتاك  التي  باملوؤامرات 

املنتخبني  بع�ص  �صد  اخلفاء 
دعمهم  موؤكدين   ، ال�رشفاء 
طاهر  الع�صو  مع  وت�صامنهم 
ن�صاطه  و�صفوا  الذي  زعباط 

باملتميز داخل املجل�ص .
مقر  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
الولئي  ال�صعبي  املجل�ص 
عرف �صباح جتمهر جمموعة 
للتنديد بعملية  من املواطنني 
جلنة  رئي�ص  من  الثقة  �صحب 
لل�صباب  الجتماعية  ال�صوؤون 

والريا�صة .
اأحمد باحلاج 

اأمن دائرة عني �صالح 

�صحب الثقة من رئي�س جلنة ال�صوؤون الجتماعية 

توقيف ع�سريني يف ق�سية ال�سرقة باخلطف 

قالقل داخل املجل�س ال�سعبي الوالئي بورقلة 

جهاز الراديو معطل ،�صيارات ال�صعاف تعاين 

امل�سحة اجلوارية بالربمة بورقلة 
بحاجة لعالج

اأحمد باحلاج 

مرتادي  من  عدد  نا�صد 
بدائرة  اجلوارية  امل�صحة 
يف  ورقلة  لولية  التابعة  الربمة 
ت�رشيح لهم مع  يومية »الو�صط 
» ، ال�صلطات العمومية ب�رشورة 
جميع  على  العاجل  التحرك 
النقائ�ص  لتدارك  الأ�صعدة 
جهاز  نق�ص  اأبرزها  من  لعل 
الراديو  )جهاز  الأ�صعة  ت�صوير 
 ، �صنة  من  اأكرث  منذ  معطل( 
ح�صب  بلة  الطني  زاد  ومما 
هوؤلء كرثة الأطباء و�صبه طبيني 
ومالحظة غيابهم عند التواجد 

يف امل�صت�صفى .
من جهة ثانية فقد اأبدى نف�ص 
ال�صديد  امتعا�صهم  املتحدثني 
�صيارات  تعطل  مع�صلة  من 
ناهيك  معطلة،  الإ�صعاف 
الإداريني  العمال  غياب  عن 
رغم  �صبب  بدون  املتوا�صل 
ن�صيان  دون   ، كثري  عددهم  ان 
الولدة  ق�صم  يف  كبرية  معاناة 

بع�ص  وفاة  يف  ت�صبب  الذي 
اىل  ي�صاف   ، احلوامل  الن�صاء 
من  وهي  النظافة  غياب  ذلك 
متطلبات العمل يف امل�صت�صفى 
حمرقة  وجود  عدم  وكذا   ،
امل�صتعملة  الطبية  لالأدوات 
الأ�صنان  طبيب  غياب  ،و 
اأثناء  بدائية  اأدوات  وا�صتعماله 

 ، فقط  موؤقت  لنه  تواجده 
موؤكدين اأن كل الأجهزة معطلة 
 ، الأ�صنان  جراحة  ق�صم  يف 
ومما �صاعف من حجم معاناة 
مرتدي الهيكل ال�صحي املذكور 
هو اأن �صاعات العمل قليلة جدا 
يف منطقة الزنائقة ترتاوح بني 
�صاعة اإىل �صاعتني يف اليوم لأن 

بدون طبيب منذ 2009  العيادة 
اأبدوا مت�صكهم مبطلب    ، حيث 
يف  خمت�صة  طبيبة  اإح�صار 
اأ�صبوع  ملدة  الن�صاء  اأمرا�ص 
حا�صي  م�صت�صفى  من  �صهر  يف 
م�صعود ملعاينة الن�صاء احلوامل 
الإختتان  لعمليات  و�صع  مع   ،
والتي  وخطرية  بدائية  بطريقة 
اجلروح  من  الكثري  يف  ت�صببت 
املنطقة  لأطفال  البليغة 
يف  وجود خمتنت  عدم  وال�صبب 

امل�صت�صفى.
ومعلوم اأن قطاع ال�صحة بولية 
الربمة  ودائرة  عموما  ورقلة 
على وجه اخل�صو�ص يعترب من 
بني القطاعات التي تعاين جملة 
اإرادة  وغياب  الرتاكمات  من 
حقيقية من ال�صلطات العمومية 
لتدارك النقائ�ص التي جتاوزها 
بات  الذي  الأمر  وهو  الزمن 
ينذر بتقدمي قافلة من ال�صحايا 
خا�صة يف ظل الظروف ال�صعبة 
التي متر بها البالد جراء تف�صي 

جائحة فريو�ص .

 م�صاكل باجلملة تعاين منها املوؤ�ص�صة  ال�صحية اجلوارية بدائرة الربمة احلدودية ، جراء غياب 
اإرادة حقيقية من ال�صلطات الو�صية على القطاع لتدارك النقائ�س التي جتاوزها الزمن وهو ما 

يتنافى مع تعليمات الوزارة  املعنية الهادفة لتقريب ال�صحة من املواطن .

الفالحني  احتاد  مكتب  طالب 
رئي�ص  من  م�صعود  بحا�صي 
للفالحة  الفرعي  الق�صم 
التدخل  ب�رشورة  بالدائرة 
و�صعية  لت�صوية  العاجل 
بدون  الفالحية  الأرا�صي 
القوانني  تر�صانة  رغم  �صند 
الأحقية  الفالحني  متنح  التي 
لالأرا�صي  الو�صعية  ت�صوية  يف 
واآفاق  واقع  اإنعا�ص  بهدف 

القت�صاد الوطني .
لحتاد  البلدي  املكتب  قال 
يف  م�صعود  بحا�صي  الفالحني 
مرا�صلة موجهة لرئي�ص الق�صم 
قد  كانت  للفالحة  الفرعي 
ن�صخة  الو�صط  يومية  ت�صلمت 
ال�صكاوى  اأنه نظرا لكرثة  منها 
يخ�ص  فيما  اليه  الواردة 
�صند  بدون  الفالحية  الأرا�صي 
والتي ت�صاهم ولو بجزء ب�صيط 
وح�صب   ، الوطني  الإنتاج  يف 
امل�صرتك  الوزاري  املن�صور 
-07-18 يف  املوؤرخ   750 رقم 
2018 ل�صيما النقطة املتعلقة 

الأرا�صي  هذه  و�صعية  بتو�صية 
للقوانني  طبقا  فيها  والف�صل 
املعمول بها ، فقد طالبت نف�ص 
الت�صال  ب�رشورة  املرا�صلة 
بامل�صالح املعنية لتفعيل جلنة 
املعاينة واملبا�رشة ميدانيا لن 
الحتجاجات وال�صكاوى الواردة 
هذه  اأ�صحاب  من  الحتاد  اإىل 
ميكنهم  وحتى  كثرية  الأرا�صي 
ل  من  هناك  لن  فيها  الف�صل 
القانونية  ال�رشوط  فيه  تتوفر 
على  التعدي  �صمن  ويدخل 

هذه الأرا�صي .
اجلمهورية  رئي�ص  اأن  ومعلوم 
خرجاته  جميع  يف  �صدد  قد 
على  الأخرية  الإعالمية 
ا�صماه  ملا  حد  و�صع  �رشورة 
البريوقراطية  بالعراقيل 
للفالحني  الت�صهيالت  وتقدمي 
من اأجل النهو�ص بواقع واآفاق 
التبعية  اإنهاء  بغية  القطاع 
الذي  املحروقات  لقطاعات 
البور�صات  يف  اأ�صعاره  تهاوت 

العاملية .

احتاد الفالحني بحا�صي م�صعود يرا�صل رئي�س 
الق�صم الفرعي

املطالبة بت�سوية االأرا�سي 
بدون �سند 

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�صتى 
قزام،  عني  مبدينة  اأنواعها 
بالجتار  املتعلقة  ل�صيما 
و  باملخدرات  �رشعي  الغري 
متكنت   ، العقلية  املوؤثرات 
املتنقلة  الفرقة  عنا�رش 
لل�رشطة الق�صائية من توقيف 
 46 العمر  من  يبلغ  �صخ�ص 
�صنة متورط يف ق�صية  حيازة 
املوؤثرات العقلية ق�صد البيع.

الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�صال 
اأمن ولية مترنا�صت  مبديرية 
يومية  ت�صلمت  قد  كانت 
حيثيات  منه  »ن�صخة  »الو�صط 
معلومات  اإىل  تعود  الق�صية 
ال�رشطة  عنا�رش  اإىل  واردة 
�صخ�ص  وجود  مفادها 
الأقرا�ص  برتويج  يقوم 
م�صتوى  على  املهلو�صة 
على  بناءا  املدينة،  و�صط 
الفرقة  عنا�رش  قامت  هذا 
امل�صتبه  حتركات  برت�صد 
اأمنية  اإعداد خطة  بعد  و  فيه 
توقيفه،  من  متكنت   حمكمة  
التلم�ص  عملية  وبعد  اأين 
�صبط  مت  القانونية  اجل�صدي 
مهلو�ص  قر�ص  بحوزته 40 
ريفوتريل ومبلغ  نوع  من 

دج من  قدره 7700  مايل 
ليتم   ، املتاجرة   عائدات 
رفقة  فيه  امل�صتبه  حتويل 
املحجوزات اإىل مقر ال�رشطة  
و  الق�صية  يف  حتقيق  وفتح 
الذكر  ال�صالف  مترير  بعد 
التعرف  نظام  م�صتوى  على 
تبني  الب�صمات   على  الآيل 
عدة  عن  ق�صائيا  م�صبوق  اأنه 
وكيل  مع  بالتن�صيق  و  ق�صايا 
عني  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
قزام مت اإجناز ملفني ق�صائيني 

للم�صتبه فيه .
يف  التحقيق  ا�صتكمال  بعد 
اأمام  تقدميه  مت  الق�صية 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
حكم  حقه  يف  اأ�صدرت  التي 
باأربعة 04 �صنوات حب�ص منها 
نافذة  وغرامة  �صنوات   03

مالية مقدرة بـ 100000دج .
نف�ص  به  اأفادت  وح�صبما 
الأمنية  العملية  فاإن  امل�صادر 
النوعية تندرج يف اإطار التطبيق 
املديرية  لتعليمة  ال�صارم 
الرامية  العامة لالأمن الوطني 
احتالل  خمطط  لتج�صيد 
الإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�صتى اأنواعها واأ�صكالها .
اأحمد باحلاج 

�صبط بحوزته 40 قر�س مهلو�س 

اأمن دائرة عني قزام يطيح 
باأربعيني  

اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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01-مولده ون�شاأته: 

بو�صف�صاف  املجاهد  ولد   
�صنة  خالل  الزيدي  �صالح  املدعو  �صالح 
ق�صا�س  بحرية  زيد  اأوالد  مب�صتة  1922م، 
بلدية املزرعة والية تب�صة حاليا، وهو ابن 

ب�صري ودبو�س عائ�صة بنت حممد. 
ن�صاأ �صالح بو�صف�صاف يف بحرية ق�صا�س، 
مهنة  متار�س  كانت  التي  اأ�رسته  كنف  يف 
الأجل  والرتحال  املا�صية  وتربية  الفالحة 
ب�صري  وكان  والدرمون.  ق�صا�س  بني  ذلك 
�صالح  بابنه  كثريا  يعتني  بو�صف�صاف 
اإىل مدينة نفطة بالقطر التون�صي  فاأر�صله 
الأجل مزاولة الدرا�صة هناك وحر�س على 
تعليمه نظرا للموهبة والذكاء والفطنة التي 

كان يتمتع بها منذ نعومة اأظافره.
وهناك تعلم على يد م�صايخ بع�س الكتاتيب 
كما  اهلل،  عبد  العمودي  ال�صيخ  مب�صجد 
الطاهر  حممد  ال�صيخ  يدي  على  تتلمذ 
الذي اأ�رسف على تدري�صه درو�س الفقه يف 
منت ابن عا�رس ومنت الر�صالة واالأجرومية 
القراآن  وحفظ  ال�رسيعة  ودر�س  والبالغة، 

الكرمي. 

الإجباري:  للتجنيد  -02ا�شتدعائه 
وجهت  1940م  �صنة  خالل   
ال�صلطات اال�صتعمارية الفرن�صية ا�صتدعاء 
ل�صالح بو�صف�صاف الذي كان يف تلك الفرتة 
النداء  تلبية  منه  وطلبت  تعليمه،  يزاول 
اجلي�س  ب�صفوف  وااللتحاق  له  املوجه 
احتياطي  كمجند  الفرن�صي  اال�صتعماري 
لال�صتدعاء  يتمثل  مل  لكنه  وحداتها،  يف 
الذي و�صله وف�صل ع�صيانه وظل فارا من 
ذلك اإىل اأن مت اإيقافه بعد مداهمة لبحرية 
ق�صا�س من طرف اأعوان االأمن الفرن�صيني، 
االأرا�صي  اإىل  واإر�صاله  اأخذه  من  ومتكنت 
1944م،  �صنة  اأواخر  خالل  الفرن�صية 
ير�صل  ومل  الفرن�صية  االأرا�صي  يف  وبقي 
اإىل جبهات القتال اإىل غاية عودته الأر�س 

الوطن يف �صنة 1946م. 
عودته  اإثر  وعلى 
بالظروف  تفاجاأ 
ية  و �صا ملاأ ا
ال�صعبة  واملعي�صية 
بها  متر  كانت  التي 
و�صكانها  املنطقة 
التي  املجاعة  بعد 
�صنة  خالل  حلت 
واملعروفة  1945م 
بعديد  تاريخيا 
من  امل�صميات 
ت�صميات  بينها 
»عام  ال�رس«،  »عام 
وهذه  الرماد« 
ا�صتدمت  الت�صمية 
من لون الرتبة الذي 
رمادي  اإىل  حتول 
ت�صاقط  قلة  ب�صبب 

االأمطار.
بع�س  ي�صطحب  اأن  قرر  لذلك   
عنابة  مدينة  اإىل  يرحل  واأن  اأ�رسته  اأفراد 
العي�س، وملا  لقمة  لتوفري  العمل  بحثا عن 
توقفوا  اأهرا�س  �صوق  مدينة  على  عرجوا 
هناك ق�صد البحث عن عمل لفرتة ق�صرية، 

مب�صارف  املقام  بهم  ا�صتقر  ذلك  وبعد 
اأقامها  مزارع  تتواجد  اأين  عنابة  مدينة 
امل�صتوطنون هناك، حيث اأ�صتقر بها �صالح 
بو�صف�صاف واأقاربه وعملوا بها ملدة �صنة 
الإعالة  الكايف  املال  ادخار  والأجل  كاملة، 
تب�صة  يف  املتواجدين  االأ�رسة  اأفراد  باقي 
تقرر اأن يتم االعتماد على معي�صة ب�صيطة 
قوامها رغيف اخلبز والدالع الأجل اقت�صاد 
متكن  العمل  من  مدة  بعد  املال،  وتوفري 
�صالح من جمع بع�س االأموال فاأر�صلها مع 
�صقيقه الذي توجه اإىل بئر العاتر وا�صرتي 

قطيعا من املا�صية لوالده. 

يف  جماهدا  الزيدي  �شالح  -03احلاج 
الثورة الفل�شطينية �شنة 1948م: 

الظروف  حت�صنت  اأن  بعد   
بو�صف�صاف  �صالح  قرر  الأ�رسته  املعي�صية 
اأن يتوجه اإىل امل�رسق العربي الأداء فري�صة 
لعجال  ابن خالته  باأن  اأن �صمع  بعد  احلج، 
اأن  قررا  ال�صالمي  بن  وحممود  ميهوب 
يتوجها لالأداء هذه الفري�صة، لكن ظروفهم 
الرغبة  هذه  حتقيق  دون  حالت  املادية 
كان  الليايل  اإحدى  ويف  متتاليتني،  ملرتني 
منامه  يف  فراأ  نائما  ال�صالمي  بن  حممود 
مكة  روؤية  اأردت  »اإذا  له:  يقول  �صيخا  باأن 
بن  �صالح  برفقة  اإليها  �صتذهب  فاإنك 
عن  يبحث  ال�صباح  فا�صتيقظ يف  الب�صري«، 
تف�صري لهذه الروؤية خ�صو�صا واأنه ال يعرف 
ال�صيخ  عنه  حتدث  الذي  ب�صري  بن  �صالح 
يف املنام، وقد تكرر معه هذه املنام كثري 
اإحدى  ويف  مقعنا  تف�صريا  له  يجد  لكن مل 
املرات قرر اأن يق�صه على �صديقه لعجال 
ميهوب، الذي �صمع باملنام فتب�صم واأخربه 
باأن ال�صخ�س الذي يبحث عنه هو ابن خالته 
ال�صاب اليافع �صالح بن ب�صري بو�صف�صاف. 
اإليه  يتوجها  اأن  قررا  لذلك    
اقرتب  وملا  يعمل،  كان  اأن  بحكم  الإقناعه 
من بيته ا�صتقبلهما ب�صري بو�صف�صاف والد 
الزيارة  هذه  �صبب  عن  و�صاألهما  �صالح، 
لبيته،  املفاجئة 
باأنهم  فاأخربوه 
ابنه  عن  يبحثون 
واأخربوه  �صالح، 
بق�صة  بعد 
تاأدية  يف  ف�صلهما 
اإىل  احلج  فري�صة 
احلرام،  اهلل  بيت 
ال  رغبتهم  واأن 
واأنها  قائمة  تزال 
بعد  اإال  تلبى  لن 
معهما  يذهب  اأن 
ابنه �صالح، وق�س 
بن  حممود  عليه 
اأمر  ال�صالمي 
املتكررة،  الروؤية 
لي�صمح  عليه  واألح 
يحج  باأن  البنه 

معهما يف هذ املرة. 
اإال اأن ب�صري بو�صف�صاف رف�س رف�صا قاطعا 
يف بادئ االأمر، متعلال ب�صغر �صن ابنه وقلة 
خربته واأنه ال يزال يحتاج مل�صاعدة اإخوته 
حماولة  فباءت  بابنه  الوالد  تعلق  و�صدة 
احلاج حممود بالف�صل. وعند �صماع احلاج 

�صالح باخلرب زاد �صوقه لهذه الرحلة رغم 
والده  على  فاألح  باملخاطر  حمفوفة  اأنها 
و�صاطة  اإىل  فلجاأ  بالذهاب،  له  لل�صماح 
على  لل�صغط  اآخرين  واأ�صخا�س  اأخواله 
والده وبعد اإ�رسار كبري وافق والده و�صمح 

له بالذهاب الأداء فري�صة احلج. 
»طمينة،  الزاد  وبع�س  العدة  بجمع  فبداأ 
اأعطاه  املال  من  وقليال  االأهل  من  متر« 
اإياه والده كان قد ادخره من جمهود وعمل 
وتوجه  عنابة،  يف  كان  عندما  �صالح  ابنه 
اإىل  حممود  بوعروج  رفقة  �صالح  احلاج 
ا�صطحبوا  والذين  احلرام  اهلل  بيت  ق�صد 
مع  رحلتهم  لتتزامن  ميهوب  لعجال  معهم 
كان  1948م،  �صنة  الفل�صطينية  الثورة  قيام 
احلاج �صالح ورفقائه يتوقفون اأحيانا اأثناء 
ق�صد  للعمل  ومرة  للراحة  مرة  رحلتهم 
بذلك  �صالكني  املال  بع�س  على  احل�صول 

للحاج �صالح  ليكتب  ثم م�رس،  ليبيا  طريق 
اأن ي�صارك يف جهاد اإخوانه الفل�صطينيني. 
ويف طريقهم التقوا جمموعات من اجلنود 
الفل�صطينية،  بالثورة  �صيلتحقون  الذين 
باأن  واقناعهم  التطوع  منهم  طلبوا  حيث 
واأوفر  مرتبة  اأعلى  اهلل  �صبيل  يف  اجلهاد 

جزاء عند اهلل اأكرث من احلج.
قا�صدين  رفقائه  مع  �صالح  احلاج  فاجته 
بذلك التطوع واجلهاد اإىل فل�صطني بعدما 
اإىل  خمططة  كانت  التي  وجهتهم  غريوا 
�صالح  املجاهد  فريوي  املكرمة،  مكة 
قائال:  عليه  اهلل  رحمة  بو�صف�صاف 
اإىل  اأقدامنا  على  ال�صري  مدة  ا�صتغرقت 
فل�صطني اأكرث من ثالثة اأ�صه وعند و�صولنا 
اإىل م�رس توجهنا اإىل مراكز التطوع، حيث 
ت�صم هذه املراكز على جمموعات غالبيتها 
الذين  امل�صلمني  االإخوان  جماعات  من 
القطاعات  غري  للعمليات  بقطاع  ا�صتقلوا 

التي عمل فيها جي�س االإنقاذ.
النقب  يف  كتائب:  ثالث  على  ق�صموا  وقد 
لغزة،  ال�صاحلي  وال�رسيط  والعري�س 
قائدها اأحمد عبد العزيز، حيث كان اأغلب 
تون�س  من  وفيها  م�رس  من  املتطوعني 
وال�صودان وليبيا، وبع�س اجلزائريني وعند 
مركز  اإىل  ورفقائه  �صالح  احلاج  و�صول 
ليال  ينتظرهم  من  هناك  وجدوا  التطوع 
ويف  �صخ�س   24 حملت  �صاحنة  فجاءت 
ب�صواحي  النقب  جبل  اإىل  و�صلوا  ال�صباح 
مدة  امل�صي  وا�صلوا  ثم  امليت،  البحر 
بف�صائل  التحقوا  و�صولهم  وعند  اأيام   06
األقت  جماعات  هناك  فوجدوا  خمتلطة 
عليهم خطابا فيما يخ�س اجلهاد وقواعد 

العمل، وبثوا فيهم روح احلما�س  واأنظمت 
بيت  هوية حجاج  انتحال  عليهم   موؤكدين 
اهلل يف حالة اعرت�صهم اأي خطر، ثم قاموا 
ف�صيلة  وكل  ف�صائل  اإىل  اجلنود  بتق�صيم 
بت�صليحهم  وقاموا  جنود   09 من  تتكون 
وع�رسيات  »رباعيات  نوع  من  باأ�صلحة 

اإجنليزية«.
بو�صف�صاف  ويوؤكد املجاهد احلاج �صالح 
طبيعة  حول  �صهادته  يف  اهلل  رحمه 
اعتمدنا  فيقول:  اليهود  �صد  اال�صتباكات 
على  ال�صهاينة  اجلنود  �صد  قتالنا  يف 
اأ�صلوب قتايل مبني يف االأ�صا�س على نظام 
حيث  املباغتة،  والهجومات  اال�صتباكات 
اجلنود  مع  ا�صتباكات  نخو�س  اأحيانا  كّنا 
اجلبال، ويف  تنقالتهم يف  ال�صهاينة خالل 
اأحيان اأخرى نقوم ب�صن هجومات ليلة �صد 
اال�صتباكات  وخالل  الع�صكرية،  مراكزهم 
املناطق  يف  تقع  كانت  التي 
ال�صهاينة  اجلنود  كان  اجلبلية 
الأجل  مواقعهم  من  يفرون 
اخللفية،  بقواعدهم  االحتماء 
اأرواحهم،  على  احلفاظ  الأجل 
الثقيلة ل�صد  االأ�صلحة  وا�صتخدام 
على  احلال  وتوا�صل  هجوماتنا، 
اأ�صهر،  ثالث  الطريقة ملدة  هذه 
القيادة  من  االأوامر  اأن جاءت  اإال 
وباأن  النار  اإطالق  بوقف  العليا 
اجلنود �صريجعون اإىل القواعد يف 
اإىل م�رس، وقد تزامن  ثم  االأردن 
ذلك مع وفاة امللك االأردين عبد 
�صالح  احلاج  غرار  وعلى  اهلل.  
الزيدي فقد �صارك عددا من املتطوعني 
تب�صة  منطقة  من  ينحدرون  اجلزائريني 
بينهم:  من  نذكر  الفل�صطينية،  الثورة  يف 
زايد قوا�صمية،  بن  بلهو�صات حممد، علي 
خريف،  احلاج  خل�رس،  علي  بن  حممد 
رجب  عي�صاوي،  حممود  ال�صعيد،  هبهوب 
بلقا�صم.  بعد وقف اإطالق النار بني العرب 
اإىل  بو�صف�صاف  �صالح  توجه  وال�صهاينة، 
البقاع املقد�صة رفقة كل من لعجال ميهوب 
فر�صة  لكن  احلج،  الأداء  وبوعروج حممود 
اأداء الفري�صة قد فاتتهم لذلك اكتفوا باأداء 
حيث  هناك،  زمنية  لفرتة  وبقوا  العمرة 
البقاع املقد�صة مع بدء  تزامن بقائهم يف 
ف�صارك  امل�رسفة،  الكعبة  تنظيف  عملية 
داخل  اإىل  دخل  حيث  العملية،  هذه  يف 
الكعبة وق�صى ليلة فيها، ويف اليوم املوايل 
قال اإنه مل يرد اخلروج منها حتى اأخرجه 
امل�رسفني بالقوة وملا �صئل عن �صبب ذلك 
كل ميتنع عن االإجابة وال اأحد يعلم ما ال�رس 

يف ذلك.
رفقائه  مع  �صالح  احلاج  عاد  ذلك  بعد  ثم 
اأتوا  حيث  من  الطريق  عابرين  اأدراجهم 
اأنه ابن خالة  االأردن ثم م�رس ثم ليبيا، اأال 
الطريق  يف  مر�س  ميهوب  لعجال  �صالح 
ودفن  بليبيا  بنغازي  يف  وتويف  ب�صدة 
هناك. فوا�صل احلاج �صالح رفقة بوعروج 
اجلزائر  اإىل  عائدين  طريقهم  حممود 
القب�س  األقت  الفرن�صية  ال�صلطات  اأن  اإال 
عليهم يف بن قردان بتون�س ثم نقلتهم اإىل 
ال�صجن حتت حتقيقات  وبقي يف  اجلزائر 
ومباحثات ال�صلطات الفرن�صية مدة ثمانية 

اأ�صهر ليطلق �رساحهم بعد ذلك. 

موا�شلة ل�شل�شلة التعريف 
ببع�ض اأبطال الثورة 

التحريرية، التي كّنا قد 
بداأنا ن�شرها على �شفحات 

جريدة الو�شط التي منحت 
لنا هذه الفر�شة، �شنطرق 

يف هذا العدد اإىل �شرية 
اأحد املجاهدين الذين �شطر 

اأروع الت�شحيات وترك 
ب�شمة خالدة على �شفحات 

التاريخ، اإنه احلاج �شالح 
بو�شف�شاف املدعو �شالح 

الزيدي، والذي �شنقف على 
اأهم حمطات حياته. 

جهاد وم�شرية

�ملجاهد �شالح بو�شف�شاف وم�شاركته يف �لثور�ت 
)�لفل�شطينية-�لتون�شية-�جلز�ئرية(

بقلم الأ�شتاذ طارق عزيز 
فرحاين 

 "على غرار احلاج �شالح 
الزيدي فقد �شارك عددا من 

املتطوعني اجلزائريني ينحدرون 
من منطقة تب�شة يف الثورة 

الفل�شطينية، نذكر من بينهم: 
بلهو�شات حممد، علي بن زايد 

قوا�شمية، حممد بن علي خل�شر، 
احلاج خريف، هبهوب ال�شعيد، 

حممود عي�شاوي، رجب بلقا�شم " 
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لفت  للأمن  الأعلى  املجل�س  اأن  غري 
فتح  فيه  اأعلن  الذي  البيان  يف  النتباه 
اإىل  واملنتزهات  وال�شواطئ  امل�شاجد 
اأن اإعادة النظر يف هذه التدابري املرنة 
واردة اإذا تفاقمت الإ�شابات بالفريو�س 
حتت  �شيتم  اجلزئي  الفتح  هذا  واأن 
اإجراءات اأمنية م�شددة، وكاأننا بال�شلطة 
تدابري  اختبار  حتاول  وهي  الأمنية 
جديدة قبل الدخول الجتماعي املقبل 
دميومتها  على  �شمانات  تقدم  اأن  دون 
اقتناء  اجلزائر  قرار  من  بالرغم 
�شد  امل�شتجد  اللقاح  من  هامة  كميات 
الفريو�س. ذلك لأن الب�رشية جتد نف�شها 
ولأول مرة اأمام فريو�س غريب الأطوار، 
تكتيكاته  ويغري  ويتجدد  ويتلون  يت�شكل 
يفعل.  ملا  مدرك  عاقل  فريو�س  وكاأنه 
ماأمونة  غري  خطورته  فاإن  هنا  ومن 
ب�شاأن  القائمة  الأحاديث  عن  ناهيك 
الكوروين قد  الغزو  موجات جديدة من 
بع�س  ح�شب  عاتية  موجات  وهي  تاأتي 

اخلرباء.
اعتادت  التي  التدابري  اأن  وامللحظ 
اجلزائر على اتخاذهاأ ت�شتمد مرجعيتها 
من جتارب الدول الكربى التي نال منها 
�شهدت  فقدت  عظيما  نيل  الفريو�س 
الكثري من الدول فتح دور العبادة وعودة 
يف  واملنتزهات  ال�شواطئ  اإىل  مكثفة 
فتئت  ما  العودة  هذه  اأن  غري  اأوروبا. 
عودة  مع  الويلت  وراءها  جّرت  اأن 

واإ�شبانيا  اأ�شرتاليا  يف  بقوة  الإ�شابات 
التي  الو�شعية  وهي  ايطاليا  وحتى 
احلجر  لفر�س  مثل  اأ�شرتاليا  ا�شطرت 
على ولية فيكتوريا التي �شهدت موؤخرا 
�شكانها  بني  للفريو�س  مفزعا  انت�شارا 
القيود  اأ�شابيع قليلة فقط من رفع  بعد 
ال�شارمة من حجر تام اأثمر تراجعا هاما 
يف عدد الإ�شابات. وحذت ا�شبانيا حذو 
اإذ فر�شت بدورها احلجر من  اأ�شرتاليا 
منطقة  �شاكنة  من  األفا   70 على  جديد 
وال�شيء  البلد  غرب  �شمال  يف  غلي�شيا 
نف�شه فر�شته على منطقة كتالونيا بعد 
اأ�شبوعني فقط من رفع القيود ال�شارمة 
على ال�شكان، كما قررت جنوب افريقيا 
ال�شرتخاء  فرتة  اإنهاء  جهتها  من 
جديد  من  ال�شارمة  القيود  وا�شتنقار 
يف الوقت الذي يجري فيه التحذير يف 
فرن�شا واأملانيا من موجة ثانية للفريو�س 

لن تقل اأملا من الأوىل.
اإذا  للفريو�س  الرهيب  النت�شار  يفر�س 
املرونة  عن  الأوروبي  الرتاجع  توا�شل 
التي اأبدتها الدول جتاه احلريات العامة 
اإذ  اقت�شادية  واأخرى  �شيا�شية  بدوافع 
�شيعود للأطباء �شلطانهم من جديد متاما 
كما كان يف مار�س وافريل املا�شي. ومل 
تثن الأخبار املتداولة حول قرب �شدور 
لقاح فعال �شد الفريو�س هذه الدول عن 
كاأح�شن  الوقائية  التدابري  على  الرتكيز 
اجلزاىر  لل�شلطة يف  فهل ميكن  علج. 

ان تذهب بعيدا يف رفع القيود احلجرية 
ت�شري  ما  مثل  مار�س  منذ  املفرو�شة 
اأقدم عليها املجل�س  التي  اإليه اخلطوة 
يعدو  ل  الأمر  اأن  اأم  للأمن  الأعلى 
جمرد اختبار ميداين ل�شتعداد ال�شكان 

للمتثال ل�رشامة الوقاية ال�شحية؟ 
باإ�شارة ال�شلطة اإىل اإمكانية اإعادة النظر 
يف هذه القرارات تكون قد فتحت هام�شا 
الأر�س  على  الأو�شاع  تطور  ملتابعة  
ميكن  ما  جتاه  الأوروبية  الفعل  وردود 
اعتباره موجة جديدة للفريو�س من جهة 
وتتبع ما ميكن اأن ي�شفر عنه اللقاح من 
نتائج اإذ يبدو اأن الأزمة ل يزال اأمامها 
وقت طويل. ولي�س هناك ما يظهر علنا 
ا�شت�شار  قد  للأمن  الأعلى  اأن املجل�س 
الهيئة ال�شحية اأو وزارة ال�شوؤون الدينية 
قبل اتخاذ هذا القرار فقد كان ليو�شف 
بلمهدي وزير ال�شوؤون الدينية اأن اأكد اأن 
ذهاب  قبل  ممكن  غري  امل�شاجد  فتح 
الوباء وت�شاءل كيف ميكن فتح امل�شاجد 
اأغلق  قد  وكان  اجلائحة  ا�شتفحال  مع 
رد  يف  اأقل  بحجم  الإ�شابات  كانت  ملا 
منها  لفتحها  املنادية  الأ�شوات  على 
�شوت رئي�س جبهة العدالة والتنمية عبد 

اهلل جاب اهلل. 
بالفتح  ال�شلطة  قرار  اعتبار  ميكن  ول 
ملطلب  ا�شتجابة  للم�شاجد  التدريجي 
�شيا�شي بقدر ما ميكن اإدراجه يف خانة 
تعاي�س  ملدى  الأر�س  على  الختبار 

اأكرث  لأخذ �شورة  الفريو�س  مع  ال�شكان 
مطلع  مع  الناجعة  املقاربة  عن  دقة 
�شي�شهد  الذي  الجتماعي  الدخول 
املدار�س  اإىل  التلميذ  عودة  موعد 
والطلبة اإىل اجلامعات وعودة ن�شاطات 
اإذ  اليوم  اإىل  معطلة  تزال  ل  خدماتية 
مفر  ل  حا�شمة  قرارات  تتخذ  اأن  لبد 
منها بعد اأ�شابيع قليلة فقط بعد مرحلة 
جتريبية ميدانية تغني عن اأي تخمينات 
النظرية  احللول  ب�شاأن  مت�شاربة 
تقدمه  ما  اإىل  اإ�شافة  املطروحة 
اأخرى  بلدان  من  تاأتي  التي  املعطيات 
اإذ ميكن اأن نتذكر يف هذا املجال كيف 
خالف قرار املجل�س الأعلى للأمن يف 
الدينية  ال�شوؤون  لوزارة  فتوى  مار�س 
مع  مفتوحة  امل�شاجد  على  بالبقاء 
غلق  فقرر  الوقائية  التدابري  التزام 
بلدان  به  قامت  اقتداء مبا  امل�شاجد 

اإ�شلمية اأخرى.
يبدو اأن ال�شلطة قد انتقلت من فكرة 
انتظر لرتى اإىل فكرة اخترب لرتى اإذ ل 
ينبئها مثل الواقع بالنظر اإىل اختلف 
جتارب الدول وثقافاتها وقدرتها على 
اأن  ولو  ومواجهتها  الأزمة  ا�شتيعاب 
العامل  اأن  تظهر  الأخرية  الإح�شاءات 
يف مفرتق الطرق بني الأمل يف التغلب 
على الوباء اأو ال�شت�شلم له والتعاي�س 
معه كاأمر واقع. وبني هذا وذاك فاإن 

احلياة قد وجدت لت�شتمر.

�لكوفيد �أمام �متحان جديد

بقلم اح�سن خال�ص   

عاد املجل�ص الأعلى لالأمن لي�سدر 
قرارات جديدة تدخل �سمن �سيا�سة 

التعاي�ص اجلديدة مع انت�سار الكوفيد 
التي تبنتها الدولة منذ �سهر جوان 
املا�سي وقد اقت�سر تخفيف القيود 

على على دور العبادة واملنتزهات التي 
اعتربتها ال�سلطة من ال�سروريات 

العاجلة لكونها تولدت احلاجة ب�ساأنها 
باحلاج �سديد يف املدة الأخرية، وبالنظر 

اإىل العديد من الدول عمدت اإىل فتح 
ال�سواطئ ودور العبادة مع الت�سديد على 

الإجراءات الوقائية املعروفة.

بفتح مزيد من الف�ساءات 

املعنى  تعرف  فل�شفة  لدكتورة  يعقل  ل 
، فتقوم بربجمة ن�شاط  احلقيقي للأ�شياء 
يحتفي بالزي التقليدي و نحن نعي�س الأمل 
ال�شحية  الأزمة  هذه  زمن  يف  املوت  و 
الوفود  اأن  ذلك  من  والأدهى   ، احلادة 
�شدت  الوطن  بقاع  �شتى  من  امل�شاركة 
الرحلة للعا�شمة ، يف حني اأن الدولة منعت 
 ، الريا�شية  و  الثقافية  الأن�شطة  جميع 
فكيف اأغفلت معايل الوزيرة هذا ؟ وبعيدا 
الوزيرة  الذي اخرتقته  القانوين  املنع  عن 
فهل   ، احلكومي  الن�شجام  بذلك  منتهكة 
اأزياء اجلزائر التقليدية على  يعقل عر�س 
نواح  و  املر�شى  اأنني  و  اآهات  مو�شيقى 

الثكلى ؟ 
الوزيرة  معايل  ت�رشيح  يوم  ا�شتغربت 
يف  تفكر  باأنها   ، دودة  بن  مليكة  الدكتورة 
 ، الواب  على  �شاخب  مو�شيقي  مهرجان 
وهي  الأول  ت�رشيحها  ناق�شت  لأنها  لي�س 
)الثقافة   : قائلة  الوزارة  مفاتيح  ت�شلم 
التي  احلرية  بل   ).. مهرجانات  لي�شت 
بلغ حد  الوزيرة  تفكري  اأن منتهى  انتابتني 
ال�شعب  على  الرتويح  طرائق   عن  البحث 
الحتبا�س  وطاأة  من   ، عنه  املحجور 
املنزيل ، و التخفيف من م�شاعفات القلق 
الجتماعي ، كاأن البحث عن مهرجان يف 
و   ، النت  املبحرين يف  على  �شعب  الواب 
اأن الزمن زمن مهرجانات و زمن تهريج ، 
ال�شني  يف  املمر�س  كان  الذي  الوقت  يف 
و ايطاليا يرتدي حفاظات لعدم مقدرتهم 
اأو�شاع  خلطورة  املراحي�س  اإىل  الذهاب 
املر�شى و ا�شتحالة مغادرة اأماكن عملهم 
يزحف  يومها  القاتل  الفريو�س  كان   .
يومها  البليدة  كانت  و   ، الوطن  ربوع  على 
تبعا  تتوافد  الإغاثة  قوافل  و   ، ت�شتغيث 
من كل اأنحاء اجلزائر ، حينها كانت معايل 
املوت  رق�شة   ، للرق�س  تدعونا  الوزير 

قد   ! واب  مهرحان  اأنغام  على   ، الأخرية 
نعذر معايل الوزيرة لعدم خربتها يف ت�شيري 
�شوؤون الدولة ، و قد ت�شيء تقدير و�شع ما 
؟  الو�شع  من  قلقة  الوزيرة  لي�شت  اأ  لكن   ،
األ يحزبها مئات اجلزائريني ممن ينه�شهم 
هذا الفريو�س يوميا ؟ األ يحزنها الع�رشة 
اأن  تقراأ  اأمل  ؟  يوميا  يرحلون  ممن  موتى 
ال�شعب هو  يتماهى مع  ل  الذي  امل�شوؤول 
لي�س منه ؟ اأمل تقراأ حلنه اأرندت ؟ و كتبت 
ال�شيا�شة  ان  عنها؟ امل تعي ان حنه قالت 
هي عملية التفكري القبلي ال�شابق الأفعال 
اجلمال  فل�شفة  و  الفن  اأن  تقراأ  اأمل  ؟ 
متاهي  اأن  تقراأ  اأمل  ؟  الأمل  لذة  اأولهما 
التابع للمتبوع فر�س عني واإل اأنخرم عقد 
الرئي�س  كان  يوم  لها  فكيف  ؟  ال�شيا�شة 
قانون  م�رشوع  باإعداد  الأول  وزيره  ياأمر 
مبجابهة و مناه�شة اجلهوية و املح�شوبية 
كانت هي  الأمر  اأن يجف حرب هذا  وقبل 

تن�شب ابن جهتها كم�شت�شار لها ؟!
قد تبعث �شمفونية الأنني و الوجع املبثوث 
مب�شت�شفياتنا  الإنعا�س  قاعات  من  اليوم  
عدة  يف  مليا  التفكري  لإعادة  ال�شلطة   ،
ال�شحة  منظومة  راأ�شها  على  منظومات 
ل�شيما يف جانب الأوبئة و علم الفريو�شات 
بينا  وقد   ، اليوم  العامل  يوؤمتن  فل   ،
 ، احلروب  م�شتقبل  مقالتنا  �شابق  يف 
اأن  النتباه  على  ال�شلطة  هذه  يبعث  وقد 
لها  نت�شدى  اأن  من  بكثري  اأكرب  التحديات 
اأن�شطة  و  مهرجانات  يف  تفكر  بعقول 
عر�س اأزياء تقليدية ، �شقوطا حتت �شغط 
جمموعة من النا�شطني الفي�شبوكيني الذين 
من  القفطان  و  الكاراكو  حماية  اإىل  دعوا 

ال�شطو املروكي .
هي   ، الوزارة  من  اأعلى  �شلطة  اأن  اأجزم 
من األغت هذه التظاهرة ال�شاذجة، و تكون 
للوباء  بوؤرة جديدة  العا�شمة  بذلك جنبت 

زكري  مفدي  الثقافة  دار  كانت   ، الفتاك 
تكون م�رشحا لها ، فبينما الو�شع الوبائي 
الت�شيري  رعونة  علينا  تخرج   ، ينح�رش  بداأ 
يقبلها  ل  و  تغتفر  ل   ، قاتلة  مبجازفات 
اأحد  اأ�شيب  لو  فماذا   ! �شغري  طفل  عقل 
كان  و  بالعدوى  احلا�رشين  اأو  امل�شاركني 
فيها حتفه ؟ ومن مقايل هذا اأكلف نف�شي 
الثقافة مبجموعة  بو�شلة  ت�شويب  باإعادة 
اأن ت�شل معايل الوزيرة  من الأ�شئلة ع�شى 
من  بدل  ت�شحيحه  يجب  ما  فت�شحح 

الإغراق الفا�شح يف هذه املهازل ..
اإ�شرتاتيجية  بناء  عن  احلديث  يقت�شي 
للتنمية  اأ�شا�شي  كمدخل   ، ناجعة  ثقافية 
بدءا   ، امل�شتويات  كافة  على  املجتمعية 
بتوطيد عرى الهوية ، الإجابة على الأ�شئلة 

التالية : 
عن  اأنرثوبولوجيا  احلديث  اأوجه  هي  ما 

التاأ�شيل الثقايف و الجتماعي ؟ 
الأنرثوبولوجيا  موا�شيع  و  تيمات  هي  ما 

الثقافية؟ األي�شت هي البحث يف الهوية؟ 
ما هي اأدوات البحث يف الطقو�س و الرتاث 
و  القرابة  اأنظمة  يف  اللمادي  و  املادي 

اأ�شكال الوعي و التفكري ؟ 
مبفهومها  هوية  اإىل  الو�شول  ميكن  كيف 
�شياق  يف  دوما  املتحول  املرن  املركب 
واجلماعات  الأفراد  مييز  الذي  التوازن 

فيما بينهم ؟ اأنظر الهوية عند تايلور .
الثقايف  للنموذج  الت�شدي  ميكن  كيف 
الغربي الذي يهدد تنوعنا الثقايف باملحو 

و الأفول ؟ 
هي  ما   ، الثقايف  موروثنا  �شيانة  اأفق  يف 

التحديات املفرو�شة يف زمن العوملة ؟ 
و  الإبداع  ت�شجيع  اآليات/برامج  ماهي 
الثقافة  جمالت  خمتلف  يف  الإبتكار 
وتاأهيل   ، الثقافية  للتنمية  اأ�شا�س  كمدخل 
جمتمع  ي�شبح  حتى  اجلزائري  املجتمع 

معرفة ؟ 
تاأهيل  ا�شرتاتيجية  يف  ت�شوركم  هو  ما 
املوؤ�ش�شات الثقافية و تفعيل دور املثقف 

و اإعادة العتبار للوظيفية التنويرية ؟ 
تعي�شها  التي  الأمنية  التحديات  ظل  يف 
الثقافة  علقة  فهم  ميكن  كيف   ، بلدنا 
 ، للجتماع  موؤ�ش�س  ن�شق  باعتبارها 
مع  تعالقه  خلل  من  الفرد  �شيح�رش 
و  كاأُ�ِسّ  له  احلامية  الدولة  موؤ�ش�شات 

اأ�شا�س ؟
تعترب  التي  الأ�شئلة  هذه  كتابة  يف  ترددت 
و  التب�ّشط  و  الت�شطيح  زمن  يف   ، فجة 
التفاهة ،  لأين مدرك لن اأتلقى اإجابة عنها 
، و اأن فحوى الأجوبة لن اأجده اليوم ، بني 
اأع�شاء الرت�شانة التي ا�شتعانت بها الوزيرة 
 ، انزياحات  التثاقفي  منربها  تاأليف  يف 
بلغ   ، انتحال  �شبهة  اأي�شا  حمل  والذي 
الو�شول  وتبقى   . العربي  الوطن  �شداها 
من  اإليها  و�شلنا  الذي  الرتدي  اأ�شباب  اإىل 
على  ع�شناه  الذي  ال�شيا�شة  خريف  نتائج 
اأوراق  اإذا ت�شاقطت  اأربعة عقود ، و  مدار 
اأوراق  باقي  على  فما   ، ال�شيا�شة  �شجرة 
فهل   ، الت�شاقط  اإل  الأخرى  الأ�شجار 
تبقى من  ي�شت�شاغ قبول قطع وتك�شري ما 
و  ت�شذيبها  اأم  ؟  الثقافة  �شجرة  اأغ�شان  
اإعادة رعايتها و اقتلع احل�شائ�س ال�شارة 
من حماها ؟ حتى تتمكن من اإعادة النمو و 
النبعاث من جديد فتقدر على تلقي اإنتاج 
الفعل الثقايف ال�شحيح من خلل ا�شتقبالها 
ال�شلوكات و الظواهر الجتماعية ال�شعبية 
و  تثبيتها  اأو  تقوميها  اإعادة  و  الر�شمية  و 
تثمينها ، يف �شيا�شة تتما�شى و تتماهى مع 

ال�شيا�شة العامة للدولة . 
اإننا جنيد كفكفت دموعنا و مللمت جراحنا 
، وجراحنا اأفواه �شوف ت�شيح فيكم يوما ، 

ارحلوا عنا .   

�لرق�ص و�لزينة يف زمن �ملاآمت ..

هل هناك من يحاول توريط وزيرة 
الثقافة يف هزائم ت�سيري؟! من ي�سري  

على الوزيرة بهذه الأن�سطة ال�سمجة يف 
هذا الو�سع ؟  اأمل تر�سم الوزيرة برناجما 
م�سبقا لن�ساطاتها املفرت�ص اأنها تتحاقل 

والو�سع اخلطر احل�سا�ص الذي نعي�سه؟    

ر�سالة اإىل معايل الوزيرة 

بقلم الوليد فرج
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لبع�ض  الفرن�سية  ال�سلطات  ت�سليم  بعد 
التي  ال�سعبية  املقاومة  �سهداء  جماجم 
التاريخ  متحف  بق�سد يف خزائن  �سجنت 
ما  بكل  �سنة   170 عن  يزيد  ملا  الطبيعي 
بكون  ا�ستعمارية  اهداف  من  حتمله 
�سكان امل�ستعمرات حقل للتجارب، وبعد 
املوؤرخ  بتعيني  الفرن�سي  الطرف  تكليف 
اجلزائري  واجلانب  �ستورا  بنجامني 
�سيخي  املجيد  عبد  الرئي�ض  مل�ست�سار 

مبهمة الذاكرة، هذه اخلطوة الهادفة 
بني  ال�سيا�سية  اخلطابات  خالل  من 
�سلطات البلدين ايل بعث اإعادة كتابة 
بني  للعالقات  التاريخية  الذاكرة 
العالقات  توثيق  يخدم  مبا  البلدين 

امل�ستقبلية يف جميع املجاالت.
ي�ستدعي  مهم  املو�سوع  هذا  ويعد 
ت�سليط  والباحثني  املوؤرخني  من 
ال�سوء عليه وتناولها من منظور علمي 
الوقوف على حجم  اأكادميي ملحاولة 
اخلطوة  هذه  تواجه  التي  العوائق 
املدي  على  جناحها  وجماالت 
الق�سري والبعيد خا�سة يف ظل وجود 
الفرن�سي  اال�ستعمار  متجيد  قانون 
االمر  �سيا�سة  �سمن  قانوين  كاإطار 
االجتماعي  ال�سمري  ومطالب  الواقع 
ال�سيا�سية  والنخب  اجلزائري 
جترمي  على  واالإعالمية  واالكادميية 

احلقبة اال�ستعمارية نظري ما ارتكبته من 
لها حتى  اأرخ  جرائم طيلة وجودها والتي 
الثورة  خالل  �سيما  ال  الفرن�سي  الطرف 

التحريرية.
اإن من اأهم العوائق التي �ستواجه املكلفني 
اأن  ميكن  الطرفني  بني  الذاكرة  مبلف 

حتديدها يف:
اجلانب الفرن�سي:

اأ�سدرته  والذي   2005 فيفري   23 قانون 
من  باقرتاح  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية 
ال�سعبية  احلركة  اجل  من  االحتاد  حوب 
االإيجابية  القيم  ن�رش  اأ�سا�ض  على  القائم 
اال�ستعمارية  فرن�سا  تاريخ  ج�سدها  التي 
فر�ض  حيث  افريقيا  �سمال  يف  وخا�سة 
القيم  تدري�ض  التعليمية  املوؤ�س�سات  على 
وحجب  والتالميذ  للطالب  االإيجابية 
للمرحلة اال�ستعمارية،  اجلانب االجرامي 
وبع�ض  لالإعالم  االمر  ف�سح  انه  ان  كما 
ايل  الفرن�سيني  وال�سيا�سيني  املروخني 
بع�ض  يف  التحرير  وجبهة  جي�ض  جترمي 
االحداث مبا فيهم املوؤرخ بنجامني �ستورا 

من خالل بع�ض كتاباته 
 La guerre d>Algérie vue par(
 les Algériens، tome II: Le temps
 de la politique De la bataille

 ))d>Alger à l>indépendance
وتعداها حتى مرحلة اال�ستقالل يف كتابه 
 Histoire de l>Algérie depuis(
-1962  :  l>indépendance - T1

.)1988
ولوبي  النافذة  ال�سيا�سية  الطبقة  رف�ض 
االقدام ال�سوداء يف فرن�سا لفكرة االعتذار 
 Bernard( االأ�سبق  اخلارجية  فوزير 
جيل  رحيل  ان  علي  عرب   )Kouchner
بالتطبيع  كفيل  للمجاهدين  اإ�سارة  الثورة 
الكامل بني اجلزائر وفرن�سا لنهاء مطلب 
التي   ال�سيا�سية  الطبقة  هذه  االعتذار، 
الفرن�سية  االعالم  و�سائل  اأهم  تتحكم يف 
معاناة  فكرة  لطرح  تروج  املعتدلة  وحتى 

اجلزائريني حالل احلقبة اال�ستعمارية بدل 
جترمي اال�ستعمار، وحتى الرئي�ض ماكرون 
حملته  يف  املو�سوع  هذا  طرح  عندما 
االنتخابية باعرتافه بان اال�ستعمار جرمية 
امل�ستعمرة،  ال�سعوب  حق  يف  ووح�سية 
يف  اخلو�ض  حتا�سي  للحكم  و�سوله  بعد 
مو�سوع تقدمي االعتذار الر�سمي. ولذلك 
فالتجربة توؤكد اأن ال�سا�سة الفرن�سيني منذ 
املو�سوع  هذا  ي�ستخدمون  اال�ستقالل 

لتحقيق مكا�سب انتخابية فقط.
اقدام اجلانب الفرن�سي 05 اأفريل 2016م 
احلركي  متجيد  قانون  ا�سدار  على 
علي   2016 دي�سمرب   21 ويف  وتعوي�سهم 
يف  فرن�سا  مب�سوؤولية  يعرتف  قانون  �سن 
واحلركي  ال�سوداء  االقدام  عن  التخلي 
النار  اإطالق  وقف  على  التوقيع  ع�سية 
مبا  الفرن�سية  الكتابات  مع  متا�سيا  وهذا 
وقوع  يطرح  حيث  بنجامني  املوؤرخ  فيهم 
واالقدام  احلركي  ارتكبت يف حق  جمازر 
ال�سوداء من اجلانب اجلزائري بدون ادلة 
التاريخية  االأدلة  اآالف  ويتنا�سى  تاريخية 
منذ  اجلزائر  يف  وجي�سها  فرن�سا  جلرائم 

.1830
اجلانب اجلزائري: 

يجرم  قانون  غياب  من  الرغم  على 
على  اجلزائر  يف  الفرن�سي  اال�ستعمار 
لتمريره  العديدة  املحاوالت  من  الرغم 
اال ان ح�سابات �سيا�سية لل�سلطة ال�سابقة 
حالت دون متريره واال ان اأ�سعب العوائق 
من  اجلزائري  اجلانب  يف  املوجودة 

خالل:
و�سيا�سيا  اجتماعيا  اجلزائريني  وحدة 
واإعالميا وثقافيا، معار�سة و�سلطة منذ 
اال�ستعمار  مبدا جترمي  على  اال�ستقالل 
ميثل  وهذا  ا�سكاله  جميع  يف  الفرن�سي 
اجلزائرية  ال�سلطة  علي  �سعب  �سمام 
يف  فاعلة  موؤ�س�سات  وحتى  اجتيازه 
مبداأ  غلي  تاريخيا  ن�ساأت  القرار  �سنع 
حق  يف  جرمية  اال�ستعمارية  )احلقبة 

اجلزائريني(.
يف  فرن�سا  ارتكبتها  التي  املجازر  تاريخ 
اجلزائر ال �سيما خالل الثورة التحريرية 
ال�سمري  تركيبة  من  جزء  اأ�سبحت 
االجتماعي والنف�سي اجلزائري لالأجيال 
االعرتاف  مبداأ  على  والقائم  القادمة 
فعلت  كما  ال�سيا�سي  الر�سمي  واالعتذار 
ميثل  وهذا  والتعوي�ض  ليبيا  مع  اإيطاليا 
اأكرب عائق يف قبول االطروحات الفرن�سية 

البلدين  بني  العالقات  لتحرير  القائمة 
م�سالح  على  والرتكيز  املا�سي  ارث  من 

الدولتني يف امل�ستقبل. 
الذي  االأر�سيف  باإعادة  املطالبة  مبداأ 
مطلب  اال�ستقالل  غداة  فرن�سا  حولته 
جزائري ثابت من ال�سلطة اجلزائرية منذ 
اال�ستقالل يواجه عوائق �سيا�سية وقانونية 
يف اجلانب الفرن�سي. ال �سيما املوجودة 
 Aixمبدينة البحار  وراء  ما  باأر�سيف 
وزارة  واأر�سيف   en Provence
ان  كما   ،Vincennes احلربية 
تعر�ست  بالعلب  املوجودة  الوثائق 
 2014 و   2012 بداية  منذ  لالإخفاء 
فرن�سا  تاريخ  يجرم  ما  خا�سة  و 
اأر�سيف  مع  كتجربة  و  اال�ستعماري 
واثناء   Aix en Provence
زيارتي له �سنة 2011 ت�سفحت العلبة 
SAS 7 69 التي تتوفر علي 16 ملف 
و عند زيارتي لالر�سيف �سنة 2017 
علي  اال  تتوفر  ال  العلبة  ان  وحدت 
 correspondance( ملفات   3
 .1 9 6 2 /1 9 5 5 (
 zones interdites،
يف   )1962/instructions1955
امللفات  بقية  منها  اخفي  حني 
 Lutte contre le FLN(
 : opérations، activité
 militaire، instructions،
 )1961/1955(  comptes rendus
 renseignements، activités  ;
 ;  )1962/1957(  du FLN
 renseignements généraux،
 police judiciaire،
 gendarmeries، fiches
 suspects، individus ; )1962/1955(
 recherchés، détenus، fiches
 )sécurité militaire ; )1962/1955(
التي  امللفات  ع�رشات  ذلك  على  وق�ض 

اخفيت من علب االر�سيف.
فرن�سا  جلرائم  الق�سائي  االإن�ساين  البعد 
عائق امام اأي ت�سوية مللف الذاكرة بدون 

بجرائمه  الفرن�سي  اجلانب  اعرتاف 
القوانني  ظهور  بعد  املرتكبة  خا�سة 
�سد  واجلرائم  احلرب  جلرائم  الولية 
االأوىل،  العاملية  احلرب  فبعد  االإن�سانية 
على  بناء   ،1919 �سنة  احللفاء  اأ�س�ض 
يف  للتحقيق  جلنة  فر�ساي،  اتفاقية 
اتفاقية  اإىل  ا�ستندت  احلرب،  جرائم 
الهاي ال�سادرة �سنة 1907. وبعد احلرب 
حمكمة  ت�سكيل  مت  الثانية  العاملية 
اجلرائم  يف  للتحقيق  الدولية  نورمربغ 
النازية  اأملانيا  طرف  من  املرتكبة 

يف  نورمربغ  ميثاق  حدد  وقد  وحلفائها. 
مادته ال�ساد�سة » اجلرائم �سد االإن�سانية 
يف القتل والت�ســـــــــــــفية والرق والرتحيل، 
�سد  ارتكبت  اأخرى  اإن�سانية  ال  واأفعال 
احلرب؛  اأثناء  اأو  قبل  املدنيني،  ال�سكان 
اأو اال�سطهاد القائم على اأ�س�ض �سيا�سية 
جرمية،  الأية  تنفيذاً  دينية  اأو  عرقية  اأو 
اأو ملا له �سلة بها، تقع يف نطاق �سلطة 
انتهاكاً  اأكانت  املحكمة الق�سائية، �سواء 
لقانون البلد املحلي الذي نفذت فيه اأم 
دولياً  ن�ساً  ع�رش  اأحد  ويوجد  خارجه«. 
وت�سرتك  االإن�سانية،  تعّرف اجلرائم �سد 
للجرائم  ق�سائي  مفهوم  حتديد  يف  كلها 

�سد االإن�سانية يف العنا�رش التالية: 
)1( اإ�سارتها اإىل اأفعال حمددة من العنف 
اإذا كان  النظر عما  اأ�سخا�ض بغ�ض  �سد 
وبغ�ض  مواطن  اأو غري  مواطناً  ال�سخ�ض 
قد  االأفعال  هذه  كانت  اإذا  عما  النظر 
ارتكبت يف زمن احلرب اأو يف زمن ال�سلم

نتاج  االأفعال  هذه  تكون  اأن  يجب   )2(
من  جماعة  �سد  موجه  ا�سطهاد 
االأ�سخا�ض معينة الهوية بغ�ض النظر عن 
بنية تلك اجلماعة اأو غر�ض اال�سطهاد. 
اأي�ساً  تتمظهر  اأن  ال�سيا�سة  لتلك  وميكن 
يف ت�رشف املنفذين »الوا�سع اأو املنظم« 
حمددة  بجرائم  تخويل  عنه  ينتج  الذي 
�سد  واجلرائم  التعريف.  يف  م�سمولة 
ال  اأنها  باالإبادة يف  تتميز  التي  االإن�سانية 
كلي«  اأو  جزئي  »تدمري  لـ  ق�سداً  تتطلب 
اتفاقية  جلماعة معينة، كما هو وارد يف 
فقط  ت�ستهدف  بل   ،1949 ل�سنة  االإبادة 
انتهاكات  �سيا�سة  وتنفذ  معينة  جماعة 
�سد  اجلرائم  وتتميز  ومنظمة«.  »وا�سعة 
يف  اأي�ساً  احلرب  جرائم  عن  االإن�سانية 
احلرب،  اإطار  يف  فح�سب  تطبق  ال  اأنها 
كل  ال�سلم  وزمن  احلرب  زمن  يف  بل 
القوانني ت�رشي على جرائم فرن�سا  هذه 
اال�ستعمارية ال �سيما �سدور هذه القوانني 

وفرن�سا موقعة عليها.
بني  التاريخية  الذاكرة  ملف  ت�سوية  اإن 
من  يغري  ان  ميكن  ال  فرن�سا  اجلزائر 
التاريخية  االحداث  �سريورة 
لكون  املا�سي  يف  البلدين  بني 
ميكن  ال  املاأ�ساوية  االحداث 
التاريخ  من  حذفها  و  ا�سقاطها 
الفرن�سي  لال�ستعمار  الهمجي 
املجتمع  من  اأجيال  حق  يف 
اجلزائري وامنا يجب ان يرتكز 
هلي قاعدة املحاكمة التاريخية 
لل�سيا�سة اال�ستعمارية يف اجلزائر 
ال�سيا�سية  اجلوانب  كل  يف 
واالجتماعية  واالقت�سادية 
وان  والثقافية  والع�سكرية 
وغري  الر�سمية  فرن�سا  ت�سقط 
ر�سمية قوانني متجيد اال�ستعمار 
اإزالة  وحتي  التي  ولواحقه 
يف  العن�رشية  امل�سطلحات  ا�ستخدام 
وال�سيا�سي  والرتبوي  االإعالمي  خطابها 
الثورة  عو�ض  اجلزائر  حرب  كم�سطلح 
كتابة  اإعادة   يجعل  ما  وهو  اجلزائرية  
واجلزائر  فرن�سا  بني  العالقات  تاريخ 
بتمجيد  فرن�سي  قانوين  واقع  ظل  يف 
كامل  جزائري  را�سخ  واميان  اال�ستعمار 
ايل  يحتاج  اال�ستعمارية  احلقبة  بتجرمي 
قرار فرن�سي من جانب واحد االعرتاف 
عالقات  للر�سم  والتعوي�ض  واالعتذار 

م�ستقبلية هادفة مل�سالح ال�سعبني.

الذاكرة  ملف  " اإن ت�سوية 
التاريخية بني اجلزائر فرن�سا ل 

ميكن ان يغري من �سريورة الحداث 
التاريخية بني البلدين يف املا�سي 
لكون الحداث املاأ�ساوية ل ميكن 

ا�سقاطها و حذفها من التاريخ الهمجي 
لال�ستعمار الفرن�سي يف حق اأجيال 

من املجتمع اجلزائري وامنا يجب 
ان يرتكز هلي قاعدة املحاكمة 

التاريخية لل�سيا�سة ال�ستعمارية يف 
اجلزائر يف كل اجلوانب ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية 
والع�سكرية والثقافية" 

الفرن�سية  ال�سلطات  ت�سليم  " بعد 
لبع�ض جماجم �سهداء املقاومة 
ال�سعبية التي �سجنت بق�سد يف 

خزائن متحف التاريخ الطبيعي ملا 
يزيد عن 170 �سنة بكل ما حتمله 

من اهداف ا�ستعمارية بكون �سكان 
امل�ستعمرات حقل للتجارب هذه 

اخلطوة الهادفة من خالل اخلطابات 
ال�سيا�سية بني �سلطات البلدين ايل 

بعث اإعادة كتابة الذاكرة التاريخية 
للعالقات بني البلدين "

اأما ما يتعلق بال�سكل الأول 
للهجرة غري ال�سرعية و 

املتمثل يف الهجرة الإنتقالية 
فاملق�سود بذلك الرتكيز على 
اإ�ستقدام اليد العاملة املاهرة 

و التخ�س�سات الدقيقة، 
حيث �سرعت دول الإحتاد 

الأوروبي -على �سبيل املثال 
املتميزين  اإ�ستقبال  – يف 
من الباحثني يف املجالت 
املختلفة م�ستغلة بذلك 

ظروف العي�ض يف بلدانهم 
و اإ�ستغالل قدراتهم ل�سالح 
البلدان الغنية ، مما يوؤدي 
اإىل اإفراغ البلد من عقوله 
الذي ينعك�ض بدوره على 

�سعف يف التنمية  و اإ�ستغالل 
العن�سر الب�سري املتقد 
باحليوية و الكفاءة من 

خدمة دولته باجلزائر اإىل 
خدمة دولة غنية باملهجر، و 
لعل هذا ال�سكل من الهجرة 
يعود بالكثري على البلدان 

املتقدمة كما فعلت فرن�سا و 
اإيطاليا بخرية �سبابنا .

اإعادة كتابة تاريخ العالقات اجلزائرية الفرن�سية 

بني قانون متجيد �ال�ستعمار �لفرن�سي ومطالب �لتجرمي �جلز�ئري

بقلم الدكتور فريد ن�سر 
اهلل، رئي�ض ق�سم التاريخ 

والآثار-جامعة العربي 
التب�سي تب�سة.
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من منكم ال يتذكر در�س الطيور املهاجرة 
التي   >< الو�سط  درا�سة   >< مادة  يف 
اأجل  ترحل من  و  بحياتها  تخاطر  كانت 
توفري حاجياتها االأ�سا�سية كالطعام فما 
اأ�ساب  الذي  التقني  اخللل  طبيعة  هو 
اأدمغة  و  تقع  الطيور  فجعل  الربجمة 

الفيزياء و الكيمياء تهاجر؟
من منكم ال يتذكر اأغنية ال�سادق جمعاوي 
االأ�سطورة  �سكرا و األف �سكر يا اأ�ستاذي 
جعلت  التي  االأغنية  تلك  بالدي  وليد  يا 

من حب العلم مرياث .
اأغنية  تكييف  اإعادة  هو  هنا  املطلوب 
اجلزائرية  البيئة  يف  جمعاوي  ال�سادق 
دون  البنود  بع�س  اإ�سافة  مع  احلالية 
حقوق  احرتام  و  باجلوهر  امل�سا�س 
اإ�سافة  �رضورة   : مثال  التوزيع  و  الن�رض 
جملة  } خبز الدار ياكلو الرباين { على 
و  امل�ستقبل  عن  يتحدث  الذي  املقطع 
الطب و الطريان و الهند�سة  } نتما اإن 
�ساء اهلل  ن�سوفك طيار �سابط يف جي�سنا 
وال  البحار  عميد  رباين  وال  مغوار  قائد 

مهند�س ........... {
رزنامة  يف  حاد  �رضخ  اأمام  اليوم  الأننا   
منذ  عقل  األف  مئة  فقدان  و  الكفاءات 
بقات�س معي�سة  1990 حتت عنوان } ما 

فهاذ الدار {
على  يطلق  م�سطلح  االأدمغة  فهجرة 
خمتلف  يف  املخت�سني  و  العلماء  هجرة 
فروع العلم من بلد اإىل اآخر طلبا لرواتب 
اأعلى اأو التما�سا الأحوال معي�سية اأو فكرية 
اأح�سن و هذا النوع من الهجرة تكون من 

الدول النامية اإىل الدول التقدمة .

بيئات م�ستقطبة

فيزيائيني  و  ذرة  و  فلك  علماء  اأطباء 
الواليات  و  كندا  من  اتخذوا  غريهم  و 
اأرويا ملجاأ و مفر  املتحدة االأمريكية و 
اال�ستغالل  م�ساجعة  و  الراأ�سمالية  من 
االإجرائي  التعريف  جعلت  بلدان  فهي 
الد�ستور  بنود  من  بندا  االإن�سان  حلقوق 
فرحيلهم كان بحثا عن ما ي�سمى تقدير 
الكفاءات و اإعطاء كل ذي حق حقه فمن 

امل�ستحيل فيزيائيا 
يف  ورود  تنمو  اأن 

تربة ماحلة .
و  العوامل  الطاردة  
كثرية  و كل واحدة 
اأ�سدق  منها 
تعبريا من االأخرى  
على  توزعت 
اقت�سادّية  اأ�سباب 
واأمنّية  واإدارّية 
م�ستوى  يف  تكمن 
والبطالة  الدخل 
ت  نّيا مكا الإ ا و
اال�ستثمارّية للدولة 
�سمولّية  وعدم 
عملّيات التخطيط 

ال�سيا�سات  توافق  وعدم  العاملة  للقوى 
و�سعف  التنمية  احتياجات  مع  التعليمّية 
املتابعة للطلبة  و كذلك �سعف عملّيات 
البحث العلمّي وقلّة االإمكانّيات امُلتاحة 
ميكن  التي  التنموية  وال�سيا�سات  له 
اجلزائر   تبنتها  التي  بالرادعة  ت�سميتها 
اخللل   يعرتيها  التي  والت�رضيعات 
االإدارّية  االأجهزة  االإجراءات يف  وتعقيد 

املقدرة  و�سعف  واملركزّية  كاملحاباة 
املتعلّق  والف�ساد  القرارات،  اّتخاذ  على 
وعدم  واالإدارّية  املالّية  بالنواحي 
اأي  ا�ستقرار االأو�ساع االأمنّية فال يوجد 
تلقى  التي  الوعود  رغم  ملحوظ  حت�سن 
يف  فاال�ستثمار  مرة  كل  يف  املالأ  على 

العلم لي�س من اأولويات بالدنا لالأ�سف .

تقدير العلم و العلماء

توفري  وعدم  العلماء  تقدير  فعدم  
يف  الثقة  وعدم  لهم  املنا�سبة  الظروف 
اأفكارهم اجلديدة ومعاناتهم من انعدام  
العلمّية   مبوؤّهالتهم  تفي  �سات  تخ�سّ
ك�سناعة ال�سواريخ اأو درا�سة علم الف�ساء 
كان حافزا لهم للذهاب دون حتى التفكري 

يف العودة 
دورا  يلعب  اأي�سا  االجتماعّي   التكيُّف 
التي  القوانني  ك�سعوبة  ذلك   يف  هاما 
يجدها الفرد يف حال اأراد العودة اإىل بلده 
و  االأ�سلي  البلد  بني  الدائمة  املقارنة  و 
بلد االإقامة  كالفارق الرهيب يف التطور 
و  املعي�سّي   وامل�ستوى  االقت�سادّي  
العلمّي،  للبحث  الالزمة  الو�سائل  ر  توُفّ
الفر�س  توفري  اإىل  اإ�سافة  والتطوير، 
الوا�سعة  املجاالت  وفتح  �سني،  للُمتخ�سِّ

لهم
هذا ما جعل من الدبلوم غري معرتف به 
فقط  تذكار  مبثابة  لك  �سيكون  و  دوليا 
مثله مثل ال�سورة التذكارية التي تاأخذها 
تالميذ  و  اأ�ستاذك  مع  �سنة  نهاية  كل 

ق�سمك 
و ال يجب اأن نن�سى اال�ستقرار ال�سيا�سي 
الذي  والدميقراطّي  واالأمنّي  والنف�سّي 
لوحده  فهذا  االأجنبية  الدول  تعي�سه 
�رضاء  بفكرة  ترحب  فهي  مغري  عر�س 
اأف�سل  العقول و ال طاملا �سعت لذلك و 
تعطي  التي  االأمريكية  القرعة  مثال  
جن�سيات  من  االأ�سخا�س  الآالف  االأمل  
خمتلفة للظفر بهذه الفر�س الذهبية  الأن 
مة  ول امُلتقِدّ قلّة االأدمغة العلمّية يف الُدّ
ذوي  اأعداد  انخفا�س   من   الناجتة 
االخت�سا�سات التقنّية 
يف  �ساهم  والِعلمّية  
توفري كاّفة امُلغريات 
ل�سّد النَّق�س احلا�سل 
االأفراد  حتفيز  و 
ذوي  و  املتخ�س�سني 

الكفاءات 
اآثار  االأمر  لهذا  و 
و  جدا  وخيمة  �سلبية 
ع  تو�ُسّ اأهما   متنوعة 
ول  الُدّ بني  الفجوة 
اجلاذبة   مة  امُلتقِدّ
االأ�سلّية  ول  والُدّ
االأدمغة  تبعّية  و  
ثقافّياً  والكفاءات 
هاجروا  التي  ول  للُدّ
التي  وتقاليدهم  عاداتهم  حمو   و  اإليها 
يف  �سلباً  التاأثري  وبالتايل  عليها   ن�سئوا 
عرب  وذلك  االإنفاق  زيادة  و  هوّياتهم 
ول االأخرى  ل�َسّد  توظيف كفاءات من الُدّ
املاّدية  اخل�سائر  يجعل  مّما  النَّق�س 
الكفاءات  تعليم  على  اإنفاقها  مّت  التي 
التكلفة  ب�سبب  هائلة  خ�سارة  املهاجرة  
املرتفعة ال�ستقطاب الكفاءات االأجنبّية 

تلك  يف  احلا�سل  النَّق�س  �ست�سُدّ  التي 
الكفاءات واالأدمغة

العلمّية مّما يعني  البحوث  اإجراء  �سعف 
ول  للُدّ للكفاءات  الفاقدة  ول  الُدّ تبعّية 
الكبرية،  املالّية  اخل�سارة  لها.  اجلاذبة 
مّت  التي  الوطنّية  باملوارد  وامُلتمّثلة 
الكفاءات  هذه  تعليم  �سبيل  يف  اإنفاقها 
التعليم  ميادين  يف  الكبرية  اخل�سارة  و 
يف  والتاأثري  الفكرّي  ر  التطُوّ وعرقلة 
قد  مّما  املهاّم   وزيادة  التنمية  عملّيات 
الالمباالة  وزيادة  فتورهم   اإىل  يوؤّدي 
باالإرهاق،  ال�سعور  وبالتايل  لديهم  

وال�سعف يف االإنتاجّية.
العمل،  �سوق  يف  التوتُّر  ن�سبة  زيادة 

ذات  بالكفاءات  يتعلَّق  فيما  ة  وخا�سّ
فقدان  ب�سبب  وذلك  العالية  املهارات 
ويف  امُلنِتجة  القوى  من  كبرية  ن�سبة 

امليادين املختلفة
بامل�ستوى  الرقّي  على  املقدرة  .فقدان 
واالجتماعّي   وال�سّحي  االقت�سادّي 
�سني يف  نتيجة لفقدان العلماء  وامُلتخ�سِّ

هذه املجاالت، وغريها.

منظمة اليوني�سكو تعترب  اأن 
هجرة العقول

تعترب   اليوني�سكو  لكن رغم كل  فمنظمة 
الكفاءات �سكل من  اأو  العقول  اأن هجرة 
ال�ساذ  العلمي  والتبادل  التعاون  اأ�سكال 
باعتباره  الدول   بني  ال�سليم  غري  اأو 
اجتاه  يف  العلماء  هجرة  تدفق  يعني 
فيما متيز  املتقدمة   الدول  نحو  واحد 
بني  الدولية  والتنمية  التعاون  منظمة 
»اإهدار  العقول«: ومفهوم  »تبادل  مفهوم 
اأن »تبادل العقول:  العقول«، على اعتبار 
»اأمر طبيعي ناجم عن تفاعل احل�سارات 
وحوار الثقافات، ورمبا لهذا ال�سبب دافع 
باعتبارها  الكفاءات  هجرة  عن  البع�س 
العملة  من  املليارات  تاأمني  اإىل  توؤدي 
للمهاجرين  االأ�سلية  للبلدان  ال�سعبة 
وت�ساهم يف حت�سني الو�سع االجتماعي و 
ول  كذالك  تبادل املعرفة ونَقلها اإىل الُدّ
يف  وامل�ساركة  املوؤمترات  عرب  االأ�سلّية 
املهاجرين  متتُّع  و   العلمّية  امل�ساريع 
ومبا  التنمية  لعملّية  الالزمة  باملهارات 
ي�سّب يف م�سلحة اأوطانهم و َدْفع عملّية 

ر والتكنولوجيا التطُوّ
اجلزائر تفقد 215 األًفا و347 كفاءة

اإدارة  عن  �سادرة  درا�سة  واأ�سارت 

بجامعة  والهجرة  ال�سكانية  ال�سيا�سات 
الدول العربية خالل ال�سنوات االأخرية اإىل 
اأن جمموع عدد الكفاءات العلمية العربية 
يف اخلارج ي�سل اإىل مليون و91 األفا و282 
كفاءة علمية، وجاءت اجلزائر يف مقدمة 
اأكرث الدول هجرة لعقولها الب�رضية بعدد 
215 األًفا و347 كفاءة، يليها املغرب بـ207 
األف  بـ147  م�رض  ثم  كفاءة،  و117  اآالف 
و960  اآالف  بـ110  فلبنان  و835،  كفاءة 
كفاءة،  و465  األًفا  بـ83  والعراق  كفاءة، 
تعد  فيما  كفاءة،  و190  األًفا  بـ68  وتون�س 
من  االأقل  وقطر  عمان  �سلطنة  من  كل 
الب�رضية  والكفاءات  العقول  عدد  حيث 
و1465   1012 باإجمايل  منهما  املهاجرة 

كفاءة على الرتتيب.
املزري  للو�سع  راجع  هذا  و 
الذي تعي�سه بالدنا من تهمي�س 
للعقال و املفكرين فعندما جتب 
ال�سجون مليئة ب�سجناء الراأي و 
املرات  مئات  �سعف  عددهم 
املختلفة  اجلرائم  �سجناء  من 
التي  الالآدميقراطية  تدرك  هنا 
يعي�سها الفرد يف بلد دميقراطي 
و اأي�سا ت�سجيع خريجي التيكتوك 
االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  و 
مبنحهم  فر�س للعلم و الظهور 
اأ�سباه  ا�ست�سافة  و  االأ�سواء  يف 
الفن  ح�ساب  على  الفنانني 
االأ�سيل و الراقي الذي دفن فما 
التي  الربامج  اليوم هو  نادر  هو 
حتفز  و  ال�ساعد  اجليل  ت�سجع 
اأو  خمرتع  ترى  ما  نادرا  الأنه  االإبداع  
اأو تدعيمه  اأو مفكر مت ا�ست�سافته  عامل 
حقا  الواقع  اأر�س  على  اأفكاره  لتج�سيد 

نحن يف زمن الرداءة و للرداءة اأهلها .

حماية العقول الباقية

و من اأجل حماية العقول النابغة الباقية 
االأكادميّية  احلّريات  احرتام  من  البد 
عوائق  اأّي  و�سع  عدم  طريق  عن  وذلك 
اأو حواجز يف طريق العلماء واالأكادميّيني 
وتبادلهم  املعلومات  عن  بحثهم  اأثناء 
و�سائل  ملختلف  وا�ستخدامهم  لالأفكار 
الرواتب  نظام  تعديل  و  ر احلديثة  التطُوّ
للكفاءات  تخ�سي�سها  يتّم  التي  واالأجور 
احلوافز  توفري  اإىل  باالإ�سافة  العلمّية 
العلمّية  بالبحوث  امُلرتبطة  املاّدية 
والت�سهيالت  املالئم  ال�سكن  كتوفري 
فّعال  ب�سكل  اأعمالهم  الأداء  الالزمة 
اإ�سافة  لهم  املعي�سّية  االأو�ساع  وحت�سني 
اأي�سا  و  النف�سّي   اال�ستقرار  تاأمني  اإىل 
بني  امُل�ستمّر  التوا�سل  على  احلر�س 
امُلهاجرة  والكفاءات  االأ�سلّية  ول  الُدّ
واإ�سالحها   التوظيف  �سيا�سة  تعديل  و 
املنا�سب  يف  الكفاءات  بو�سع  وذلك 
امُلالئمة لها و ا�ستثمار الكفاءات املحلّية 
يف  االأجنبّية  اخلربات  على  وتف�سيلها 
مهارة  زيادة  الرتكيز على  التنمية  عملّية 
ال�رضورّية  �سات  التخ�ُسّ يف  االأفراد 
يجعلها  مّما  العامَلّية  العمل  الأ�سواق 
االأجنبّية و ال  العمالة  قادرة على حتّدي 
العلمّية  �سات  امُلوؤ�َسّ تنمية  اأي�سا من   بد 
تنمية  على  جهودها  ز  تُرِكّ يجعلها  مبا 
اإ�سافة  الّناقد،  والتفكري  احُلّر،  الفكر 
علمّية  بيئة  اإيجاد  و  ت�سيي�سها  عدم  اإىل 

منا�سبة ومالئمة للكفاءات امُلهاجرة .

كنا طلبة و كانت الكتب 
اخلارجية تاأتينا من اخلارج 

و كنا نت�سابق ل�سرائها...
من منكم من اأ�سحاب جيل 
الثمانينات ل يعرف هذه 
العبارة املكتوبة على اآخر 
ال�سفحة من كتب اآنذاك 

املمتاز يف الكيمياء و 
الفيزياء و الزاد يف العلوم 
الطبيعية و املنري يف اجلرب 

و الهند�سة.. عناوين كثرية  
ربت اأجيال و نوابغ على مدار 

الزمن اأين كانت وظيفة 
امليزان يف ذلك الوقت 

خمت�سرة بقيا�س الكيف ل 
الكم , كان عدد املتعلمني 

حمدودا و من�سوب العلم ل 
حدود له . 

ا�سطياد للعقول و نزيف م�ستمر 

�جلز�ئر يف مقدمة �أكرث �لدول هجرة لعقولها �لب�شرية

الأخ�سائية النف�سانية 
العيادية :هابط ملعيد

العقول  حماية  اأجل  " من 
النابغة الباقية لبد من احرتام 
احلّريات الأكادميّية وذلك عن 

طريق عدم و�سع اأّي عوائق 
اأو حواجز يف طريق العلماء 

والأكادميّيني اأثناء بحثهم عن 
املعلومات وتبادلهم للأفكار 

وا�ستخدامهم ملختلف و�سائل 
ر احلديثة و تعديل نظام  التطُوّ

الرواتب والأجور التي يتّم 
تخ�سي�سها للكفاءات العلمّية "

تقدير  " عدم  
العلماء وعدم توفري 
الظروف املنا�سبة لهم 

وعدم الثقة يف اأفكارهم 
اجلديدة ومعاناتهم 

�سات  من انعدام  تخ�سّ
تفي مبوؤّهلتهم العلمّية  

ك�سناعة ال�سواريخ اأو 
درا�سة علم الف�ساء كان 
حافزا لهم للذهاب دون 
حتى التفكري يف العودة  "
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عي�شة ق.

�أع�ضاء  �جتماع  �أن  علمنا  �إذ� 
�نعقد  �لذي  �لفدر�يل  �ملكتب 
�ملقر  نف�س  يف  �ملن�رصم  �لأربعاء 
�ل�ضيدة  مناف�ضة  �إىل  يتطرق  مل 
على  مبارياتها  توقف  �لتي  �لكاأ�س 
منت�ضف  �لكروي  �ملو�ضم  غر�ر 
�ضهر مار�س �ملنق�ضي ب�ضبب �نت�ضار 
�لفاف  �أعلنت  كورونا، حيث  جائحة 
نهائيا  �لكروي  �ملو�ضم  توقف  عن 
بلوزد�د  �ضباب  تتويج  عن  و�أعلنت 

�ملر�كز  �أ�ضحاب  وم�ضاركة  بطال 
�لرتتيب  جدول  يف  �لأوىل  �لثالثة 
�إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  مناف�ضتي  يف 
وكاأ�س �لكاف وجمدت �ل�ضقوط، �إىل 
جانب تطبيق �ضيغة مناف�ضة جديدة 
�جلديد،  �لكروي  للمو�ضم  حت�ضبا 
برفع عدد �أندية �لر�بطة �ملحرتفة 
�لأوىل �إىل 20 فريقا وخو�س ر�بطة 
من  تت�ضكل  �لهو�ة  ب�ضيغة  ثانية 
 16 جمموع  منهما  كل  ي�ضم  فوجني 

فريقا.
قد  �لكاأ�س  �ل�ضيدة  مناف�ضة  وكانت 

توقفت عند �إياب �لدور ربع �لنهائي، 
حيث ل ي�ضتبعد �أن يتم �لإعالن عن 
م�ضريها با�ضتئنافها يف تاريخ لحق 
�لظروف  ب�ضبب  نهائيا  �إلغائها  �أو 
�لتي متر بها بالدنا ب�ضبب  �ل�ضحية 
وز�رة  تز�ل  ل  و�لتي  كوفيد19،  وباء 
عودة  متنع  و�لريا�ضة  �ل�ضباب 
�لن�ضاطات �لريا�ضية بالتن�ضيق رفقة 
�آخر،  �ضياق  ويف  �لعليا،  �ل�ضلطات 
فاإن �ملكتب �لفدر�يل ينتظر �أن يعلن 
خالل هذ� �لجتماع عن هوية �لفريق 
�لثاين �لذي �ضوف ير�فق نادي وفاق 

�لكاف،  كاأ�س  مناف�ضة  يف  �ضطيف 
فريقي  خو�س  عن  �أعلنت  بعدما 
�جلز�ئر  ومولودية  بلوزد�د  �ضباب 
م�ضابقة ر�بطة �أبطال �إفريقيا بينما 
�أّجلت �لك�ضف عن �لنادي �لر�بع �لذي 
خالل  �لقارية  �ملناف�ضة  �ضيخو�س 
باعتبار  �جلديد،  �لكروي  �ملو�ضم 
�إىل  �لعادة حتويل تلك �مل�ضاركة  �أن 
�لذي  �لأمر  �لكاأ�س،  بلقب  �ملتوج 
�أدخل �لفاف يف دو�مة من �مل�ضاكل 
و�ضيف  بجاية  �ضبيبة  �أن  باعتبار 
بخو�ضها  يطالب  �ملا�ضية  �لن�ضخة 

باعتبار �أن �لفائز بها �ضباب بلوزد�د 
ت�رص  بينما  �لأبطال،  ر�بطة  �ضيلعب 
منح  على  �لقبائل  �ضبيبة  �إد�رة 
يتو�جد يف  �لذي  لفريقها  �مل�ضاركة 

�ملركز �لر�بع �لبطولة �لوطنية.
ي�ضتغل  �ضوف  ذلك،  جانب  �إىل 

�لجتماع  �لفدر�يل  �ملكتب  �أع�ضاء 
ورقة  م�رصوع  مناق�ضة  �أجل  من 
�لقيمة  عر�س  مع  �للكرتوين  �للقاء 
�إىل  بالإ�ضافة  يتطلبها،  �لتي  �ملالية 
عن  للفاف  �ملايل  �لتقرير  عر�س 

�لعام �ملنق�ضي 2019.

يعود اأع�شاء املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم اإىل عقد اجتماع جديد برجمته الهيئة الكروية 
الثنني املقبل مبقرها الكائن يف بلدية دايل ابراهيم، حيث �شطرت هيئة الرئي�س عبد الكرمي زط�شي عدة حماور 

من اجل درا�شتها خالل الجتماع من خالل ا�شتدعاء جميع اأع�شاء املكتب الفدرايل وامل�شوؤولني على خمتلف 
اللجان املخت�شة يف الفاف من اأجل ح�شم امللفات العالقةـ حيث ينتظر ان يكون م�شري مناف�شة كا�س اجلمهورية يف 

مقدمة امللفات التي �شوف يتم درا�شتها

خالل اجتماع املكتب الفدرايل الذي دعا له زط�شي

الف�ضل يف م�ضري كاأ�س اجلمهورية مرتقب االثنني املقبل
الكاف كاأ�س  يخو�س  الذي  النادي  هوية  حول  •    ترقب 

للمركز  �لطبية  �للجنة  عر�ضت 
�م�س  �أول  �لريا�ضة  لطب  �لوطني 
�خلا�س  �ل�ضحي  �لربوتوكول 
�إىل  و�لعودة  ��ضتئناف  مبر�فقة 
بالن�ضبة  و�لتح�ضري�ت  �لتدريبات 
بالألعاب  �ملعنيني  للريا�ضيني 
طوكيو  و�لرب�ملبية  �لأوملبية 
�ل�ضباب  وزير  لقاء  مبنا�ضبة   2020
مع  خالدي  علي  �ضيد  و�لريا�ضة 

وجاء  �لأوملبية،  �لحتاديات 
خا�س  دليل  �ضكل  على  �لربوتوكول 
بكل �خت�ضا�س ريا�ضي مت تقدميه 
و�ملديرين  �لريا�ضية  لالحتاديات 
�لريا�ضيني  و  �لوطنيني  �لفنيني 
�إىل  للتاأهل  و�ملر�ضحني  �ملتاأهلني 
بيان  وفق   ،2020 طوكيو  موعد 
وح�ضب  و�لريا�ضة،  �ل�ضباب  وز�رة 
�لذي  �للقاء  توج  �مل�ضدر  نف�س 

و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وزير  بني  جمع 
بريا�ضة  �ملكلفة  �لدولة  وكاتبة 
وروؤ�ضاء  �ضو�كري  �ضليمة  �لنخبة 
وممثليها  �لريا�ضية  �لحتاديات 
و�لريا�ضيني باخلروج مبجموعة من 
�لتو�ضيات، متثلت يف تكليف �ملركز 
�لوطني لطب �لريا�ضة بال�ضهر على 
�ل�ضحي  �لربوتوكول  تطبيق  متابعة 
ريا�ضي  تخ�ض�س  لكل  �ملوجه 

بالتن�ضيق مع �لحتاديات �لريا�ضية 
نقطة  تعيني  تقرر  كما  �ملعنية. 
�ت�ضال د�ئمة لت�ضيري �أزمة "كوفيد-
19" متمثلة يف �لأطباء �لفيدر�ليني 
ل�ضمان  �لريا�ضية،  لالحتاديات 
للطب  �لوطني  �ملركز  مع  �لتن�ضيق 
�لريا�ضي ومتابعة تنفيذ �لربوتوكول 

�ل�ضحي �خلا�س بكل ريا�ضة.
ق.ر.

الو�شعية الإدارية ال�شبابية تهدد عودة الكوكي

اأن�ضار وفاق �ضطيف يطالبون بتدخل تبون الإن�ضافهم
باأعد�د  �ضطيف  وفاق  فريق  �أن�ضار  خرج 
�لولية،  مقر  �مام  باعت�ضام  للوقوف  كبرية 
�لحتجاجية  للوقفة  �ل�ضتجابة  كانت  �أين 
بحرمان  �لفدر�يل  �ملكتب  قر�ر�ت  على 
ر�بطة  م�ضابقة  يف  �مل�ضاركة  من  فريقهم 
كاأ�س  لعب  �إىل  وحتويلهم  �إفريقيا  �بطال 
�لتي  �ملعامل  �ضيا�ضة  �عتماد  عرب  �لكاف 
ت�ضري  �لتي  �لقانونية  �للو�ئح  يف  توجد  ل 
�ضطيف  و�يل  و�فق  �أين  �مل�ضتديرة،  كرتنا 
�لأن�ضار  ممثلي  من  جمموعة  ��ضتقبال  على 
�لذين كانو� باعد�د غفرية �أمام مقر �لولية، 
و�لذين ��ضتغلو� فر�ضة لقائه من �جل تقدمي 
�إىل  �خلروج  �إىل  بهم  دفعت  �لتي  �ملطالب 
�لقيام بالوقفة �لحتجاجية و�لتي يت�ضدرها 
�لفريق  و�إعادة حق  تطبيق �ملادتني 69 و80 
�مله�ضوم من خالل منحه بطاقة �مل�ضاركة 
ومر�فقة  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  مناف�ضة  يف 
�لبطل �ضباب بلوزد�د، وذلك من خالل تطبيق 
�للو�ئح �لقانونية �لتي تف�ضل بني فريقني يف 

نف�س �ملركز بالت�ضاوي من خالل �للجوء �إىل 
وفاق  يخدم  و�لذي  بينهما  �لفا�ضل  �للقاء 
�جلز�ئر  مولودية  على  �نت�رص  �يل  �ضطيف 
ملعب عمر حمادي  �لذهاب على  مبار�ة  يف 
�ن  جانب  �إىل  لو�حد،  بهدفني  ببولوغني 
�جلماهري �ل�ضطايفية ر�بفعت من �أجل رحيل 
يتقدمهم  �حلايل  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ضاء 
ب�رصكة  وطالبو�  �أعر�ب،  �لدين  عز  �لرئي�س 
وطنية للوفاق، و�لنظر يف ق�ضية �لرئي�س فهد 

ب�ضبب  �حلب�س  ��ضو�ر  خلف  �لقابع  حلفاية 
تورطه يف �لت�ضجيل �ل�ضوتي �لذي يربز عملية 
�لأن�ضار  ممثلو  و��ضتغل  �ملقابالت،  ترتيب 
غلى �ملطالبة بتدخل رئي�س �جلمهورية عبد 
�ملجيد تبون من �أجل �إن�ضاف ناديهم، حيث 
�ل�ضلطات  �إىل  بنقل مطالبهم  �لو�يل  وعدهم 

�لعليا من �أجل �لنظر فيها.
يف �ضياق منف�ضل، ك�ضفت م�ضادر من د�خل 
�نتهاء  �مكانية  �إىل  �لأ�ضود"  "�لن�رص  بيت 
�لعالقة بني �لإد�رة و�ملجرب �لتون�ضي نبيل 
غلق  ب�ضبب  تون�س  بالده  يف  �لعالق  �لكوكي 
على  �جلوية  �لرحالت  ومنع  �لربية  �حلدود 
غرث �نت�ضار جائحة وباء كورونا، حيث ��رصت 
م�ضادرنا �أن �لكوكي �لذي �نتهى �لعقد �لذي 
يف  للتجديد  متحم�س  غري  بالوفاق  يربطه 
عقب  �لو��ضحة  غري  �لإد�رية  �لظروف  زل 
�ل�ضتقالة �جلماعية لأع�ضاء جمل�س �لإد�رة 
�إىل  وتو�جد حلفاية �لطي كان خلف قدومه 

�لعمل مع �لوفاق يف �حلب�س.

عبد  �أيوب  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  جنا 
�لثانية  �لدرجة  �إىل  �ل�ضقوط  من  �لالوي 
�لنت�ضار  بعد  �لقدم  لكرة  �لفرن�ضي  للدوري 
مع  �لقو�عد  خارج  من  به  عاد  �لذي  �لثمني 
�ضورفيت  �مل�ضيف  ح�ضاب  على  �ضيون  ناديه 
�لدوري  من  �لأخرية  �جلولة  حل�ضاب  جنيف 
رفقاء  ل�ضالح  �للقاء  �نتهى  حيث  �ل�ضوي�رصي، 
مد�فع �ملنتخب �لوكني بنتيجة هدفني لو�حد، 
�لبقاء  ورقة  على  متاف�ضه  �ضقط  �ملقابل  يف 
نادي تون يف �لتعادل بثالثية يف كل مرمى يف 
�للقاء �ملثري �لذي خا�ضه �أمام نادي زيوريخ، 

�لالوي  عبد  رفقاء  خدن  �لذي  �لتعرث  وهو 
�ل�ضوي�رصي  �لدوري  يف  م�ضريهم  و�أن  خا�ضة 
مل يكن بني �يديهم، �إل �أن تعرث مناف�ضهم على 
حتقيق  �أجل  من  لهم  كافيا  كان  �لبقاء  ورقة 
�لأ�ضو�ء،  دوري  يف  �للعب  ومو��ضلة  �لبقاء 
�ل�ضابق  �لالعب  تو�جد  �ملو�جهة  و�ضهدت 
�لبدلء طيلة  دكة  �لعا�ضمة على  �حتاد  لنادي 
وهو  منها  دقيقة  �أي  يلعب  مل  �أين  �أطو�رها 
�لذي �ضيع مكانته �لأ�ضا�ضية مع فريقه خالل 

�ملقابالت �لأخرية.
عي�شة ق.

م�شاركته يف مباريات الدوري ال�شعودي بيد املدرب ميليوفيت�س

اإدارة اأهلي جدة ت�ضع طائرة خا�ضة الإعادة باليلي يف 10 اوت
تعمل �إد�رة نادي �هلي جدة �ل�ضعودي 
�لعودة  �أجل  من  و�ضاق  قدم  على 
�جلزئري  �لدويل  لالعبها  �ل�رصيعة 
�ل�ضعودية  �إىل  باليلي  يو�ضف 
�أجل مبا�رصة  بالفريق من  و�للتحاق 
حت�ضري�  زمالئه  رفقة  �لتدريبات 
ل�ضتئناف مباريات �لدوري �ل�ضعودي، 
يتو�جد باليلي عالقا مب�ضقط  حيث 

ر�أ�ضه يف وهر�ن ب�ضبب غلق �ملجال 
�نت�ضار  �إثر  على  بالدنا  يف  �جلوي 
جائحة كورونا، ولهذ� �لغر�س ك�ضف 
�لإعالمي  �ملركز  مدير  ز�يد  في�ضل 
�إد�رة  �ن  �ل�ضعودي  �أهلي جدة  لنادي 
طائرة  بتخ�ضي�س  قامت  �لفريق 
�لوطني  �ملنتخب  ملهاجم  خا�ضة 
�إعادته �إىل �ل�ضعودية و�لتي  من �أجل 

ينتظر �أن تتوجه جللبه بتاريخ �لعا�رص 
�أوت �ملقبل، حيث نفى �ملتحدث يف 
�إعالمية  تقارير  ن�رصتها  ت�رصيحات 
رف�س  ترجح  �لتي  �لأقاويل  �ضعودية 
باليلي �لعودة �إىل مدينة جدة ورغبته 
نحو  �لفريق  �ضفوف  �لرحيل عن  يف 
وجهة جديدة، حيث �و�ضح �أن �لتاأخر 
جدة  �أهلي  بتدريبات  �لتحاقه  يف 

�إىل  �لأوىل  بالدرجة  تعود  �أ�ضبابها 
منع �لطري�ن �جلوي يف �لبالد منعته 
�إىل  ز�يد  في�ضل  وتطرق  �ل�ضفر.  من 
�ل�ضابق  �لالعب  م�ضاركة  �مكانية 
�لعا�ضمة  و�حتاد  �لتون�ضي  للرتجي 
بالدوري  �ملقبلة  �ملباريات  يف 
�ل�ضعودي، حيث �أ�ضار يف هذ� �ل�ضدد 
�ملدرب  بيد  مرتبط  �لقر�ر  �أن 

�ضيقف  �لذي  ميليوفيت�س  فالد�ن 
على جاهزية لعبه و�مكانية �إقحامه 
م�ضتطرد�  عدمه،  من  �ملباريات  يف 
�أن �أهلي جدة ليز�ل �أمامه مباريات 
�آ�ضيا  �أبطال  دوري  مناف�ضتي  يف 
لديه  باليلي  وبالتايل  �مللك  وكاأ�س 
�إىل  �لعودة جمدد�  �أجل  �لفر�ضة من 

�ملناف�ضة.

بعد زيارته لوايل �شعيدة وتقدمي التعازي اإىل عائلة الراحل

مدوار يقرتح حتويل ملعب �ضعيدة اإىل 
�ضعيد عمارة

�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  رئي�س  �أعلن 
حتويل  �قرت�حه  عن  مدو�ر  �لكرمي  عبد 
ت�ضمية ملعب 13 �أفريل 1958 مبجينة �ضعيدة 
�ملنية  و�فته  �لذي  عمارة  �ضعيد  �لر�حل  �إىل 
عاما   87 ناهز  عمر  عن  �أم�س  �أول  �ضبيحة 
بعد �رص�ع مع �ملر�س، وهو �لذي يعترب �أحد 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  منتخب  يف  �لفاعلني 
جانب  �إىل  حملية  �أندية  لعدة  �ضابق  ومدرب 
ملرة  �جلز�ئرية  �لحتادية  رئا�ضة  توىل  كونه 
�لقدم  لكرة  �لر�بطة �جلهوية  وتر�أ�س  �لقدمن 
للولية،  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  ومديرية  ب�ضعيدة 
�ملرحوم  عائلة  مبقر  مدو�ر  تو�جد  حيث 
�إىل  �لتعازي  تقدمي  �أجل  من  عمارة  �ضعيد 
رفقة  �لأم�ضية  يف  لقاء  له  وكان  �فر�دها 
و�يل ولية �ضعيدة بح�ضور �أع�ضاء من مكتب 
�مل�ضوؤول  ��ضتغل  للعبة،  �ملحرتفة  �لر�بطة 

حتويل  �قرت�ح  �لكروية  �لهيئة  على  �لأول 
�أحد  عمارة  �ضعيد  �إىل  �ضعيدة  ملعب  ت�ضمية 
�أبناء �لفريق و�لتي ك�ضف �نها وجدت ترحيبا 
وعد  �لذي  �لولية  على  �لأول  �مل�ضوؤول  من 
يف  تفعيلها  و�مكاية  مدو�ر  �قرت�ح  بدر��ضة 

�أقرب �لآجال.

عبد الالوي ينجو من ال�ضقوط 
رفقة �ضيون بالدوري ال�ضوي�ضري

خالل اجتماع الوزير خالدي وروؤ�شاء الحتاديات الريا�شية

املركز الوطني للطب الريا�ضي يعر�س
 الربوتوكول ال�ضحي

عي�شة ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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دا  ويليان  الربازيلي  يرف�ض 
ت�سيل�سي  نادي  جناح  �سيلفا 
عقده  لتجديد  النادي  عر�ض 
ال�سيف،  هذا  ينتهي  الذي 
»الغارديان«  �سحيفة  وقالت 
الإجنليزية اإَنّ ويليان مل يتو�سل 
لتجديد  ت�سيل�سي  مع  لتفاق 
تعاقده، وهو الآن يف حمادثات 
»رف�ض  واأ�سافت:  اآر�سنال،  مع 
ت�سيل�سي  من  ا  عر�سً ويليان 
واآمال  عامني،  ملدة  بالتجديد 

النادي يف احلفاظ عليه ترتاجع 
الالعب  يُطالب  حيث  الآن؛ 
واآر�سنال  بعقد ملدة 3 �سنوات، 
الالعب  طلب  لتلبية  م�ستعد 
اإىل  التقرير،  واأ�سار  الربازيلي، 
اإيجابي؛  و�سع  يف  اآر�سنال  اأَنّ 
لندن، ومل  لأَنّ ويليان �سعيد يف 
لناد  الن�سمام  تردد يف  اأي  يُبد 
مناف�ض، كان الالعب قد �رصح 
تركت  »اإذا  املا�سي:  ماي  يف 
وتركت  م�سكلة  دون  ت�سيل�سي 

من  �سيكون  مفتوحة،  الأبواب 
مناف�ض«،  لناٍد  النتقال  اجليد 
مع  ويليان  م�سوار  و�سينتهي 
الفريق  م�سوار  بنهاية  ت�سيل�سي 
حيث  الأبطال؛  دوري  ببطولة 
�سد  مواجهة  البلوز  ينتظر 
ثمن  اإياب  يف  ميونخ،  بايرن 

نهائي البطولة ال�سبت املقبل.

عن  �سحفي  تقرير  ك�سف 
التعاقد  اإنرت ميالن من  اقرتاب 
�سان�سيز  األيك�سي�ض  الت�سيلي  مع 
يونايتد،  مان�س�سرت  مهاجم 
وقد  جماًنا،  نهائي  ب�سكل 
ذكرت �سبكة »�سكاي �سبورت�ض« 
الإيطالية، اأن النرياتزوري اتفق 
على  له  لعب  الذي  �سان�سيز  مع 
عقد  توقيع  على  الإعارة  �سبيل 
�سنوي  براتب  موا�سم،   3 ملدة 
واأ�سارت  يورو،  ماليني   7 يبلغ 

ف�سخ  �سان�سيز،  اأن  اإىل  ال�سبكة 
يونايتد  مان�س�سرت  مع  عقده 
هذا  اأن  واأو�سحت  بالرتا�سي، 
لل�سياطني  �سيوفر  التفاق 
بينما  يورو،  مليون   60 احلمر 
لدفع  ميالن  اإنرت  ي�سطر  لن 
15 مليون يورو كقيمة لل�سفقة، 
لإنرت  ان�سم  قد  �سان�سيز  وكان 
ال�سيف  الإعارة  �سبيل  على 
 22 يف  و�سارك  املا�سي، 
�سجل  حيث  بالكالت�سيو،  مباراة 

متريرات   9 وقدم  اأهداف   4
حا�سمة، وذلك رغم غيابه لفرتة 

طويلة ب�سبب الإ�سابة.

موقعه  الإيطايل يف  نابويل  اأعلن 
عن  الإنرتنت  على  الر�سمي 
نتائج الفحو�سات ب�ساأن الإ�سابة 
لورين�سو  جنمه  لها  تعر�ض  التي 
يف  اإن�سيني  واأ�سيب  اإن�سيني، 
املباراة  من  الأخرية  الدقائق 

لزيو  اأمام  نابويل  ك�سبها  التي 
الفائت يف  ال�سبت  روما 3-1 يوم 
ختام الدوري الإيطايل وا�ستبدل 
بيان  يف  وجاء  اإملا�ض،  بزميله 
اأثبتت  الفحو�سات  اأّن  اإىل  نابويل 
الع�سلة  وتر  يف  �رصر  وجود 

املقربة يف فخذه الأي�رص، اإ�سافة 
واأو�سح  العظام.،  يف  كدمة  اإىل 
نابويل اأّن احلالة ال�سحية لالعب 
اآخر،  وراء  يوماً  متابعتها  �سيتم 
غام�سة  الأمور  يرتك  ما  وهو 
مبباراة  حلاقه  اإمكانية  ب�ساأن 
التقارير  بع�ض  وت�سري  بر�سلونة. 
اإىل حاجة الالعب لقرابة اأ�سبوع 
من  النوع  هذا  مثل  من  للتعايف 
ي�سع  الذي  الأمر  الإ�سابات، 
الزمن  مع  �سباق  يف  نابويل 
الفريق  على  �سيفاً  �سيحل  اإذ 
احلايل  ال�سهر   8 يف  الكاتالوين 
دوري  نهائي  ثمن  اإياب  �سمن 
مواجهة  وانتهت  اأوروبام  اأبطال 
وبر�سلونة  نابويل  بني  الذهاب 

بالتعادل الإيجابي 1-1.

بريطاين  �سحفي  تقرير  قال 
بيري  الغابوين  اإن  البارحة 
مغهاجم  اأوباميان  اإميرييك 
اخلا�سة  مطالبه  قدم  اآر�سنال، 
وينتهي  ناديه،  بالتجديد لإدارة 
الغانرز  مع  اأوباميانغ  عقد 
يتفق  ومل   ،2021 �سيف  يف 
الطرفان بعد على التمديد حتى 
الآن، ووفًقا ل�سحيفة »ذا �سن« 
الربيطانية، فاإن املفاو�سات ل 
تزال جارية مع اأوباميانغ ب�ساأن 
تكون  اأن  طلب  لكنه  التجديد، 
�سنوات،   3 اجلديد  العقد  مدة 
الغابوين  الالعب  ا�سرتط  كما 
اأ�سبوعي  راتب  على  ح�سوله 

يبلغ 250 األف جنيه اإ�سرتليني.
اأَنّ  اأكدت  وكانت تقارير �سابقة 

على  حالًيا  يح�سل  اأوباميانغ 
اأ�سبوعًيا  اإ�سرتليني  األف   180
مع اآر�سنال، واأ�سارت ال�سحيفة 
اإدارة  اأن  اإىل  الربيطانية 
للغاية،  حذرة  �ستكون  اآر�سنال 
�رصوط  على  املوافقة  قبل 

بالتجديد،  اخلا�سة  اأوباميانغ 
اأوبامياجن  اأن  وذكرت »ذا �سن« 
اإىل  بالنتقال  حالًيا  مرتبط 
بر�سلونة اأو مان�س�سرت يونايتد، 
يف حالة ف�سل جتديد عقده مع 

اآر�سنال.

ا�ستحواذ  من  �سنوات   10 حوايل  بعد 
ليفربول،  �سبورت�ض على  فينواي  جمموعة 
اأن  ميكن  ل  اإنه  هرني  جون  املالك  قال 
ح�سد  بعدما  ذلك  من  اأكرب  بفخر  ي�سعر 
لأول  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  لقب 
بلقب  ليفربول  وتوج  عاما،   30 يف  مرة 
الدوري يف جوان املن�رصم قبل 7 جولت 
املو�سم حلوايل  توقف  بعدما  النهاية  من 

وحتت  كوفيد-19،  جائحة  ب�سبب  اأ�سهر   3
ليفربول  توج  كلوب،  يورغن  املدرب  قيادة 
اأبطال  دوري  يف  ال�ساد�ض  بلقبه  اأي�سا 
اأوروبا املو�سم املا�سي، لكن هرني قال اإن 
يعد   19 للمرة  الدوري  لقب  على  احل�سول 
ملوقع  هرني  وقال  للجهود،  تتويج  مبثابة 
النادي: »لقد مر وقت طويل، اأريد فقط اأن 
من  طويال  انتظرمت  اإنكم  للم�سجعني  اأقول 

مبثابة  باأنها  ن�سعر  يجعلنا  هذا  ذلك،  اأجل 
الهدية امل�ستمرة يف العطاء«، واأ�ساف: »يف 
كل يوم اأ�ستيقظ فيه، اأفكر مبا�رصة اأننا فزنا 

اأخريا باللقب يف اإجنلرتا«.
�سبورت�ض  فينواي  جمموعة  وا�ستحوذت 
اأكتوبر  يف  ليفربول  على  هرني  بقيادة 
كلوب  املدرب  بدور  املالك  واأ�ساد   ،2010
الأعمال  رجل  هرني  وقال  النجاح،  يف 

»ميكنني  عاما:   70 عمره  البالغ  الأمريكي 
وحما�سه  يورغن،  دور  عن  طويال  احلديث 
كل  اإيجابي  ب�سكل  جميعا  علينا  يوؤثر  الذي 
املهم  ال�سيء  اأن  اأعتقد  »لكن  واأكد:  يوم«، 
بال�سيء  للقيام  يوم  كل  الإ�رصار  ميلك  اأنه 
يف  يحدث  مبا  يتعلق  فيما  �سواء  ال�سحيح، 
يف  التغذية  بنظام  يتعلق  فيما  اأو  امللعب، 

النادي، وهذا ينعك�ض علينا«.

الإيطايل  الدوري  رابطة  اأعلنت 
املو�سم  ان  ام�ض  اأول  القدم  لكرة 
�سينطلق  اأ«  »�سريي  من  اجلديد 
اأن  على  املقبل،  �سبتمرب   19 يف 
ي�سل اإىل نهايته يف 23 ماي 2021، 
»اجتمع  بيان:  الرابطة يف  وذكرت 
ال�ساعة  يف  اليوم  الرابطة  جمل�ض 
املحلي،  بالتوقيت  م�ساء  ال�سابعة 
-2020 مو�سم  اأن  بالإجماع  وقّرر 
يف  �سينطلق  اأ  �سريي  من   2021
�سبتمرب«،   19 اأ�سبوع  نهاية  عطلة 

الأخرية  املرحلة  اأّن  اإىل  م�سيفة 
�ستكون يف 23 ماي من اأجل اإف�ساح 
اليطايل  املنتخب  اأمام  املجال 
لكي يح�رص لنهائيات كاأ�ض اأوروبا، 
القرار  اأّن  اإىل  الرابطة  واأ�سارت 
الذي  التف�سيل  يوؤكد  اتخذ  الذي 
غالبية  الظهر  بعد  عنه  عربت 
الأندية يف اجتماع خم�س�ض لهذا 

املو�سوع.
لنطالق  املبدئي  املوعد  وكان 
�سبتمرب   12 يف  اجلديد  املو�سم 

اأن  على  لأ�سبوع،  تاأخريه  مّت  لكن 
بخو�ض  التاأخري  هذا  تعوي�ض  يتم 
جانفي  من  الثالث  يف  مرحلة 
اأي بتق�سري فر�سة عطلة  املقبل، 
ال�سنة،  وراأ�ض  امليالد  عيدي 
من  احلايل  املو�سم  واختتم 
الأحد املن�رصم  الإيطايل  الدوري 
يف   انطالقه  على  عام  قرابة  بعد 
توقفه  نتيجة  وذلك   ،2019 اأوت 
لأكرث من ثالثة اأ�سهر ب�سبب تف�سي 
ومل  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ض 

تتطرق رابطة الدوري اإىل مو�سوع 
عن  غاب  الذي  اجلمهور  ح�سور 
املو�سم  ا�ستئناف  بعد  املالعب 
»كوفيد- فريو�ض  ب�سبب  احلايل 
بلقب  جوفنتو�ض  نادي  وتّوج   .»19
احتل  كما   2020/2019 مو�سم 
املركز  واأتالنتا  الو�سافة  اإنرت 
الثالث ولزيو روما املركز الرابعن 
وبري�سيا  �سبال  اأندية  وهبطت 

وليت�سي اإىل الدرجة الثانية.

انطالق الدوري الإيطايل بتاريخ 19 �ضبتمرب

مالك ليفربول: ل ميكنني اأن اأ�ضعر بفخر اأكرب

نابويل يعلن نتائج الفحو�ضات الطبية لإن�ضيني

اأوبامياجن ُيعقد ال�ضتمرار مع اأر�ضنال

مان�ض�ضرت يونايتد يحّول �ضان�ضيز جماًنا لإنرت ميالن

مفاجاأة يف مريكاتو 
ريال مدريد

اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
خطة  ب�ساأن  مفاجاأة  عن  اأم�ض 
لريال  ال�سيفي  املريكاتو 
مدريد  ريال  وتوج  مدريد، 
املو�سم  يف  الإ�سباين  بالدوري 
ا�سطرابات  و�سط  املنق�سي، 
جائحة  ب�سبب  كربى  اقت�سادية 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�ض 
»ال�سريجنيتو«  لربنامج  ووفًقا 
مدريد  ريال  فاإن  الإ�سباين، 
بيع  يف  ال�سيف  هذا  يفكر 
لك�سب  فقط  لعبيه  من  عدد 
مع  التعاقد  ينوي  ول  الأموال، 
اأن  و�سبق  جديدة،  �سفقة  اأي 
رئي�ض  برييز،  فلورنتينو  �رصح 
مدريد  ريال  اأن  امللكي  النادي 
لن يربم اأي �سفقة كربى ال�سيف 
الفرن�سي  اأن  اجلاري.يذكر 
ريال  مدرب  زيدان  الدين  زين 
التخل�ض من  يرغب يف  مدريد، 
مثل  فريقه  يف  لعب  من  اأكرث 
الويلزي غاريث بيل والكولومبي 
خامي�ض رودريغيز، وجنح زيدان 
حل�سد  املريجن=غي  قيادة  يف 
يزال  ل  بينما  الليجا،  لقب 
اأبطال  يناف�ض يف دوري  الفريق 
اأوروبا، ولديه مباراة مهمة هذا 
�سيتي  مان�س�سرت  �سد  الأ�سبوع 

يف اإياب ثمن النهائي.

ويليان يرف�ض ت�ضيل�ضي ويقرتب 
من اأر�ضنال

ر�سح الفرن�سي اأر�سني فينغر املدير الفني ال�سابق 
احلالية  بالن�سخة  للتتويج  اثنني  فريقني  لأر�سنال 
من دوري اأبطال اأوروبا، وقال فينغر يف ت�رصيحات 
تلعب  »حني  الإجنليزية:  �سن  ذا  �سحيفة  نقلتها 
اأن  ميكن  مدريد،  اأتلتيكو  اأو  اأتالنتا  �سد  مباراة 
يل،  بالن�سبة  »لكن  واأ�ساف:  �سيء«،  اأي  يحدث 
�سان جريمان هما  وباري�ض  �سيتي  فاإن مان�س�سرت 
املر�سحان املف�سالن للتتويج بدوري الأبطال من 

حيث اإمكاناتهما«، وتابع: »بخالف ذلك، ب�رصاحة 
اأ�سعر اأن باري�ض �سان جريمان اأقل قوة بقليل مما 
الفريق كان  اأو 4 �سنوات، ورمبا   3 كان عليه قبل 
املراكز،  جميع  يف  الوقت  ذلك  يف  اكتمال  اأكرث 
»لكنني  واأمت:  كذلك«،  اأقوى  املناف�سة  وكانت 
اأعتقد اأن انخفا�سا عاما اأ�ساب جودة كرة القدم 
اأف�سل  بني  من  يظل  باري�ض  اأن  واأظن  الأوروبية، 

فريقني اأو 3 يف اأوروبا«.

فينغر ير�ضح املان �ضيتي والبي ا�ض جي للتتويج بدوري الأبطال
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بقلم : مراد ال�سوداين
الأمني العام لالحتاد العام  

للكتاب والأدباء الفل�سطينيني

هوؤالء الذين ما زالوا يجهرون بفل�سطني 
ومنحوها اأرواحهم لتبقى عزيزة كرمية 
مهما تعاظم الوهم والغب�ُس وااللتبا�س 
الرمل  زمن  وهيمن  ال�سدمي  وطغى   ،

وتكاثر الرمليون .
يظل ال�سهداء االأحياء ، ال�سادة االأ�رسى 
قنطرة املواجهة االأ�سّد وهم يواجهون 
املكني  وثباتهم  الرا�سخة  باإرادتهم 
ال�سهيوين  النقي�س  ا�سرتاتيجيات 
�سّماء  اأرقام  اإىل  حتويلهم  يريد  الذي 
فوق  بع�سها  ظلمات  يف  وتغييبهم   ،
ناقعاً  وجوعاً  وح�ساراً  َعْزالً   ، بع�س 
واإ�رساراً  ثباتاً  اإاّل  ذلك  زادهم  وما   ،
احلرية  لقيم  واالنحياز   ، احلياة  على 
ُعداً نحو حترير فل�سطني ،  احلمراء �سُ

كّل فل�سطني .
واحلُرّ   ، الفّذ  االأ�سري  كلمات  هي  ها   
تخرتق  وعر  اأبو  كمال  اجلماعي 
القلوب  وتدق   ، ال�سائكة  االأ�سالك 
لتعلن   ، واملعافاة  املتمردة  واالأرواح 
الظلمة  مواجهة  ال�ساطع  ب�سوئها 
والظاملني الغزاة ، وتعلن بيان خروجها 
 ، والتغييب  واملوت  ال�سمت  على 
وال�ستات  الوطن  يف  جميعاً  وتدعونا 
ال�سوت  لرنفع   ، العامل  اأحرار  ومعنا 
العدو  لف�سح  ال�سكون  ف�ساء  ونهّز 

واأدواته .
ها هو االأ�سري اجل�سور يجّدد با�سم كل 

اأ�رسى احلرية النداء فيما ي�سبه و�سية 
جارحة ذابحة .

هو  املوت  اأنواع  اأق�سى  »اإن   : فيقول 
هذا املوت الذي ال �سوت له ، ال اأحد 
اجلدران  خلف  مدفوناً  يظل  ي�سمعه 
يندثر يف ال�سدى والن�سيان ، فال تكونوا 
ال�سمت  هذا  م�ساركني يف  النا�س  اأيها 
، حنجرتي خمنوقة وكفن املوت يتكلم 
حنجرتي  اأوتار  ويحرك  ي�سغي  من   ،
عني  بحربك  .اكتب  االآن  وي�سمعني 

وعرّب فاأنت حّر ، اأما اأنا اأجتّرع املّر«.

اأيها النا�س :

هذه الكلمات املحمولة على الت�سحية 
والتعب  واحلزن  والفداء  والبذل 
مع  احلا�سمة  واملواجهة  واملر�س 
القمع  وجالوزة  ال�سهيوين  ال�سّجان 

واملوت اليومي ..
وجلّي  وا�سح  اإعالن  الكلمات  هذه 
اأبطالنا  معركة  موحدين  لنخو�س 
االأ�رسى يف كل ف�ساء و�ساحة وم�ساحة 
الزمان  يف  املفقودة  للعدالة  لنعيد   ،
الإطالق  وب�سريتها  ب�رسها   االأخري 
االحتالل  وجه  وك�سف  اأ�رسانا  �رساح 
ي�سعى  الذي  البغي�س  ال�سهيوين 
وحتويلها  االأ�رسى  قالع  ال�ستهداف 
لالأحياء  ومدافن  من�سية  معازل  اإىل 
من  الثالثة  يف  املعري:«اأراين  .قال 
 : يقول  وعر  اأبو  كمال  لكن  �سجوين«. 
�سجوين خم�سة بكل �سوء:اعتقال يزيد 
عن ثمانية ع�رس عاما.على قيد مر�س 
الكورونا  �سنوات.قيد  منذ  ال�سنوات 

االحتاليل.قيد  ال�سجان  من  بعدوى 
اخلوف  واملثقل.قيد  املنهك   اجل�سد 
ثمانية  مبوكب  اللحاق  من  الناه�س 
�سهداء اأ�رسى ق�سوا منذ العام الفائت 

يف با�ستيالت العدو بتق�سد االإهمال.
تنك�رس.روح  ال  واإرادة  خم�سة  �سجون 
واملوت  ن�سال احل�سار  تك�رس  متمردة 
ولرفاقه  املتما�سك  للحر  فطوبى   ..

االأ�سداء.

اأيها النا�س :

املكني  واملنا�سل   ، احلّي  ال�سهيد  اإن 
�سوت  ر�سالته  يف  وعرحمل  اأبو  كمال 
نهبت  الذين  واملوؤبدات  االأ�رسى  كل 
الزنازين اأعمارهم و�سمت العامل النذل 
ق�سيتهم  يجعل من  ما   ، معاناتهم  عن 
واحلرية  بالعدالة  يوؤمن  حّر  كل  ق�سية 
و�سّناع  باالأبطال  يليق  مبا  امل�ستهاة 
الفل�سطينية  احلكاية  واأّراخي  املجد 
وال�سهداء  ال�سهداء  ال�سادة  ي�سكل  التي 
 ، واالأجمل  االأطول  ف�سلها  االأحياء 
جمتزاأ  البطولة  كتاب  يبقى  ودونهم 

وناق�ساً .
واالأدباء  للكتاب  العام  االحتاد  اإن 

والعهد  الوعد  يجّدد  الفل�سطينيني 
الأ�رسانا يف �سجون العدو ال�سهيوين اأن 
وعلى  الق�سايا،  راأ�س  ق�سيتهم  يجعل 
�سلم االهتمام، حتى يدرك العامل ثقل 
احلرية  اأ�رسى  يالقيه  وما  املعاناة، 
العزل  مدافن  يف  وويالت  �سظف  من 

والظلمة واملوت اليومي.
، وثمة  را�سخة ووجع مقيم  ثمة ظلمة 
التي متحو  ال�سوء  باأغ�سان  واأمل  حلم 
الظاملني  �ستف�سح  وحتماً  الظلمة 
ح�سيدها   ، احلرية  وتكون   ، الغزاة 
الن�رس املبني مبا هو جدير بفل�سطني 

واأهلها املرابطني ال�سابرين 
وننت�رس .

اأنت  ال�سماء..  حد  احلر  ال�سوت  اأيها 
نداء الفعل الذي يظل

ومدادا  عنادا  املمتد  املدى  اأنت 
وج�سارة

ال�سمت  يرج  الذي  ال�سوت  اأنت 
واملوت

و�ستبقى  باهت  زمن  يف  احلر  اأنت 
ورفاقك امليامني جمرة النزال واأيقونة 

العطاء
حتى الن�رس واال�ستقالل والتحرير. 

احلر كمال اأبو وعر:

�سجون خم�سة تفككها الإرادة
ثمة حزن غري رحيم ينخُلّ اأرواحنا ونحن نتجرع 

مرارة املعاينة و)الفرجة( لأ�سرى احلرية يف 
با�ستيالت النقي�س ال�سهيوين .

الأطفال الفل�سطينيني يف معتقالت الحتالل...

 مواجهة كثيفة يفر�سها الأ�سر
بقلم : قدورة فار�س 

رئي�س نادي ال�سري الفل�سطيني

االحتالل  �سلطات  تتوقف  مل 
االإ�رسائيلي عن �سيا�سة اعتقال االأطفال 
بداأت  اأن  منذ  وذلك  الفل�سطينيني، 
1948م  عام  فمنذ  لفل�سطني،  احتاللها 
عرب  ممنهج  ب�سكل  االأطفال  اُ�ستهدف 
العنف، بهدف �رسب  اأدوات  العديد من 
والتي  الفل�سطينية  االجتماعية  البنية 
ت�سكلها،  يف  االأ�سا�س  الطفل  فيها  يعترب 
مهماً  جزءاً  اأي�ساً  الطفل  �سكل  ولطاملا 
من احلالة الن�سالية الفل�سطينية وامتلك 
عرب �سنوات الن�سال، حالة رمزية خا�سة 

فر�سها واقع االحتالل.   
االأ�سئلة  بث  من  العديد  حماولة  ورغم 
ميكن  ال  اأنه  اإال  والن�سال،  الطفل  حول 
فر�سه  مبا  احلا�سل  الواقع  جتاوز 
االحتالل على م�سري وخيارات االأطفال 
التي  الق�سية  اأن  ومبا  الفل�سطينيني، 
نتحدث عنها حتديداً هي ق�سية اعتقال 
من  جملة  تلخي�س  فيمكن  االأطفال، 
�سلطات  تفر�سها  التي  العنف  اأدوات 
حلظة  منذ  الطفل  على  االحتالل 
طريقة  مبثابة  لتكون  االأوىل  االعتقال 
الطفل  حول  الراهنة  االأ�سئلة  لدحر 
حيث  الحقاً،  وم�سريه  االعتقالـ  وجتربة 
االعتقال  الفل�سطينيون  االأطفال  يواجه 
مراكز  اإىل  ونقلهم  منازلهم  من  الليلي 
التحقيق والتوقيف التي تفتقر اإىل اأدنى 
الأي  توفريها  يجب  التي  احلياة  �رسوط 
الطعام  من  ل�ساعات  وحرمانهم  طفل، 
ال�ستائم  وتوجيه  عن  عدا  ال�رساب،  اأو 
وتهديدهم  اإليهم،  البذيئة  واالألفاظ 
منهم  االعرتافات  وانتزاع  وترهيبهم، 
حتت ال�سغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع 
العربية  باللغة  املكتوبة  االإفادات  على 
حقهم  من  وحرمانهم  ترجمتها،  دون 
الوالدين  اأحد  ح�سور  ب�رسورة  القانوين 
ذلك  وغري  الّتحقيق،  خالل  واملحامي 

من االأ�ساليب واالنتهاكات.  
والتي  احلا�سلة  العنف  اأدوات  جملة  اإن 
حقوقية  انتهاكات  اأنها  على  ت�سنف 
اإىل  نقلهم  حتى  متتد  االأطفال  بحق 
وطرق  جديدة  باأ�سكال  املعتقالت 
وتبني  ال�ّسجانني،  من  ابتكاراً  اأكرث 
عاي�سها  التي  والتجارب  الق�س�س  كثافة 
مدى  االحتالل،  معتقالت  يف  االأطفال 
االآثار التي تركتها جتربة االعتقال على 
ومعرفياً،  و�سحياً  اجتماعياً  م�سريهم، 
واملحاكم  العن�رسية  القوانني  و�سكلت 
اأخرى  منظومة  االإ�رسائيلية  الع�سكرية 
1967م   عام  فمنذ  االأطفال،  يواجهها 
�سدر  الأطفال  احلاالت  اآالف  �ُسجلت 
و�سلت  وبع�سها  ل�سنوات  اأحكام  بحقهم 
اإىل املوؤبد، لتُحدد تلك املنظومة م�سري 
الأي  اكرتاث  اأدنى  دون  منهم  املئات 
القوانني  حمتها  التي  احلقوق  تلك  من 

واالأعراف الدولية. 
التي  التف�سيالت  من  الع�رسات  وهناك 
االأطفال  ق�سية  يف  عنها  احلديث  ميكن 
فالطفل  املعتقالت،  داخل  االأ�رسى 
يكون  اأن  يجب  التي  العائلة  فقد  فعلياً 
فيها، وفقد قدرته على موا�سلة درا�سته 
وممار�سة حياته التي ميكن اأن تكون اأقرب 
اإىل الطبيعية، يف ظل ما يفر�سه االحتالل 
وخارج  داخل  الفل�سطيني  الطفل  على 
االأ�رس، فاحلاجات النف�سية واالجتماعية 
لنمو طفل  تتوفر  اأن  التي من املفرت�س 
ت�سوهت  حياته،  ا�ستكمال  على  قادر 

منذ حلظة املواجهة االأوىل مع اجلندي 
وت�ساوؤالت  تف�سيالت  لتبداأ  املحتل، 
كبرية،  و�سعوبات  الطفل،  حياة  تقتحم 
وتزداد  االعتقال،  فرتة  طول  مع  تزداد 
هناك  كان  اإن  االعتقالية  احلياة  �سعوبة 
اإن  اأو  الطفل،  لدى  خا�ساً  �سحياً  و�سعاً 
االحتالل  بر�سا�س  اأ�سيب  جريحاً  كان 

خالل االعتقال. 
وخالل ال�سنوات القليلة املا�سية وحتديداً 
االأطفال  ق�سية  �سهدت   ،2015 عام  بعد 
االحتالل  عن�رسية  فيه  جتذرت  حتوالً، 
وهذا  اأكرب  ب�سكل  االنتقامية  و�سيا�ساته 
اأي�ساً مرتبط بكل التحوالت التي اأ�سابت 
عن�رسية  تزداد  التي  االحتالل  توجهات 
مع مرور الوقت، فالع�رسات من االأطفال 
خالل  نار  اإطالق  لعمليات  تعر�سوا 
بانتفا�سة  عرفت  ما  اأو  ال�سعبية  الهبة 
القد�س، ومنهم من مكث يف م�ست�سفيات 
االحتالل لفرتات، ولطاملا كانت احلالة 
ملدى  تتجدد  الق�سية  لهذه  الرمزية 
االأ�سري  ف�سكل  بها،  حتيط  التي  الكثافة 
وت�ساوؤالً  حمطة  منا�رسة  اأحمد  الفتى 
الفل�سطيني  الطفل  م�سري  عن  جديداً 
اعتقال  اأحمد،  اعتقال  وتال  االأ�سري، 
منهم  كبري  جزء  االأطفال،  من  للمئات 
ق�سية  واأعادت  احلجارة.   رمي  بذريعة 
اأحمد منا�رسة ق�سية الطفل االأ�سري اإىل 
الواجهة، خا�سة فيما يتعلق بدور ق�ساء 
التي  القانونية،  واملنظومة  االإ�رسائيلي، 
الفل�سطيني،  دورها اجتاه  اأثبتت جمدداً 
القوانني  من  االحتالل  عدداً  اأقر  حيث 
التي  القوانني،  م�ساريع  اأو  العن�رسية 
بحقهم.  عالية  اأحكام  اإ�سدار  ت�رّسع 
وفعلياً �سدر بحق الع�رسات من االأطفال 
اإىل  و�سلت  اأحكاماً  حتديداً  املقد�سيني 

15 عاماً �سواء فتية اأو فتيات. 
حتيط  التي  الهامة  الق�سايا  �سمن  ومن 
اأي�ساً  �سكلت  والتي  االأطفال،  باعتقال 
ق�سية  هي  االأطفال،  من  لالنتقام  اأداة 
البالغني  االأ�رسى  يواجهه  فما  العالج، 
بني  فرق  ال  االأطفال،  االأ�رسى  يواجهه 
طفل وبالغ يف بنية العنف التي يفر�سها 
ال�ّسجن،  وميكن �رسد اأقرب تلك الق�س�س 
التي توبعت خالل العام 2018 فيما يتعلق 
ح�سان  االأ�سري  الطبي،  االإهمال  بق�سية 
فتى  وهو  اُعتقل  اهلل  رام  من  التميمي 
يعاين من م�سكلة �سحية خا�سة،  قا�رس 
ونتيجة االإهمال الطبي الذي طاله خالل 
فرتة اعتقاله، فقد ب�رسه، حممود �سالح 
ببرت  انتهت  جديدة  ق�سة  حلم  بيت  من 
لها  تعر�س  اإ�سابة  جراء  الي�رسى  قدمه 
اآخر  وفتى  االحتالل،  جي�س  بر�سا�س 
يواجه  يزال  ما  ح�سنني  حممد  وهو 
م�سرياً جمهوالً يف م�ست�سفيات االحتالل 
اليمنى،  �ساقه  يف  الإ�سابة  تعر�س  حيث 
فلم يكتفي االحتالل بقن�سهم بالر�سا�س 
طوال  تالزمهم  ج�سدية  اإعاقات  وترك 
حياتهم، وت�سكل م�سري م�ستقبلهم ب�سكل 
اآخر بل وت�ستمر يف حماكمتهم، وتفر�س 
داخل  العالج  مواجهة  من  رحلة جديدة 

ال�ّسجن. 
االأ�رسى،  االأطفال  بقي  ذلك  ومع 
داخل  الن�سالية  احلياة  من  مهماً  جزءاً 
يف  اأ�سا�س  حجراً  و�سكلوا  املعتقالت، 
عمليات املواجهة، ومتكن االأ�رسى على 
ي�سنعوا  اأن  االأ�رس  جتربة  �سنوات  مدار 
اأدواتهم اخلا�سة حلماية ما تبقى لهوؤالء 
نظام  ال�سجن، عرب خلق  داخل  االأطفال 
حتكمه طبيعة احلياة االعتقالية، ال�سيما 

فيما يتعلق بالتعليم، والتوجيه.

الأ�سري املحرر اأحمد زهران 

تفا�سيل موؤثرة حول ظروف اعتقاله
زهران  اأحمد  املحرر  االأ�سري  ك�سف 
من قرية دير ابو م�سعل �سمال غرب 
عن  ا�رسابا  خا�س  والذي  اهلل  رام 
ا�سطر  انه  يوما،   114 ملدة  الطعام 
امل�سفى  داخل  ال�رسير  يف  للبقاء 
انقطاع،  دون  يوما   22 ملدة  مقيدا 
االحتالل  خمابرات  تنفيذ  من  خوفا 
خالل  الق�رسي،  باالطعام  تهديدهم 
وقويف  وا�ستغالل  احلمام  اإىل  ذهابي 

لهذه الغاية ».
من   70 الـ  اليوم  يف   :« وا�ساف 
جلنة  ح�رست  الطعام  عن  االإ�رساب 

واالأطباء  االحتالل  خمابرات  من 
يف  اأقر  قانون  هناك  ان  واخربوين 
الق�رسي  باالإطعام  يق�سي  الكني�ست 
لالأ�سري الذي يريد اإيقاع ال�رسر على 
باأذية  اأقوم  ال  اأنني  واأخربتهم  نف�سه، 
نف�سي، بل انت�رس لنف�سي كي اتخل�س 
انهم  اإال  ظامل،  عن�رسي  اعتقال  من 
اأ�رسوا على تنفيذ القانون الذي زعموا 
اأنه مت اإقراره من قبل الكني�ست، وبعد 
واأطباء  املخابرات  مع  اجلل�سة  هذه 
ال�سجن قررت البقاء مقيدا يف ال�رسير 
دون حراك حتى ال يتم اال�ستفراد بي 

وهذا  املياه،  دورة  اإىل  اأذهب  عندما 
كان حمطة اأمل اإ�سافية فثالثة اأ�رسى 
عندما مت  الثمانينيات  ا�ست�سهدوا يف 

اإخ�ساعهم لالإطعام الق�رسي ».
االحتالل  خمابرات   »: زهران  واأ�سار 
يتم  حتى  االإ�رساب  فك  مني  طلبت 
مركز  يف  التحقيق  اإىل  اإخ�ساعي 
الأن  طلبهم  ورف�ست  امل�سكوبية، 
اأجل  من  فهي  مك�سوفة  امل�رسحية 
ومن  التحقيق  بحجة  االإ�رساب  فك 
ثم يعود االعتقال االإداري من جديد، 
على  احتيال  االإداري  فاالعتقال 

له  معر�س  فل�سطيني  وكل  القانون 
بدون تهمة«.

اأن  زهران  املحرر  االأ�سري  واأو�سح 
ما  كل  نق�ست  االحتالل  خمابرات 
اإىل  دفعه  ما  �سابقا  عليه  االتفاق  مت 
خو�س اإ�رساب طويل ا�ستمر مدة 114 

يوما ».
ي�سار اأن املحرر احمد زهران اعتقل 
15 عاما يف اعتقاالت متكررة معظمها 
يف االعتقال االإداري وله �سقيق اأ�سري 
عاما   20 املحوم  زهران  �سالح  وهو 

اأم�سى من 18 عاما ونيف.

اليوم  م�ساء  االأ�سري  نادي  قال 
اأبو عرام  االأ�سري خليل  اإن  االأحد، 
من اخلليل، �رسع باإ�رساب مفتوح 
الطعام يف �سجن »ع�سقالن«،  عن 
اإدارة  مماطلة  على  احتجاجاً 

باال�ستجابة  االحتالل  �سجون 
له  بال�سماح  واملتمثل  ملطلبه، 
اإدارياً  املعتقل  اأحمد  جنله  بلقاء 
منذ �سهر اأيلول 2019م والقابع يف 
ال�سحراوي«، وذلك  »النقب  �سجن 

واملتوقع  عنه  االإفراج  موعد  قبل 
واأو�سح  القادم.  اأيلول  �سهر  يف 
عرام  اأبو  االأ�سري  اأن  االأ�سري  نادي 
وحمكوم  2002م  عام  منذ  معتقل 
بال�ّسجن مدى احلياة، وهو متزوج 

واأب خلم�سة اأبناء. يذكر اأن االأ�سري 
اأبو عرام من االأ�رسى الفاعلني يف 
�سجون االحتالل، وقد متكن خالل 
جمموعة  اإنتاج  اعتقاله،  �سنوات 

من الدرا�سات، والكتب.

نادي الأ�سري

الأ�سري خليل اأبو عرام ي�سرع باإ�سراب مفتوح عن الطعام
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واأردفت كومار املدير العام ال�شابق 
لل�شيا�شات«  »دلهي  ملجموعة 
ال�شالم  ق�شايا  يف  واملتخ�ش�شة 
حدوث  ال�شعب  »من  اأنه  والأمن، 
اإقليم  يف  الأر�ش  على  تنمية  اأي 
القتتال«ويف  توا�شل  مع  ك�شمري، 
احلكومة  األغت   2019 عام  اأوت   5
الد�شتور،  الهندية املادة 370 من 
يف  الذاتي  احلكم  تكفل  والتي 
الأغلبية  ذات  وك�شمري  جامو 
البالد،  يف  الوحيدة  امل�شلمة 
منطقتني  اإىل  تق�شيمها  ثم  ومن 

تديرهما احلكومة الفيدرالية.
ويتيح القرار للحكومة املركزية يف 
الت�رشيعات اخلا�شة  نيودلهي �شن 
اخلارجية  وال�شوؤون  بالدفاع 
فيما  املنطقة،  يف  والت�شالت 
للولية  املحلي  الربملان  يهتّم 
واعتربت  الأخرى  بامل�شائل 
ك�شمري،  يف  »الأو�شاع  اأن  كومار، 
قرارات  على  عام  مرور  بعد 

احلكومة الهندية، �شيئة للغاية«.
دلهي  جمموعة  اأن  واأفادت 
يف  واملتخ�ش�شة  لل�شيا�شات 
يف  »وثقت  والأمن  ال�شالم  ق�شايا 
�شاءت  الأحوال  اأن  حديث  تقرير 
يف الإقليم منذ قرار دلهي، مقارنة 
بال�شنوات ال�شابقة«وذكرت كومار، 
عقب  الهندية  احلكومة  وعود  اأن 
قرار اإلغاء احلكم الذاتي بالق�شاء 
التنمية،  وت�رشيع  الإرهاب  على 
بل  الأر�ش،  على  لها  وجود  »ل 
املحاولت  منت  العك�ش  على 
الباك�شتانية بالت�شلل اإىل امل�شلحني 

عرب احلدود ب�شكل حاد«.
جماعات  وك�شمري،  جامو  وي�شم 
�شد   ،1989 منذ  تكافح  مقاومة 
هنديا«  »احتالل  تعتربه  ما 

ملناطقها.
ويطالب �شكان الإقليم بال�شتقالل 
اإىل  والن�شمام  الهند،  عن 
البلدين  ا�شتقالل  منذ  باك�شتان، 
عن بريطانيا عام 1947، واقت�شام 
الإقليم  ونيودلهي  اأباد  اإ�شالم 
و�شددت  امل�شلمة  الأغلبية  ذا 
اإنهاء  ميكن  »ل  اأنه  على  كومار، 
حتى  كامل،  ب�شكل  ال�شتباكات 
خيار  اإجناح  يف  باك�شتان  تتعاون 

واإنهاء  ال�شلمية،  املفاو�شات 
احلدود«غرّي  عرب  املقاتلني  دعم 
اإىل  لفتت  املقابل،  يف  كومار  اأن 
بع�ش  يف  طفيف  حت�شن  »حدوث 
ا�شتعادة  اإىل  م�شرية  الأو�شاع«، 
ال�شحف  الهاتف، وعودة  خدمات 
تغيريات  تبقى  لكنها  الآن،  للعمل 

�شغرية جًدا، بح�شب ما تقول.
وحول اإحياء املبادرات ال�شيا�شية 
على  امل�شيطر  الفراغ  رغم 
كومار،  قالت  الإقليم  يف  امل�شهد 
وحدة  ب�رشورة  التذكري  »يجب 
وك�شمري«واأو�شحت  جامو  موقف 
اأن »�شيا�شات جامو غالبًا ما تكون 
تن�شط معظم  بينما  للهند،  موؤيدة 
املطالبة  امل�شلحة  اجلماعات 

بال�شتقالل يف وادي ك�شمري«.

حلحلة و�ضع الإقليم

»اخلطوة  اأن  كومار،  واعتربت 
الأوىل حللحلة الو�شع يف الإقليم، 
القادة  كافة  �رشاح  اإطالق 
قيد  يزالون  ل  الذين  ال�شيا�شيني 
باملعار�شة  وال�شماح  العتقال، 
فتح  »يتبع  ال�شلمية«واأ�شافت: 
الدولة  ا�شتعادة  ال�شيا�شية  الآفاق 
ذلك  وبعد  النتخابات،  واإجراء 
ميكن اأن يبداأ احلوار بني نيودلهي 
وكذلك  املنتخبني،  واملمثلني 
حل  لإيجاد  النف�شاليني،  القادة 

للق�شية العالقة«.
»اإمكانية  ا�شتبعدت  كومار  لكن 
الوقت  يف  حل  اإىل  التو�شل 

الك�شمرييني  كون  الراهن«، 
من  العميق  بالإذلل  ي�شعرون 
احلكومة  اتخذتها  التي  القرارات 
قدر  »هناك  اأن  م�شرية  الهندية«، 
على  ي�شيطر  اخلوف  من  كبري 

الإقليم«.

انتهازية �ضيا�ضية

الهندية  الدبلوما�شية  وتطرقت 
يف  التوتر  حدة  ت�شاعد  اإىل 
على  املا�شية  القليلة  الأ�شهر 
الفعلية  ال�شيطرة  خط  طول 
بني  لداخ  منطقة  يف   )LAC(
اأن  على  م�شددة  وال�شني،  الهند 
ال�شا�شة  انتهازية  يج�شد  امل�شهد 
»الربط  اأن  واأو�شحت  بكني  يف 
الو�شع  باإنهاء  الهند  قرار  بني 
وحتركات  للمنطقة  اخلا�ش 
وبنف�ش  بحت،  انتهازي  ال�شني، 
ال�شني  اغتنمت  النتهازية، 
الدويل  املجتمع  ان�شغال  حلظة 
اإجراءات  لبدء  كورونا،  بجائحة 
واأجزاء  اآ�شيا،  عدوانية عرب �رشق 
وداخلًيا  خارجًيا  اآ�شيا  جنوب  من 
ا«وتابعت كومار: »ما يفعلونه  اأي�شً
مثال  اأقوى  هو  كونغ  هونغ  يف 
ما  لكن  ال�شينية،  النتهازية  على 
اإقليم  يف  الأويغور  مع  يفعلونه 
ال�رشقية(  )ترك�شتان  �شينغيانغ 
مرعب للغاية«وي�شيطر على اإقليم 
وباك�شتان،  الهند  من  كال  ك�شمري 
يخ�شع  منها  جزء  اإىل  بالإ�شافة 

لل�شيادة ال�شينية.

التغيري الدميوغرايف

عن  كومار،  رادها  واأعربت 
احلكومة  قرارات  من  ا�شتيائها 
كان  �شواء  ك�شمري  ب�شاأن  الهندية 
من حيث قانون الإقامة اأو التغيري 
الدميوغرايف واأ�شدرت احلكومة 
ت�رشيعات  الهندية،  املركزية 
متنح مواطنيها، الذين عا�شوا يف 
على  تزيد  ملدة  وك�شمري  جامو 
حملي  مواطن  �شفة  عاًما،   15
الأر�شي  امتالك  من  لتمكينهم 
اإىل  اإ�شافة  والعمل،  والإقامة 

تقلد املنا�شب العامة.
 ،1954 عام  منذ  الإقليم  ويتمتع 
الد�شتور  مبوجب  خا�ش  بو�شع 
الهندي الذي �شمح له ب�شن قوانينه 
اخلا�شة، اإىل جانب حماية قانون 
من  الغرباء  منع  الذي  اجلن�شية، 
ال�شتقرار يف الأرا�شي وامتالكها 
وقالت كومار: »انتقدنا ب�شدة كل 
التغيري  لكن  اخلطوات،  هذه 
الكبري  النوع  من  الدميوغرايف 
جًدا الذي يُخ�شى منه«ويف الوقت 
الذي ت�شيطر فيه الهند وباك�شتان 
يطالب  ك�شمري،  من  اأجزاء  على 
بالكامل،  اإليه  ب�شمها  طرف  كل 
ال�شني على قطعة  ت�شيطر  بينما 
اإطار  ويف  املنطقة  من  �شغرية 
خا�شت  ك�شمري،  على  ال�رشاع 
اأعوام  حروب   3 والهند  باك�شتان 
اأ�شفر  ما  و1971،  و1965   1948
�شخ�ش  األف   70 نحو  مقتل  عن 

من الطرفني.
 100 من  اأكرث  ُقتل   ،1989 ومنذ 
اأكرث  وتعر�شت  ك�شمريي،  األف 
لالغت�شاب،  امراأة  اآلف   10 من 
من  للهند  اخلا�شع  ال�شطر  يف 
الإقليم، بح�شب جهات حقوقية، 
مقاومة  اأعمال  ا�شتمرار  مع 
جماعات  قبل  من  م�شلحة 
تقاتل  حيث  ووطنية  اإ�شالمية 
الك�شمريية  اجلماعات  بع�ش 
احلكم  �شد  وك�شمري  جامو  يف 
اأو  ال�شتقالل  اأجل  من  الهندي 
املجاورة،  باك�شتان  مع  الوحدة 
خالل  الأ�شخا�ش  اآلف  وُقتل 
النزاع منذ عام 1989، وفقا لعدة 

منظمات حقوقية.

قالت رادها كومار، امل�ضوؤولة ال�ضابقة باحلكومة الهندية للو�ضاطة بق�ضية ك�ضمري، اإن �ضكان الأخرية 
ي�ضعرون »بالإذلل« بعد عام من اإلغاء الهند احلكم الذاتي للإقليم ذا الأغلبية امل�ضلمة واأ�ضافت 

كومار، اأن »اخلوف ي�ضيطر على ك�ضمري، خا�ضة واأن احلجج التي قدمتها احلكومة الهندية باأن اإلغاء 
احلكم الذاتي �ضي�ضرع من التنمية وينهي الت�ضدد يف الإقليم، مل تتحقق«.

رادها كومار، امل�ضوؤولة ال�ضابقة باحلكومة الهندية

الك�شمرييون ي�شعرون بـ«الإذلل« ب�شبب 
املمار�شات الهندية 

.       ي�ضم جامو وك�ضمري، جماعات مقاومة تكافح منذ 1989

قبل اأيام من قرار املحكمة الدولية

تداول ت�شجيل للحريري 
واملعلم

و�شائل  عرب  ن�شطاء،  تداول 
ت�شجيال  الجتماعي،  التوا�شل 
�شوتيا م�رشبا للقاء جمع رئي�ش 
)الراحل(،  اللبنانية  احلكومة 
 ،)2005  :1944( احلريري  رفيق 
وليد  ال�شوري،  اخلارجية  ووزير 
احلريري،  اغتيال  قبيل  املعلم، 
وحتدث   2005 فرباير   14 يف 
عن  الت�شجيل  يف  احلريري 
ال�شوري،  النظام  مع  عالقاته 
وجماعة  النيابية،  والنتخابات 
)حليفة  اللبنانية  اهلل«  »حزب 
النظام ال�شوري واإيران(، بح�شب 

مرا�شل الأنا�شول.
وعاتب احلريري النظام ال�شوري 
اختلف  للمعلم:  »ملاذا  بقوله 
رفيق احلريري )؟(، ملاذا و�شل 
للتعامل  م�شتعد  اأنه  درجة  اإىل 
)؟(  �شوريا  �شد  اجلميع  مع 
هناك  يتغري،  مل  تغري)؟(  هل 
اأنا  ح�شل(،  )�شىء  �شيح�شل 
اأعرف )الرئي�ش الفرن�شي جاك( 
منذ   )2019  :1932( �شرياك 
زمن، نعم اأنا جعلته ينقلب )على 
ملاذا  ولكن  ال�شوري(،  النظام 

قمت بذلك )؟(«.
خرب  »و�شلني  احلريري:  وتابع 
و�شع  يريدون  اأنهم  الإ�شبان  من 
الإرهاب،  لئحة  على  اهلل  حزب 
ومن  ذلك،  مينعون  الفرن�شيني 
لليوم يوقف الفرن�شيني؟ اأنا واأنتم 
ت�شتخدموا  اأن  خمتلفني وممكن 
اأوقف  ملاذا  �شدي،  اهلل  حزب 

الفرن�شيني )؟!(«.
�شحة  اهلل«  »حزب  وينفي 
احلريري،  باغتيال  له  اتهامات 
كغم من مادة  عرب تفجري 1800 
موكبه  مرور  لدى  تي«،  اإن  »تي 
هذا  ونُ�رش  بريوت  العا�شمة  يف 

الأوىل  للمرة  ال�شوتي  الت�شجيل 
مع  تداوله  اأُعيد  ثم   ،2011 عام 
املحكمة  حكم  �شدور  اقرتاب 
الدولية بق�شية اغتيال احلريري، 

يف 7 اأوت اجلاري.
اإن  بيان،  يف  املحكمة،  وقالت 
)�شليم(  على  �شي�شدر  »احلكم 
عيا�ش )م�شوؤول بحزب اهلل( وهو 
جل�شة  خالل  واآخرين،  )هارب( 
علنية، تُعقد عند ال�شاعة 11:00 
اأوروبا  و�شط  بتوقيت  �شباحا 

)09:00 ت.غ(«.
واأو�شحت اأن احلكم �شي�شدر يف 
لهاي  مبدينة  املحكمة،  قاعة 
جزئية  مب�شاركة  هولندا،  يف 
عن بعد )ب�شبب جائحة كورونا( 
ذات  جنائية  املحكمة  وهذه 
واأقرها  اقرتحها  دويل،  طابع 
جمل�ش الأمن الدويل عام 2009، 
احلريري  اغتيال  يف  للتحقيق 
وحتملت �شوريا جزءا من غ�شب 
جراء  والدويل،  اللبناين  ال�شارع 
اغتيال احلريري، ب�شبب وجودها 
وال�شتخباراتي  الع�شكري 
على  ُترب  اأن  قبل  لبنان،  يف 
الرحيل، عام 2005، حتت �شغط 

�شعبي لبناين.
اأ�شدرت   ،2019 �شبتمرب  ويف 
باللجوء  قرارا  املحكمة 
فيها  مبا  بديلة،  طريقة  اإىل 
الإعالن العام، لتبليغ قرار اتهام 
اعتداءات،  عدة  يف  عيا�ش، 
بتهمة  غيابيا  حماكمته  بجانب 
احلريري  اغتيال  يف  امل�شاركة 
عيا�ش  وقتها  القرار  واتهم 
العتداءات،  تلك  يف  بال�شلوع 
العنا�رش اخلم�شة من  اأحد  وهو 
»حزب اهلل«، املتهمني يف جرمية 

اغتيال احلريري.

بريوت

انفجار �شخم ي�شيب منزل 
احلريري

اأم�ش  �شخم،  انفجار  وقع 
مفرقعات  خمزن  يف  الثالثاء، 
اللبنانية  العا�شمة  مبرفاأ 
اأ�شفر عن عدد من  ما  بريوت، 
الأنباء  وكالة  وقالت  الإ�شابات 
الر�شمية، اإنه اندلع حريق كبري 
م�شتودع  يف   12 رقم  العنرب  يف 
للمفرقعات يف مرفاأ بريوت، ما 
اأدى اإىل انفجاره، دون تفا�شيل. 
ت�رشر  اإىل  اأدت  النفجار  �شدة 
ال�شابق  احلكومة  رئي�ش  منزل 
مقر  وكذلك  احلريري،  �شعد 
و�شمع  بريوت  و�شط  احلكومة، 
اأرجاء  النفجار يف جميع  دوي 
و�شواحيها،  بريوت  العا�شمة 

احلريري  اإن  تقارير،  وذكرت 
بخري، ويتابع اآثار النفجار الذي 
منزله  قرب  بريوت  مبرفاأ  وقع 
الأنا�شول،  مرا�شل  اأفاد  بينما 
بوقوع اأ�رشار ج�شيمة يف جامع 
بالعا�شمة  الأمني«  »حممد 

اللبنانية نتيجة النفجار.
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علماء » الظهرة" مب�ستغامن.. م�سرية وعطاء الينقطع
برحيل احد اعمدة وركائز العلم والفقه مبنطقة » الظهرة » ومب�ستغامن ال�سيخ الفا�سل العالمة » �سي البارودي » الذي 
وفته املنية عن عمره ناهز ال�ستة و�سبعني �سنة وبرحيل قبل هذا الوداع ل�سيخ عامل مثابر هو ال�سيخ » عبد القادر بن 

نعمة » املعروف بال�سيخ » بوطا�سة » ي�ست�سعر الع�سرات من املحبني من ائمة وطلبة امل�سايخ فراغا رهيبا تركه هوؤلء 
العلماء الفا�سل الذين زينوا ل�سنوات جمال�س الذكر والدر�س والن�ساط يف بيوت اهلل 

د.حممد مرواين 

ت�ستخ�رض  خلت  �سنوات  فمازالت 
يف  معروفني  م�ساريخ  ح�سور 
�سيدي  مدينة  يف  ون�ساطات  فعاليات 
م�ستغامن  مناطق  من  وغريها  علي 
املرابطة كانت لهم هيبة يف احل�سور 
وهمة عالية يف اال�ستقطاب منهم اي�سا 
ال�سيخ الفا�سل » الفار�سي » رحمة اهلل 
عليه الذي رافق ل�سنوات طويلة م�سايخ 
اأفا�سل منهم ال�سيخ العالمة » حممد 
االمام  وال�سيخ  اهلل  �سفاه   « بوكرو�سة 
�سفاه   « مرواين  بوهني   « اخلطيب 
اهلل وكل هوؤالء م�سايخ برحيل بع�سهم 
للرفيق االأعلى وبزكاة املر�ض والبالء 
الذي حباهم اهلل به وهو خلا�سة عباده 
يرتكون فراغا كبريا يف املجال الديني 
والدعوة واعمار بيوت اهلل وهو ال�سعور 
العام الذي يخيم على منطقة الظهرة 

باكملها برحيل العديد من العلماء .
حياة كلها عطاء لبيوت اهلل      

�سيي  العالمة  ال�سيخ  وكان  هذا 
اماما  �سبابه  البارودي رحمه اهلل منذ 
وال�سرية  للفقه  متقنا  بارعا  خطبيا 
باكرا  فتكون  ال�رضيعة  وعلوم  النبوية 
له  وكان  املنابر  ف�سيحا على  وترجل 

بيوت  تن�سيط  يف  والهام  البارز  الدور 
لالئمة  الدرو�ض  وتاطري  وتنيظم  اهلل 
ملنت  املدر�ض  االمام  فكان  والطلبة 
وموؤطرا   « املالكي   « اخلليل  �سي   «
وامللتقيات  العلمية  االيام  من  للعديد 
ال�سوؤون  مديرية  تنظمها  كانت  التي 
او  مب�ستغامن  واالوقاف  الدينية 
كان  حني  ينتظمها  اخرى  ن�ساطات 
ممتازا  ا�ستاذا  ثم  خطبيبا  اماما 
اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكر  اب  مب�سجد 
الراحل  العالمة  لل�سيخ  فكان  عنه 
كل  كان  وقد  ون�ساط  وهيبة  ح�سور 
من  م�ساجد  يوؤطرون  الذين  االئمة 
اق�سى » ع�سعا�سة » اىل اق�سى ه�سة 
م�ستغامن من رواد منزل ال�سيخ وممن 
فرتك  الطيبة  و�سريته  اثره  يتبعون 
يف  رهيبا  فراغا  املفاجئ  برحيله 
اعمار  ويف  الديني  الن�ساط  �ساحة 
بيوت اهلل فكان ال�سيخ العالمة الفا�سل 
تبليغ ر�سالة  اليوم يف  به  الذي يقتدي 
اال�سالم دين ال�سالم واالمر باملعروف 
والنهي عن املنكر وقد ودعه املئات 
ح�رضها  مهيبة  جنازة  يف  االئمة  من 
املئات من االئمة وامل�ساريخ والطلبة 

من حفظة كتاب اهلل .
فراغ رهيب برحيل علماء 

املنطقة

امل�سايخ  امثال  رحيل  وترك  هذا 
العلماء يف �سريتهم من امثال » ال�سيخ 
احلمادي » ب�سيدي خل�رض بن خلوف 
امل�سطفى  ومداح  املجاهد  مدينة 
عليه ال�سالة وال�سالم وال�سيخ العالمة 
يف  بالغا  اثرا   «  « البارودي  �سي   «
الذين  امل�سايخ  وطلبة  االئمة  نفو�ض 
اخذوا املنت والقراءان على يد هوؤالء 
العلماء االفا�سل الذين زينوا ل�سنوات 
يف  والعطاء  الذكر  جمال�ض  طويلة 
املحافل  يف  ح�سورا  وكان  اهلل  بيوت 
املئات  يق�سده  مهيبا عظيما  الدينية 
واثر  لذكر  واملحبيني  املواطنني  من 
و�سيدي  خل�رض  ب�سيدي  امل�سايخ 
والبلديات  املناطق  من  وغريها  علي 
االفا�سل  م�سايخها  باثر  تعرف  التي 
 «  « بوطا�سة  �سي   « ال�سيخ  كان  وقد 
االمئة  من   « القادر  عبد  نعمةو  بن 
بعد  املنرب  �سعدوا  الذين  االوائل 
اجلمعة  خطية  اللقاء   « »اال�ستقالل 
ايامما بعد ا�ستقالل اجلزائر » فكانت 
خطبة قوية املعاين والدالالت حملت 
والدرو�ض  العرب  الكثري من  يف طياتها 
وقد حدثني ال�سيخ الراحل عنها قبل 
اهلل  وقال يل رحمه  بفرتة عنها  وفاته 
انها تركت االثر البالغ فيه ويف النا�ض 
ال�سيخ  وعرف  احلدث  الذين ح�رضوا 

مب�سجد  اماما  كان  الذي  بوطال�سة 
وهو   « عفيف  بلحميتي  ال�سيخ   «
اهلل  ر�سي  العزيز  بن عبد  م�سجد عم 
يف  مببادراته  الت�سعينات  �سنوات  عنه 
ال�سيخ  خلفه  حني  امل�سجد  تو�سعه 
املجاهد  حفيد  اخلطيب  االمام 
بوهني   « خلوف  بن  خل�رض  �سيدي 
مرواين »�سفاه اهلل الذي اعطى الكثري 
لهذا امل�سجد ولقطاع ال�سوؤون الدينية 
واالوقاف ومازال امل�سلون بامل�سجد 
وحتى ال�سيخ بوهني مرواين �سفاه اهلل 
» بوطا�سة  ال�سيخ  يوثقون حلظة تربع 
كان  املال  من  مببلغ   « اهلل  رحمه   «
للم�سجد  العمرة  لق�ساء  به  متوجها 
فكان  تو�سعة  عملية  ي�سهد  كان  الذي 
مبثابة  الراقي  اال�سيل  املوقف  هذا 
رافق  الذي  والعطاء  النبل  من  م�سار 
ال�سيخ بوطا�سة الذي كان يذهب م�سيا 
�سيدي  ببلدية   « النعاميية   « قرية  اىل 
وكان  �سنواته  اواخر  يف  وهو  علي 
�سيخا متطوعا ب�سو�سا منا�سال عرفه 
االمامة  يف  خمل�سا  مثابرا  اال�سمة 

واعمار بيوت اهلل .
اثرهم ..قدوة ل�سباب املنابر

ال�سيخ  يرافق  الذي  املر�ض  مع  هذا 
 « بوكرو�سة  حممد  �سي  العالمة 

القالئل  العلماء  من  وهو  اهلل  �سفاه 
املتميزين مبنطقة م�ستغامن والظهرة 
بال�سيخ  امل  الذي  واملر�ض  باكملها 
 « مرواين  بوهني   « اخلطيب  االمام 
االئمة  ويرفع  الرهيب  الفراغ  يت�سع 
العاجل  بال�سفاء  االيدي  واملحبون 
اجلميع  وي�ستح�رض  العاملني  لهذين 
منهم  اي�سا  رحل  من  واثر  اثرهما 
�سي   « الفا�سل  ال�سيخ  رفيقها 
حفظة  من  وهو  اهلل  رحمه  الفار�سي« 
للخري  واملبادرين  من  اهلل  كتاب 
طوال  امل�سايخ  رافق  ومن  واال�سالح 
العالمة  لل�سيخ  مالزما  فكان  حياته 
رحل  الذي  اجلد   « بوكرو�سة  �سي   «
 « االئمة  من  املئات  كون  عامل  وهو 
ولل�سيخ العالمية » حممد بوكرو�سة » 
�سفاه اهلل ويرتك اثر امل�سايخ من رحل 
بدلوا  وما  احلياة  يف  هو  ومن  منهم 

من  املحبني  يف  البالغ  االثر  تبديال 
ال�سيخ  اي�سا  يعرف  اذ  وم�سايخ  ائمة 
يعاين  وهو   « ميلود  �سي  العرابي   «
�سيدي خل�رض  ابناء  من  وهو  املر�ض 
للم�سايخ  و�سحبته  بعلمه  املرابطني 
وقد كان له ن�ساط يف بيوت اهلل وكان 
ومثقفا  املالكي  الفقه  يف  متمر�سا 
على  ح�ساب  املجال�ض  له يف  يح�سب 
حد �سهادة ال�سيخ » �سي بوهني » �سفاه 
وعلماء منطقة  م�سايخ  اثر  ليبقى  اهلل 
مل�سرية  عنوانا  مب�ستغامن  الظهرة 
واالخال�ض  العطاء  من  ثرية  طويلة 
ولتكن   « تعاىل  قوله  فيهم  و�سدق  هلل 
منكم امة يدعون اىل اخلري ويامرون 
باملعروف ..« �سدق اهلل العظيم وقد 
تدعو  فعال  امة  امل�سايخ  هوؤالء  كان 
واعمار  واال�سالح  واملعروف  للخري 

بيوت اهلل باالميان واالخال�ض .

الو�سط:2020/08/05

الو�سط:2020/08/05

الو�سط:2020/08/05

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 

 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رض الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ض ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن 
مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رضاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغـة التنفيذيـة لعقــد الرهــن الر�سمــي املحــرر علـى يـد االأ�ستـاذة/ بلغربـي فريـدة املوثقــــة بحيـــدرة بتاريـــخ 2017/06/06، رقــــم الفهــــــــــر�ض 17/695.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�ض  حمكمـة  ال�رضاقـة بتاريـخ 2020/07/22، حتـت رقــم 20/2489،

املت�سمن االإذن بن�رض م�سمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون االإجـــراءات املدنيــــة واالإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�سيـــد : مر�ســـال م�سطفـــــــى.

ال�ساكــن : حي التجزئة ال�رضقية فيال 117، زرالدة، واليـــة اجلزائــــــــــــــــــر.
بــاأدائه بــني يدينــا خــالل الأجــل القانونــي :

لفائـــدة : ال�رضكة ذات االأ�سهم »بي اأن بي باريبا�ض اجلزائر – املاأخوذة يف �سخ�ض ممثله القانونـــــــــي.
الكائن مقره  : حي االأعمال ح�سة رقم 01 رقم 03 اأ، باب الزوار، والية اجلزائــــــــــــــــر.

القائمة يف حقه واحلا�رضة عنه يف ق�سية احلال، وكيلته االأ�ستاذة/ عبد الرحيم �سوراية املحاميـة املعتمـد لـدى املجلــ�ض.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�ض حمكمة  التنفيذ، مبقر  ال�رضكة املدنية  املهنية للمح�رضين الق�سائيني  القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 35.380.440.00 دج
)خم�سة وثالثني مليونا وثالثمائة وثمانني األفا واأربعمائة واأربعني دينارا جزائريا(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء االإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإال تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 

عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رض الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ض ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها 
برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رضاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجــب ال�سيغــة التنفيذيــة للحكم ال�سادر عن حمكمة ال�رضاقة »الق�سم التجاري/البحري« بتاريخ 2020/02/17، رقـــــم اجلـــــدول 19/6091، رقـــــم الفهـــــر�ض 20/1633.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�ض  حمكمـة  ال�رضاقـة بتاريـخ 2020/07/22، حتـت رقــم 20/2488،

املت�سمن االإذن بن�رض م�سمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون االإجـــراءات املدنيــــة واالإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
املوؤ�س�سة العمومية االقت�سادية لالفتات وا�سارات الطرق، ENPS  - ممثلة يف �سخ�ض مديرها العـــــــــــام.

العنـوان : 16 �ســـارع اأوالد فايــــت ال�رضاقـــــة بريــــــــــــــد 16042.
بــاأدائه بــني يدينــا خــالل الأجــل القانونــي :

لفائـــدة : موؤ�س�سة �سنع لوحات ا�سارات املرور ESR للطـرق والطـرق ال�رضيعـة بـن بكـاي نـور الهـدى
املمثلـة فـي �سخـ�ض م�سريهـا بتقـة حممـد مبوجـب الوكالـة الر�سميـــــــــــة.

العنــوان  : حي251 قطعة حي لولو علي بلدية عني اأرنــــــــــــــــــــــــات.
املختارة موطنا لها يف  دائرة اخت�سا�ض حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رضكة املدنية  املهنية للمح�رضين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 6.052.027،58 دج
)�ستة ماليني واثنني وخم�سني األفا و�سبعة وع�رضين دينارا جزائريا و58 �سنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء االإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإال تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

                                    اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة
هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

                                                    
 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء 

عن طريق الن�سر

نحن املح�رض الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ض ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن 
مقرها الرئي�سي برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رضاقة، املوقع اأدنــــاه.

لفائـــدة : موؤ�س�سة االأ�سغال العمومية والبناء قوماز – ممثلة يف �سخ�ض م�سريها م�سعودان عبد القــــــــادر.
الكائن مقرها : حــي  قومــاز رقــم 57، ا�سطاوالــي، اجلزائـــــــــــــــــــر.

القائم يف حقها يف ق�سية احلال، وكيلها االأ�ستاذ/ كوديل ه�سام املحامي املعتمد لدى املجلــــــــــــــ�ض.
وتنفيذا لالأمر ال�سادر عن رئي�ض حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/07/27، حتت رقم 20/2615، املت�سمن االإذن بن�رض م�سمون عقد التبليغ الر�سمي الأمر االأداء بجريدة 

يومية وطنية على نفقة الطالــــــــــــــــــب.
ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون االإجراءات املدنية واالداريــــــــــــــــــة.

نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر
اإلــــى : جمموعــــة بيلوكـــــــون كاوامــــــــــــــــــــــادان.

الكائن مقرها : طريــــق الثانويـــــة فيـــــــال 2ب – زرالــــــــــــــدة.
                              م�سمون اأمر االأداء ال�سادر عن رئي�ض حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/06/28، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/2015،

ونكلفـه بدفعه بني يدينا خالل اجل خم�سة ع�رض )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :
مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 87.804.594.76 دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعـــــــــــــــــــــه 89.573.766،65 دج.

- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خالل اأجل خم�سة ع�رض )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 
اال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر االأمر طبقا لن�ض املادة 308 من قانون االإجراءات املدنية واالإداريـة.

حتــت جميـــع التحفظــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.

املح�ســــر الق�سائــــــي

الو�سط:2020/08/05

تعزية
تلقى  وقدره  اهلل  بق�ساء  موؤمنة  بقلوب 
الدرا�سات  خمرب  واع�ساء  ا�ساتذة 
الباحثني  وجمعية  واالعالمية  االت�سالية 
يف االت�سال واالعالم وفاة والد الربفي�سور 
عايل  تعليم  ا�ستاذ   « القادر  عبد  »مالفي 
اجللل  امل�ساب  وبهذا  م�ستغامن  بجامعة 
العربي  الربفي�سور  املخرب  مدير  يتقدم 
االكادميية  الهيئة  واع�ساء  بوعمامة 
اخلال�سة  بالتعازي  للباحثني  واجلمعوية 
وفاة  يف  والزميل  االخ  الباحث  لال�ستاذ 
والده الكرمي راجني من املوىل تعاىل ان 
مثواه  يجعل  وان  رحمته  بوا�سع  يتغمده 

اجلنة انا هلل وانا اليه راجعون

اإ�سهار

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

املح�ســـــر الق�سائــــــــي
الو�سط:2020/08/05

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية الروي�سات
الرقم: 11 /2020 

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

مبقت�سى القانون رقم:12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 2012 

و�سل  اليوم:2020/07/12.ت�سليم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق 
الت�رضيح بتا�سي�ض اجلمعية املحلية ذات الطابع :....حملي ....

امل�سماة :
جمعية حي جتزئة ج الروي�سات 

الكائن مقرها:حي امل�سجد العتيق �سكرة الروي�سات
لرئي�ض اجلمعية ال�سيد:مريزيق رم�سان 

تاريخ ومكان امليالد:07/16/1983 ب:ورقلة 
العنوان :حي امل�سجد العتيق �سكرة الروي�سات

االجباري  القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  مالحظة:التا�سي�ض 
ب�سكليات اال�سهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا الحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�سالف الذكر
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،و  الوباء  ذروة  نعي�ش  نكون  قد 
االنحدار  يف  ليبداأ   ، انح�صاره  بداية 
بداأ  البوؤر،  من  ،فكثري  والتال�صي 
اأخرى  يف  و   ، فيها  يرتاجع  املر�ش 
املتعافني  عدد  ا�صتقرت،وبداأ  ن�صبته 
يقارب امل�صابني بالعدوى ، مما يوحي 
اأن الو�صع على و�صك اال�صتقرار ،رغم 

اأن عدد االإ�صابات كبري ن�صبيا .
و  العمومية  الف�صاءات  فتح  ميكن  ال 
مل  ما  للجمهور  امل�صتقبلة  املرافق 
اإىل  اال�صابات  عدد  نزول  من  نتاأكد 
احلد الذي ميكن معه ال�صيطرة على 
�صهادة  نفر�ش  اأو   ، العدوى  �صل�صلة 
املرافق  هذه  م�صتغلي  على  طبية 
وهذا م�صتحيل ،  اأو ن�صل اإىل الك�صف 
هذه  م�صتغلي  و�صط  االإ�صابات  عن 
املرافق و الف�صاءات ، وهذا م�صتبعد 

جدا لقلة االإمكانيات .
يجعل  �صوف  الف�صاءات  هذه  فتح  اإن 
فيها  املفرت�ش  الذروة  زاوية  من 
جديدة  قاعدة   ، االنح�صار  و  احلدة 
الوباء  منها  ينطلق  ثانية  ملوجة 
الذي  االنقبا�ش  مع  فال�صواطئ   ،
فتح حركة  بديهيا  ي�صتوجب   ، نعي�صه 
املرور ، بني الواليات ، و احلال هذه 
تعرفه  مل  اكت�صا�صا  ن�صهد  �صوف   ،
التحكم  ي�صعب  ال�صاحلية مما  املدن 
 ، امل�صاجد  فتح  عن  ناهيك   . فيها 
من  اأكرب    ، ويالت  يجر  �صوف  الذي 
يف  موقوتا  ارتيادها  الأن   ، ال�صواطئ 

خم�ش �صلوات يف اليوم .
هذه  تفتح  ال  الرئي�ش  �صيدي  ال 
 ، الكارثة  تنزل  �صوف   ، الف�صاءات 
ن�صرب �صهرا ، و نحتفل جميعا ب�صفاء 

اآخر مري�ش بيننا .   

قلم جاف

ل تفتحها �سيدي 
الرئي�س

الوليد فرج

و�سط املدينة اجلديدة 
بوينان بالبليدة

تذبذب يف التموين 
باملاء ال�سروب 

و�صط  الواقعة  االأحياء  من  عدد  ت�صجل 
املدينة اجلديدة بوينان )�رشق والية البليدة( 
التموين  يف  تذبذبا  االثنني  اأم�ش  يوم  منذ 
باملاء ال�رشوب ب�صبب عطل م�ش قناة ال�صخ، 
موؤ�ص�صة  الثالثاء  اأم�ش  به  اأفادت  ح�صبما 
لها   بيان  يف  البليدة  وحدة  للمياه  اجلزائرية 
واأو�صح ذات البيان، ان كل من اأحياء 2600 و 
3100 و 5000 م�صكن الواقعة و�صط املدينة 
اجلديدة بوينان ت�صجل منذ يوم اأم�ش تذبذبا 
يف التموين باملاء ال�رشوب ب�صبب عطب م�ش 
قناة ال�صخ ذات قطر 200 مم و الذي ت�صببت 

فيه مقاولة مكلفة باالجناز.

�سكيكدة

اأين نحن يا وزير 
املوارد املائية؟ 

تف�صريا  اجلزائريني  من  الكثري  يجد  مل 
اخلا�صة  والو�صعيات  االأرقام  اأمام  لو�صعيتم 
اجلزائريني،التي  عند  املاء  ا�صتهالك  بطرق 
اجلزائرية  عام  مدير  ال�صيد عمريو�ش  قدمها 
للمياه،،فني ن�صبة 75باملئة من ال�صكان،و التي 
التي  يوميا،ون�صبة14باملىة  املاء  على  حت�صل 
يومني،ون�صبة11باملئة  كل  املاء  على  تتح�صل 
التي تتح�صل عليه كل ثالثة واأربعة اأيام مل يفهم 
حي128م�صكن  �صكان  مكانهم،ومنهم  الكثري 
،�صكيكدة،مبحاذاة  بالزاوية،عزابة 
حنفياتهم  تعرف  ال  الوطني،حيث  الطريق 
املتنقلة  ال�صهاريج  على  املاء،ويعي�صون 
وزير  يعلم  هل  عمريو�ش،و  يعلم  يوميا،فهل 

املوارد املائية؟
وليد ب

ميلة

حجز 5 كلغ من الكيف 
املعالج 

املخدرات  مكافحة  فرقة  عنا�رش  حجز 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية  بامل�صلحة 
و  املعالج  الكيف  من  كلغ  ر5   2 ميلة   والية 
ما  ح�صب  فيها،  متورطني  اأ�صخا�ش   4 اأوقفوا 
النظامي  ال�صلك  ذات  من  الثالثاء  اأم�ش  علم 
هذه  جت�صيد  مت  باأنه  امل�صدر  ذات  اأو�صح  و 
عليها  حت�صل  معلومات  ا�صتغالل  اإثر  العملية 
مفادها  املخدرات  مكافحة  فرقة  عنا�رش 
وجود ن�صاط م�صبوه ل�صخ�ش يروج املخدرات 

على حمور بلديات واليتي ميلة و ق�صنطينة.

عرب املقراأة الإلكرتونية للإر�ساد بالنعامة

 انطالق احللقات الإفرتا�سية حلفظ القراآن الكرمي 
ك�سف رئي�س املكتب الولئي جلمعية 

الإر�ساد والإ�سلح بولية النعامة اأن جميع 
الرتتيبات اللزمة للنطلق يف احللقات الفرتا�سية 

لتحفيظ القراآن الكرمي عرب املقراأة اللكرتونية 
قد ا�ستكملت واأن العملية �ستنطلق يف الوقت املحدد 

والتي �سوف ت�سم  8 ور�سات موجهة لـ 5 فئات عمرية 
لتحفيظ القراآن الكرمي يف 5 �سنوات. 

 النعامة: ب. �سلمي  

ويف هذا االإطار يقول عمارة عبد 
الوالئي  املكتب  رئي�ش  النا�رش 
تقنية  اأن  النعامة  بوالية  لالإر�صاد 
مع  والتعاي�ش  بعد  عن  التوا�صل 
اأ�صبحت حاجة  احلالية  الظروف 
ملحة، حيث قامت جمعية االإر�صاد 
يف  ممثلة  اجلزائري  واالإ�صالح 
هيئة القراآن الكرمي بوالية النعامة 
االإر�صاد  مقراأة  م�رشوع  باإطالق 
حتفيظ  اإىل  تهدف  االلكرتوين، 
هذا  البيت،  من  الكرمي  القراآن 
القراآين  بالتعليم  يهتم  امل�رشوع 

احلديثة  الو�صائط  عرب  وعلومه 
للو�صول اإىل كافة فئات املجتمع 
وموجه  النعامة  والية  تراب  عرب 
اأطفال،  منهم  االأجنا�ش  لكل 
البيت، موظفني  كبار، ماكثات يف 
القراآن  حفظ  يف  يرغب  من  وكل 
اأن  الحظنا  اأن  بعد  وهذا  الكرمي 
هناك اهتمام واإقبال على و�صائط 
دائرة  قامت  حيث  التوا�صل، 
الو�صول  اأجل  الكرمي من  القراآن 
لها  ت�صمح  مل  التي  الفئات  اإىل 
يف  الت�صجيل  اأجل  من  الظروف 
واملداومة  امل�صتحدثة  املن�صة 
القراآن،  حيث  حفظ  على 

�صتكون هذه املقراأة منارة لتعلم 
القراآن الكرمي. 

يقول  العملية  هذه  اأهداف  وعن 
ت�صهيل  هو  النا�رش  عبد  عمارة 
طريق  عن  احلفظ  عملية 
مع  احلديثة،  التوا�صل  و�صائط 
تقدمي دورات   لتالوة والتجويد، 
القراآين  التعليم  يف  وامل�صاهمة 
كل  اىل  والو�صول  للجن�صني 

الراغبني يف حفظ كتاب اهلل، كما 
تخرج  اىل  العملية  هذه  تهدف 
جمموعة كبرية من حفظة القراآن 

يف ظرف خم�ش �صنوات. 
لهذه  املقدمة  املزايا  بني  ومن 
بني  ما  مواعيد  حتديد  الفئات 
وا�صتغالل  واملتعلم،  املعلم 
حفظ  وتي�صري  الفراغ،  اأوقات 

كتاب اهلل. 

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
ح�سب ت�سنيف املوقع ال�سباين ال�سهري ويبومبرتيك�س

جامعة البويرة تقفز اإىل املرتبة 27 وطنيا
"اأكلي  البويرة  جامعة  احتلت 
 27 املرتبة  اأوحلاج"  حمند 
ميرتيك�ش  ويبو  ترتيب  يف  وطنيا 
املتخ�ص�ش   "webometrics"
االلكرتونية  الدرا�صات  يف 
للجامعات العاملية لن�صخة جويلية 
2020 بعدما كانت يف املرتبة 38 
حمققة   2020 جانفي  ن�صخة  يف 
رتبة  ع�رش  باإحدى  تقدما  بذلك 
نف�ش  ت�صنيف  يف  تقدمت  مثلما 

اخلا�ش  املا�صي  جوان  املوقع 
اأين  املوؤ�ص�صاتية  بامل�صتودعات 
و  الثالثة  املرتبة  على  ح�صلت 
جهود  ت�صافر  نتيجة  هذا  جاء 
اجلامعية  االأ�رشة  مكونات  كافة 
من اأ�صاتذة، طلبة واإداريني تنفيذا 

لتعليمات االإدارة املركزية.
هذا  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
معايري   4 على  يعتمد  الت�صنيف 
موقع  حجم  وهي  اأ�صا�صية 

املتوفرة  واملعطيات  اجلامعة 
اجلامعة  مرئية   ،%5 بن�صبة  عليه 
العلمي  واال�صت�صهاد   ،%50 بن�صبة 
اجلامعة  وطلبة  اأ�صاتذة  باأبحاث 
عامليا بن�صبة 10،% باالإ�صافة اإىل 
الطلبة  و  االأ�صاتذة  اأبحاث  عدد 
عاملية  جماالت  يف  املن�صورة 
بن�صبة   Scopus يف  مفهر�صة 

% 35
اأح�سن مرزوق

بـ  وا�صنطن  ال�صني،  اتهمت 
"البلطجة"، بعد اأن كثف الرئي�ش 
االأمريكي دونالد ترامب، ال�صغط 
توك"  �رشكة "تيك  بيع  اأجل  من 
املتحدة  الواليات  يف  عملياتها 
"وانغ  وقال  اأمريكية  �رشكة  اإىل 
وزارة  با�صم  املتحدث  بني"  ون 
اإن  الثالثاء،  اأم�ش  اخلارجية 
"هذه بلطجة.. واأ�صلوب يتعار�ش 
ال�صوق  اقت�صاد  مبادئ  مع 
وال�صفافية  االنفتاح  ومبادئ 

التجارة  ملنظمة  التمييز  وعدم 
العاملية"واالإثنني، اأمهل الرئي�ش 
�صتة  توك"  "تيك  �رشكة  ترامب 
اأ�صابيع لبيع عملياتها يف ال�صوق 
وهو  حملية،  ل�رشكة  االأمريكية 
�صيا�صية  ملعركة  ت�صعيد  اأحدث 
وا�صنطن  بني  م�صتمرة  وجتارية 

وبكني.
موؤمتر  يف  قال  "وانغ"  لكن 
الواليات  اإن  اليوم،  �صحفي 
اأي  تقدم  اأن  "دون  املتحدة 

م�صيئا  مفهوما  ت�صتخدم  دليل، 
تقمع  اإنها  القومي..  لالأمن 
االأمريكية  غري  ال�رشكات  بع�ش 
مفاو�صات  مربر"وتدور  دون 
"بايت  بني  �صهر  من  اأكرث  منذ 
دان�ش" املالكة للتطبيق ال�صيني 
االأخرية  لقيام  ومايكرو�صوفت، 
يف  ال�رشكة  عمليات  ب�رشاء 
ت�صم  التي  االأمريكية،  ال�صوق 
م�صتخدم  مليون   100 قرابة 

اأمريكي للتطبيق.

يف ق�سية "تيك توك"

بكني تتهم وا�سنطن بـ "البلطجة" 

للطريقة  العام  اخلليفة  اأكد 
)والية  ما�صي  بعني  التيجانية 
علي  بن  حممد  ال�صيخ  االأغواط( 
وفاة  اأن  الثالثاء  اأم�ش  العرابي 
خليفة التيجانيني يف دولة ال�صنغال 
تعد  نيا�ش  اأحمد  ال�صيخ  املقدم 
التيجانية  للطريقة  كبرية  "خ�صارة 

عرب ربوع العامل اأجمع".
علي  بن  حممد  ال�صيخ  واأ�صار 
اأنه تلقى خرب  العرابي يف ت�رشيح 
"املرموقة  ال�صخ�صية  هذه  وفاة 

يف  خلف  واأنه  واأمل"  اأ�صى  بكل 
واأثرا  عميقا  "جرحا  نف�صه 
اأن  بالعرابي  ال�صيخ  بالغا"وقال 
العامل  العامل  بحق  "كان  الفقيد 
اأنه  م�صيفا  وطاعته"  اهلل  بتقوى 
يكفيه فخرا انه ابن العامل االأجل 
نيا�ش  عبداهلل  ابن  اإبراهيم  احلاج 
معا  �صاهما  حيث  ال�صنغايل، 
ون�رش  هلل  ال�صادقة  الدعوة  يف 
ال�صنغال  دولة  يف  االإ�صالم  تعاليم 

ال�صقيقة.

العمران  �رشطة  فرقة  �صجلت 
والية  الأمن  البيئة  وحماية 
متعلقا  تدخال   199 اجلزائر 
و  رخ�صة  بدون  بناء  باإجناز 
بالتجارة  خا�صا  تدخال   119
يوليو  �صهر  خالل  ال�رشعية  غري 
اأم�ش  جاء  ح�صبما  املا�صي، 
ذات  مل�صالح  بيان  يف  الثالثاء 
الهيئة االأمنية  واأو�صح البيان اأن 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 

اأح�صت  اجلزائر  والية  الأمن 
املا�صي  جويلية  �صهر  خالل 
بقواعد  امل�صا�ش  يخ�ش  فيما 
العام   الطريق  وتطهري  العمران 
بناء  باإجناز  تعلق  تدخل   199
بدون رخ�صة مع ت�صجيل خم�ش 
مطابقة  عدم  حول  تدخالت 
و  امل�صلمة  البناء  لرخ�صة  البناء 
119  تدخل يتعلق بالتجارة غري 

ال�رشعية.

اخلليفة العام للطريقة التيجانية بعني ما�سي

وفاة ال�سيخ اأحمد تيجاين نيا�س 
خ�سارة كبرية

اأمن ولية اجلزائر 

اإح�ساء 199 اإجناز بناء
 بدون رخ�سة 

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.    ت�سجيل 532 اإ�سابة جديدة 
 .   اإجمايل الإ�سابات : 32504

وفاة  حالت   09 ت�سجيل      .
جديدة رحمهم اهلل

 .    اإجمايل الوفيات : 1248
�سفاء  حالة   474 ت�سجيل      .

جديدة من كورونا اليوم
 .    اإجمايل ال�سفاء : 22375

 .    57 حالة م�سابة يف العناية 
املركزة



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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