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دعت لنزع ال�سالح يف �سرت واجلفرة بليبيا 

�ملقاربة �جلز�ئرية تتلقى دعما �أمريكيا
.       قبائل »التبو« ترفع دعوى ق�سائية دولية �سد حفرت

قال م�ست�سار الأمن القومي  الأمريكي روبرت اأوبراين اأن الطريقة الأمثل حلل النزاع الليبي 
تكمن يف نزع ال�سالح يف مدينتي �سرت واجلفرة الليبيتني، معربة عن »انزعاجها ال�سديد« من 

ت�ساعد الأعمال العدائية . 
عبد ال�سالم .غ/وكالت

و اأ�صاف اأوبراين، اإن ت�صعيد ال�رصاع 
اجلماعي  الأمن  يعر�ض م�صالح 
البحر  يف  وحلفائها  لوا�صنطن 
اأوبراين،  املتو�صط للخطر واأ�صاف 
التدخل  ب�صدة  »نعار�ض  بيان،  يف 
ذلك  يف  مبا  الأجنبي،  الع�صكري 
واملتعاقدين  املرتزقة  ا�صتخدام 
الع�صكريني اخلا�صني من قبل جميع 
املطالب  نف�ض  وهي  الأطراف« 
التي �صوقت لها جهود الدبلوما�صية 
املنابر  من  كثري  عرب  اجلزائرية 
تقبال  لقت  والإقليميةو  الدولية 
على  اأثنت  كثرية  اأطراف  من  كبريا 
كفيال  اعتربته  و  اجلزائري  اجلهد 
لحتواء  ال�صانحة  الفر�ض  بايجاد 

بليبيا  الو�صول  و  احلالية  التوترات 
اإىل بر الأمان.

للقوى  امل�صتمرة  »اجلهود  وتابع اأن 
على  ال�رصاع،  ل�صتغالل  الأجنبية 
�صبيل املثال من خالل اإقامة وجود 
ال�صيطرة  اأو ممار�صة  ع�صكري دائم 
ال�صعب  ميتلكها  التي  املوارد  على 
خطرة  تهديدات  ت�صكل  الليبي، 
والتجارة  الإقليمي  لال�صتقرار 
بعد  اأنه  اأوبراين،  العاملية«واعترب 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  مباحثات 
العامل  قادة  من  العديد  مع  ترامب 
»من  الليبي،  بال�رصاع  يتعلق  فيما 
الوا�صح اأنه ل يوجد طرف رابح«واأكد 
اأن وا�صنطن »ب�صفتها فاعال ن�صطا، 
م�صاركة  اإىل  ت�صعى  حمايد،  ولكن 
املعنية  الأطراف  مع  دبلوما�صية 

بال�رصاع، لإيجاد حل يدعم ال�صيادة 
امل�صرتكة  امل�صالح  ويحمي  الليبية 

للوليات املتحدة وحلفائنا«.
الغاية،  لهذه  »وحتقيقا  واأردف: 
امل�صوؤولني  الأطراف  جميع  ندعو 
عن الت�صعيد احلايل والذين يعملون 
لإنهائه، اإىل متكني املوؤ�ص�صة الوطنية 
للنفط )الليبية( من ا�صتئناف عملها 
دعا  كاملة«كما  ب�صفافية  احليوي، 
اأوبراين اإىل »تنفيذ حل نزع ال�صالح 
)و�صط(،  واجلفرة  )�صمال(  ل�رصت 
املفرو�ض  الأ�صلحة  حظر  واحرتام 
من الأمم املتحدة، وو�صع اللم�صات 
النار يف  اإطالق  وقف  على  الأخرية 
الع�صكرية   5  +  5 حمادثات  اإطار 

بقيادة الأمم املتحدة«.
الرئا�صي  املجل�ض  رئي�ض  كان  و 

قد  ال�رصاج  فائز  الليبية  للحكومة 
خالل  اأم�ض   املقاربة  بنف�ض  نادى 
الإيطايل  الدفاع  وزير  مع  لقائه 
تباحث  حيث  غويريني،  لورينزو 
امل�صار  عودة  �صبل  الطرفان  
النار  اإطالق  ووقف  ال�صيا�صي 
لقائهما  خالل  ذلك  جاء  ليبيا  يف 
وفق  طرابل�ض،  الليبية  بالعا�صمة 
للمجل�ض  الإعالمي  املكتب  بيان 

الرئا�صي الليبي.

دعوى ق�سائية دولية �سد 
حفرت

رفع  الليبية  »التبو«  قبائل  اأعلنت 
عنا�رص  �صد  دولية  ق�صائية  دعوى 
يف  ذلك  جاء  حفرت  خليفة  اجلرنال 
عي�صى  »التبو«  قبائل  لزعيم  بيان 

مع  بالتزامن  من�صور،  عبداملجيد 
لق�صف حفرت  الأوىل  الذكرى  حلول 
جنوبي  مرزق  مبدينة  �صكني  حي 

ليبيا.
ق�صائية  دعوى  بـ«رفع  البيان  واأفاد 
اأمام حمكمة العدل الدولية )مقرها 
املجرمني  ملعاقبة  هولندا( 
جمزرة  ارتكبوا  الذين  والإرهابيني 

ق�صف حي �صكني مبدينة مرزق«.
التي  الأليمة  »املجزرة  اأن  واأو�صح 
ارتكبت عن ق�صد مع �صبق الإ�رصار 
يف حق قبائل التبو يف مدينة مرزق، 
من قبل قوات جمرم احلرب خليفة 
طائرات  با�صتخدام  كانت  حفرت 
لالإمارات«.وحمل  تابعة  حربية 

)املعرتف  الوفاق  »حكومة  البيان 
واجلهات  واملنظمات  دوليا(  بها 
احلقوقية م�صوؤولية مالحقة ومعاقبة 
وفق  للعدالة  وتقدميهم  املجرمني 
اأي  »ا�صتغالل  رف�ض  القانون«كما 
اأو  �صيا�صية  اأو  اجتماعية  جهة 
قانونية هذه الق�صية؛ بهدف التاأثري 
اجلنائية  الدعوى  جمريات  على 
اأمام املحكمة ملالحقة املجرمني« 
تاأييدها  »التبو«  قبائل  واأعلنت 
ورف�ض  ال�رصعية  الوفاق  حلكومة 
الليبية، ودعم  الثورة  النقالب على 
ال�صلمي  والتداول  الدولة  مدنية 
ح�صب  البالد،  د�صتور  وفق  لل�صلطة 

البيان ذاته.

بعد ال�سجة حول »عقبة بن نافع و ك�سيلة«

مديرية �لثقافة ببجاية
 تو�سح وتعتذر

.     توجيه اللوم ملدير ال�سفحة الر�سمية
 على الفاي�سبوك

عرب  بجاية  الثقافة  مديرية  اأو�صحت 
التي  ال�صجة  اأن  اأم�ض  بفي�صبوك،  �صفحتها 
“اأ�صيء  قد  املن�صورات  اأحد  ب�صبب  اأثريت 
اأكادميي  ملخت�ض  يرجع  هو  و  فهمه” 
اأجنز بحثا حول ظاهرة  م�صح الوجه بجلد 

اأ�صحية العيد.
الباحث الذي  اأن مقال  واأو�صحت املديرية 
بع�ض  �صفرات  فّك  اإطار  يف  ياأتي  ن�رصته 
عرب  املتوارث  الوطني  ال�ّصعبي  املوروث 
قرون كطقو�ض مرتبطة بالثقافة امل�صرتكة 
بني كثري من مناطق البالد، ويف اإطار البحث 
عن تف�صريات تاريخية وثقافية لهذه الطقو�ض 
والتي نقل فيها الباحث ما يتناقله الّنا�ض يف 
الظاهرة  هذه  منابع  عن  ال�ّصعبية  الروايات 
م�صت�صهدا بن�ض تاريخي للموؤّرخ الكبري عبد 
خ�صومة  يروي  الّذي  خلدون  بن  الرحمان 
بهما  تفتخر  قائدين عظيمني  �صخ�صية بني 
وهما  اإفريقيا  �صمال  منطقة  وكل  اجلزائر 
الفاحت عقبة بن نافع الفهري والأمري اأك�صيل 
)ك�صيلة( الّذي تثبت كّل الوقائع الّتاريخية اأنه 

اأ�صلم على يد اأبي مهاجر دينار.
واعتربت مديرية الثاقفة اأن “هذه اخل�صومة 
املوؤّولة تاأويال �صيا�صيا بني قائدين من نف�ض 
اأك�صيل جليو�ض  من  مقاومة  ولي�ض  الّديانة، 
الفتح الإ�صالمي كما يزعم بع�ض املتاأّخرين 
ما  �صاكلة  على  خ�صومة  بل  املوؤّرخني،  من 
الكرام  ال�صحابة  بني  خ�صومات  من  وقع 
وجهه  الّل  كّرم  طالب  اأبي  بن  علي  كمثل 

ومعاوية بن اأبي �صفيان ر�صي الّل عنه”.
هذه  “اإّن  الثقافة:  مديرية  تو�صيح  وتابع 
من  فئتني  بني  احلدوث  ممكنة  اخل�صومات 
كالم  يف  القراآين  التلميح  بدليل  املوؤمنني 
العزيز اجلليل : ” واإن طائفتان من املوؤمنني 
يكن  بينهما…”.مل  فاأ�صلحوا  اقتتلوا 
يق�صد  �صاركناه يف �صفحتنا  الذي  املن�صور 

اإهانة رمز من رموز تاريخنا وهويتنا”.
ين�صّب  “جمهودنا  اأن  اإىل  املن�صور  واأ�صار 
ي�صتوعب  توافقي  لتاريخ  التاأ�صي�ض  لأجل 

كّل اأبناء الأمة اجلزائرية الواحدة املوّحدة 
الوطنية  الثوابت  اإطار  ويف  ورموزها، 
اجلزائريني  كل  عليها  يّتفق  التي  املد�صرتة 

)الإ�صالم ، العربية ، الأمازيغية (”.
علينا  لزاما  “كان  الثاقفة:  مديرية  وقالت 
امل�صتعملة  الكلمات  ح�صا�صيات  نراعي  اأن 
يف املن�صور بالّرغم من اأن املن�صور لباحث 
القائم  ينتبه  مل  الأنرثوبولوجيا،  يف  جامعي 
على �صفحة املديرية يف م�صاركته للمن�صور 
لدى  ت�صاوؤلت  َمثار  كلمات  نقل  يتفادى  اأن 
وفتح  ل�صفحتنا  املتابعني  القراء  بع�ض 
على  القائم  يق�صدها  مل  لتاأويالت  املجال 
لأخذ  ن�صائح  له  وّجهنا  والّذي  ال�صفحة 
احليطة واحلذر يف هذه اللّحظات احل�صا�صة 
التي متّر بها البالد والتي نحن يف غنى فيها 
التي حتمل  اأمثال هذه املوا�صيع  اإثارة  عن 

التاأويالت”.
قائلة:  من�صورها  عن  املديرية  واعتذرت 
“واإن كان هنالك من اخلرّيين من اأبناء هذا 
الوطن، من وجد اإحراجا يف قراءة املن�صور، 
�صادقة  وطنية  واأخّوة  حمّبة  وبكل  فاإننا 
والعتذار  التفّهم والحرتام  لهم كل  ن�صدي 

عما �صّببناه لهم من اإحراج.”.
م.�س/وكالت

يف برقية تعزية اأم�سية النفجار

�لرئي�س يجدد ت�سامن �جلز�ئر مع لبنان 
بعث رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
اللبناين،  نظريه  اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية 
بريوت  مرفاأ  انفجار  اإثر  عون،  مي�صال 
الذي اأودى اإىل مقتل املئات من املواطنني 
بجروح  اآخرين  األف  واإ�صابة  اللبنانيني، 

بالغة، كح�صيلة اأولية.
بعثها  التي  تبون،  رئي�ض  تعزية  وت�صمنت 
»تلقيت  الثالثاء،  اأم�صية  اللبناين،  لنظريه 

ببالغ احلزن والأ�صى نباأ النفجار الذي وقع 
يف مرفاأ بريوت هذا امل�صاء، وما خلّفه من 
م�صيفا  مادية«،  وخ�صائر  وجرحى  �صحايا 
اإليكم  اأتقدم  اجللل  امل�صاب  هذا  »واأمام 
ال�صقيق،  اللبناين  ال�صعب  اإىل  خاللكم  ومن 
واأ�صدق  التعازي  باأحر  ال�صحايا  اأ�رص  واإىل 
يتغمد  اأن  الل  داعيا  والت�صامن،  التعاطف 
امل�صابني  وي�صمل  رحمته،  بوا�صع  ال�صحايا 

اللبناين  ال�صعب  ويجنب  و�صفائه،  بعافيته 
ال�صقيق كل مكروه«.

كما جدد يف ذات ال�صياق، امل�صوؤول الأول يف 
اإىل جانب  ووقوفها  اجلزائر  ت�صامن  البالد 
الكربى«،  »بالفاجعة  و�صفه  ما  اأمام  لبنان 
اأ�صمى  بقبول  تتف�صلوا  اأن  »اأرجو  م�صيفا 

عبارات التقدير والحرتام«.
مرمي خمي�سة

انفجار مرفاأ بريوت

�إ�سابة مو�طنني جز�ئريني بجروح 
وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  ك�صف 
علي  بن  العزيز  عبد  اخلارجية  ال�صوؤون 
�رصيف، اأنه ل وجود لأي مواطن جزائري 

من بني �صحايا انفجار بريوت.
وح�صب  اأنه  �رصيف،  علي  بن  و�رصح 
ال�صاعة،  لدينا حلد  املتوفرة  املعلومات 
من  جزائري  مواطن  اأي  يوجد  ل  فاإنه 
هز  الذي  النفجار  حادث  �صحايا  بني 
م�صيفا  بريوت،  اأم�ض الأول مرفاأ  ع�صية 
اأنه مت ت�صجيل اإ�صابة مواطنني جزائريني 

املتحدث،  ذات  واأ�صار  طفيفة  بجروح 
توؤكدها  مل  معلومات،  هناك  اأنه  اإىل 
ل�صفارة  اللبنانية  ال�صحية  ال�صلطات  بعد 
تواجد  اإمكانية  عن  اجلزائر  ببريوت، 
مواطن جزائري اآخر يف اأحد م�صت�صفيات 

بريوت.
م�صالح  بني  قائم  الت�صال  اأن  واأ�صاف 
من  للتاأكد  اللبنانية  وال�صلطات  ال�صفارة 
النفجار  اآثار  على  والوقوف  اخلرب  هذا 
لبنان م�صريا  بالن�صبة لأع�صاء جاليتنا يف 

ببريوت  اجلزائرية  ال�صفارة  اأن  اإىل 
الالزمة  امل�صاعدة  يد  لتقدمي  تدخلت 
م�صكنيهما  اأ�صيب  جزائريني  ملواطنني 
باأ�رصار مادية اإثر هذا النفجار كما اأكد 
ال�صفارة  اأن  اخلارجية  با�صم  املتحدث 
توا�صل  ويف  جمندة  اجلزائرية  ببريوت 
لال�صتجابة  جاليتنا  اأع�صاء  مع  م�صتمر 
يف  منهم  ي�صدر  قد  م�صاعدة  طلب  لأي 
لبنان  ت�صهده  الذي  ال�صعب  الظرف  هذا 

ال�صقيقة.

يف انتظار انتهاء التحقيقات التي اأمربها رئي�س اجلمهورية

تعوي�س �ملت�سررين من حر�ئق �لغابات
تراأ�ض الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�ض 
الأربعاء اجتماعا وزاريا م�صرتك خ�ص�صه 
من  املت�رصرين  تعوي�ض  كيفيات  لدرا�صة 
بداية  منذ  التي اأتلفت  الغابات  حرائق 
مو�صم ال�صيف 9 األف  هكتار من الغطاء 
التعوي�صات  هذه  من  و�صي�صتفيد  الغابي 
خا�صة  الفالحني  الأوىل  بالدرجة 
يف  معتربة  خ�صائر  �صجلوا  الذين  اأولئك 

حما�صيلهم الزراعية .
التي  التحقيقات  من  النتهاء  انتظار  يف 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  بها  كلف 
جراد  العزيز  عبد  الأول  وزيره  تبون 
حرائق  اإىل  املوؤدية  الأ�صباب  لتحديد 
لأول  احلكومة  و�صفتها  التي  الغابات 
اأنها  على  الأول  الوزير  ل�صان  مرة  على 
ال�صتقرار  زعزعة  ت�صتهدف  موؤامرة 
الوطني والت�صوي�ض على عالقة املواطن 

افتعال  غرار  العمومية  على  ب�صلطاته 
يف  والنقطاعات  ال�صيولة  م�صكل 
 ، لل�رصب  ال�صاحلة  واملياه  الكهرباء 
جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  تراأ�ض 
العديد من  وزاريا م�صرتكا �صم  اجتماعا 
القطاعات املعنية منها وزارتي الداخلية 
الفالحة  وكذا  املحلية  واجلماعات 
والتنمية الريفية بهدف البحث عن حلول 
احلرائق  هذه  من  املت�رصرين  لتعوي�ض 
خا�صة الفالحني الذين اأتلفت حما�صيلهم 
و�صفاف  اجلبال  �صكان  الزراعية  وكذا 
اأي�صا  الجتماع  هذا  ،وياأتي  الأدغال 
الأول  الوزير  تن�صيب    قبل  اأيام  ثالثة 
تطورات  تقييم  و  ملتابعة  اليقظة  خللية 
و فعالية  با�صتمرار  الغابات  و�صع حرائق 
املخ�ص�صة  املكافحة  و  الوقاية  اأجهزة 
حلملة الوقاية من هذه احلرائق التي تاأتي 

�صنويا على م�صاحة تقدر ب32 األف هكتار 
التي ترتبت عنها خ�صائر مالية معتربة كل 
اخللية  هذه  اإ�صناد  وقد مت  �صيف  مو�صم 
اأي�صا مهام  التحقيق حول اأ�صباب اندلع 
الرتتيبات  كل  تنفيذ  كذا  و  احلرائق  هذه 
املتخذة من طرف الدولة من اجل حماية 

و تاأمني ال�صكان و املمتلكات.
لالإ�صارة فان حرائق الغابات ح�صبما �رصح 
به موؤخرا املدير العام ملحافظة الغابات، 
علي حممودي مت�ض �صنويا 40 ولية الأمر 
خمطط  اإعداد  اإىل  باحلكومة  دفع  الذي 
على  عملياتية  جلان  يت�صمن  عملي 
م�صتوى كل ولية مع دعمها بالإمكانيات 
والآليات التي تتوفر عليها جميع الدوائر 
والبلديات وكذا الأرتال املتنقلة للحماية 

املدنية املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .
باية ع

ع.ب
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مرمي خمي�سة

بوزيد  بومدين  الدكتور  اأكد  حيث 
خالل حديثه مع يومية »الو�سط«، اأن 
الدينية  واجلمعيات  امل�ساجد  جلان 
دون  �ستلعب  امليدان،  يف  النا�سطة 
الربوتوكول  لتطبيق  فعال  دور  �سك 
ال�سحي الذي يتم التح�سري له ل�سمان 
من  للم�ساجد  �سليمة  تدريجية  عودة 
جهة، بالإ�سافة اإىل اأنهم �سي�ساهمون 
جهة  من  تطوعية  جلان  خلق  يف 
وتوعيتهم  امل�سلني  لتنظيم  اأخرى، 
التدابري  اإتباع  ب�رضورة  واإر�سادهم، 
خ�سو�سا  ال�ساأن،  هذا  يف  ال�سحيحة 
يف  م�سريا  ال�سن،  لكبار  بالن�سبة 
هذا  مع  الإمام  اأن  ال�سياق،  ذات 
ل�سمان  لهوؤلء،  موجه  عن�رض  يبقى 
وجه، يف  اأكمل  على  باملهمة  قيامهم 
اأن الإمام ل ي�ستطيع  تاأكيد منه على 
وتنفيذ  مراقبة  القيام مبهمة  مبفرده 
الربوتوكول، واإمنا الأمر يتطلب عمل 
للهدف  للو�سول  متكامل،  جماعي 
املن�سود، حتى ل يت�سبب اإعمار بيوت 

اهلل، بنتائج ل يحمد عقباها.
اأن  املتحدث،  لفت  اأخرى،  جهة  من 
بع�ض  يف  قليل  الب�رضي  العن�رضي 

والتي  بالأحياء،  امل�ساجد املتواجدة 
اأو  اثنني  على  موظفيها  عدد  يقت�رض 
باأمور  وقائم  واإمام  موؤذن  من  ثالث، 
يكون  الأحيان  بع�ض  ويف  امل�سجد، 
امل�ساجد  عك�ض  نف�سه،  ال�سخ�ض 
معترب  عدد  بها  ي�ستغل  التي  الكبرية 
من املوظفني، وبالتايل فان ال�ستعانة 
منه،  منا�ض  ل  اأمر  تطوعية  بلجان 
حتى ل ت�سبح امل�ساجد بوؤر للعدوى.

الأمني  ثمن  مت�سل،  �سعيد  على 
الأعلى،  الإ�سالمي  للمجل�ض  العام 

من  للم�ساجد،  التدريجي  الفتح  قرار 
رئي�ض  بقيادة  الأمن،  جمل�ض  طرف 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
تعقيم  �رضورة  باملنا�سبة،  مربزا 
مع  واخلارج،  الداخل  من  امل�ساجد 
الأخذ بالتدابري الالزمة والحرتازات 
املمكنة، بالتن�سيق والتعاون والرتتيب 
املعنية،  ال�سلطات  مع  والتاأطري 
اإىل  والعودة  املبادرة،  هذه  لإجناح 

بيوت اهلل يف �سحة و�سالمة.
ال�سوؤون  وزارة  اأن  الإ�سارة،  وجتدر 

الدينية والأوقاف، ب�سدد و�سع تدابري 
يف  بامُلـ�سلني  خا�سة  وقائية  �سحية 
مقت�رضة  تكون  اأن  على  امل�ساجد، 
على �سلوات معينة فقط، خل�ستها يف 
و  باملنزل  الو�سوء  اأولها  نقاط،  عدة 
اإح�سار كل م�سلي لل�سجاد اخلا�ض به، 
ال�سالة،  اإقامة  قبل  امل�سجد  ودخول 
التباعد  الكمامة و احرتام  ارتداء  مع 
يف  وال�سالة  ال�سفوف  بني  اجل�سدي 
اإقامة  جانب  اإىل  اأمكن،  ان  ال�سحن 
مع  مبا�رضة  الأذان  بعد  ال�سالة 
بعد  امل�سجد  ومغادرة  التخفيف، 
هذه  �سرتافق  حيث  مبا�رضة،  ال�سالة 
الإجراءات، منع ا�ستعمال املكيفات، 
ورفع  املاء،  مربدات  و  املروحات، 
ال�سبحات،  و  امل�ساحف  و  ال�سجاد 
العناق  و  امل�سافحة  المتناع عن  مع 
ميكروفون  وتخ�سي�ض  الزحام،  و 
لالإمام،  اآخر  و  باملوؤذن  خا�ض 
ال�سالة  بعد  امل�سجد  تعقيم  مع 
مبا�رضة، بالإ�سافة اإىل توفري مراقبة 
املحلول  ا�ستعمال  و  بالرتمومرت، 
على  الوافدين  ملراقبة  الكحويل، 
الأعرا�ض  اأ�سحاب  ومنع  امل�ساجد، 

امل�سابهة لكوفيد-19 من دخولها.

قال الأمني العام للمجل�س الإ�سالمي الأعلى، الدكتور بومدين بوزيد، اأم�س، اأن الوزارة الو�سية يف 
اعتقاده، �ستعول على جلان امل�ساجد واجلمعيات الدينية واملتطوعني، لتطبيق الربوتوكول ال�سحي 

اخلا�س بالعودة التدريجية للم�ساجد، يف ظل الإجراءات املتخذة للوقاية من فريو�س كوفيد19-.

 الدكتور بومدين بوزيد 

املتطوعون لتنفيذ الربوتوكول ال�سحي بامل�ساجد 
عن�سر موجه فقط  •       الإمام 

اأم�ض  نهار  ال�رضاقة  حمكمة  قررت 
ال�سيدة  ملف  يف  النظر  تاأجيل 
من  عددا  وراءها  جرت  التي  مايا 
الوزيران  بينهم  من  امل�سوؤولني 
زعالن  الغاين  عبد  ال�سابقان 
اللواء عبد  وحممد الغازي وجنله و 
10 متهمني  اإىل جانب  الغاين هامل 

اآخرين.
حميط  على  حم�سوبة  املعنية 

حجزت  وقد  املخلوع  الرئي�ض 
اإقامتها  مقر  يف  الأمن  م�سالح 
كبرية  مبالغ  على  موريتي  مبحمية 
تتجاوز10  الوطنية  العملة  من 
�سخمة  ومبالغ  �سنتيم   مليارات 
“موريتي”  باإقامة  ال�سعبة  بالعملة 
من  تلقتها  عمولت  اأنها  يعتقد 
رجال  �سالح  بني  الو�ساطة  عمليات 

الأعمال ونافذين يف الدولة.

قانونية  مدى  م�ساألة  طرحت 
جلنة  رئي�ض  نائب  انتخابات 
زيان  جلامعة  اجلامعية  اخلدمات 
تدخل  واإمكانية  باجللفة  عا�سور 
مفت�سية الوظيف العمومي اهتمام 
الأ�سبوع  خالل  اجلامعي  ال�ساأن 
اأ�سبابها  تعود  الق�سية  املن�رضم، 
اجللفة  جامعة  اإدارة  ف�سل  اإىل 
جلنة  رئي�ض  انتخاب  عملية  بني 
نائب  انتخاب  وعملية  اخلدمات 
الإجراءات  من  بالرغم  الرئي�ض 
يفرت�ض تنظيمها دفعة واحدة ويف 

جل�سة واحدة و مبح�رض واحد. 
عمدت  فقد  ال�سياق،  ذات  ويف 
توجيه  على  اجللفة  جامعة  اإدارة 
جلنة  لأع�ساء  ثان  ا�ستدعاء 
اخلدمات بعدما غاب عن اجلل�سة 
اأبلغا  منتخبني  ع�سوين  الأوىل 
اإ�سابتهما  عن  م�سبقا  الإدارة 
بالوباء ما يحتم خ�سوعهما للحجر 
ح�سورهما  وا�ستحالة  املنزيل 

جلنة  رئي�ض  نائب  انتخاب  جلل�سة 
اخلدمات اجلامعية .

وبالرغم من هذا الو�سع ال�ستثنائي 
التدابري  مبوجب  قانونيا،  املربر 
الحرتازية التي تعيق ح�سور كافة 
انتخابات  متت  فقد  الأع�ساء، 
اجلامعية  اخلدمات  جلنة  مكتب 
اجللفة  جامعة  اإدارة  من  بتاأطري 

بتاريخ 29 جويلية 2020.
ت�ساوؤلت  الو�سعية  هذه  لتطرح 
املكتب  اأع�ساء  �رضعية  مدى  عن 
ميزانية  بت�سيري  �سيكلف  الذي 
و300  مليار  ب02  تقدر  �سنوية 
مليون ت�ساف لها 03 مليار و 600 
لعمل جلنة  البنكي  بح�ساب  مليون 
ال�سابقة،  الجتماعية  اخلدمات 
ناهيك عن ت�سيري 04 مقاهي داخل 
اأرباحا مالية معتربة  تدر  اجلامعة 

لفائدة ح�ساب جلنة اخلدمات.
اجللفة : حممد �سبع

اإىل تاريخ 26 اأوت

حمكمة ال�سراقة توؤجل ق�سية 
مايا”  “مادام 

جلنة اخلدمات الجتماعية بجامعة اجللفة

خروقات يف انتخاب الرئي�س 
ونائبه

جامعة البويرة 

�سبط برنامج ا�ستئناف ال�سنة اجلامعية
حمند  »اأكلي  جامعة  اإدارة  �سبطت 
اأوحلاج » بالبويرة بروتوكول عملياتيا 
يتما�سى مع الأزمة ال�سحية التي متر 
بها البالد جراء تف�سي وباء كوفيد-
ال�سنة اجلامعية  19، حت�سبا لختتام 
للدخول  والتح�سري   2020/2019
على  ويرتكز   2021/2020 اجلامعي 
من  وجمموعة  حماور   )5( خم�ض 
املتعلقة  والتو�سيات  اخلطوات 
واخلدمات  البيداغوجية  بالناحية 
ال�سحية  الناحية  مع  اجلامعية 
ال�سق  اإىل  بالإ�سافة  والوقائية 
التوجيهي،  وكذا  والتنظيمي  الأمني 

التح�سي�سي والتوعوي.
عودة  تنظيم  تقرر  الإطار  هذا   ويف 
يوم  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  الطلبة 
وفق  رزنامة  بو�سع  وذلك  اأوت   23
ي�سمن  خا�ض  وقائي  بروتوكول 
لكل  وال�سالمة  التباعد  اإجراءات 
بحيث  اجلامعية  الأ�رضة  مكونات 
على  الطلبة  توزيع  اإعادة  �سيتم 

وتخفي�ض  واملدرجات،  الأق�سام 
عودة  ي�سمن  مبا  ال�ساعي  احلجم 
الطلبة عرب دفعات و�سيتم من الناحية 
بعد  عن  التعليم  تعزيز  البيداغوجية 
به  الكتفاء  و  عليه  بالعتماد  وذلك 
والأفقية  ال�ستك�سافية  الوحدات  يف 
وكذا الوحدات املنهجية مع اعتماد 
طريق  عن  املنجزة  احل�س�ض  كل 

التعليم عن بعد.
وفيما يتعلق بالتعليم احل�سوري فقد 
مت و�سع برنامج ي�سمن عودة الطلبة 
الزمنية  املدة  وحتّدد  دفعات  عرب 
�سكل  يف  اأ�سابيع  باأربعة  دفعة  لكل 
�ض تاريخ  تدري�ض مكثف، بحيث خ�سّ
الدكتوراه  طلبة  ل�ستئناف  اأوت   23
وطلبة املا�سرت2 لدرو�سهم وحت�سري 
جل�سات  يف  ومناق�ستها  اأبحاثهم 
مغلقة ومت التفاق على حتديد تاريخ 
مناق�سات  لنتهاء   2020 نوفمرب   15
نوفمرب   30 وتاريخ  الأوىل  الدورة 
الدورة  مناق�سات  لنتهاء   2020

الثانية بالن�سبة للما�سرت2.
تاريخ  هو  اأوت   31 يوم  و�سيكون 
اخلا�سة  الأوىل  الدفعة  التحاق 
غاية  اإىل  لي�سان�ض  الأوىل  بال�سنة  
�ستلتحق  حني  يف   ،2020 4اكتوبر 
الدفعة الثانية اخلا�سة بال�سنة الثالثة 
 7 من  ما�سرت  اأوىل  وال�سنة  لي�سان�ض 
اأكتوبر اإىل غاية 8 نوفمرب 2020 اأما 
فيما يخ�ض الدفعة الثالثة واملتعلقة 
ف�سوف  لي�سان�ض  الثانية  بال�سنة 
غاية  اإىل  نوفمرب   11 بتاريخ  تلتحق 

12 دي�سمرب 2020.
الربوتوكول  هذا  يت�سمن  كما 
العملياتي، الذي �سيدخل حيز التنفيذ 
اأوت املقبل، تخفي�ض  بداية من 16 
واملباعدة  الأفواج  يف  الطلبة  عدد 
يف برجمتها ما يتطلب رفع الفرتات 
ال�ساد�سة  غاية  اإىل  املتاحة  الزمنية 
املدة  وتخفي�ض  م�ساء   )18:00(
مع  للح�س�ض  املخ�س�سة  الزمنية 

املحافظة على جودة التكوين.

الدخول  بداية  برجمت  فيما  هذا 
بالن�سبة   2021/2020 اجلامعي 
اجلدد  البكالوريا  �سهادة  حلاملي 
ويتحدد   2020 نوفمرب   18 يوم 
للمتمدر�سني  اجلامعي  الدخول 
لكل  الرزنامة  يف  التقدم  ح�سب 
تن�سيب  مت  بالإ�سارة  اجلدير  كلية.و 
خلية متابعة اختتام ال�سنة اجلامعية 
الدخول  وحت�سري   2020/2019
 22 بتاريخ   2021/2020 اجلامعي 
لتعليمات  تطبيقا  املن�رضم  جويلية 
يرتاأ�سها  والتي  الو�سية،  الوزارة 
رئي�ض  نواب  وت�سم  اجلامعة  مدير 
للجامعة،  العام  الأمني  اجلامعة، 
مدير اخلدمات اجلامعية، ممثل عن 
كلية علوم الطبيعة واحلياة، م�سوؤويل 
باجلامعة،  الوقائي  الطب  وحدة 
بالإ�سافة  والعمال  الأ�ساتذة  ممثلي 
اثنني  بالإعالم وممثلني  اإىل املكلفة 

عن اجلمعيات الطالبية.
اأح�سن مرزوق

اتهمت �سحفيني ماأجورين بالرتويج لذلك

وزارة الدفاع تنفي فرار اللواء مفتاح �سواب

رئي�س وحدة كوفيد يف م�ست�سفى الرويبة

نحذر من الرتاخي يف التعامل 
مع الوباء 

فرار  خرب  اأم�ض  الدفاع  وزارة  "نفت 
بيان  يف  قائلة  �سواب  مفتاح  اللواء 
لها" تناقل بع�ض الأ�سخا�ض الهاربني 
خارج الوطن والذين ميتهنون الفرتاء 
�سمعة  وت�سويه  احلقائق  وتزييف 
ن�سج  من  كاذبة  معلومات  الآخرين، 
خيالهم تزعم باأن اللّواء مفتاح �سواب 
قائد الناحية الع�سكرية الثانية ال�سابق 
البلدان  باإحدى  فرار  حالة  يف  كان 

من  ق�سائيا  متابع  واأنه  الأوروبية 
وزارة  اإّن  اجلزائرية.  العدالة  طرف 
قطعي  ب�سكل  تفند  الوطني  الدفاع 
هذه املعلومات الكاذبة التي يتداولها 
اأ�سباه �سحفيني ماأجورين، هم اأنف�سهم 
فرار،  حالة  ويف  ق�سائيا  متابعني 
لتوجيه  والتغليط  البتزاز  ميار�سون 
اأهدافهم  يخدم  مبا  العام  الراأي 

املغر�سة.

اأن  الوطني  الدفاع  وزارة  توؤكد  كما 
من  ا�ستفاد  �سواب  مفتاح  اللّواء 
امل�سالح  طرف  من  طبي  تكفل 
لوزارة  التابعة  والجتماعية  ال�سحية 
اإحدى  م�ستوى  على  الوطني  الدفاع 
منذ  اأوروبي  بلد  يف  امل�ست�سفيات 
�سهر فيفري 2020، واأنه مل يغادر هذا 
امل�ست�سفى للعالج يف اأي بلد اآخر اإىل 
اإىل   2020 اأوت   04 اأم�ض  يوم  عاد  اأن 

اأطباءه  ن�سحه  اأن  بعد  الوطن  اأر�ض 
على  العالج  با�ستكمال  املعاجلون 
م�ستوى امل�ست�سفى املركزي للجي�ض 
»حممد ال�سغري النقا�ض« بعني النعجة. 
اإن وزارة الدفاع الوطني التي تندد مرة 
اأخرى مبثل هذه املمار�سات اخلبيثة 
�ستتخذ الإجراءات القانونية املنا�سبة 

ملتابعة هوؤلء الأ�سخا�ض ق�سائيا.
عبد ال�سالم .غ

يف  كوفيد  وحدة  رئي�ض  �سدد   
الربوفي�سور  الرويبة،  م�ست�سفى 
كتفي عبد البا�سط باأن قرار فتح 
امل�ساجد و ال�سواطئ ل يعني باأن 
التحكم  اأو مت  الوباء غري موجود 
اقت�سادية  �رضورة  لأنه  بل  فيه، 
الرتاخي  من  واجتماعية، حمذرا 

يف التعامل مع الوباء  بعد قرار.
يف  كوفيد  وحدة  رئي�ض  و�سف 
الربوفي�سور  الرويبة،  م�ست�سفى 
رئي�ض  قرار  البا�سط  عبد  كتفي 
التدريجي  بالفتح  اجلمهورية 
للم�ساجد وال�سواطئ واملتنزهات 
بالقرار املقبول يف ظل طول مدة 
الرتاجع  م�ستبعد   غري  احلجر، 
اخلطورة  بع�ض  �سّجلت  اإن  عنه 
حد  على  معينة  م�ستويات  على 

قوله .
املواطن  املتحدث   وطالب  
لإجراءات  اللتزام  ب�رضورة 
باأن الرتاخي  لفتا   الوقاية ، 
بعد  كورونا  وباء  مع  التعامل  يف 
للم�ساجد  التدريجي  الفتح  قرار 
وال�سواطئ واملتنزهات قد يوؤدي 

اإىل ما ل يحمد عقباه .
يف  كوفيد  وحدة  رئي�ض  اإعترب  و 
الربوفي�سور  الرويبة،  م�ست�سفى 
القرار  باأن  البا�سط  عبد  كتفي 
ميادين  يف  متخ�س�سون  اتخذه 

لبع�ض  ا�ستجابة  متعددة 
القطاع  لفتا   باأن  املتطلبات، 
جميع  اتخاذ  �سيوا�سل  ال�سحي 
يطالب  و�سيظل  الحتياطات 
الإجراءات  باإتباع  املواطنني 
وارتداء  تباعد  من  الوقائية 
اإطالقا  الرتاخي  وعدم  الكمامة 

مع الوباء الذي ل يزال خطريا.
 و ثمن املتحدث قرار  اإعادة فتح 
امل�ساجد، موؤكدا  ثقته يف اتخاذ 
بالتن�سيق  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
الإجراءات  ال�سحة  وزارة  مع 
ال�رضوع  قبل  املطلوبة  الوقائية 

يف الفتح.
الطبي  التفكري  باأن  كتفي  ويرى 
تفكري  عن  يختلف  الوباء  حيال 
الدولة الذي يراعي جوانب اأخرى، 
موؤكدا باأن فر�ض احلجر ال�سحي 
ال�سامل قد يحّد من انت�سار الوباء 
باملعطيات  واأخذا  لذا  فقط، 
فاإن  والجتماعية،  القت�سادية 

تطبيقه �سبه م�ستحيل.
باأن   ، املتحدث  ذات  اعرتف  و 
بع�ض  تعاين  الإنعا�ض  وحدة 
بنق�ض  اأ�سا�سا  تتعلق  امل�ساكل 
عدد  ا�ستيعاب  على  قدرتها 
املادية  الإمكانات  لقلّة  املر�سى 

والب�رضية.
اإميان لوا�س 
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التي  املطالبية  اللغة  يف  متح�صنا  لو 
التنظيمات  من  وا�صعا  قطاعا  حترك 
املهنية والنقابية والطالبية لو جدنا اأن 
البع�ض  يراه  الذي  بالعنف  لي�صت  اللغة 
لغة  هي  واإمنا  للتهويل  لغة  ولي�صت 
»الظرف » ومطلب »احلال » مبعنى اأدق 
بحل  امل�صئولة  تطالب اجلهة  »لغة  اأنها 
 »... حالية  اأو  �صابقة  اأو�صاع  ت�صوية  اأو 
اأن تفهمه الإدارة ممثلة يف  وهذا يجب 
املطالب  الطرف  التي حتاور  اإطاراتها 
التو�صيف  هذا  وفق  بحاجة  اإننا 
بني  م�صرتك  معنوي  عقد  اإىل  بحاجة 
جت�صيد  منه  يطلب  ومن  »املطالب 
اأن  العقد على  ويرتكز هذا   « املطالب 
تكون هناك لغة بني »الطرفني » حتفظ 
»الكيان » وتعزز » ال�صتقرار » يف اأبعاده 
ال�صيا�صية والجتماعية وهذه اللغة هي 
ت�صتثمر  اأن  يجب   ر�صمي  خطاب  لغة 
ر�صالة  لتمريرها  اإعالمها  يف  الدولة 
فئاته  خمتلف  عرب  للمجتمع  وحمتوى 
و�رشائحه الجتماعية فالإعالم له دور 
واأعباء اأخرى خارج روؤية املهن ومقاربة 
املهنية  اأبعاده  يف  الإعالمي  العمل 

يف  الفاعلني  ن�صاط  على  ترتكز  والتي 
من  اأو  اأنواعها  ب�صتى  ال�صحافة  قطاع 
الإعالم  بها  ي�صطلع  التي  الأعباء  اأهم 
ن�رش  املجتمع  يف  دوره  بعمق  اأي�صا 
والرتقاء  الآراء  واحرتام  التعدد  ثقافة 
العامة  احلياة  واأخلقة  العام  بالذوق 
النا�ض  الثقافة والتح�رش وتوعية  ون�رش 
الأداء  وت�صويب  التنمية  وامل�صاهمة يف 
وغريها  الدميقراطية  الثقافة  وتعزيز 
بها  ي�صطلع  اأن  يجب  التي  الأعباء  من 
ال�صحفيون والإعالميون خارج ما يكتب 

يف مقالتهم ويبث يف براجمهم .
اأننا وتبعا للم�صهد الراهن يف حاجة لبناء 
خمتلف  بني  البناء  التوا�صل  من  ج�رش 
مكونات اجلبهة الجتماعية وموؤ�ص�صات 
الدولة يرتكز هذا اجل�رش على التوافق 
على لغة للتخاطب تعزز من قيم احلوار 
والتفاهم والتوا�صل والتعاون والن�صجام 
ت�صب  التي  الوطنية  الوحدة  اإطار  يف 
جهة  كل  كلفت  ولو  القناعات  كل  فيها 
ر�صمية بحل ان�صغالت عمالها ونقاباتها 
الأولويات  �صلم  احرتام  اإطار  يف 
وا�صتثمرنا يف و�صائل الت�صال والإعالم 
اإليها  القيم امل�صار  لتمرير هذه  الفعالة 
�صلفا لقطعنا و�صطا هاما من الن�صجام 
الذي ت�صاهم فيه و�صائل  البناء  الوطني 
وحتى  املمار�صون  فيه  ويتبنى  الإعالم 
القائمون على الإعالم روؤية اأعمق لدور 

الإعالم يف املجتمع والدولة .

اإعالم القيم والأخالقيات

راقية  جتربة  خالل  من  واملالحظ 
الذي  الأخري  ال�صعبي  احلراك  عززها 
الأوىل  بالدرجة  �صيا�صي  طابعه  يبقى 
اإعالمنا مل ت�صتغل بعد رغم  اأن و�صائل 

املعاجلة  بو�صلة  �صبط  يف  تداركها 
ال�صياق  تواكب  عمومية  خدمة  و�صمان 
الإعالم  اأن  املالحظ  والغاية  والظرف 
قيم  ن�رش  على  ي�صتغل  مل  والإعالم 
احلفاظ  معنى  واإدراك  باحلالة  الوعي 
الرموز واملكا�صب وهذا جزء من  على 
امل�صكل املوجود يف م�صهدنا الإعالمي 
تنمية  على  الإعالم  منابر  ركزت  فلو 
ح�ض احلوار البناء بني جميع القناعات 
ال�صيا�صية املوجودة يف ال�صاحة ال�صيا�صة 
على  ترتكز  اإعالمية  ثقافة  ن�رش  ومت 
الإعالم  اأدبيات  ي�صمى يف  ما  ا�صتدعاء 
اأمام  اأنف�صنا  لوجدنا   « الراأي  ب«قادة 
يطلب  ل  بامتياز  تعددي  اإعالمي  اأداء 
معاجلة  زاوية  على  الرتكيز  فقط  منه 
وحيثيات  العمق  عن  تعرب  ل  اأحادية 
منابر  اأن  اإىل  النتباه  ويجب  احلراك 
ال�صحفيني  وحتى  التقليدي  الإعالم 
التوا�صل  مواقع  ا�صتخدام  يف  البارعني 
من  نوع  بتكري�ض  مطالبون  الجتماعي 
حتى  الوطن  على  احلفاظ  نحو  الوعي 
ولو كانت اللغة املطالبية ال�صائدة على 

واجهة امل�صهد .
و�صائل  وظائف  اأهم  من  اأن  واملعلوم 
بناء راأي عام واع يرثي م�صهد  الإعالم 
احلياة  دمقرطة  ويكر�ض  التعددية 
العامة واملوؤ�ص�صاتية واإنني اأرى اأن عدم 
يف  من  الإعالميني  هام  قطاع  اهتمام 
نحو  وعي  ن�رش  بثقافة  اإعالمنا  منابر 
الفر�صة  اإتاحة  ثم  القيم  على  احلفاظ 
يف  الطبيعي  ال�صاخن  النقا�ض  حول 
الواقع  حول  العامل  دميقراطيات 
�صبيل  على  والجتماعي  ال�صيا�صي 
اأن عدم الهتمام بهذا املعطى  املثال 
واحد  م�صهد  اأمام  يجعلنا  قد  الهام 

التع�صب   , القلق   . »الحتقان  عنوانه 
اأي  تعيق  قد  مظاهر  وهي   « العداء   ,

ا�صتقرار �صيا�صي واجتماعي .

جمهور جديد خطابه مغاير

واملالحظ اأن قطاعا وا�صعا من ال�صباب 
ولغته يف كيانه هام مطلبية ل يفقه دون 
التوا�صل  مواقع  ا�صتخدام  تعميم  اإل 
عن  للتعبري  و�صائط  وهي  الجتماعي 
اأفكاره وتطلعاته وان�صغالته وال�صلطات 
ر�صمية  ات�صالية  منظومة  تاأخرت  وقد 
مع  التعاطي  يف  وجدت  اأن  موؤ�ص�صاتية 
جيل جديد من ال�صباب الذي مييل اإىل 
الأخري  وياأخذ منه هذا  الأزرق  الف�صاء 
حيز هاما يف الوقت واجلهد وكان علينا 
و�صائل  لكل  توظيف مكثف  اإىل  الجتاه 
الت�صال التي ي�صتخدمها ال�صباب لنلزم 
والقرتاب  با�صتخدامها  امل�صوؤولني 
املو�صوع  وهذا  ال�صباب  حياة  من  اأكرث 
والتناول  احلديث  فيه  يطول  بالذات 
بالدرجة  وات�صالية  �صيا�صية  اأبعاده  لأن 
الأوىل فهوؤلء ال�صباب يعربون عن اأفكار 
وتطلعات وينتظرون يف نف�ض الوقت من 
يالم�ض هذه الهتمامات وينقل التفاعل 
عرب منابر ال�صباب الت�صالية ولو انتبهنا 
اجلديد  ال�صباب  خطاب  اأن  م�صالة  اإىل 
الدعاءات  من  بالكثري  اقتناعه  وعدم 
املحلي  امل�صتوى  على  املوجودة 
واملركزي وان�صغاله باأمور اأخرى خارج 
اجلارية  والأحداث  الر�صمي  الف�صاء 
و�صيلة  نعد منلك  مل  اأننا  لأدركنا  حوله 
ات�صال فعالة مع قطاع وا�صع من ال�صباب 
املوؤ�ص�صات  مظلة  خارج  يتحرك  الذي 
الر�صمية  التظاهرات  يف  يتواجد  ول 
مثال ول يتابع الإعالم الر�صمي وبالتايل 

من  ننقله  مبا  ال�صباين  الواقع  هذا  فان 
ال�صلطات  ان  يوؤكد  حراكه  تفا�صيل 
يت�صل  ال�صباب  ول  بال�صباب  تت�صل  ل 
بال�صلطات وحني اأحتدث عن ال�صلطات 
فانا اق�صد اأي م�صوؤول له �صفة ر�صمية 
الكثري  وجد  وبالتايل  التمثيل  و�صفة 
من  جيل  اأمام  اأنف�صهم  امل�صوؤولني  من 
عن  ول  عنه  �صيئا  يعرفون  ل  ال�صباب 

يومياته واجتاهاته وتطلعاته

مل ن�ستثمر يف مرجعيات الراأي
واملالحظ اأن لغة الحتقان والت�صنج بني 
اأطراف مهما كانت �صيا�صية واجتماعية 
ب�صبب  احلاد  واإيقاعها  لغتها  تزيد  قد 
غياب معطى هام وهو قادة راأي الذين 
يج�صدون  اإعالميا  الأقل  على  نراهم 
هامة  م�صاحة  ويبنون  التوازن  ثقافة 
النقا�ض  ويحيدون  اجلمعي  للوعي 
الوظيفية  منابرهم  من  ويتحدثون 
على  وقادرون  الجتماعية  ومكانتهم 
القيم  واإ�صافة جرعة هامة من  الإقناع 
اأو  اأداء  اأو  حراك  اأي  يف  الأخالقية 
ت�صويب اأي م�صار وو�صائل اإعالمنا التي 
ل اأعمم مل ت�صتغل �صنوات على ال�صتثمار 
يف قادة راأي قادرون على خماطبة جيل 
من  والقرتاب  اجلمهور  من  جديد 
واأنا  وتطلعاته  وان�صغالته  اهتماماته 
التي  الأخطاء  من  جزء  هذا  اأن  اأرى 
يجب اأن يتحملها القائمون على العديد 
الكثري  ورطوا  الذين  الإعالم  منابر  من 
ومتييع  »الت�صطيح  ثقافة  النا�ض يف  من 
لغة  على  وللحفاظ   « الدولة  ق�صايا 
اأن  يجب  والدولة  املجتمع  بني  »الكيان 
يكون هناك طرف ثالث هام وفعال وهم 

املثقفون وبناة الراأي القابل للقيا�ض .

عبد ال�سالم .غ

ال�صلة  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
املرجعية لأوبك, ا�صتقرت عند 27 
لها  تداول  يوم  ثاين  يف  دولرا  ر44 
ل�صهر اأوت بعد اأن ا�صتهلت الأ�صبوع 
عند 02 ر44 دولر للربميل  وحافظت 
خامات اوبك على م�صتوى 44 دولر 
بالرغم من توقعات بع�ض املحللني 
انخفا�ض  النفط  �صوق  متابعي  و 
اأ�صعار الذهب الأ�صود ب�صبب خف�ض 

م�صتوى تخفي�صات اإنتاج دول اأوبك 
و حلفائها اىل 7ر7 مليون برميل يف 
 9 م�صتوى  يفوق  كان  اأن  بعد  اليوم 
�صهر  خالل  اليوم  يف  برميل  مليون 

جويلية الفارط.
ت�صليم  برنت  خام  كان  جهته,  من 
املرجعي  النفط  خام  هو  و  اأكتوبر 
لبحر ال�صمال املدرج يف �صوق لندن 
والذي يحدد وفقه �صعر خام �صحراء 
جل�صة  اأنهى  قد  اجلزائري,  بالند 
الثالثاء عند 43 ر44 دولر مرتفعا 

ب 6ر0 باملائة اأو 28 �صنتا. و خالل 
خام  وا�صل  الأربعاء  اأم�ض  �صبيحة 
اأكتوبر  ت�صليم  ال�صمال  لبحر  برنت 
بلندن  دولر  ر45   38 اإىل  ارتفاعه 
مقارنة  باملائة  14ر2  ب  بارتفاع   ,
تبقى  و  الثالثاء  اأم�ض  باإغالق 
اأ�صعار الذهب الأ�صود حتافظ على 
املخاوف  رغم  دولرا   44 م�صتوى 
العاملية  ال�صحية  الأزمة  تطور  من 
الطلب  على  اآثارها  و  كوفيد-19 
الرتفاع  املحللني  بع�ض  واأرجع 

اإىل  اليوم  الأ�صعار  �صهدته  الذي 
النخفا�ض املتوقع للمخزون اخلام 
الأ�صبوع  خالل  الأمريكي  الوقود  و 
اأن  باعتبار  جويلية   31 يف  املا�صي 
امل�صتهلكني  من  املتحدة  الوليات 
الأوائل للنفط يف العامل. و يف ظل 
اأوبك  دول  توا�صل  الأو�صاع  هذه 
راأ�صهم  على  حلفائها  مع  تعاونها 
اوبك+  ي�صمى  ما  ظل  يف  رو�صيا 
خف�ض  اتفاق  تطبيق  خالل  من 
الفارط  اأفريل  يف  املربم  الإنتاج 

لدعم اأ�صعار اخلام.
بخف�ض  حلفائها  و  اأوبك  وقامت 
يف  برميل  مليون  7ر9  ب  اإنتاجها 
جوان  و  ماي  �صهري  خالل  اليوم 
متديده  مت  الذي  امل�صتوى  هو  و 
اأن  ينتظر  و  الفارط   جويلية  اىل 
امل�صرتكة  الوزارية  اللجنة  جتتمع 

ملتابعة اتفاق اأوبك و خارج اأوبك 
جديد  تقييم  لإجراء  اأوت   18 يف 
ملدى تطبيق اتفاق خف�ض الإنتاج 
م�صتوى  اأن  علما  جويلية  ل�صهر 
اتفاق  الدول املوقعة على  امتثال 
التعاون فاق 107 باملائة يف جوان  

الفارط . 

وا�سلت �سلة اأوبك, املكونة من الأ�سعار املرجعية لـ 13 نفطا خاما منها اخلام اجلزائري )�سحراء 
بالند( حت�سنها خالل الأ�سبوع اجلاري  فوق 44 دولر , وفقا للبيانات ال�سادرة اأم�س الأربعاء عن 

منظمة البلدان امل�سدرة للنفط )اأوبك( .

ميديا

الإعالم ..اأعباء اأخرى خارج املهنة

وفقا بيانات �سادرة اأم�س الأربعاء عن منظمة »اأوبك«

ا�ستقرار اأ�سعار النفط عند44 دولر

عربيا  الثانية  املرتبة  اجلزائر  احتلت 
بعد اململكة ال�صعودية ح�صب البيانات 
للمعدن  العاملي  للمجل�ض  الأخرية 

الأ�صفر اأم�ض الأربعاء
 35 من  اأكرث  اأن  الهيئة  ذات  ك�صفت  و 
لها  العامل  الذهب حيازة  األف طن من 
وقال املجل�ض يف اآخر تقرير له خالل 
�صهر اأوت احلايل, اإن »حيازة العامل من 
الذهب كاحتياطيات لهذه الدول بلغت 

35 األف و17 طناً«, م�صرياً اإىل »ارتفاع 
هذه الحتياطيات عن عام 2019 والتي 

بلغت فيها 34 األف و300 طن«.
»الوليات  اأن  املجل�ض  واأ�صاف 
يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  املتحدة 
 8 وبواقع  للذهب  كاحتياطي  حيازتها 
اآلف و133 طن, تليها اأملانيا باملرتبة 
و363  اآلف   3 يبلغ  وباحتياطي  الثانية 
باملرتبة  ايطاليا  تاأتي  ثم  ومن  طن, 

و450  األف   2 يبلغ  وباحتياطي  الثالثة 
طن«.

املرتبة  احتل  »العراق  اأن  واأ�صاف 
بالعامل  للذهب  احتياطي  باأكرب   38
تعادل  وهي  طن   96.3 يبلغ  ومبقدار 
العمالت  باقي  من  احتياطاته  من   %8
الأخرى, فيما احتل املرتبة اخلام�صة 
عربيا بعد كل من ال�صعودية واجلزائر 

ولبنان وليبيا«.

ال�سعودية يف املرتبة الأوىل

اجلزائر الثانية عربيا يف احتياطي الذهب
بومزار  ابراهيم  الربيد  وزير  اأم�ض  �صهد 
املناق�صات  لبوابة  الر�صمي  الإطالق 
املوا�صالت  و  الربيد  لقطاع  وال�صت�صارات 
الإطالق  وح�رش  الال�صلكية  و  ال�صلكية 
الر�صمي لهذه البوابة, كل من الوزير املنتدب 
باملوؤ�ص�صات  املكلف  الأول  الوزير  لدى 
املنتدب  الوزير  اإىل  بالإ�صافة  امل�صغرة, 
واملوؤ�ص�صات  املعرفة  باإقت�صاد  املكلف 

النا�صئة.

ومت اإعداد هذه البوابة, وتطويرها بالت�صاور 
جت�صيدا  الثالث,  الأطراف  بني  والتن�صيق 
يف  اإبرامها  مت  التي  الإطار  التفاقية  لبنود 
لت�صجيع  والرامية  املن�رشم,  جوان  �صهر 
واأكد  امل�صاريع  حاملي  ال�صباب  ومرافقة 
ندوة �صحفية على هام�ض  الربيد, يف  وزير 
هو  اإطالقها  من  الهدف  اأن  البوابة,  اإطالق 
الطلب  على  احل�صول  يف  ال�صفافية  اإ�صفاء 

العمومي.

متكمن من تي�سري احل�سول على ال�سفقات العمومية

ب�ابة اإلكرتونية لفائدة امل�ؤ�س�سات امل�سغرة 
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املطالبة  الأ�صوات  تعالت   
ب�رضورة تدخل جاد من طرف  
من   ، بالبالد  العليا  ال�صلطات 
اأجل حماية  �رضكة shaps من 
التزام  رغم  وذلك  امل�صو�صني 
و  الوقاية  بتدابري  املوؤ�ص�صة 
من  الحرتازية  الإجراءات 
كورونا  فريو�س  جائحة  تف�صي 

.
نا�صد  الع�رضات من املتتبعني 

رئي�س   ، املحلي  لل�صاأن 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�صخ�صي  التدخل  ب�رضورة 
لدى م�صالح الوزير الأول ووزير 
الخت�صا�س  ودوائر  الطاقة 
�رضكة  حلماية   املعنية 
اأ�صموهم  ممن   shaps �رضكة 
بامل�صو�صني الذين ل يخدمهم 

الهدوء .
اإىل جانب ذلك فقد ثمن هوؤلء 

املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
املذكورة  ال�رضكة  طرف  من 
،يف اإطار النخراط يف اجلهد 
للتطبيق  الهادف  الوطني 
الوقائية  للتدابري  ال�صارم 
الحرتازية  والإجراءات 
املتخذة بهدف تطويق التف�صي 

الرهيب جلائحة كورونا .
اجلمهورية  رئي�س  اأن  ومعلوم 
يف  اأكد  قد  تبون  املجيد  عبد 

الأخرية  الإعالمية  خرجاته 
كافة  جندت  الدولة  اأن   ،
الإمكانيات املادية و غريها ، 
التطبيق  على  ال�صهر  اأجل  من 
الوطني  للجهد  ال�صارم 
التدابري  كافة  باتخاذ  املتعلق 
و الإجراءات الوقائية املتعلقة 
الرهيب  التف�صي  بتطويق 

جلائحة كورونا . 
جناة ،ح    

م�صري  يكتنف  الغمو�س  يزال  ل 
ال�صخ  حمطة  ت�صغيل   م�رضوع 
الطيبني  بقرية  ال�صحي  لل�رضف 
وذلك  بورقلة  العالية  ببلدية 
الرقابية  الأدوات  تفاوت  ب�صبب 
الظروف  مع  املواطنني  ومعاناة 

البيئية ال�صعبة  .
للمنظمة  البلدي  املكتب  نا�صد 
الوطنية لرتقية املجتمع املدين 
واملواطنة ببلدية العالية بدائرة 
ورقلة  لولية   التابعة  احلجرية 
ب�رضورة  العمومية  ال�صلطات   ،
التدخل العاجل لك�صف الغمو�س 
م�رضوع  م�صري  يكتنف  الذي 

لل�رضف  ال�صخ  حمطة  ت�صغيل 
وكذا  الطيبني  بقرية  ال�صحي 
 ، امل�صاعب  من  الكثري  �صيانة 
وح�صبما اأفادت به نف�س املنظمة 
الوايل  الأخرية  الزيارة  بعد  فاإنه 
الزائفة  والوعود  بالطيبني 
امل�صوؤول  طرف  من  والت�صليل 
ح�صبهم  اأولهم  الذي  املحلي، 
الهيئة  على  الأول  امل�صوؤول 
امل�رضوع  بانطالق  التنفيذية  
فقط  �صكليا  املقاول  واح�رض 
والتي ا�صتب�رض ال�صكان بها اآملني 
اأن تنهي معاناتهم التي �صئموها 
احل�رضات  مع  التعاي�س  مثل 

الرائحة  والربك ذات  والنامو�س 
الكريهة. لكن تقول ذات اجلمعية 
املحلية انه �رضعان ما تبخر هذا 
ال�صكان  اكت�صف  عندما  احللم 
باملقاول يتوقف وي�صحب عتاده 
كانو  اأنهم  موؤخرا  وليكت�صف 
اأتقنها  ل�صينما  فقط  جمهورا 
واملقاول  املحليني  امل�صوؤولني 

ح�صبما اأفاد به نف�س البيان .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
ال�صلطات الو�صية يبقى املواطن  
اأ�صباه  اإخفاقات  مرارة  يتجرع 
املعطيات  وفق  امل�صوؤولني 

املتاحة .

بولية  الري  قطاع  اأن  ومعلوم 
النائية  بالقرى  عموما  ورقلة 
واملناطق املعزولة يعترب من بني 
ال�صلطات  عجز  التي  الرتاكمات 
عنق  من  اإخراجها  يف  املعنية 
التعليمات  رغم  الزجاجة 
اجلمهورية  لرئي�س  امل�صتمرة 
الأول  الوزير  طريق  عن  للولة 
بالنزول  باإلزامهم  تق�صي  والتي 
لن�صغالت  وال�صتماع  للميدان 
خلف  وال�صعي  املواطنني 
ح�صب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل 
الأولويات والإمكانات املتاحة .

اأحمد باحلاج 

بعد التزامها بتدابري الوقائية من تف�شي جائحة كورونا 

بعد تغليط وايل ورقلة 

مطالب بحماية �سركة shaps بحا�سي م�سعود 

غمو�ض حول ت�سغيل حمطة ال�سخ لل�سرف ال�سحي بالطيبني  

رئي�س الفرع الوالئي للت�شغيل بورقلة فار�س  داوي لـ"الو�شط"

اإجراء 34 عملية للفح�ض املهني لـ 6165 مرت�سح 
.     1439 ناجح بال�شركات النفطية �شيتم ا�شتدعاوؤهم 

.      عر�س  167عمل من�شب ب�شوناطراك للجامعيني قريبا 

اأحمد باحلاج 

الولئي  الفرع  رئي�س  اأكد 
داوي  فار�س  بورقلة  للت�صغيل 
به  خ�س  �صحفي  ت�رضيح  يف 
  ، اأم�س  »�صباح  »الو�صط  يومية 
اللجنة  تن�صيب  تاريخ  منذ  اأنه 
امل�صكلة  للت�صغيل  الولئية 
املتعلقة  و  قطاعات  عدة  من 
والنتقاء  التوظيف  باجراءات 
بتاريخ 08-12-2019 ، فقد بلغ 
املهني  الفح�س  عمليات  عدد 
34عملية  التكوين  مراكز  يف 
املرت�صحني  عدد  بلغ  حيث   ،
6165 مرت�صح على 1719 من�صب 
العمل  طالبي  لفائدة  عمل 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
املدار�س   ، الكربى  ،املعاهد 
مراكز  ،مرتب�صي  العليا 
و�صل  فيما   ، والتمهني  املهني 
ناجح   1439 الناجحني  تعدد 
با�صتغالل ما ن�صبته 80 باملائة 

 ،  ، العمل املتاحة  من منا�صب 
لعر�س  بالن�صبة  ال�صيء  نف�س 
املتعلق  �صوناطراك  عمل 
بالإطارات اجلامعية و املقدرة 
من  املتبقية   و  من�صب   167 بـ 

العر�س املعالج لـ515 ،حيث مت 
التفاق مع �صوناطراك من اأجل 
القليلة  الأيام  يف  عنها  الإفراج 

القادمة .
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 

رغم  اأنه  املتحدث  نف�س 
الإجراءات  و  الوقائية  التدابري 
من طرف  املتخذة  الحرتازية 
تف�صي  جماح  لكبح  ال�صلطات 
اأن  اإل  كورونا  فريو�س  جائحة 
ا�صتلم  للت�صغيل  الولئي  الفرع 
العمل  عرو�س  من  معني  عدد 
على اأمل ن�رض قوائم املر�صحني 
املهنية  الفحو�صات  لإجراءات 
الظروف  جتاوز  بعد  مبا�رضة 
بها  متر  التي  ال�صعبة  ال�صحية 

البالد .
الت�صغيل  قطاع  اأن  ومعلوم 
بني  من  يعترب  ورقلة  بولية 
ظل  يف  احل�صا�صة  القطاعات 
بالتطبيق  البطالني  مت�صك 
احلكومية  لتعليمة  ال�صارم 
القا�صية باأحقية اأبناء العا�صمة 
ال�رضقي يف  املركزية باجلنوب 
مبداأ  تطبيق  �رضط  التوظيف 
والإمكانات  الأولويات  ح�صب 

املتاحة .

ك�شف رئي�س الفرع الوالئي للت�شغيل بوالية ورقلة فار�س داوي عن معطيات وارقام تخ�س 
احل�شيلة املتعلقة بعمليات الفح�س املهني واملرت�شحني وعدد الناجحني بال�شركات الوطنية 

النفطية خالل ال�شنة اجلارية كما حتدث اي�شا عن عرو�س عمل عديدة منتظرة بعد جتاوز 
جائحة كورونا .

احل�رضي  الأمن  م�صالح  متكنت 
تيندوف،  ولية  لأمن  التابع  الثاين 
املبارك  الأ�صحى  عيد  اأيام  ثاين 
اأفراد  اإثر دوريات من طرف  على 
بف�صل  و  الثاين   احل�رضي  الأمن 
مع  املواطن  جمهودات  تكاثف 
�رضطته و حتليه بثقافة التبليغ عن 
املجرمني املطلوبني و املعروفني 
و�صع  مت   ، ال�رضطة  م�صالح  لدى 
الإطاحة  لغر�س  حمكمة  خطة 
ق�صايا  يف  �صلوعهما  بامل�صتبه 
�رضقة ، متفاوتة من حيث الزمان 
و  �رضقة  ق�صايا   كلها  املكان  و 
اإعتداءات بقطاع الإخت�صا�س ليتم 

توقيفهما و القب�س عليهما .
طرف  من  املفتوح  التحقيق  بعد 
الثاين  احل�رضي  الأمن  م�صالح 
جرائم  يف  متورطني  اأنهما  تبني 
الإخت�صا�س  �رضقة حديثة بقطاع 
�س(  )ب.  باملدعو  الأمر  يتعلق  و 
بالغ من العمر 19 �صنة ، و القا�رض 
عام  مواليد  من  )ي.ي(  املدعو 

تقدمي  مت  قد  و  هذا   .  2004
الذكر  �صالفي  فيهما  امل�صتبه 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�صيد  اأمام 
يف  �صدر  حيث   ، تندوف  حمكمة 
�صهرا   18 �س(  )ب  املدعو  حق 
حب�صا نافذا مع الإيداع باجلل�صة و 
غرامة مالية قدرها 100.000 دج 
، ب�صاأن ق�صية تكوين جمعية اأ�رضار 
ال�رضقة  جنايات  اإرتكاب  لغر�س 
 ، التعدد   ، الليل  ظروف  بتوافر 
كذلك  ليتم   ، الك�رض  و  الإعتداء 
)ي.ي(  املدعو  القا�رض  اإيداع 
طرف  من  الرتبية  اإعادة  موؤ�ص�صة 
مبحكمة  الأحداث  قا�صي  ال�صيد 
ولية  اأمن  م�صالح  لتبقى  تندوف. 
با�صتمرار  و  م�صتعدة  تندوف 
اأرواحهم  يف  املواطنني  حلماية 
و  الأوقات  كل  يف  ممتلكاتهم  و 
الظروف ، و ما على املواطنني اإل 
التحلي بثقافة التبليغ و التعاون مع 
�رضطتهم من اأجل جمتمع تندويف 

اآمن.  

يف اطار حماربة اجلرمية ب�شتى اأنواعها 

متورطني يف ق�سايا �سرقة 
بتندوف وراء الق�سبان

ولية  اأمن  م�صالح  نظمت 
حت�صي�صية  حمالت  مترنا�صت 
املرورية  ال�صالمة  حول  توعوية 
اخلطري… “الوقوف  �صعار  حتت 
احلملة  اإطار  يف  الكثري”،  يكلف 
نظمتها  التي  الوطنية  التح�صي�صية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
لفائدة  املرورية  ال�صالمة  حول 
احلمالت  هذه  املركبات،  �صائقي 
متحورت حول التح�صي�س مبخاطر 
واملظاهر  الع�صوائي  التوقف 
ال�صلبية املرتكبة من طرف بع�س 
خمتلف  م�صتوى  على  ال�صائقني، 
مترنا�صت،  مدينة  واأحياء  �صوارع 
الدوائر  اأمن  م�صتوى  على  كذلك 
التنفيذ  على  الوقوف  مت  حيث 
املرور،  قانون  لقواعد  ال�صارم 
بخطورة  ال�صواق  وحت�صي�س 
ينجر  قد  وما  اخلطري  الوقوف 
اإىل  ت�صل  قد  عواقب  من  عنه 

توعيتهم  كذلك  الأرواح  اإزهاق 
ب�رضورة التحلي ببع�س الت�رضفات 
اإنقاذ  يف  ت�صاهم  التي  الب�صيطة 
يف  الكثري  يتهاون  والتي  حياتهم 
هذه  خالل  مت  كما  بها،  القيام 
تت�صمن  مطويات  توزيع  احلمالت 
بالوقوف  املتعلقة  الأحكام  �رضح 
املتعلقة  الأحكام  والتوقف، 
التع�صفي  والتوقف  بالوقوف 
باملوازاة  املرور  حلركة  املعيق 
م�صتعملي  حت�صي�س  مت  ذلك  مع 
الكمامات  و�صع  ب�رضورة  الطريق 
“كورونا”،  وباء  لتفادي انت�صار 
الوقائية،  بالإجراءات  التقيد  مع 
الن�صاطات  هذه  من  الهدف  واإن 
الأ�صخا�س  حماية  هو  الت�صالية 
دعم  على  وال�صهر  واملمتلكات 
جهود الدولة للحد من انت�صار وباء 

“كورونا.“..
اأحمد باحلاج 

الإعالم  خللية  بيان   اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�صال 
 ، مترنا�صت  ولية  اأمن  مبديرية 
كانت قد حت�صلت يومية »الو�صط« 
م�صالح  اأن  منه  ن�صخة  على 
يف  ممثلة  الولية  لأمن  ال�رضطة 
الأمن احل�رضي اخلام�س متكنت 
من  يبلغ  �صخ�س  توقيف  من 
العمر)31 �صنة( متورط يف ق�صية 
حادث  نتيجة  اخلطاأ  اجلروح 
بجنحة  متبوع  ج�صماين  مرور 

ب�صهادة  مركبة  وقيادة  الفرار 
تاأمني منتهية ال�صالحية مع عدم 
تقدمي يد امل�صاعدة ل�صخ�س يف 

حالة خطر.
اإجراءات  من  النتهاء  بعد 
تقدمي  مت  الق�صية  التحقيق يف 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�صتبه 
الق�صائية املخت�صة التي اأ�صدرت 
موقوفة  حكم 01 �صنة  حقه  يف 
قدرها  مالية  وغرامة  النفاذ 

30000 دج.

حتت �شعار »الوقوف اخلطري...يكلف الكثري »

مترنا�شت 

�سرطة مترنا�ست تنظم حمالت 
حت�سي�سية حول ال�سالمة املرورية

توقيف ثالثيني نتيجة حادث 
مرور ج�سماين متبوع بجنحة فرار

اأحمد باحلاج 
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اأطلق كي�سنجر عليها القارة 
املتو�سطة واأ�سماها مالك بن 
نبي حمور طنجة جاكرتا.. 
ح�سورها لي�س فقط بديال 
ح�ساريا عن ح�سارة تقود 

الب�سرية اإىل االقتتال 
واحلروب و الرعب بعد 

اأن �سيطر عليها متنفعون 
كبار، ولكنه اأي�سا حاجة 

ما�سة �سريعة لكل �سعوبنا 
ودولنا بل ورحمة للب�سرية 

كافة.. فلم تعد الدولة 
القطرية قادرة على مواجهة 

التحديات املتعددة ف�سال 
عن عجزها يف القيام بدورها 

يف امل�سرية االإن�سانية، ومن 
هنا ي�سبح من ال�سروري 

النظر اإىل الكتلة االإ�سالمية 
على اأنها الوعاء احل�ساري 

احلقيقي الذي ينبغي 
اإعادة االعتبار له لتتفاعل 
عنا�سره احل�سارية، الإجناز 

نه�سة االأمة من جديد 
للقيام بواجباتها نحو اأبنائها 

ونحو الب�سرية.

رحلة

�لقاّرة �ملتو�ضطة.. من �لتحرير �إىل �لنه�ضة
روؤية الغرب لنا:

على  الإ�سالمية  الأمة  اإىل  ينظرون  اإنهم 
مرة  عليها  فيطلقون  واحد  كيان  اأنها 
م�سطلح ال�رشق ومرة ال�رشق اأو�سط ومرة 
الكتلة  او  املتو�سطة  القارة  ومرة  اجلنوب 
ال�سمولية  خططهم  وي�سعون  الإ�سالمية.. 
قرون  منذ  الأ�سا�س  وتكتيكاتهم على هذا 
من  ميني،  و  ي�سار  بني  يتبدلون  عديدة.. 
يبدلوا  مل  ولكنهم  ليرباليني،  اإىل  �سليبيني 
نحن  فيما  هذا  نحونا!!  نظرتهم  طبيعة 
القطرية  التجزئة  عناوين  يف  انغم�سنا 
اآراوؤنا  وت�ستت  والطائفية،  والعرقية 
وحتكموا  علينا،  فانت�رشوا  روؤانا،  وتاهت 
وقد�سنا  وثرواتنا  برتولنا  �سيء:  كل  يف 
وهنا  وعالقاتنا..  ود�ساترينا  قوانيننا  و 
ي�سبح احلر�س على وحدة الأمة ونه�ستها 
من  فقط  لي�س  حتقيقها  �سبل  واكت�ساف 
باب الإميان العقائدي واإمنا اأي�سا من باب 
الوعي ال�سرتاتيجي والروؤية الإ�سرتاتيجية 
اأبناء  م�ستقبل  على  احلقيقي  واحلر�س 

الأمة.
جزء  هي  بل  فل�سفية  م�ساألة  لي�ست  اإنها 
به  تتعبد  الأمة  دين  من  واأ�سا�سي  حقيقي 
ت�سبح  فعندما  العليا..  م�سلحتها  وهي 
العقيدة وامل�سلحة يف خانة واحدة، يكون 
من غري املعقول ومن غري الأمانة لل�سعب 

والأمة ال�سري يف درب اآخر.. 
وهكذا تتوحد م�سلحة امل�سلمني وعقيدتهم 
يف نهو�س القارة املتو�سطة، فالجتاه نحوه 
غياب  ويف  الرا�سد..  امل�سئول  الكفاح  هو 
�ساعت  و  فل�سطني  اغت�سبوا  الكفاح  هذا 
اقت�ساديا  تابعة  دولنا  واأ�سبحت  ثرواتنا 
نخرت  غيابه  ويف  ال�سمال  لدول  و�سيا�سيا 

اأج�سامنا الفنت العرقية والطائفية..
اإنها القارة املتو�سطة التي اأ�سهب كي�سنجر 
ي�سيطر  من  »اإن  معتربا  منها  التحذير  يف 
حمور  واإنها  العامل«،  على  ي�سيطر  عليها 
بن  مالك  به  ب�رش  الذي  جاكرتا  طنجة- 
بعنا�رش  اأمة  لبناء  لنهو�سه  ودعا  نبي 
يتحرك  وهنا  جميعا..  املتوفرة  النه�سة 
عودة  احتمال  لتحطيم  امل�ستعمرون 
واملادي  املعنوي  الر�سيد  متتلك  عاملية 
نقي�سة،  ح�سارية  اإن�سانية  لنه�سة  الكايف 
ح�سارة حترم املجرمني من ال�ستثمار يف 

عذابات النا�س،
 اإنهم يرونها اأمة ل ينق�سها اإل بروز قيادة 
بلياقات  تتمتع  طموحها  م�ستوى  على 
اإدارة  يف  فائقة  وقدرات  اإ�سرتاتيجية 
ما  القطرية  الربامج  من  وت�سع  ال�رشاع 
التعليم  م�ستوى  على  باملجتمع  ينه�س 
والقت�ساد  وال�سناعة  والثقافة  والرتبية 
جملة، من هنا نرى الإ�رشار ال�ستعماري 
من  واإف�سالها  العنا�رش  هذه  كل  لإحباط 
بعدة  والإقليمية  املحلية  اأدواتهم  خالل 
احل�سارة  و�سول  ظل  يف  وذلك  اأ�ساليب 
يف  ووقوفها  طاقتها  نفاد  اإىل  الغربية 
حدة:  اأكرثها  وحتديات  اأ�سئلة  مواجهة 

وماذا بعد؟

اإمكانات النه�سة:

مليون  م�ساحتها32  تبلغ  املتو�سطة  القارة 
كيلومرت مربع يف حالة توا�سل اأي 21 % من 
مليار    2 تقريبا  وي�سكنها  العامل،  م�ساحة 
مليار  ون�سف  »مليار  دولة،   57 يف  اإن�سان 
واأكرث  اأفريقيا  مليون يف  و600  اآ�سيا  بقارة 
من 60 مليون باأوربا« وميثل نحو 30 % من 
�سنة.  و39   15 بني عمر  �سباب  الرقم  هذا 
تريليون   3.5 الدولية  التجارة  يف  ح�ستها 
دولر، و فيما بينها 800 مليار دولر، ومع 
�سنويا،  دولر  مليار   800 من  اأكرث  اأمريكا 

باملائة   25 للزراعة  ال�ساحلة  واأرا�سيها 
بالعامل  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة  من 
احتياطي  باملائة،   5 اإل  منها  ي�ستغل  ل 
بواقع  برميل  ون�سف  تريليون  فيها  النفط 
70 باملائة من احتياط العامل، و60 باملائة 
 40 وي�سدر  الغاز،  من  العامل  احتياط  من 
املواد  من  العامل  �سادرات  من  باملائة 
 8 يقارب  اإجمايل  حملي  وناجت  اخلام، 
تريليون دولر �سنويا.. وهناك 10 دول ذات 
منواً  الأكرث   25 الـ  بني  من  م�سلمة  اأغلبية 

يف العامل.
وهناك عنا�رش مكت�سبة حيث حققت بع�س 
الدول الإ�سالمية اأ�سواطا بعيدة على طريق 
الدخل  ومعدلت  والتكنولوجيا  الت�سنيع 
ينبغي  هذا  ويف  اجليو�س،  وبناء  الوطني 
واندوني�سيا  باك�ستان وماليزيا  اإغفال  عدم 
الكتلة  من  اجلزء  فهذا  واإيران،  وتركيا 
الإ�سالمية الذي يزيد تعداد �ساكنيها على 
القادم،  للم�رشوع  حقيقية  قوة  مليون   700
هذا  لكن  النه�سة..  طريق  يف  اكت�سبه  مبا 
كله   يحتاج اإىل اإ�سعاعات ح�سارية منبعثة 
تربز  وهنا  الروحي،  البعد  فاعلية  قوة  من 
تتحلى  حيث  الإ�سالم  �سدنة  العرب  قيمة 
تنوع  عن  ف�سال  اجلغرافية  منطقتهم 
خرياتها بقوة جذب روحي وبعث اأ�سا�سيني 

يف بناء احل�سارة والنه�سة.
املتطلبات  كل  جتمع  التي  العنا�رش  هذه 
العملي  القرار  ينق�سها  للنه�سة  ال�رشورية 
خطة  ح�سب  الإمكانات  باإدارة  للقيام 
وبعيدة،  قريبة  حمددة  اأهداف  لها  كبرية 
بني  تعاونية  �سيا�سة  يف  ببع�سها  وتربيطها 
حمدد  ومبعنى  الإ�سالمية..  الكتلة  دول 
تاريخية  قيادات  وجود  ينتظر  الأمر  اإن 
اأن  الأمة، وموؤمنة  اإحياء  م�سكونة ب�رشورة 
ل م�ستقبل لأي بلد من بالدنا اإل بتكاملنا 
انه لبد  الوا�سح  ومن  وتعاوننا وحتالفنا.. 
من التحرك مبا�رشة اإىل اقت�ساد الإ�سالمي 
التجاري  التبادل  عملية  وتو�سيع  م�سرتك 
وجماعية  ثنائية  م�ساركات  يف  والدخول 
مبا يحقق اإحداث حتريك لعجلة النه�سة.. 
اقت�سادي  كقا�سم  يبداأ  الإ�سالمي  ال�سوق 
من  جمموعة  �سيفرز  ثم  ومن  م�سرتك 
التي  والثقافية  القت�سادية  الكيانات 
�ست�سكل عمليا وحدة الأمة وهناك خطوات 
اإ�سالمي  برملان  باإن�ساء  تلقائية  �ستكون 
احتاد  خالل  من  املوحدة  القوة  ليفرز 
�سيا�سي اقت�سادي برملاين.. فلعلنا ن�ستفيد 
من فكرة ال�سوق الأوربي و الربملان الأوربي 
الذي اأعقبته قوانني م�سرتكة، واأفرز القوة 

املوحدة من خالل حلف الناتو.
من  العمل  اأن  التنبيه  هنا  ال�رشوري  ومن 
دعوة  يعني  ل  اإ�سالمية  الكتلة  تفعيل  اجل 
ت�ستمر  اأن  يجب  بل  العامل،  اأمام  لالنغالق 
العالقة مع الدول الأوربية واأمريكا ورو�سيا 
وفقا  العامل  دول  وبقية  العظمي  والدول 
ولكن مبعطيات جديدة  الدولية،  لالأعراف 
وعالقات متوازنة جتعل من وجود الكتلة يف 
حالة فعالية ذات م�سلحة كبرية للب�رشية..  
  �سيواجه هذا التفكري منذ اللحظة الأوىل 
�سندوق  ب�سطوة  اخلارجي  ال�سعيد  على 
يف  امل�ستعمرين  وبجيو�س  الدويل  النقد 
وعلى  ع�سكرية  بقواعد  بالدنا  من  كثري 
ال�سعيد الداخلي بواقع قا�س تعي�سه القارة 
ن�سمة  مليون،   322 يوجد  املتو�سطة حيث 
حتت خط الفقر و40 مليون لجيء، واأكرث 
من 100 مليون يقعون حتت طائلة احلروب 
كبرية  دول  هناك  اأن  كما  الآن،  املبا�رشة 
تركيا وباك�ستان وم�رش« 400 مليون ن�سمة« 
وال�ستنزاف..  التوترات  من  اأنواعا  تواجه 
من   %30 فقط  ينتج  الإ�سالمي  العامل  وان 

احتياجاته الغذائية..

من التحرير اإىل النه�سة:

طريق  يف  تقف  معوقات  عدة  هناك 
الوحدة القت�سادية بني البلدان الإ�سالمية 
امل�سرتك،  والدفاع  ال�سيا�سي  والتقارب 
الدول  حالة  املعوقات  تلك  راأ�س  وعلى 
الإ�سالمية التي تعي�س يف جزر منعزلة عن 
غابت  قد  و  و�سيا�سيا،  اقت�ساديا  بع�سها 
والر�سمية  القاعدية  والعالقات  املواقف 
هذا  ولعل  الإ�سالمية  الدول  معظم  بني 
التي  القطرية  الدولة  بطبيعة  مرتبط 
قطرية  وثقافة  جغرافية  بحدود  تر�سمت 

وروح قطرية متطرفة.
حتت  الإ�سالمي  العامل  �سقط  اأن  بعد 
�سيطرة الحتالل الغربي مت غر�س قواعد 
بعناوين  تتحرك  واأمنية   و�سيا�سية  فكرية 
لأي  م�ستمر  تخريب  بعملية  لتقوم  عديدة 
حماولة نه�سة او وحدة يف البلد والأمة.. اإل 
اأن املرحلة التي تلت احلقبة ال�ستعمارية 
املعوقات  كل  رغم  الأمة  قدرة  �سهدت 
اإخراج  وا�ستطاعتها  املده�س  بكفاحها 
اأن كثريا من  اإل  بالقوة  ال�ستعمار  ع�ساكر 
بقيت يف جمتمعاتنا  لال�ستعمار  القابليات 
واأ�سخا�س  ذهنيات  اأو  وقيم  اأفكار  �سواء 
هنا  ولكننا  وفعل..  توجيه  مراكز  يحتلون 
نناق�س كيفية تكري�س الدولة القطرية بعد 
عملية التحرير و تعميقها حلالة النق�سام 
نه�سة  ل  ال�رشط:  جواب  لنربز  الأمة.  يف 

بال وحدة.
حتركنا  ال�ستعماري  العدوان  مواجهة  يف 
ثقافية  نه�سة  البداية  وكانت  مراحل  على 
النه�سة  رواد  وجنح  �سيا�سي  وحراك 
العربية يف اإحداث القطيعة مع ال�ستعمار 
ويف مناخ التمايز الثقايف وات�سمت �سنوات 
ن�سف القرن الفائت بانت�سار الروح الوطنية 
فحدث ال�سدام من خالل م�رشوع حتريري 
وكانت  العربية  بلداننا  معظم  يف  انت�رش 
وهكذا  الأن�سع،  النموذج  اجلزائر  ثورة 
فائقا  جناحا  الوطني  امل�رشوع  �سجل 
بناء  يف  ي�سري  ان  عليه  وكان  التحرير  يف 
للم�رشوع  الت�سدي  روح  نف�س  على  الدولة 
و�سنع  الأمة  فرق  الذي  ال�ستعماري 
احلدود فيما بينها اأي و�سع قواعد الدولة 
ففي  ال�سطراب  ح�سل  وهنا  الكبرية، 
حلظة الن�سوة الوطنية، فقدنا القدرة على 
البناء ال�سرتاتيجي الكبري الذي يحقق لنا 
والنه�سة..  ال�سيادة  �سمانات  ولالأجيال 
دولة  اإقامة  اأردنا  عندما  اخللل  اأ�سابنا 
وطنية ب�سيغة الدولة الغربية فانكببنا على 
�سعارا: م�رش  ورفعنا  الوطنية  الدولة  بناء 
اأول، وتركيا اأول، ولبنان اأول، وتون�س اأول، 
اأول،  والكرد  اأول،  والعرب  اأول،  �سيعة  اأو 
كيفية  اإىل  نلتفت  مل  اأي�سا  وهنا  وهكذا 
عالقاتها  ل�سبكة  الغربية  الدولة  اإدارة 
الدور  لها  والتي  وحتالفاتها  الإقليمية 
احلا�سم يف بقاء الدولة ون�ساطها بل وكيف 
حتالفات  اإىل  الغربية  الدول  هذه  تتجه 
الوحدة  من  واأمناط  اقت�سادي  وت�سابك 

القت�سادية وال�سيا�سية.. 
م�رشوع  بني  �رشيعة  مقارنات  نعقد  وهنا 
الدولة  وم�رشوع  الوطني،  التحرير 
مهمته  اأجنز  الوطني  امل�رشوع  الوطنية.. 
الدولة  ولكن  الأوطان،  حترير  يف  بنجاح 
النه�سة  حتقيق  عن  عجزت  الوطنية 
الوطني  امل�رشوع  حترك  وال�سيادة.. 
الوطنية  الدولة  اأما  امل�ستعمر  اإرادة  �سد 
تيار  عك�س  يف  ت�سري  فكانت  ال�سوفونية 
وحدة الأمة.. امل�رشوع الوطني التحريري 
يف  ونه�س  املجتمع  مقومات  من  انطلق 
اأما  لهما،  انت�سارا  والقيم  الهوية  اإطار 
�سغوط  حتت  فتاأرجحت  الوطنية  الدولة 

احلاجة ذات اليمني وذات ال�سمال فاهتزت 
فيها الهوية وتذبذبت القيم وتنازعتها دواع 
الفرقة فان�سغلت عن توثيق �سبكة الأوا�رش 
التحريري  الوطني  امل�رشوع  وحمايتها.. 
وجد امتداداته يف وجدان الأمة و�سمريها 
فوقفت معه على اعتبار اأن انت�ساره انت�سار 
لها على العدوان ال�ستعماري،  وراأت فيه 
اجلزء احلي يف ج�سمها املدمى املنهك، 
العربية  الوطنية  الدولة  انكفاأت  فيما 
ب�سوفونية على نف�سها، تقيم احلدود داخل 
جتعل  لها،  خا�سة  هوية  وتبتدع  الأمة، 
من  ورثتها  التي  ال�سيا�سية  احلدود  من 
وتقطع  الع�سبية  وتعزز  قدرا،  ال�ستعمار 
تُُكْم  َمّ اأُ هَِٰذِه  »اإَِنّ  يو�سل  اأن  به  اهلل  اأمر  ما 

نَا َربُُّكْم َفاْعبُُدوِن«..  ًة َواِحَدًة َواأَ اأَُمّ
اأن  اأحد  ذهن  اإىل  يت�رشب  ل  اأن  ينبغي 
اأن  اأو  منها،  فائدة  ل  الوطنية  الدولة 
بل  تفتيها،  يريد  من  مواجهة  يف  نتهاون 
الدولة  باأن  ذلك  من  اأكرث  النتباه  يجب 
الوطنية الآن تتعر�س ملوؤامرة ا�ستعمارية 
والعرقية  اجلهوية  اإثنياتها  على  لتفتيتها 
الآن  عنها  الدفاع  فاإن  لذا  واملذهبية، 
واجب مقدم على كل �سيء.. ولكن لبد اأن 
ندرك اأن الدولة الوطنية العربية ل ميكن 
يف  التواجد  عن  بعيدا  طويال  ت�سمد  اأن 
اإطار اإقليمي وحتالف حقيقي يف منظومة 
متقاربة  واقت�سادية  و�سيا�سية  ثقافية 
البعد  عن  فف�سال  ومتكافلة  متعاونة 
الأخالقي والقيمي والتاريخي لهذا الهدف 
فاإن العامل اليوم يبتلع الدول ال�سغرية ول 

يحرتم اإل التكتالت الكبرية.. 

اأكرب من تفاوؤل:
طويل  درب  هذا  اإن  قائل:  يقول  قد 
النحياز  عدم  منظمات  يف  جتريبه  مت 
من  و�سواها  الأفرواأ�سيوية  منظمة  و 
املت�سائل  وميعن  الإقليمية،  التجمعات 
تكن  مل  اإن  �سعبة  حدوثه  اإمكانية  باأن 
اعتبار  يف  اآخرون  وميعن  م�ستحيلة.. 
والأحالم.. ح�سنا..  الأماين  باب  هذا من 
عمليات  كانت  ال�سابقة  التجارب  اأن  نوؤكد 
بهلوانية فاقدة للروؤية والأهداف املرحلية 
و  املت�سائمني  على  نرد  و  والإ�سرتاتيجية 
الثورات  قبيل  يرى  ل  كان  من  ن�ساأل: 
العربية اأن م�ساريع التحرير الوطنية جمرد 
فاأين  اخليار  هذا  تركنا  اإذا  ثم  اأحالم؟ 
حلقات  تكفي  األ  الآتي؟  الزمن  نق�سي 
م�سل�سل التجارب واخلطاأ لكي نبحث عن 
�سبيل اآخر؟ ع�رشات ال�سنني ق�ستها الدولة 
مبعزل  ال�سمال  مع  عالقات  يف  الوطنية 
كانت  فماذا  بالأمة  العملي  التفاعل  عن 

النتيجة؟ 
العربية  الدول  متتلكها  التي  املوارد  اإن 
بينها  تكامل  حدوث  تفر�س  والإ�سالمية 
دول  هناك  اأن  خا�سة  حتقيقه،  وت�سمن 
لديها  واأخرى  الب�رشية  املوارد  لديها 
يف  بينية  جتارة  وهناك  املالية،  املوارد 
معظم ال�سلع من الرداء والطعام والبرتول 

وغريها..
لبناء  ال�سعي  اإىل  يحتاج  الأمر  اإن   
لإيجاد  اإ�سالمية  عربية  اإ�سرتاتيجية 
مناخات  توفري  مع  امل�سرتكة،  ال�سوق 
عملية  وم�رشوعات  برامج  لتنفيذ  مالئمة 
تطوير  اإىل  بالإ�سافة  جامعة،  اقت�سادية 

التجارة البينية بني الدول..
قيادات  يحتاج  الأمر  اإن  اأكرث  وباإحلاح   
وقوى متتلك الوعي ال�سرتاتيجي والإميان 
العميق والروؤية والإرادة للتحرك بقوة نحو 
لجناز  والتعاون  التكامل  طريق  تعبيد 
وال�سيادة واحل�سارة.. واهلل  النه�سة  عجلة 

غالب على اأمره

بقلم: �سالح عو�س
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�أعقبت  �لتي  �لتعليقات �ملختلفة  ت�شري 
�النفجار �لرهيب �لذي تعر�ض له مرفاأ 
ببريوت �إىل �أن �حلادث كان �رصخة يف 
وقوى  �للبنانية  �ل�شيا�شية  �لطبقة  وجه 
ند�ء  مبثابة  كان  كما  �لفا�شد  �ملال 
للعامل �اللتفات �إىل هذ� �لبلد �لذي ظل 
يحمل  كما  �لتنوعات  يحمل  يز�ل  وال 
��شتقالله  منذ  م�شاره  يف  �لتناق�شات 
�مللغم.   من عادة �حلو�دث مثل �لتي 
حول  �لنقا�ض  تخرج  �أن  لبنان  �شهدها 
�الختالالت �لوظيفية وعمليات �لتدمري 
�لتي يتعر�ض لها �ملجتمع و�لدولة من 
�لعامة  �ل�شاحة  �إىل  �ل�شالونات  حديث 
جديدة  ت�شاوؤالت  يف  �جلميع  وينطلق 
مل يتح لها من قبل �لربوز �إىل �ل�شطح. 
فقد غريت تفجري�ت �حلادي ع�رص من 
�شبتمرب من عام 2001 جمرى �الأحد�ث 
�لعاملي  للنظام  ومهدت لنظرة جديدة 
�أكرث حزما من  وحددت موقفا جديد� 
عملية  و�رصعت  �الإرهابية  �جلماعات 
و�إقامة  �لعر�ق  يف  �حلكم  نظام  �إنهاء 
دولة قائمة على �ملحا�ش�شة �لطائفية 
�ليوم.  �إىل  �لعر�ق  منها  يعاين  يز�ل  ال 
�إىل  �أحيانا  �حلو�دث  تف�شي  قد  كما 
�إتاحة �ملجال النطالقة جديدة تتجاوز 

�لو�شع �لقائم �إىل ما هو �أف�شل.
لفتح  �للحظة منا�شبة  تبدو هذه  قد ال 
�ل�شيا�شي  �لو�شع  حول  �لنقا�شات 
و�القت�شادي و�الأزمات �الأخالقية �لتي 
مير بها لبنان �إذ ال يز�ل �جلرح مل يندمل 
�النفجار من  يح�شي �شحايا  يز�ل  وال 

�أن  غري  باالآالف،  وهم  وجرحى  قتلى 
�أن يبحث عما  �للبناين  من حق �ل�شعب 
�ملاآ�شي  هذه  مثل  تكر�ر  دون  يحول 
من  لعقود  عانى  �لذي  وهو  م�شتقبال 
ومن  و�لطائفية  �ملذهبية  �ل�رص�عات 
وتبعات  �شهيوين  وعدو�ن  �أجنبي  غزو 
�إىل  و�ل�شوريني  �لفل�شطينيني  جلوء 
�أر�شه ومن و�شع �قت�شادي مزري فتح 
�ملجال لتنامي �لفقر و�نت�شاره �إىل حد 
�الأهلية  �حلرب  �إىل  بالعودة  �لتهديد 

جمدد� يكون وقودها �لفقر�ء.
�للحظة  هذه  يف  لبنان  يحتاج  ال  قد 
�نعكا�شات  من  يعقبها  وما  �ملاأ�شاوية 
�إىل  �لد�عني  دعو�ت  �إىل  وتد�عيات 
قوي  بلد  جتاه  �الإن�شاين  �لت�شامن 
ياأخذ  من  �إىل  يحتاج  ما  بقدر  ب�شعفه 
فيها  يتخل�ض  �أخرى  �آفاق  نحو  بيده 
نظام  وهو  �أ�شد  ماأ�شاوي  و�شع  من 
و�إىل  لعقود  عليه  �جلاثم  �حلكامة 
�لتي  �ل�شيا�شية  �لعائالت  من  �لتخل�ض 
حفل تاريخها باإنتاج �لف�شل يف �لت�شيري 
و�إقحام لبنان �جلميل يف حرب طائفية 
عالقة  ال  �إقليمية  ب�رص�عات  مرتبطة 
�لويالت  باب  من  �إال  �لبلد  بهذ�  لها 
�لتي كانت وماز�لت جترها عليه لتلحق 
وقدر�ته  �الجتماعي  بن�شيجه  �ل�رصر 
�ل�شيا�شي  ومتا�شكه  �القت�شادية 
�لوطني. ولعل �أهم خطوة ت�شاعد لبنان 
جتاوز  على  م�شاعدته  هو  ذلك  على 
�لتي  �ل�شيا�شية  �ملحا�ش�شة  نظام 
حتولت مع مرور �لزمن �إىل حما�ش�شة 

من نوع �آخر، حما�ش�شة تتم على طاولة 
مفاو�شات حول �شفقات �لنهب و�لف�شاد 
�لذي تف�شى يف �ل�شنو�ت �الأخرية وز�د 
�أخرى  حمنا  �لطائفية  �ملحنة  �إىل 
و�القت�شادية  �لقدر�ت  باإنهاك  تتعلق 
�حليوية  على  و�لق�شاء  �ملبادرة  وقتل 
�لتي متيز �لفرد �للبناين �لتي قاوم بها 

�حلرب �الأهلية وما تبعها.
�لتي  بريوت  نفايات  ت�شيري  �أظهر  لقد   
بلغ طولها 20 كلم على �شبيل �ملثال ما 
ميكن �أن ي�شل �إليه �مل�شوؤولون �للبنانيون 
من ف�شاد بالنظر �إىل �لرهانات �ملالية 
ما  قيمتها  تبلغ  �إذ  بها  ترتبط  �لتي 
يقرب من مليار دوالر و�شارت �شفقات 
على  جتاذبات  حمل  �لتدوير  عمليات 
ما  وهو  �ل�شكان  و�شحة  �لبيئة  ح�شاب 
تتدخل  �الإن�شان  حقوق  منظمات  جعل 
لل�شغط على �حلكومة �للبنانية للخروج 
من �الأزمة، ولي�شت �لنفايات �إال جماال 
من �ملجاالت �لتي تف�شى فيها �لف�شاد 
�لذي ي�شاف �إىل �لركود �ل�شيا�شي �لذي 
لبنان يعي�ض ��شطر�بات �شيا�شية  جعل 
جلوء  مثل  �لتاريخ  يف  م�شبوقة  غري 
رئي�ض �لوزر�ء �إىل �ل�شعودية �لتي �أعلن 
حياته  على  خوفا  ��شتقالته  عن  منها 
ملدة  حكومة  دون  لبنان  بقاء  وقبلها 
للو�شول  �ملتتالية  و�ل�شعوبات  عامني 
�للبناين  �لنو�ب  جمل�ض  �ختيار  �إىل 
رئي�شا للجمهورية. هذ� �ملجل�ض �لذي 
مل يجد �أحد� غري نبيه بري ليكون على 
ر�أ�شه من عقود من �لزمن ومل يجد �إال 

رئي�شا  عون  مي�شال  �لعجوز  �النقالبي 
للجمهورية.

بالتذكري  �إال  بريوت  �نفجار  يقم  مل 
�الأوحال  يف  غارقا  لبنانا  هناك  باأن 
ثقل  �أمام  وعجزه  لعقود  �ملرت�كمة 
�ل�شغط �ملحلي و�خلارجي عن جتاوز 
هذ� �لو�شع �ملزمن بتنوعه وتناق�شاته 
و�لفنت �ملتعاقبة �لتي مل ي�شتطع �لتعايف 
م�رصف  نظام  يف  �ل�شعب  ووقوع  منها 
�ملمار�شة  يف  �شحيح   �حلريات  يف 
�لقائمة على �ملوؤ�ش�شات  �لدميقر�طية 
مل  رهيب  وطبقي  ديني  متييز  وعلى 
�شيا�شي  عقد  �إىل  لبنان  �نتقال  يي�رص 
وطني جديد ي�شكل �لقطيعة مع �لنظام 
درجة  من  بالرغم  �لتقليدي  �ل�شيا�شي 
و�رتفاع  للبنانيني  �ل�شيا�شي  �لوعي 
درجات �لتعليم و�لثقافة لدى �ملجتمع 
يقدم منوذجا  الأن  موؤهال  يجعله  �لذي 
�إذ�  �أكرث رقيا مما يقدمه �شا�شته �ليوم 

ما تركته �لقوى �الإقليمية ل�شاأنه. 
موؤقتا  ولو  لبنان  يتحرر  �أن  ميكن  كان 
مع  �الإقليمية  �ل�رص�عات  ربقة  من 
�لثور�ت  �أعقبت  �لتي  �لفنت  ��شتد�د 
�شوريا  �إىل  �الأنظار  توجه  بعد  �لعربية 
وليبيا و�ليمن غري �أن �شنو�ت �لهدنة مل 
�أخرى  �أن يخطو خطو�ت  متكن له من 
فر�شة  �إىل  حتولت  بل  �ال�شتقر�ر  نحو 
�لتناف�ض  على  مبنية  خارطة  لظهور 
من  كان  �لذي  و�الإهمال  �لف�شاد  على 
بني تد�عياته �ملاأ�شاوية �نفجار بريوت 

�لرهيب.

لبنان...ماذ� بعد �النفجار

بقلم اح�سن خال�س   

من عادة احلوادث، �سواء كانت 
تلقائية اأو مدبرة، اأن تتخذ 

ك�سرخات ونداءات للتغيري بعد 
الوقوف على ت�سريح الو�سع وتتبع 

للم�سار الذي اأنتج تلك احلوادث 
وال�سياق الذي وقعت فيه. 

بعد تراكم الف�ساد والفنت ال�سيا�سية

 ، �لب�شيط  �ملالحظ  ينبهر  ما  كثري� 
من  �ال�شتقالة  ثقافة  من  ينده�ض  و 
ك�شلوك   ، مركزه  كان  مهما  �ملن�شب 
�شائع يف �إد�رة �لعامل �لغربي ، مهما كانت 
�مل�شوؤول  ي�شتقيل  �أحيانا  بل   ، �الأ�شباب 
يوما  ن�شمع  ومل   ، منها  يرب�أ  قد  ل�شبهة 
�أي  الأن   ، من�شبه  من  �أُقيل  م�شوؤول  �أن 
رمي  �إىل  �مل�شوؤول  يدفع  �شغري،  لغط 
�ملن�شفة دون �أدنى تردد ، وما �شاع هذ� 
�ل�شلوك �إال للحفاظ على رمزية �شلطان 
يف  �ملحكوم  ثقة  تعترب  �لذي   ، �لدولة 
ه �لوحيد ، فمتى تاآكلت هذه  �حلاكم �أُ�َشّ
�لثقة ، ت�رصبت كل �الأمر��ض �ل�شيا�شية 

�إىل �حلكم ، وف�شدت �ل�شيا�شة .
�لرئي�ض  قدم   ،  2012 عام  مطلع  يف 
�الأملاين كري�شتيان فولف �ال�شتقالة من 
تتمثل  ف�شاد  ل�شبهة   ، �لرمزي  من�شبه 
�أيام   ، له  �شديق  من  قر�شا  قبوله  يف 
�ل�شفلى  �شاك�شونيا  لوالية  حاكما  كان 
�لنائب  طرف  من  ��شتدعائه  مبجرد  و 
�لعام ، قدم ��شتقالته ، قائال ثقة �ل�شعب 
تاأثرت فيه على مد�ر �الأ�شابيع �لفارطة 
، فكان عليه �ملغادرة فال ميكن �أن يقف 

�أمام �الإدعاء �لعام وهو رئي�ض .

�إن هذ� �ل�شلوك �حل�شاري يف �الن�شحاب 
ثقافة  عليه  تنبني  �لذي    ، �ل�شلطة  من 
�إد�رة �شوؤون �لدولة ، بو��شطة موؤ�ش�شات 
قوية تعرب فعليا عن �إر�دة �ل�شعب ، من 
خالل رقابة �شمري �أخالقي مهني ، قبل 
�لرقابة �ل�شعبية و �الإعالمية ، �أو رقابة 
من  تكون  وقد   ، د�شتورية  موؤ�ش�شاتية 
�للورد  ��شتقالة  �أ�شباب  �رصد  �الأ�شاطري 
�أمام  ��شتقالته  قدم  �لذي  بيت�ض  مايكل 

لب�شع  تاأخره  ب�شبب   ، �للورد�ت  جمل�ض 
دقائق ، عن جل�شة ��شتجو�به يف مو�شوع 

�مل�شاو�ة يف �لد�خل . 
وال يعترب �ليوم ، هذ� �ل�شلوك �لنبيل حكر� 
فيه  جتذرت  �لذي  �لغربي  �لعامل  على 
�ملدنية و �حلكامة منذ زمن بعيد ، بعد 
�ن دفع لها فاتورة باه�شة من �جلماجم 
ن�شهد  و�الأخرى  �لفينة  فبني   ، �لدماء  و 
 ، �ل�شيا�شي  عاملنا  يف   ، فعلية  ��شتقالة 
ال�شيما يف �لبلد�ن �لتي خطت �شوطا يف 
�لدميا�شي  ح�شني  كا�شتقالة   ، �ملدنية 
وزير �ملالية يف حكومة حمادي �جلبايل 
ت�شبيبها  �ال�شتقالة  هذه  �جلميل يف  و   ،
بالف�شل ، وذ�ت يوم ��شتقال ح�شني هز�ع 
ب�شبب  �الأردين  �لد�خلية  وزير  �ملجايل 
 ، �أمنية  ملفات  مع  �لتعامل  يف  ق�شور 
�لدكتور  �لرتبية  وزير  زميله  فعل  ومثله 

تي�شري �لنعيمي . 
يجدها   ، �ال�شتقاالت  هذه  يف  �ملتاأمل 
نادرة  �شاردة  �شخ�شية  فردية  ت�رصفات 
�إد�رة  يف  �لف�شل  �أ�شباب  هي  فكم   ،
�ل�شاأن و�لعام و مل ن�شمع �ملت�شبب فيها 
بالكثري  بلغ  �ل�شفق  �أن  بل   ، ��شتقال 
منهم �الإقر�ر بف�شله ، و رغم ذلك يبقى 
حبال  كاأن   ، باملن�شب  مت�شبثا  متعنتا 
�ل�شناعة  �إليه ، فهذ� وزير  �رصيا ي�شده 
مل  �لدولة  �أن  بل�شانه  يقر   ، �جلز�ئري 
كورونا  وباء  كارثة  يف  جانبها  �إىل  جتد 
و   ، �لعمومية  �ملوؤ�ش�شة  �شيد�ل  عد� 
الإمكانيتها  ت�شخريها  و  �شيد�ل  وقوف 
هو نافلة قول ، وفائ�ض ت�رصيح ، فاأين 
�لنا�شطة يف قطاعك  �ملوؤ�ش�شات  باقي 
من  �أقوى  هي  �أم  ؟  �لوزير  معايل  يا 
�شلطان �لدولة �لذي رخ�ض لها بالن�شاط 

�إن هذ� �الإقر�ر  �لت�شهيالت ؟  وقدم لها 
من �لوزير كان عليه بعد �أن يكمله ، �أن 
يردفه بتقدمي ��شتقالته ، فالوزير �لذي 
يف  �شغرية  موؤ�ش�شات  جتنيد  عن  يعجز 
فا�شل  وزير  هو   ، بيولوجية  حرب  زمن 
، فمنذ  �لت�رصيح  له هذ�  ، ولو جتاوزنا 
�لوزير  هذه  �أجنز  عام  ن�شف  من  �أكرث 
دفرت �رصوط ، فكم ي�شتغرق �جناز ن�شيج 
؟  �ملوعودة  بالتنمية  ينه�ض  �شناعي  
وال  �شخبا  �لدنيا  ميالأ  كان  �لذي  وهو 
هنا  �أجتاوز  و   ، ركز�  �ليوم  له  ن�شمع 
من  عنه  ن�رصت  �لتي  �لتفاهات  بع�ض 
 ، جديدة  ت�شيغيفارية  منا�شلة  طرف 
، الأنها جتتمع مع ت�شي  و�أظنها �شادقة 

يف �الخت�شا�ض . 
�لبي�شاء  �لثورة  بعد  معلقا  �الأمل  كان 
ما  ت�شتكمل   ، فعال  ثورية  حكومة  على 
من  عام  مد�ر  على  �ل�شعب  �إليه  دعى 
مناكفة �لف�شاد يف م�شري�ت بلغ �شد�ها 
�أرجاء �لعامل ، فكان �ل�شعب ينتظر ظهور 
و  �ل�شفافية  عن  تنم   ، جديدة  �شلوكات 
، و  �لف�شاد  �لظلم و  �أ�شكال  حماربة كل 
 ، �لتع�شف  و  �ملحاباة  و  �لبريوقر�طية 
غري �أننا الحظنا �لعك�ض ، حكومة فا�شلة 
ت�رصفات  و   ، �أجوف  بخطاب   ، رديئة 
رعناء ال متت �ل�شلة بامل�شوؤول �ل�شامي 
، بل منها من حتدى �لرئي�ض يف قر�ر�ته 
�شاهد�  مز�ل  �لثقافة  وزيرة  فعلته  وما 
وزيره  ياأمر  �لرئي�ض  كان  حني  ففي   ،
�الأول بتح�شري مر�شوم قانون ، من بني 
 ، �جلهوية  حماربة  �أحكامه  تت�شمن  ما 
كانت وزيرة �لثقافة تن�شب �إبن وجهتها 
م�شت�شار� ، فلم متهل حرب �أمر �لرئي�ض 
�شقطاتها  بعدها  تتو�ىل  و  يجف  �أن 

 ، ن�شاط  بتنظيم  جمازفتها  �آخرها   ،
بحياة  جتازف  �ن  خالله  من  كادت 
وفود من �شتى ربوع �لوطن ، لوال تدخل 
�ملنايف  �لن�شاط  هذ�  باإلغاء  �أعلى  جهة 
�لقو�نني  و  للتنظيمات  �ملناق�ض  و 
و   ، �لظرف  لهذ�  �مل�شرية  و  �حلاكمة 
�ملجلة  عنو�ن  �نتحال  �شبهة  ف�شيحة 
و  �ليمن  �لوز�رية مز�ل �شد�ه يرتدد يف 
ت�شغل  ماز�لت  ذلك  ورغم   ، جاوره  ما 

�ملن�شب دون �أدنى تاأثر ! 
هنا ال ميكننا �ال�شت�شهاد با�شتقالة وزير 
موؤخر�  �الجتماعي  �ل�شمان  و  �لعمل 
�حلقيقة  �الأ�شباب  �إىل  ن�شل  مل  الأننا   ،
عن  �ملريب  �لتكتم  ويبقى   ، ال�شتقالته 
�أ�شبابها ، يدفع �إىل �لت�شديق مبا ي�شاع 
حولها ، ولو �شدق ذلك فعلى �لدنيا ومن 

فيها �ل�شالم .  
يقر  �لذي  بالفا�شل  يلحق  ال  �لعيب  �إن 
،ع�شى  لغريه  �لطريق  فيف�شح   ، بف�شله 
�لعار  هو، بل  فيه  ف�شل  فيما  ينجح  �أن 
و   ، ف�شله  ي�شمم على  �لذي  �لفا�شل  يف 
يقبع يف �مل�شوؤولية يُّجذر ف�شله ، �إنه من 
�حلكمة تلقى �شدى �لر�أي �لعام ، و �لنزول 
عنده ، فكثري� ما يعرب عن �الإر�دة �لعامة 
لل�شعب ، فلو كنا �أمام م�شوؤولني يحكمون 
�أحد�ثا مزرية  يف قطاعاتهم ، مل نع�ض 
فاعلها مبني للمجهول و ��شتقاالت دون 
�أو  �إقالة  بالف�شل دون  �إقر�ر  و   ، ت�شبيب 
��شتقالة ، و �أغالط يف �لت�شيري جتازف 
�شلطان  �إن   ، دون عقوبة  �ل�شعب  بحياة 
�لثقة بني �حلاكم  �لدولة �ملوؤ�ش�ض على 
و �ل�شعب يرف�ض هذه �لرعونة و �لطي�ض 
 . �لفا�شلني  هوؤالء  تغيري  على  ويبعث   ،

ويبنى �لفعل وي�شمى فاعله .  

�أ�صول �ل�صر يف �لت�صبث باملن�صب

القوى و مفاتيح املوازين ال�سيا�سية 
، اإن�ساًء و �سيطرًة و ترتيًبا و فقا 

للم�سلحة ، هي الهدف الأول ملمار�س 
ال�سيا�سية ، من اأجل ال�سيطرة على 

دواليب احلكم ، و اأدوات ال�سلطة 
، ول معنى للقوى ال�سيا�سية دون 

رمزية ، ول معنى  للرمزية ، دون 
�سلطة ، و يعرتي ال�سلطة ال�سعف ، 

اإن فقدت م�سروعيتها .

الفاعل مبني للمجهول 

بقلم الوليد فرج
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اإحتاف املن�صفني واالأدباء يف االحرتاز 
من الوباء

ذي  امل�رشوع يف م�صنف  قدم حمدان هذا 
يف  والأدباء  املن�صفني  احتاف  العنوان: 
امل�صنف  هذا  ت�صمن  الوباء،  من  الحرتاز 
بجانب  وعلمية،  اإ�صالحية  هامة  ق�صايا 
نقد حاد لأفكار وفتاوي »علماء« معا�رشيه؛ 
اآنذاك، واعترب  الإ�صالم  راأ�صهم �صيخ  وعلى 

هو  الإ�صالحية  الأمور  اأوىل  من  اأن 
الوقوف �صد اأولئك اجلهلة املتع�صبني.

قبل احلديث عن هذا ي�صتح�صن تقدمي 
تعريف خمت�رش عن حمدان خوجة، فهو 
جزائري املولد والن�صاأة وال�صعور، حيث 
ذكر عن نف�صه: انتهت الرتجمة املباركة 
لكاتبها...  عنايته  وح�صن  اهلل  بعون 
الفقري اإىل موله حيثما توجه حمدان بن 
املرحوم عثمان خوجة اجلزائري مولدا 

ودارا الإ�صالمبويل مهاجرا وقرارا .
ومفكريها،  اجلزائر  علماء  من  وهو 
�صبكة  ميلك  كان  اإذ  اأثرائها؛  ومن 
جتارية دولية، وثروة كبرية من عقارات، 
متنوعة،  وحيوانات  �صا�صعة،  واأرا�صي 
وكان اأحد اأع�صاء حكومة داي اجلزائر، 
بالذات  الكرغلي  »اأنا  نف�صه:  عن  قال 
كنت م�صت�صارا يف حكومة الداي«. �صافر 

اإىل بلدان كثرية، اآخرها اإىل فرن�صا وتويف يف 
اإ�صطنبول. اأك�صبته هذه املكانة دراية وا�صعة 
اأنواعها،  للحياة مبختلف  للعوامل املحركة 
ف�صاء  يف  ال�صائدة  ال�صعف  بواطن  فاأدرك 
الأوروبيني.  لدى  القوة  ومواطن  امل�صلمني، 
واقع  فيها  بني  هامة  م�صنفات  األف  لهذا 
العامل الإ�صالمي والأوروبي. ومن اأهم هذه 
اإحتاف املن�صفني تعر�ض  كتابه  امل�صنفات 
فيها لق�صايا كثرية اأذكر منها ثالث ق�صايا؛ 
الأوىل كانت تخ�ض اجلانب الطبي الوقائي؛ 
اأي احلجر ال�صحي، والثانية تتعلق باجلانب 
العلمي النقدي، وبخا�صة �صد مفتيي ع�رشه 
تهم  والثالثة   ، الجتهاد  باب  اأغلقوا  الذين 

الدعوة اإىل التجديد.

انت�صار الوباء

حول  وهي  الأوىل  بالق�صية  يتعلق  فيما 
قال  منه،  والوقاية  الوباء،  مر�ض  انت�صار 
ال�صموم ومنفعة  حمدان: »ولكون �صمية من 
وهم  اليونان  على  تثبت  الأدوية  من  كثري 
ال�صارع. ثم عربت كتبهم  واأقرها  الفال�صفة 
ودونت ووقع الإجماع على جواز العمل بتلك 
اأولئك  حجج  على  حمدان  رد   . الأدوية« 
ال�صيوخ حني ت�صاءلوا: اإذا كان الطاعون يعدي 
من اأعدى املري�ض الأول؟ فريد حمدان: ل 
خلق  اأنكر  مل  اإل  الأول  ولد  من  فيه  يقال 
الوباء  اأن  ندري  ل  اأننا  ثم  وي�صيف:  اهلل... 
ل تكون اإّل عن عدوى و�رشايا بل قد تكون 
لها اأ�صباب اأخرى... اإن ف�صاد الأهوية وكرثة 
املعفونات تورث باإذن اهلل اأمرا�صا وحميات 
م�صهورة ل تنكر« . بهذا يبني حمدان خوجة 
مكانته العالية من حيث الطالع واملعرفة، 
عبد  الأ�صتاذ  ن�صاطر  يجعلنا  الذي  الأمر 
يعد  حمدان  اإن  قال  حني  التميمي  اجلليل 
بثقافة  متتعت  التي  اجلزائرية  ال�صخ�صية 

واإطالع وا�صعني جدا .
باحل�صارة  واهتمامه  حمدان  اطالع  كان 
الإ�صالمية، والق�صية اجلزائرية من الدوافع 
الكبرية التي جعلته يوؤلف، ويرا�صل وي�صحي 
اأن  »ولو  قوله:  من  هذا  يفهم  مبمتلكاته، 
من  فعلت  ما  �صطر  يعلمون  الكافرين 
الأجنا�ض  وتاأليف ومرا�صالت مع  حتريرات 

وغري ذلك...« .
اإىل تاأليف كتاب اإحتاف املن�صفني والأدباء 
�صنة  العربية  باللغة  الوباء:  يف الحرتاز من 

العثمانية  الرتكية  اإىل  ترجمه  ثم   ،1836
خان  الثاين  حممود  ال�صلطان  اإىل  واأهداه 
-كتاب  العمل  هذا  وراء  من  يهدف  وكان   .
حث  التي  اأفكاره  تطبيق  اإىل  الإحتاف- 
اليقظة والأخذ  العامل الإ�صالمي على  فيها 
من  ول�صتفادة  الأوروبية،  احل�صارة  مبعامل 
للوقاية  اإليها  تو�صلوا  التي  التجارب  نتائج 

من الأمرا�ض وكيفية عالجها.
ال�صيا�صة  لأن  الكتاب  هذا  حمدان  األف 

حلجر  اأماكن  وقتها  تخ�ص�ض  مل  العثمانية 
واإمنا  العدوى؛  من  وقاية  اإليها  الوافدين 
املوبوءة  للمناطق  والعزل  باحل�رش  قامت 
ودون التداوي؛ قاموا بهذا لأن فقهاء الدولة 
وعملوا  فهموا  الإ�صالم  �صيخ  راأ�صهم  وعلى 
اهلل  الر�صول �صلى  قول  الرواة عن  نقله  مبا 
عليه و�صلم يف اأحاديث كثرية مثل: 1- “اإذا 
عليها،  تقدموا  فال  باأر�ض  بالوباء  �صمعتم 
فورا  تخرجوا  فال  بها  واأنتم  باأر�ض  واإذا 
هامة  ول  طرية  ول  عدوى  “ل   -2 منه”. 
من  فرارك  املجذوم  من  وفر  �صفر،  ول 

الأ�صد”.3- »ل يورد ممر�ض على م�صح«. 
الر�صول  حديث  الفقهاء  اأولئك  يتفقه  ومل 
تداووا  اهلل  »يا عباد  وال�صالم:  ال�صالة  عليه 
فاإن اهلل تعاىل مل ي�صع داء اإل و�صع له دواء 
و�صفاء، اإل داء واحد، فقالوا: ما هو يا ر�صول 
اهلل ؟ قال: الهرم«؛ كرب ال�صن، مل يتفقهوا لأن 
املر�ض  هذا  من  التداوي  رف�ض  بع�صهم 
على اأ�صا�ض اأنه ق�صاء وقدر. خالف ما ذكر 

يف القراآن الكرمي
اإقامة احلجر ال�صحي

بعد  ويكون  التداوي  فاإجراء  يكن  ومهما 
ال�صحي  احلجر  اإقامة  بينما  الوباء،  انت�صار 
تفطن  الذي  وهذا  الوباء  انت�صار  قبل  يكون 
اإليه حمدان خوجة اآنذاك. وهو ال�صبب -يف 
تقديرنا- الذي دفع حمدان اإىل تاأليف كتاب 
اإحتاف املن�صفني وتقدميه كم�رشوع ق�صد 
لإ�صالح  العثماين  ال�صلطان  اإىل  التطبيق 
وجي�صها  الدولة  وتقوية  امل�صلمني  اأحوال 
يفهم  الطاعون،  اأغلبه  على  اأجهز  الذي 
مرا�صلته  يف  خوجة  حمدان  قول  من  هذا 
يربر  ا�صطنبول  من  باي  اأحمد  احلاج  اإىل 
من  العثمانية  ال�صلطنة  متكن  عدم  فيها  له 
مات  قد  اأنه  اجلزائر:«...يكفيك  ا�صرتجاع 
لهم )للدولة( من الع�صكر يف مدة �صبع �صنني 
ب�صبب  وهكذا  األف  �صبعمائة  على  يزيد  ما 

الوباء . 
التع�صب  نبذ  اإىل  امل�صلمني  حمدان  دعا 
العامل  ي�صودان  كانا  اللذان  والتزمت 
من  املحافظني  ملوقف  نتيجة  الإ�صالمي 
الآيات  بظاهر  اأخذوا  الذين  الدين  علماء 
الجتهاد،  باب  فاأغلقوا  النبوية  والأحاديث 
والتزموا التقوقع واعتربوا كل �صيء اأخذ عن 
غري م�صلم كفرا، فاأدرك حمدان اأن هذا هو 

بالرغم  الإ�صالمي  العامل  تخلف  يف  ال�صبب 
احل�صارة،  اإىل  الغربي  العامل  �صبق  اأنه  من 
لهذا نا�صد ال�صلطان العثماين واأويل الأمر اأن 
ي�رشعوا اإىل و�صع حد لالأعمال العقيمة التي 
كان ميار�صها هوؤلء اجلامدون، واأن يبادروا 
اإىل اإ�صالح كل ما من �صاأنه اأن يلحق �رشرا 
ن�صاطهم  من  احلد  لأن  الإ�صالمية،  بالبالد 
الإ�صالمي،  املجتمع  اإ�صالح  باب  من  هو 
هذا  يف  حمدان  وقال  لتح�رشه.  ومنطلق 
وعلى  ال�صالطني  على  »يجب  ال�صدد: 
ما  باإ�صالح  يبادروا  الأمر..اأن  اأويل 
الرعية(..  )على  ال�رشر  عليهم  يدخل 
ذلك-  حتقق  -بعد  لهم  يرخ�ض  ول 
ت�صلبهم  على  اجلهال  ي�صاعدوا  اأّل 

وجهلهم« .

كل ع�صر له متطلبات 
وخ�صائ�س جديدة

وذهب حمدان اإىل اأبعد من ذلك    
باأن حاول اأن يفطن احلكام اإىل قاعدة 
هامة يف التجديد اإذ قال: »اإن كل ع�رش 
له متطلبات وخ�صائ�ض جديدة ولدى 
عن  التخلي  وجب  عادة حديثة  ظهور 
القدمي حتى نتفادى حدوث ا�صطراب 
وقلق يف ال�صعب، وحتى ل يعرقل ذلك 

ت�صيري دولب الإدارة الناجحة« . 
ثم انتقد هوؤلء احلكام الذي قال عنهم مبا 
ميكن ترجمته اإن الذين مل يطبقوا ال�رشيعة 
مبادئها  جيدا  يفهموا  مل  لأنهم  الإ�صالمية 
ال�صمحة التي من بينها اأن ظروفا ترتتب على 
زمن وحاجات الإن�صان مل تتوقعها القوانني، 
هذه  يفهم  اأن  م�رشع  اأي  على  يجب  ولذلك 
ال�رشورات ليعمل على اإيجاد طريقة حكيمة 

لتطبيق هذه القوانني .
وبهذا  املتفتحة  الروح  بهذه  حمدان  يكون 
تطور  عوامل  اأدرك  قد  العميق  الراأي 
الآخر،  قيمة  اأدرك  اأنه  اأي  املجتمعات، 
من جهة. كما اأنه يعد بحق رائدا لأنه قلما 
امل�صتوى  له يف هذا  �صخ�صا معا�رشا  جند 
الفكري.كما اأن الف�صل يعود اإليه اآنذاك يف 
اأنه �صاهم يف تعريف العامل الأوروبي بحقيقة 
ال�رشيعة الإ�صالمية خا�صة يف كتابه املراآة 
الوحيد  وهو  الفرن�صية.  باللغة  ن�رش  حني 
-ح�صب علمي- يف العامل العربي الإ�صالمي 
من ن�رش له موؤلف بالفرن�صية يف اأوروبا عام 
تناولها  التي  املو�صوعات  حيث  من   ،1833

هذا املوؤلف.

حمدان خوجة اإحلاحه على تطبيق 
احلجر ال�صحي

تطبيق  على  اإحلاحه  الإ�صالحية  اآرائه  من 
يف  به  معمول  كان  الذي  ال�صحي  احلجر 

اأغلب بلدان اأوروبا، بينما مل ينظم ويعمم يف 
البالد الإ�صالمية. اإذ قال: »لك�صف حقيقة ما 
ي�صتعمله الفرجن ملن يقف على ر�صالتنا حتى 
ل يتوهم من لفظ )الكرنتينة( اأنها اأمر غريب 

ي�صادم ديننا... والأوىل التزام الحتياط يف 
اأول الأمر... وكل ما ذكرناه من ت�رشفاتهم 
لي�ض فيها ما يكره �رشعا ول طبعا« . وقال 
يف مو�صع اآخر : »اإن مبنى اإنكار من اأنكر كل 
ما ن�صب اإىل الإفرجن اإمنا مبناه على اجلهل 
والتع�صب« . لأنه كما قال: »ل جمال لإنكار 
متهروا  قد  وقبيله  زماننا  يف  الفرجن  كون 
وال�صناعية... والطبيعية  الريا�صية  العلوم 

وخ�صو�صا الطب والنجوم والهند�صة...حتى 
�صار ذلك كاملخت�ض بهم، مع اإقرارهم باأن 
زادوا  ثم  الإ�صالم  كتب  من  كان  ماأخذهم 

عليها« .
التع�صب  نبذ  املطلوب  لي�ض  حمدان  وعند 
الإ�صالمي  العامل  على  بل  فح�صب،  والتزمت 
تقدموا  الذين  الأوروبيني  براأي  ي�صتعني  اأن 
والتداوي  الحرتاز  كيفية  يف  كبرية  اأ�صواطا 
من هذا املر�ض وغريه، خالف الذين اأهملوا 
و�رشفوا  كفاية،  فر�ض  اأنه  مع  الطب  اأمر 
والأدبية  ال�رشعية  العلوم  اإىل  اهتماماتهم 
واليهود  الأوروبيون  فامتاز  متنوعة،  ملقا�صد 
باملهارة املبنية على التجربة لأنهم - توارثوا 
على  اآخرهم  فيها  وزاد  املهمة  ال�صنائع 
وهما  ومتاجرهم،  ع�صاكرهم  فتوفرت  الأول 
فاكتفوا  املعول،  عليهما  اللتان  الركيزتان 
قوانا،  �صعفت  حيث  قتالنا  عن  حزمنا  بقلة 

وا�صتاأ�صلنا معظم رجالنا .
الفكر  رجال  من  غريه  قبل  حمدان  وتفطن 
لبناء  اأ�صا�صية  ركائز  اإىل  امل�صلمني  العرب 
يقبلوا  مل  امل�صلمني  اأن  وهي  احل�صارة، 
والطب،  كالريا�صيات  التجريبية  العلوم  على 
اخل�صب  الفكري  اجلانب  هذا  واأهملوا 
العلوم  الإقبال على  اهتماماتهم يف  وح�رشوا 
جمال  »ل  ال�صدد:  هذا  يف  قال  اإذ  النظرية، 
قد  وقبيله  زماننا  يف  الإفرجن  كون  لإنكار 
متهروا العلوم الريا�صية والطبيعية وال�صناعية 
اأخراهم،  باأمر  يتعلق  مبا  تقييدهم  عدم  مع 
وكثري  والهند�صة  والنجوم  الطب  وخ�صو�صا 
من العلميات حتى �صار ذلك كاملخت�ض بهم، 
مع اقرارهم باأن ماأخذهم لذلك كان من كتب 
عندهم  �صح  ما  عليها  زادوا  ثم  الإ�صالم. 

بالتجربة وامل�صاهدة« .

موقف امل�صلمني املتع�صبني

امل�صلمني  موقف  من  حمدان  وتعجب 
مبعامل  الأخذ  عن  �رشبوا  الذين  املتع�صبني 
ذلك؛  بتحرمي  قالوا  بل  الأوروبية  احل�صارة 
كيف  للعجب  »يا  ويقول:  حمدان  في�صتنكر 
يتهجم هوؤلء على مثل هذا التحرمي والتكفري 
ويطيلون  اإجماع.  ول  ن�ض  ول  �صند  بغري 
ويتعامون  خمطئون.  فيه  هم  فيما  األ�صنتهم 

عن �صيوع الربا يف بالد الإ�صالم« .
ولتطبيق احلجر ال�صحي ا�صرتط اأن 
العثمانية،  الوليات  كامل  يف  يعمم 
باأن يعني يف كل ولية طبيب خمت�ض، 
ويفر�ض على وافد اأجنبي، وخا�صة 

اإىل ا�صطنبول .
خوجة  حمدان  اإن  القول  و�صفوة 
اجلزائري يعد بهذا الإدراك لدقائق 
الأمور -منذ قرابة قرنني من الزمن- 
�صخ�صيًة هامة هي على جانب كبري 
الذي  الأمر  والتفتح،  املعرفة  من 
داع  اإ�صالحي  بفكر  ي�صاهم  جعله 
لدرء  ال�صحي  احلجر  اإقامة  اإىل 
الكتفاء  دون  الوباء،  مر�ض  خطر 
التع�صب  بالعزل واحل�رش، واإىل نبذ 
كانوا  ممن  اأو�صاط  يف  واجلمود 
اإىل  كذلك  والداعي  الدين،  ب�صيوخ  ي�صفون 
دون  التجريبية  العقلية  العلوم  على  القبال 
الكتفاء بالعلوم النقلية، وذلك باأخذ ما تو�صل 

اإليه علماء الغرب من نتائج مفيدة  

التداوي  فاإجراء  يكن  " مهما 
ويكون بعد انت�صار الوباء، بينما 
اإقامة احلجر ال�صحي يكون قبل 

انت�صار الوباء وهذا الذي تفطن اإليه 
حمدان خوجة اآنذاك. وهو ال�صبب 

-يف تقديرنا- الذي دفع حمدان 
اإىل تاأليف كتاب اإحتاف املن�صفني 

وتقدميه كم�صروع ق�صد التطبيق 
اإىل ال�صلطان العثماين الإ�صالح اأحوال 

امل�صلمني وتقوية الدولة وجي�صها 
الذي اأجهز على اأغلبه الطاعون "

موقف  من  حمدان  " تعجب 
امل�صلمني املتع�صبني الذين �صربوا عن 

االأخذ مبعامل احل�صارة االأوروبية 
بل قالوا بتحرمي ذلك؛ في�صتنكر 
حمدان ويقول: »يا للعجب كيف 

يتهجم هوؤالء على مثل هذا التحرمي 
والتكفري بغري �صند وال ن�س وال 

اإجماع. ويطيلون األ�صنتهم فيما هم 
فيه خمطئون. ويتعامون عن �صيوع 

الربا يف بالد االإ�صالم« "

�صبق واأن اأعددُت بحثا منذ 
ما يقرب من 40 �صنة مرت؛ 
حول م�صروع هام عر�صه 
حمدان خوجة اجلزائري 

)1773-1841( على ال�صلطان 
العثماين عام 1836؛ اأي منذ 
قرابة قرنني من هذا الزمن، 
دعا فيه اإىل �صرورة تطبيق 

احلجر ال�صحي يف البالد 
العربية االإ�صالمية، هذا 

 )la quarantaine( احلجر
الذي كان يطبق يف بلدان 

اأوروبية دون بالد ال�صلطنة 
العثمانية. وهديف من 

تقدمي هذا املو�صوع تزامنا 
مع انت�صار فريو�س كورونا 

االآن هو التاأكيد على ال�صبق 
الفكري اجلزائري يف التفطن 

اإىل اأهمية تطبيق احلجر 
ال�صحي لدرء اخلطر، يف 
ت�صديه -زمانه- للجهالء 

املتع�صبني من اأ�صباه املفتيني 
امل�صلمني الذين اأنكروا 

التداوي من هذا الوباء.

بعيون املوؤرخ عمريواي احميدة

�حلجر �ل�سحي يف �جلز�ئر خالل �سنة 1836م 

بقلم االأ�صتاذ: قوا�صمية 
عادل، باحث دكتوراه 

جامعة االأمري عبد القادر 
ق�صنطينة.
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املالزم حممد ين علي بلح�سني املولد 
والن�س�أة:

هو حممد بن علي بلح�سني بن عمارة وهنة 
الثوري  با�سمه  كذلك  وعرف  ال�سغري،  بنت 
عر�ش  اإىل  ن�سبة  اجلدري،  علي  بن  حممد 
ال�سطح،  بدوار  ولد  اللمو�سية،  اجلدور 
متتهن  كانت  اأ�رسة  و�سط  يف  1915م.  �سنة 
العائلة  هذه  كنف  يف  وعا�ش  الفالحة، 

املتوا�سعة. 
ا�ستدعى يف �سنة 1936م للتجنيد االجباري، 
عاد  االجباري  التجنيد  فرتة  امت  وملا 
جتارة  مهنة  ليمار�ش  تب�سة،  منطقة  اإىل 
العلماء امل�سلمني  وان�سم جلمعية  املا�سية، 
بعدها  وليتزوج  وهذا  بتب�سة  اجلزائريني 

ورزق بـ 11 ولدا. 

امل�س�ر الن�س�يل والثوري: 
اجلزائريني  الثوار  جمموعة  عودة  وبعد 
اإثر  على  تون�ش  من  �رسيط  لزهر  بقيادة 
م�ساركني  كانوا  التي  التون�سية  الثورة  نهاية 
فيها، عمل لزهر �رسيط على �سم حممد بن 
علي بلح�سني خ�سو�سا واأنه كان من اأقاربه 
�سفوف  اإىل  القبيلة  نف�ش  من  وينحدران 
جبال  منطقة  يف  ين�سط  كان  الذي  فوجه 
النمام�سة بتب�سة، اإىل جانب اأفواج اأخرى من 

�سمنها جمموعة فرحي �ساعي.
حممد  عني  التحريرية  الثورة  تفجري  بعد 
لزهر  لل�سهيد  م�ساعدا  بلح�سني  علي  بن 
�سابقا  جمندنا  كان  واأنه  خ�سو�سا  �رسيط، 
الفرن�سي،  اال�ستعماري  اجلي�ش  �سفوف  يف 
التجنيد  دفعة  �سمن  �سنتني  واأم�سى 
فنون  ويجيد  �سابقا،  ذكرانا  كما  االجباري 
القتال وا�ستعمال ال�سالح احلربي، وهو الذي 
يتمتع بخربة ع�سكرية اهلته لذلك، وقد كتب 
ال�سيا�سية  التطورات  اأهم  مواكبة  �رسف  له 
تب�سة  ناحية  عليها  مرت  التي  والع�سكرية 

اأهمها نذكر: 
امل�ستريي يف  قبل عمر  من  الناحية  تنظيم 

�سهر فيفري 1955م. 
ناحية  تنظيمها  اإعادة 
تب�سة من قبل القائد 
على  ب�سري  �سيحاين 
القلعة  اجتماع  اإثر 
مار�ش  �سهر  يف 

1955م. 
ت  عا جتما ال ا
التي  الع�سكرية 
الناحية  احت�سنتها 
اجتماع  واأهمها: 
اأفريل  ميطرة  وادي 
واجتماع  1955م، 
 18 بوجالل  جبل 

ماي 1955م. 
جي�ش  قوات  جتمع 
الوطني  التحرير 
الكماكم  اأم  بجبل 
جويلية  �سهر  يف 

1955م. 
ال�سهيد  كان  الكربى  اجلرف  معركة  خالل 

متمركزا يف وادي م�سحالة. 

من�ذج ملع�رك حربية �س�رك فيه� 
وق�ده�: 

بلح�سني يف  بن علي  ال�سهيد حممد  �سارك 
عدة معارك حربية لعل اأبرزها: 

معركة جبل اأرقو الكربى 17/18 

جوان 1956م: 

والتي قادها ال�سهيد لزهر �رسيط، وحوايل 
1500 جماهد ح�سب االإح�ساء الذي قام به 
مكلفا  كان  الذي  الهويدي،  بن  اأحمد  تومي 

بالتموين.

معركة �سق�قة اليهودي بجبل اأرقو 
يوم 22 اأوت 1956م:

والتي قادها ال�سهيد لزهر �رسيط، و�سارك 
فيها حممد بن علي بلح�سني، وجدي مقداد، 
اإىل  اأ�سبابها  اإىل جانب 180 جماهد، وتعود 
الفرن�سي  اال�ستعماري  اجلي�ش  قيادة  قيام 
كانت  جمال  �ستة  من  مكونة  قافلة  بتتبع 
ومتوجهة  تون�ش  من  قادمة  ال�سالح  حتمل 
اإىل جبل ارقو، وقامت بتجنيد القوات الربية 
مدعومة باملدفعية و14 طائرة مقاتلة، و06 
الك�سافة،  والطائرات  عمودية،  طائرات 
واأ�سفرت املعركة عن ا�ست�سهاد 27 جماهد، 
وجرح 06 اأخرين، وقد متكنت قوات جي�ش 
ا�سقاط 04 طائرات،  الوطني من:  التحرير 
وبعد  عمودية،  طائرات  ثالث  وعطب 
اال�ستعمارية  القوات  قامت  املعركة  نهاية 
الزورة  باملكان امل�سمى  باإعدام 170 مدين 

وال�سطح. 

معركة راأ�س الطرفة قرب جبل اأرقو 
يوم 26 اأوت 1956م: 

و�سارك  �رسيط،  لزهر  ال�سهيد  قادها  التي 
فيها حممد بن علي بلح�سني، وجدي مقداد، 
قيام  اإىل  اأ�سبابها  وتعود  �سالح،  و�سماعلي 
تابعة  دورية  باكت�ساف  الفرن�سي  الطريان 
كانت حتمل  الوطني  التحرير  لقوات جي�ش 
التموين بفج بوحريق، وتتبعت خط �سريها، 
و�سارك يف هذه املعركة 170 جماهد، وقد 
اأ�سفرت عن: ا�ست�سهاد 22 جماهد، وا�سابة 
09 اأخرين بجراح، وقد متكنت قوات جي�ش 
طائرات   06 ا�سقاط  من  الوطني  التحرير 
نهاية  وبعد  اأخرى،   04 وعطب  حربية، 
باإعدام  الفرن�سية  القوات  قامت  املعركة 
من  مدين   200
�سكان املنطقة. 
معركة حليق 
الذيب جنوب 
جبل اجلرف 

يوم 17 نوفمرب 
1956م: 

قادها  التي 
حممد  ال�سهيد 
بلح�سني  علي  بن 
مقداد  وجدي 
علي  وبراكني 
بن  �سالح  ويون�ش 
ودعا�ش  عمار 
وحممد  عمارة 
وم�ساين  املروكي 
ودربال  لعجال 
عبد الرحمان وب�سري 
بلعي�ساوي و�سارك فيها 180 جماهد، وقد قدر 
تعداد قوات اجلي�ش اال�ستعماري الفرن�سي يف 
الربية  القوات  من  كبري  بـعدد  املعركة  هذه 
طائرة  و12  مقنبلة،  طائرة   36 بـ:  املدعومة 
دبابة  و46  ا�ستك�ساف  طائرات  و06  عمودية 
املدفعية  على  العاملة  الفرق  اإىل  اإ�سافة 
الع�ش،  راأ�ش  مركز  من  ا�ستدعائها  مت  التي 
 18 ا�ست�سهاد  عن  املعركة  هذه  اأ�سفرت  وقد 
متفاوتة  بجراح  اأخرين   09 واإ�سابة  جماهد، 
املنطقة،   �سكان  من  مدين  و22  اخلطورة، 

وقد متكنت قوات جي�ش التحرير الوطني من 
حرق 23 �ساحنة ع�سكرية، وعطب 09 دبابات 

وغنم 18 قطعة �سالح حربي. 
وخالل احداث فيال الكانيا بتون�ش التي اأدت 
اإىل اإ�سابة كل من لزهر �رسيط والوردي قتال 
من  كل  وا�ست�سهاد  بجراح،  �ساعي  وفرحي 
ال�سهيد  اأ�رسف  ب�سري،  وعيدودي  عباد  الزين 
لقوات  اجتماع  على  بلح�سني  علي  بن  حممد 
امل�سمى  املكان  يف  الوطني  التحرير  جي�ش 
دور البي قرب اجلبل االأبي�ش، وهذا لتدار�ش 
الع�سكرية  االإجراءات  واتخاذ  املواقف 
املنا�سبة خا�سة بعد اإ�سابة جل قادة منطقة 
املنطقة  ت�سمية  حتمل  اأ�سبحت  التي  تب�سة 
وبعد  ال�سومام،  موؤمتر  انعقاد  بعد  ال�ساد�سة 
بعد  تب�سة  منطقة  اإىل  �رسيط  لزهر  دخول 

معركتني  يف  �سارك  فقد  تون�ش،  احداث 
جي�ش  قوات  جانب  اإىل  جبالها  يف  حربيتني 

التحرير الوطني، وهما: 
�رسق  اخلر�سف  �سعبة  يف  االأوىل:  املعركة 
دور البي ودامو�ش احلجري، والتي خ�رس فيها 
له  طائرتان، وحتطمت  اال�ستعماري،  اجلي�ش 

03 عربات، ومقتل 26 جنديا. 
 29/28 يومي  اآرقو  بجبل  الثانية:  املعركة 
دي�سمرب 1956، تكبد فيها اجلي�ش اال�ستعماري 
خ�سائر ج�سيمة يف �سفوف قواته، متثلت يف 
طريق  يف  طائرات   04 و�سقوط  قتيال،   50
امل�سقم وكاف احل�سان قرب زورة اأوالد اأحمد 
بن عي�سى مبنطقة قيرب، وعطب 06 �ساحنات 
جمعت يف منطقة املورد قرب عقلة ق�سا�ش. 
اأعيان  اأن  الزمويل  اأحمد  املجاهد  ويذكر 
�رسيط  لزهر  القائد  اأن  علموا  تب�سة  منطقة 
الغر�ش  لهذا  فكونوا  املنطقة  يف  متواجد 
عني  يف  به  وات�سلوا  �سخ�سا،   36 من  وفدا 
الببو�ش، بح�سور كل من: بلح�سني حممد بن 
للمنطقة،  العام  الكاتب  اأحمد  زمويل  علي، 
يون�ش  النوي،  بو�سياف  بلقا�سم،  �رسيط 
جمور  املروكي،  حممد  عمار،  بن  �سالح 
بوزيد، اأحمد ال�سكاح، حفظ اهلل اأحمد، قراد 
بلح�سني  بوحلية،  �سالح  �سحراوي  اإبراهيم، 
الرحمان،  عبد  دربال  حمة،  �رسيط  عمارة 
مناعي حممد  مناعي،  علي  ولد  عمار،  قتال 
الطاهر،  مباركية  احلمى،  �سابوا  بوالزور، 
وقادة االأفواج الذين ح�رسوا املعركتني، حيث 
�رسيط  لزهر  توجه  بعدها  ومن  ليلتهم،  باتو 
التن�سيق  جلنة  طلب  على  بناء  تون�ش  اإىل 

والتنفيذ.
حممد  بولعرا�ش  ت�رسيحات  على  وبناءا 
التحرير  جي�ش  من  فر  الذي  عجريد  بن 
الفرن�سية  للقوات  نف�سه  و�سلم  الوطني، 
يف  �رسح  فقد  ثليجان،  مركز  م�ستوى  على 

طرف  من   392  /86 رقم  ا�ستجوابه  حم�رس 
املالزم تونلوت �سابط اال�ستعالمات بناحية 
ال�رسيعة، يوم 30 مار�ش 1957م، عن التنظيم 
تب�سة،  الوطني مبنطقة  التحرير  العام جلي�ش 

فقد �رسح االأخري يف مبا يلي:
تنظيم وهيكلة جي�ش لزهر �رسيط:  

قائد اجلي�ش: لزهر �رسيط. 
نائب القائد: حممد بن علي بلح�سني. 

هيكلة اجلي�ش: 
فرقة حممد بن اإبراهيم ن�رس اهلل. 

فرقة عزوز بن يو�سف. 
فرقة �سابو احلمي بن عثمان.

فرقة العمري بن حميدة )دوار تروبية(. 
فوج دعا�ش عمارة بن حممد. 

منطقة العمليات الع�سكرية: 
اأ�سلحة  ميتلك  اجلي�ش  هذا  كان 
مثل  ومتنوعة  متطورة  جديدة 
يف  وين�سط  واملوزير،  الباران، 
اجلبل  ت�سمل  عمليات  منطقة 
االأبي�ش حتت قيادة حممد بن علي، 
من  اغتيال  ملحاولة  تعر�ش  الذي 

قبل مغربني.

ا�ستدع�وؤه اإىل تون�س 
وحم�كمته وا�ست�سه�ده:

تون�ش  اإىل  ال�سهيد  ا�ستدعى   
طرف  من  1957م  فيفري  �سهر  يف 
اأمرت  التي  التن�سيق والتنفيذ،  جلنة 
ب�سجنه وتقدميه ملحاكمة ع�سكرية، 
عليه  وحكمت  عليها،  عر�ش  التي 
الثورة  �سجون  يف  وبقي  باالإعدام، 
اإىل اأن نفذ فيه حكم االإعدام يوم 01 

جوان 1958م. 
املجاهد  ت�رسيحات  وح�سب 
عمري عمار بن يو�سف يف حم�رس ا�ستجوابه 
�سبتمرب   28 يوم  الفرن�سية  القوات  طرف  من 
1957م، الذي اعرتف فيه باأنه يعرف بلح�سني 
يف  مالزم  رتبة  يحمل  وهو  علي  بن  حممد 
وهو  �رسيط،  لزهر  بقيادة  التحرير  جي�ش 
م�سجون يف هذه الفرتة يف تون�ش يف تالة، وال 

يعرف بال�سبط وقد تعرف عليه يف اأرقو.  
القائد  املجاهد  يتحدث  ال�سدد  هذا  ويف 
نفذ  الذين  املجاهدين  كل  عن  قتال  الوردي 
فيهم حكم االعدام يف تون�ش بقوله: ملا انتقلت 
اأولئك االبطال  اأ�سماء كل  اإىل القاهرة عرفت 
التبجيل  �ستحقون  وهم  اعدامهم،  مت  الذين 
ت�سحيات،  من  قدموا  ملا  والعرفان  والتكرمي 
قاتلة غرية  كم هي  التو�سيم،  ي�ستحقون  كانوا 
الرجال من االأبطال، اإن هوؤالء بع�ش من الذين 
وزارة  ال�رسيف  اأعدموا يف فرتة تويل حممود 
التن�سيق  جلنة  وع�سوية  الت�سليح،  التموين 
والتنفيذ: �رسيط لزهر، عبا�ش لغرور، حممد 
الباهي  �رسيط،  لزهر  نائب  بلح�سني  علي  بن 
املو�ساوي،  املدعو  بوزيد  ماجور  �سو�سان، 
لزهاري  املدعو  دريد  لزهاري  بلعيد،  حوحة 
اجلدري، بوازدية التومي، عبد احلي ال�سويف، 
عبد احلفيظ ال�سويف، عبد الكرمي هايل، طالب 
بو�ستة.  م�سطفى  عثماين،  التيجاين  العربي، 
جنانه  ف�سيح  واأدخلهم  تعاىل  اهلل  فرحمهم 
وال�سديقني.  وخال�سة  وال�سهداء  االأنبياء  مع 
ال�سهيد حممد بن علي بلحو�سني،  فاإن  القول 
التحريرية  الثورة  يف  الفعال  الدور  له  كان 
فهو  الع�سكري،  امل�ستوي  على  تب�سة  مبنطقة 
اجلي�ش  قوات  هزمية  من  متكن  الذي  القائد 
اال�ستعماري الفرن�سي يف عديد املعارك التي 
قادها واأبرز فيها قدراته و�سفاته الع�سكرية، 
وجي�ش  تب�سة  منطقة  تكون  وبا�ست�سهاده 
قادتها  واحد  فقدت  قد  الوطني،  التحرير 

الع�سكريني واطاراتها البارزين.

يعد ال�سهيد بلح�سني حممد 
بن علي املدعو حممد بن 

علي اجلدري، واحدا من بني 
اأبرز ق�دة جي�س التحرير 

الوطني امليدانيني مبنطقة 
تب�سة، حيث خط اإىل ج�نب 

اإخوانه املج�هدين اأروع �سور 
البطولة والت�سدي لوحدات 

اجلي�س اال�ستعم�ري 
الفرن�سي، حيث �س�رك بقوة 

وفع�لية يف عدة مع�رك 
حربية خ��سته� وحدات 
جي�س التحرير الوطني 

مبنطقة تب�سة، وبرهن على 
قدراته يف القي�دة واإدارة 

املع�رك، يف هذه العدد من 
جريدة الو�سط �سنتطرق اإىل 
جوانب من حي�ة هذا ال�سهيد 

الذي وهب نف�سه فداء 
للوطن وقدم روحه على 

مذبح احلرية. 

من بني اأبرز ق�دة جي�س التحرير مبنطقة تب�سة

جو�نب من حياة �ل�سهيد حممد بن علي بلح�سني 1915-1957م

بقلم االأ�ست�ذ: 
فرح�ين ط�رق عزيز

الثورة  تفجري  " بعد 
التحريرية عني حممد بن علي 
بلح�سني م�س�عدا لل�سهيد لزهر 

�سريط، خ�سو�س� واأنه ك�ن 
جمندن� �س�بق� يف �سفوف اجلي�س 
اال�ستعم�ري الفرن�سي، واأم�سى 

�سنتني �سمن دفعة التجنيد 
االجب�ري كم� ذكران� �س�بق�، ويجيد 

فنون القت�ل وا�ستعم�ل ال�سالح 
احلربي، وهو الذي يتمتع بخربة 
ع�سكرية اهلته لذلك، وقد كتب 
له �سرف مواكبة اأهم التطورات 

ال�سي��سية والع�سكرية التي مرت 
عليه� ن�حية تب�سة "
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عي�شة ق.

يواجه مدوار امتحانا حقيقيا ا�ستعداد 
البطولة  مباريات  رزنامة  و�سع  اإىل 
�سوف  اأنها  علمنا  اإذا  خا�سة  الوطنية 
تلعب يف املو�سم اجلديد من جمموع 
38 مباراة بعدما جرت خالل املوا�سم 
االأخرية يف 30 مقابلة ورغم ذلك اإال اأن 
مواعيد  احرتام  وعدم  الرزنامة  �سوء 
يف  الوطنية  البطولة  اأدخل  اجلوالت 
اأجل  من  الزمن  مع  و�سباق  دوامة 
اإ�سدال ال�ستار عليها نهاية كل مو�سم، 
ويف هذا ال�سدد فاإن املو�سم اجلديد 
�سوف يعرف عدة حتديات من خالل 

املناف�سة  يف  اأندية  اأربعة  م�ساركة 
رابطة  م�سابقتي  لعب  عرب  القارية 
اأبطال اإفريقيا وكاأ�س الكاف وم�ساركة 
العربية  البطولة  يف  ثالثة  اأو  فريقني 
لالأندية يف حال برجمة املناف�سة يف 
جتعل  املعطيات  هذه  جديدة،  طبعة 
و�سع  حتدي  اأمام  الكروية  الهيئة 
املو�سم  ملباريات  رزنامة  اأف�سل 
من  حديد  من  بيد  وال�رضب  اجلديد 
جميع  ولعب  الربجمة  احرتام  اجل 
االأ�سلية  تواريخها  يف  املواجهات 
يعتمدها  التي  احليل  اإىل  ال�سعي  دون 
تاأجيل  اأجل  من  االأندية  م�سوؤولو 

املواجهات ح�سب م�ساحلهم.

جتاوز  حال  يف  فاإنه  ذلك  جانب  اإىل 
كورونا  وباء  جائحة  انت�سار  العامل 
التي  الهيئة  فاإن  املناف�سات  وعودة 
تواريخ  تواجه  �سوف  مدوار  يراأ�سها 
حت�سريية  ترب�سات  وبرحمة  الفيفا 
للمنتخب الوطني االأول واملحلي الذي 
اجلزائري  الدويل  الالعب  تعيينه  مت 
راأ�سه  على  بوقرة  جميد  املعتزل 
املقررة  ال�سان  ملناف�سة  حت�سريا 
العام 2022 ببالدنا، اإىل جانب ارتباط 
املنتخب الوطني بامل�ساركة يف كا�س 
�سائفة  املقررة  للمنتخبات  العرب 
ا�سبال  املقبل يف قطر وخو�س  العام 
املوؤهلة  الت�سفيات  الوطني  الناخب 

بالكامريون   2022 اإفريقيا  كاأ�س  اإىل 
والعامل يف قطر بنف�س العام.

ويف هذا ال�سدد، علمت "الو�سط" اأن 
الهيئة الكروية تدر�س امكانية االعتماد 
للرابطة  جديدة  مناف�سة  �سيغة  على 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  املحرتفة 
 20 الفرق  تق�سم  خالل  من  املقبل، 
التي ت�سكلها اإىل فوجني ي�سم كل منها 
10 اأندية، ت�ستطيع من خاللها برجمة 
كل  نهاية  الفوجني  مباريات  جميع 
اأ�سبوع ولعب جمموع 18 مباراة عن كل 
نهائي  مباراة  خو�س  جانب  اإىل  منها 
على  للتعرف  الفوجني  مت�سدري  بني 
وهي  اجلديد،  الكروي  املو�سم  بطل 

ال�سيغة التي كان مت العمل بها اآخر مرة 
و1999/1998،   1998/1997 مو�سمي 
تنظيم  من  الرابكة  تتمكن  لن  حيث 
مباريات البطولة الوطنية مبجموع 20 
تعودنا  التي  امل�ساكل  ظل  يف  فريقا 
الربجمة  بخ�سو�س  مو�سم  كل  عليها 
رغم اأن املناف�سة كانت خاللها ت�سم 
علمنا  اإذا  فريقا فح�سب، خا�سة   16

مر�سحة  املو�سم  هذا  املناف�سة  اأن 
لالنطالق متاأخرة والتاأجيل اإىل �سهر 
اأكتوبر املقبل وبالتايل غري ممكن اإن 
مل يكن م�ستحيال االنتهاء من برجمة 
وخو�س  واحدة  دفعة  مباراة   38
مقابالت كاأ�س اجلمهورية على مدار 
�سهر  املو�سم  واإنهاء  اأ�سهر  ثمانية 

جوان 2020.

يجد رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار نف�شه اأمام ورطة حقيقية حت�شبا لتح�شري 
رزنامة مباريات البطولة الوطنية املتعلقة مبناف�شة الرابطة املحرتفة الأوىل، خا�شة بعد اعتماد تغيري 

�شيغة املناف�شة حت�شبا للمو�شم الكروي اجلديد 2020/2021 من خالل رفع اأندية الرابطة الأوىل اإىل 
20 فريقا مع جتميد ال�شقوط و�شعود اأربعة فرق من الرابطة املحرتفة الثانية التي �شتتحول اإىل اندية 

هاوية ابتداء من املو�شم املقبل واللعب مبجموعتني ت�شم كل منهما 16 فريقا

مدوار يواجه ورطة حقيقية بخ�شو�س الربجمة ملناف�شة ت�شم 20 فريقا

�قرت�ح تق�ضيم �لبطولة �ملحرتفة �إىل فوجني من 10 فرق
القرتاح يقّل�س عدد مباريات البطولة من 38 اإىل 19 لقاء 	•  

رئي�س املكتب امل�سري  اأكد جابر زغال�س 
لوفاق �سطيف، اأن اأع�ساء جمل�س االإدارة مل 
يتقدموا با�ستقالة كتابية، معربا عن دعمه 
زغال�س،  وقال  النادي،  الأن�سار  واحرتامه 
"كلنا  ام�س:  اأول  تلفزيونية  ت�رضيحات  يف 
له وفاق �سطيف  تعر�س  الذي  الظلم  �سد 
املعقول  غري  فمن  االأن�سار،  فقط  ولي�س 
لتجد  الثاين،  املركز  يف  الدوري  تنهي  اأن 

نف�سك فجاأة يف املرتبة الثالثة"، واأ�ساف: 
"اأن�سار وفاق �سطيف يعتربون اإدارة النادي 
م�سوؤولة عما حدث، وهذا يدفعني للتاأكيد 
اأن فريقنا كان �سحية للقرارات الع�سوائية 
لل�سلطات الريا�سية، وال دخل لالإدارة فيما 
قمنا  اأننا  يعلم  "اجلميع  وتابع:  يحدث"، 
يلعب  الفريق  كان  اأن  فبعد  كبري،  بعمل 
وجيز  ظرف  يف  اأ�سبح  ال�سقوط،  لتفادي 

اجلزائر، وجنح  واخلا�س يف  العام  حديث 
املركز  احتالل  يف  االإدارة  روؤية  بف�سل 
الهاوي  النادي  اأن  "اأوؤكد  وختم:  الثاين"، 
يتلق  مل  �سطيف،  لوفاق  املالك  باعتباره 
االإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  من  ا�ستقالة  اأي 
الفيدرايل  املكتب  قرارات  اأن  واأعتقد 

دفعتهم اإىل اال�ستقالة �سفهيا فقط".
ق.ر.

تعر�س لها خالل اآخر ودية مع ني�س وا�شطر اإىل مغادرة مع�شكر النم�شا

بود�وي يتعر�ض �إىل �إ�ضابة يف �لركبة ويجري 
فحو�ضات معمقة

ه�سام  اجلزائري  الدويل  الالعب  تعر�س 
الركبة  م�ستوى  عبى  االإ�سابة  اإىل  بوداوي 
التح�سريي  الرتب�س  مغادرة  على  اأجربته 
يف  الفرن�سي  ني�س  ناديه  يخو�سه  الذي 
يجريها  التي  لال�ستعدادات  حت�سبا  الن�سما 
اجلديد  الكروي  املو�سم  انطالق  قبل 
ك�سفت  ال�سياق  هذا  ويف   ،2021/2020
يعاين  بوداوي  اأن  فرن�سية  اإعالمية  تقارير 
تلقاها خالل م�ساركته يف  من غ�سابة كان 
املباراة الودية التي لعبها ال�سبت املن�رضم 
مع ني�س اأمام داك ال�سلوفاكي وقدم خاللها 
م�ستويات رائعة بعدما كان خلف االأهداف 
ال�ستة التي وقعها زمالئه، حيث لعب جميع 
اأطوار املواجهة اإال اأنه �سعر باالآالم وهو ما 

ت�رضيحه  يقرر  فيريا  باتريك  مدربه  جعل 
اإىل  اخل�سوع  اأجل  من  فرن�سا  اإىل  للعودة 
فحو�سات طبية معمفة والتعرف على نوعية 
التدريبات  عن  الغياب  وامكانية  اال�سابة 

خالل الفرتة املقبلة.
هذا  ودية  مباراة  ني�س  نادي  و�سيخو�س 
�سال�سبورغ  املحلي  النادي  اأمام  ال�سبت 
يف  ب�سار،  مدينة  ابن  غياب  يف  النم�ساوي 
عطال  يو�سف  مواطنه  �سيكون  املبقابل 
يعود  الذي  وهو  املواجهة  يف  حا�رضا 
من  ال�سفاء  بعد  م�ستواه  غلى  تدريجيا 
م�ستوى  على  تلقاها  كان  التي  االإ�سابة 
�ستة  ملّدة  امليادين  عن  واأبعدته  الركبة 

اأ�سهر كاملة.

حذرت رابطة كرة القدم املحرتفة االأندية 
اأنها لن تاأخذ بعني االعتبار عقود الالعبني 
التي ال تر�سل بوا�سطة اأر�سية "مات�س-برو" 
خالل الفرتة القانونية للت�سجيالت للمو�سم 
الهيئة  واأو�سحت   ،2021-2020 الكروي 
"حتذر  الر�سمي:  موقعها  على  الكروية 
يتم  ال  عقد  كل  باأن  املحرتفة  الرابطة 
برو--  --مات�س  اأر�سية  بوا�سطة  ار�ساله 
يقبل"،  لن  املحددة  القانونية  االآجال  يف 
�سواء  الالعبني  كل  القرار  هذا  ويخ�س 

اأو االأ�سناف ال�سبانية -عقود  منهم االأكابر 
العبي الرديف و ت�سجيل الالعبني ال�سبان- 
و  االأوىل  املحرتفتني  للرابطتني  التابعني 
ما  الكروية  الهيئة  بيان  ي�سيف  الثانية.و 
ت�ستطيع  االأر�سية،  هذه  "بوا�سطة  يلي: 
االأندية القيام بتغيريات يف العقود ال�سابقة 
الراتب"،  قيمة  و  مدتها  يف  وباخل�سو�س 
 5 يوم  تنطلق  الت�سجيالت  باأن فرتة  م�سرية 

اأوت والتي تتزامن مع افتتاح املريكاتو.
ق.ر.

بعد الهزمية يف نهائي دورة ال�شعود اأمام فولهام

بن رحمة يف�ضل يف �ل�ضعود رفقة برينتفورد �إىل �لربميرليغ
ف�سل الالعب الدويل اجلزائري �سعيد 
ال�سعود  تاأ�سرية  بن رحمة يف اقتطاع 
بعد  املمتاز  االجنليزي  الدوري  اإىل 
مباراة  يف  لها  تعر�س  التي  الهزمية 
اللقب التي خا�سها رفقا  نهائي دورة 
اأم�س  اأول  �سهرة  برينتفورد  ناديه 
امللعب  احت�سنها  والتي  فولهام  امام 
رفقاء  وانهزم  "وميبلي"،  ال�سهري 

اللقاء  يف  الوطنية  الت�سكيلة  مهاجم 
امتّد  بعدما  لواحد،  هدفني  بنتيجة 
غلى ال�سوطني االإ�سافيني عقب نهاية 
التوقيت االأ�سلي بالتعادل ال�سلبي، اأين 
توقيع هدفيه  فولهام من  نادي  متكن 
جاء  بينما  و117،   105 الدقيقتني  يف 
يف  برينتفورد  لنادي  التقلي�س  هدف 
االإ�سايف  ال�سوط  من  ال�سائع  الوقت 

يف  لعب  رحمة  بن  ان  ورغم  الثاين، 
جميع  وخا�س  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
اأطوار املواجهة عرب لعب 120 دقيقة 
االإ�سافة  منح  يف  ف�سل  انه  اإال  كاملة 
واأنه  خا�سة  منه،  مرجوة  كانت  التي 
قجم مو�سما رائعا قبل اأن ي�سقط يف 
اآخر جولتني من دوري الدرجة االأوىل 
االجنليزية وي�سيع �سعودا مبا�رضا اإىل 

الربميرليغ، ورغم اأنه جتاوز املرحلة 
االأوىل من دورة ال�سعود ب�سالم اإال اأنه 
�سقط يف الفخ خالل املنعرج االأخري 
فولهام  لفائدة  ال�سعود  بطاقة  وترك 
يونايتد  ليدز  فريقي  رافق  الذي 
وو�ست بروميت�س اإىل دوري االأ�سواء.

عني  مدينة  ابن  م�ستقبل  ويبقى 
واأنه  خا�سة  املتابعة  تيمو�سنت حمل 

�سبق له االإدالء بت�رضيحات حول رغبته 
اللعب يف "الربميرليغ"، واالنتقال اإىل 
فريق جديد املو�سم املقبل يف حال 
برينتفورد يف حتقيق  ناديه  مع  ف�سله 
مرتبطا  الالعب  يبقى  اأين  ال�سعود، 
يف  بخدماته  كبرية  اأندية  باهتمام 

مقدمتها فريقي ت�سيل�سي واأر�سنال.
عي�شة ق.

كرة الري�شة توما�س كاب 2020 

�جلز�ئر تتو�جد يف �ملجموعة �لثالثة
لكرة  رجال  الوطني  املنتخب  يخو�س 
�سمن   2020 كاب  توما�س  مناف�سات  الري�سة 
البلد  الدمنارك  الثالثة اىل جانب  املجموعة 
�سحب  عملية  ح�سب  والهند  اأملانيا  املنظم، 
القرعة التي جرت مبقر االحتاد العاملي للعبة 
بكواالملبور، وت�ستهل اجلزائر امل�سابقة امام 
الهند،  اأخريا  و  اأملانيا  تواجه  ثم  الدمنارك، 
للمنتخب  تواليا  الثانية  هي  امل�ساركة  هذه 
الوطني بطل افريقيا، يف نهائيات دورة توما�س 
كاب بعد 2018 يف تايالندا، و�ستكون اجلزائر 
الهيئة  ن�رضتها  التي  القائمة  -ح�سب  ممثلة 
الدولية- بكل من حممد عبد الرحيم بلعربي، 
ك�سيلة  العرباوي،  الدين  �سيف  حامق،  عادل 
عبد  وحممد  مدال  �سربي  يو�سف  معمري، 
العزيز اأو�سفون، وي�سارك يف دورة الدمنارك 

باأندوني�سيا،  االأمر  ويتعلق  اآخر  منتخبا   12
 ،)1 )املجموعة  هوالندا  و  اجنلرتا  ماليزيا، 
ال�سني، تايبي، فرن�سا و ا�سرتاليا )املجموعة 
2(، ا�سافة اىل كندا، اليابان، كوريا اجلنوبية 

وتايالندا )املجموعة 4(.
اخلا�سة  كاب  اأوبار  ملناف�سة  بالن�سبة  اأما 
�ستكون  االفريقية  القارة  فاإن  بال�سيدات، 
�ستلعب  والتي  افريقيا  بطلة  مب�رض  ممثلة 
اليابان  تايبي،  رفقة  االأوىل  �سمن املجموعة 
لهذه  كاب  اأوبار  و  توما�س  دورتا  ا�سبانيا،  و 
ال�سنة �ستدخالن التاريخ باعتبارهما املرحلة 
اأوروبا  يف  منا�سفة  املنظمة  االوىل  النهائية 
يف املدينة  الدمناركية اآرهو�س من 3 اىل 11 

اكتوبر املقبل.
ق.ر.

تتعلق بالتعديالت على عقود الالعبني املحرتفني وال�شبان

�لر�بطة تفر�ض ��ضتعمال �ضيغة 
"مات�ض-برو"

زغال�س:

 وفاق �ضطيف تعر�ض للظلم و�ال�ضتقاالت �ضفهية

عي�شة ق.



اخلمي�س 06 اأوت   2020  املوافـق  لـ 16 ذو احلجة   1441ه ريا�ضة11

�صحفي  تقرير  ك�صف 
الكلمات  عن  اأم�س  اإ�صباين 
التي قالها زين الدين زيدان 
مدريد  لريال  الفني  املدير 
مواجهة  قبل  لالعبيه، 
مان�ص�صرت �صيتي، ويحل ريال 
ال�صيتي  على  �صيًفا  مدريد 
االحتاد،  الغد مبلعب  م�صاء 
دوري  نهائي  ثمن  اإياب  يف 
اأبطال اأوروبا، ويحتاج ريال 
للفوز بفارق هدفني  مدريد 
اأجل  من  املباراة،  تلك  يف 
علًما  النهائي،  لربع  العبور 
الذهاب  لقاء  خ�رس  باأنه 
�صانتياغو  ملعبه  على 
 .1-2 بنتيجة  برنابيو 

»ديفين�صا  موقع  وبح�صب 
فقد  االإ�صباين،  �صينرتال« 
بجدية  بكل  زيدان  حتدث 
لهم:  وقال  العبيه،  مع 
لكم  قلته  ما  ن�صيان  »عليكم 
ينفعنا  لن  هذا  الدوري،  يف 
اإذا  ننهار  اأال  يجب  االآن، 
ا�صتقبلنا اأي هدف، يجب اأن 
نقاتل حتى الثانية االأخرية«، 
اأن  اإىل  التقرير،  واأ�صار 
كلمات زيدان لالعبيه خالل 
الليغا، كانت تتمثل  م�صابقة 
على  احلفاظ  �رسورة  يف 
لتحقيق  ال�صباك  نظافة 
النجاح اأما يف دوري االأبطال 

فالتعادل لن يُجدي.

�صيتي  مان�ص�صرت  اأعلن 
االإجنليزي اأول ام�س تعاقده مع 
توري�س  فريان  اال�صباين  اجلناح 
من نادي فالن�صيا اال�صباين بعقد 
حني  يف  �صنوات  خم�س  ملدة 
باأن  �صحافية  تقارير  ا�صارت 
مليون   27 بلغت  ال�صفقة  قيمة 
دوالر، وقال مدير كرة القدم يف 
االإ�صباين  �صيتي  نادي مان�ص�صرت 
ت�صيكي بيغريي�صتني: »لقد تابعنا 
كثب  عن  فريان  م�صتوى  تطور 
فريان  اما  اإعجابنا«،  اأثار  وقد 

الر�صمي:  النادي  ملوقع  قال 
اإىل  لالن�صمام  جداً  �صعيد  »انا 
العب  كل  �صيتي.  مان�ص�صرت 
فريق  من  جزءاً  يكون  اأن  يود 

هجومي ومان�ص�صرت �صيتي يعترب 
من اأكرث الفرق التي تعتمد على 
القدم«.  كرة  عامل  يف  الهجوم 
االإ�صباين  �صيتي  مدرب  وي�صعى 
تعزيز  اإىل  غوارديوال  بيبي 
فقدانه  بعد  فريقه  �صفوف 
لقب الدوري االجنليزي املمتاز 
ل�صالح ليفربول، وذكرت تقارير 
ال�صمايل  النادي  بان  �صحافية 
مدافع  ل�صم  اتفاق  اىل  تو�صل 
اآكي  ناثان  الهولندي  بورمنوث 

مقابل 48 مليون دوالر.

ث الربازيلي نيمار دا �صيلفا  حتَدّ
جريمان،  �صان  باري�س  جنم 
م�صبوقة  غري  اإيجابية  بلهجة 
قادما  للفريق  ان�صمامه  منذ 
 ،2017 �صيف  يف  بر�صلونة  من 
ت�رسيحات  يف  نيمار،  وقال 
»تعلمت  الر�صمي،:  ناديه  ملوقع 
مدار  على  الدرو�س  من  العديد 
ع�صت  باري�س،  مع  �صنوات   3
اأخرى  وفرتات  �صعيدة  حلظات 
عند  خا�صة  للغاية،  �صعبة 
ب�صبب  املباريات  عن  غيابي 
 28 �صاحب  واأ�صاف  االإ�صابة«، 
اللحظات  هذه  »جتاوزت  عاما: 
م�صاندة  بف�صل  الع�صيبة 

االأمر  على  وركزت  زمالئي، 
االأهم وهو تقدمي م�صتوى مميز 
للفوز  ذلك  وترجمة  الفريق  مع 
بالبطوالت«، وتابع نيمار: »اإدارة 
م�صجع  واأي  وجماهريه،  باري�س 
قيمة  حاليا  يدرك  القدم  لكرة 
واأعتقد  مباراة،  كل  م�صتوانا يف 

اأف�صل  حاليا  اأعي�س  اأنني 
جي«،  اإ�س  بي  مع  حلظاتي 
ي�صود  االأ�رسي  »اجلو  ووا�صل: 
الهدف  اأجل حتقيق  الفريق من 
يف  ب�صمة  لرتك  ن�صعى  االأكرب، 
املو�صم،  هذا  االأبطال  دوري 
الأننا مل  ذلك،  اأجل  من  �صنقاتل 
ي�صبق اأن كنا قريبني من اللقب«، 
اللعب  اأجواء  »اأتاأقلم على  واأمت: 
مباراة،  بعد  مباراة  فرن�صا  يف 
القوة  من  مزيد  يوجد  هنا 
واخل�صونة،  واملهارة  وال�رسعة 
الرك�س  مهارة  ترتكز يف  وقوتي 
بالكرة واملراوغة لفتح م�صاحات 

لزمالئي لت�صجيل االأهداف«.

لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأثلج 
بايرن  م�صوؤويل  �صدور  القدم 
ت�صيل�صي  مواجهة  قبل  ميونخ 
ثمن  اإياب  يف  املقبل،  ال�صبت 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وقرر 
اليويفا، رفع البطاقات ال�صفراء 
االأبطال  دوري  يف  املرتاكمة 
نهاية  فور  االأوروبي،  والدوري 
البطولتني هذا  النهائي يف  ثمن 
املو�صم، واأ�صارت �صبكة »�صكاي 
اإمكانية  اإىل  اأملانيا«  �صبورت 
ا�صتفادة بايرن من قرار اليويفا، 
كان  الذي  التهديد  مع  خا�صة 

يحيط بالثنائي جو�صوا كيميت�س 
موقعة  قبل  األكانتارا  وتياغو 

البلوز.
بالغياب  مهدًدا  الثنائي  وكان 
تاأهل  حال  النهائي  ربع  عن 
على  حت�صال  اإذا  ميونخ،  بايرن 
بطاقات �صفراء خالل مواجهة 
األكانتارا  حافظ  واإذا  ت�صيل�صي 
دون  �صجالتهما  على  وكيميت�س 
املباراة  يف  بطاقات  اأي  تلقي 
�صيتواجدان  فاإنهما  املقبلة، 
فارغ  ب�صجل  النهائي  ربع  يف 
من البطاقات بعد قرار اليويفا، 

لن  بايرن  العبي  فاإن  وبذلك، 
عن  بالغياب  مهددين  يكونوا 
بعد  النهائي،  حتى  مباراة  اأي 
مع  املرتاكمة  البطاقات  اإلغاء 
وتن�س  النهائي،  ثمن  نهاية 
اأي  اإيقاف  على  اليويفا  لوائح 
بطاقات   3 على  يح�صل  العب 
ال  ما  وهو  البطولة،  يف  �صفراء 
يهدد البافاري يف بقية م�صواره 
نظام  باإلغاء  قرار  اتخاذ  بعد 
املو�صم  هذا  واالإياب  الذهاب 

بعد جائحة كورونا.

االإ�صباين  املرمى  حرا�صة  اأ�صطورة  اأعلن 
نهائياً  القدم  كرة  اعتزاله  كا�صيا�س  اإيكر 
م�صرية  وبعد  عاماً   39 يناهز  عمر  عن 
حافلة باالألقاب، واأ�صفى كا�صيا�س الطابع 
الر�صمي على اعتزاله حني ن�رس بياناً له على 
االإجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  يف  من�صاته 
الأن  املتابعني  اأغلبية  القرار  يفاجئ  ومل 
كثرياً  يلعب  مل   2010 العامل  كاأ�س  بطل 
بع�صلة  م�صاكل  ب�صبب  االأخرية  االآونة  يف 
القلب، وكتب حار�س مرمى اإف �صي بورتو 
واأ�صعب  اأهم  اأحد  هو  »اليوم  الربتغايل 
الوقت  حان  لقد  الريا�صية  حياتي  اأيام 

هو  املهم  »ال�صيء  واأ�صاف:  وداعاً«،  لنقول 
الذين  واالأ�صخا�س  به  ت�صافر  الذي  امل�صار 
يرافقونك، ولي�س الوجهة التي تذهب اإليها 
ب�صكل  ياأتي  واجلهد،  العمل  مع  ذلك  الأن 
دون  القول  ميكنني  اأنه  واأعتقد  تلقائي 
اأنه كان امل�صار احللم«، وبذلك يغلق  تردد، 
كا�صيا�س اإحدى اأكرث ال�صفحات اإ�رساقاً يف 
تاريخ كرة القدم احلديثة وا�صعاً يف جعبته 
25 لقباً، منها مونديال جنوب اإفريقيا 2010 
وثالث   2012  ،2008 اأوروبا  اأمم  يف  ولقبان 
اأوروبا 2000، 2002،  اأبطال  بطوالت دوري 
قلبية  نوبة  وت�صبب  مدريد،  ريال  مع   2014

اأثناء التدريب يف ماي 2019 الإيكر يف توقف 
 1000 اأكرث من  بعد  ب�صكل مفاجئ  م�صريته 
ريال  ن�رس  االأثناء  وبهذه  احرتافية،  مباراة 
تقديره  عن  فيه  عرب  ر�صمياً  بياناً  مدريد 
اأكرب  من  لواحد  الكبرية  ومودته  واإعجابه 

االأ�صاطري يف نادينا وكرة القدم العاملية«. 
جان  املخ�رسم  االيطايل  احلار�س  وعلّق 
كا�صيا�س  مع  تواجه  الذي  بوفون  لويجي 
على  م�صريتيهما  خالل  عدة  منا�صبات  يف 
على  ح�صابه  عرب  ن�رس  اإذ  االأخري،  اعتزال 
كا�صيا�س   مع  عناق  يف  تظهره  �صورة  تويرت 
اأف�صل  املناف�صة جتعلنا  اإن  »يقولون  معلقاً 

لي�صت مثالية ملواجهة  ولكنها  االآخرين  من 
نحو  العقيم  ال�صعي  هذا  رمبا  اأنف�صنا، 
�صكراً  عليه،  نحن  ما  جعلنا  ما  هو  الكمال 
اإيكر، من دونك،لكان كل �صيء اأقل معنى«، 
اأما �صريخيو رامو�س زميله يف ريال مدريد 
ومنتخب »ال روخا« علّق عرب تويرت: »اإن كرة 
اأنت  �صديقي،  يا  ت�صكرك  من  هي  القدم 
اأ�صطورة اإىل االأبد«، واأبدى كا�صيا�س رغبته 
للعبة  االإ�صباين  االحتاد  لرئا�صة  الرت�صح  يف 
يف  عنها  يتخلى  اأن  قبل  الفائت  فيفري  يف 
جوان الفائت ب�صبب الو�صع الذي ولّده وباء 

فريو�س كورونا امل�صتجد يف بالده.

حتدث اأويل جونار �صول�صكاير مدرب 
التتويج  اأهمية  عن  يونايتد  مان�ص�صرت 
بالدوري االأوروبي، وذلك قبل مواجهة 
ثمن  الدور  اإياب  النم�صاوي يف  ال�صك 
النهائي من م�صابقة الدوري االأوروبي، 
وا�صتهل �صول�صكاير املوؤمتر ال�صحفي 
عن  باحلديث  باملباراة  اخلا�س 
البطولة  بلقب  التتويج  يف  طموحه 
الفوز  »تف�صلنا 4 مباريات عن  قائاًل: 
مدار  على  تطور  الفريق  بالكاأ�س، 
املو�صم، ونحن �صعداء باإنهاء املو�صم 
التالية  واخلطوة  الثالث،  املركز  يف 
الو�صول  بعد  بالكاأ�س،  الفوز  هي 
مرتني اإىل ن�صف نهائي كاأ�س الرابطة 

وكاأ�س االحتاد«، وعن اإراحة الالعبني 
املو�صم:  من  تبقى  ملا  االأ�صا�صيني 
ال  امل�صاركة،  يف  يرغبون  »الالعبون 
ولي�س  راحة،  على  احل�صول  يريدون 
على  �صتح�صلون  ال  القول  ال�صهل  من 
الالعبني  رغبة  تكون  اأن  اآمل  الراحة، 
هي الفوز مثلي، بالن�صبة يل، نتجه اإىل 
البطولة بالعبني يرغبون يف االنت�صار، 

ولن مننحهم الراحة«.
اإ�صابات  على  �صول�صكاير  وعلق 
�صيعود  تاونزيبي  »اأك�صيل  الالعبني: 
مع  االأمر  نف�س  �صبتمرب،  بداية  يف 
اأن  املفرت�س  من  الذي  �صاو  لوك 
املقبل،  املو�صم  لبداية  جاهًزا  يكون 

الغد  مباراة  لينجارد  خي�صي  و�صيداأ 
كثرًيا  الفريق  ت�صكيل  يختلف  ولن 
�صهر  يف  ال�صك  واجه  الذي  ذلك  عن 
خلطط  وبالن�صبة  املا�صي«،  مار�س 
اأدوار  لباقي  يونايتد  مان�ص�صرت 
البطولة التي �صتقام يف اأملانيا اأكمل: 
اللحظة  »كانت هناك مناق�صات، ويف 
وتطرق  اأملانيا«،  يف  �صنبقى  احلالية 
اآخر  عن  للحديث  الرنويحي  املدرب 
و�صم  االنتقاالت  �صوق  م�صتجدات 
االنتقاالت  »�صوق  �صان�صو:  جادون 
ياأخذ  انتقال  وكل  طويل،  احلايل 
يكون  وعندما  به،  اخلا�س  امل�صار 

هناك اأخبار �صنوافيكم بها«.

مان�ص�صرت  لعب  اأ�صلوب  تغيري  وعن 
»ال  اأو�صح:  قيادته،  حتت  يونايتد 
توجد طريقة �صحيحة واأخرى خاطئة 
يف التدريب، بالن�صبة يل تواجدت هنا 
كمدرب،  اأعوام  و4  كالعب  عاًما   11
نعمل  وما  االأعوام،  بتلك  وتاأثرت 
والهجمات  العايل  ال�صغط  هو  عليه 
املرتدة«، وبالنظر اإىل تراجع ال�صجل 
�صول�صكاير:  قال  للينجارد  التهديفي 
ي�صجلها يف  التي  االأهداف  زيادة  »مع 
لديه،  الثقة تزداد  اأن  اأرى  التدريبات، 
املدربني،  مع  خي�صي  يبقى  ما  دائًما 

و�صتاأتي االأهداف ال داعي للقلق«.

�ضول�ضكاير: هدفنا املقبل التتويج بالدوري الأوروبي

اإيكر  كا�ضيا�س يعلن اعتزال كرة القدم

نيمار مير باأف�ضل اأوقاته مع البي ا�س جي

بايرن ميونخ اأبرز امل�ضتفيدين من تعديالت اليويفا
مان�ض�ضرت �ضيتي يعلن التعاقد مع توري�س

فولهام يعود 
اإىل الدوري 

الإجنليزي املمتاز

الدوري  اإىل  فولهام  عاد 
القدم  لكرة  املمتاز  االإنكليزي 
الثالثاء  اليوم  م�صاء  فوزه  عقب 
على برينتفورد 2-1 بعد التمديد 
يف نهائي ملحق الدرجة االأوىل، 
و�صاهد جو برايان ابتعاد ديفيد 
رايا حار�س برينتفورد، الذي كان 
ركلة  يتوقع متريرة عر�صية من 
حرة بعيدة، عن مرماه و�صددها 
اأن  ال�صباك 105 قبل  مبهارة يف 
يح�صم الالعب نف�صه الفوز قبل 
من  النهاية  من  دقائق  ثالث 
هرنيك  وقل�س  انفراد،  و�صعية 
لربينتفورد  الفارق  دال�صغارد 
ب�رسبة راأ�س يف الثواين االأخرية 
من عمر املباراة التي احت�صنها 

ملعب وميبلي.

زيدان يحذر لعبيه قبل مواجهة ال�ضيتي
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تقرير علي �سمودي - 
اعالمى واأ�سري حمرر

بكاء ووجع ..

بعالقة  حبيب  الأ�سري  يرتبط   
جتاوزت  التي  والدته  مع  وطيدة 
وتعتربه  بل   ، ال�ساد�س  العقد 
الأحب لقلبها ، فوزعت �سوره يف 
كافة انحاء منزلها يف بلدة يعبد ، 
تخاطبه تارة وت�سلي دوما لنهاية 
 ، ال�سمل  واجتماع  المل  رحلة 
وتقول » ل معنى حلياته بدونه ،و 
تفارق خميلتي  ل  ذكرياته  مثلما 
مكان  كل  تتوزع يف  �سوره  فان   ،
ال�سيوف  وغرف  ال�سالون    ...
واملطبخ وغرفتي ليعي�س معنا يف 
كل حلظة »، وت�سيف » الحتالل 
املظلمة  و�سجونه  بظلمه  قادر 
 ، اج�سادنا  تفريق  على  واملقيتة 
لكن  يومياً اأ�سعر بحبيب يناديني 
لحت�سانه ، ارواحنا �ستبقى حرة  
مع  وتلحتم  الق�سبان  تتحدى 
مهجة قلبي الذي لن نفقد المل 

بتن�سمه احلرية ».

من حياته ..

 يعترب حبيب باكورة اأبناء عائلته 
املكونة من 8 اأنفار ، اأب�رص النور 
 ، يعبد  بلدة  يف  عاماً    36 قبل 
مكان  كل  يف   « والدته  وتقول 
 .. وح�سور  وب�سمة  ذكرى  له 
الوطن  حب  ورويته  عانقته  هنا 
ونتناول  يجل�س  كان  وهناك   ،
متتع    .. ونتحدث  ونفرح  الطعام 
بالخالق احلميدة وبرب الوالدين 
ووطنه  وبلده  العائلة  وحب 
تعليمه  تلقى    « وت�سيف   ،  «
مبدار�س يعبد  حتى انهى ال�سف 
احلادي ع�رص ، وب�سبب الظروف 
املعي�سية ال�سعبة لعائلتنا الكبرية 
، حتمل امل�سوؤولية يف وقت مبكر 
مهنة  وعمل يف  املدر�س  ترك   ،
وتكمل   ،« اعتقاله  حتى  البناء 
مع�رصه  وطيب  خلقه  حل�سن    «
 ، النا�س  مع  الوطيدة  وعالقاته 
يفتقده  بلدتنا  يف  اجلميع  فان 
كبري  بنق�س  ت�سعر  التي  كعائلتنا 

 « وتتابع   ،« لغيابه  ينتهي  ل  وامل 
رغم م�سوؤولياته ، مل ين�سى وطنه 
وواجباته ، �سارك  �سعبه م�سرية 
ببطولته  نعرف  ومل  الن�سال  
ودوره يف مقاومة الحتالل حتى 

اعتقل.
مطاردة واعتقال ..

حتى  حبيب  الحتالل  طارد   
اعتقل   فجر تاريخ 2002/7/8 ، 
وتقول والدته » حتلى بال�سجاعة 
الحتالل  يهاب  مل   ، والقدام 
مبالحقته  فا�ستمر   ، وتهديداته 
اعتقل  حتى  الكمائن  ون�سب 
بها  �سارك  خا�سة  عملية  يف 
الذين  اجلنود   من  الع�رصات 
خالل   بال�رصب  عليه  اعتدوا 
اعتقاله  »، وت�سيف » عندما كنا 
والقلق  اخلوف  م�ساعر  نعي�س 
على حياة وم�سري ابني ، فوجئنا 
 ،  2002-7-9 التايل  اليوم  فجر 
الذي  ملنزلنا  الحتالل  بعودة 
اخرجونا منه لهدمه دون ال�سماح 
العرتا�س  اأو  بال�ستئناف  لنا 
التع�سفي  العقاب  قرار  على 
والظامل »، وتكمل »  بلمح الب�رص 
وتعب  منزلنا  الحتالل  هدم   ،
عائلتنا  و�رصدوا  العمر  و�سقى 
كل  خاللها  ع�سنا  طويلة  لفرتة 
�ساعدتنا  حتى  املعاناة  �سنوف 
ببناء جزء  العامة  وزارة ال�سغال 

على  زوجي  واكمل   ، املنزل  من 
ح�سابنا اخلا�س بناءه واعماره.

حتقيق وحكم ..

ا�ستمر   ، الهدم  �سدمة  بعد   
م�سري  على  التكتم  يف  الحتالل 
للتعذيب  تعر�س  الذي  حبيب 
اجللمة  زنازين  يف  والتحقيق 
زيارته  و�سط حرمان عائلته من 
قا�سية  معاناة  رحلة  وبعد   ،
بال�سجن   حوكم   ، املحاكم  بني 
والدته  وتقول   ، احلياة  مدى 
عدة  من  تعاين  التي  ال�ستينية 
امرا�س مزمنة » مل نهتم بالهدم 
التي  الويالت  رغم  وت�رصيدنا 
الكربى  �سدمتنا  لكن   ، ع�سناها 
انهرت  وعندما   ، احلكم  بقرار 
ابني  وقف   ، املحكمة  قاعة  يف 
معنوياتي  لريفع  وحتدي  ب�سموخ 
ويبعث يف اعماقي ال�سرب والمل 
 ، ال�سنوات  مرت   « وت�سيف   ،«
ونحن ننتقل بني ال�سجون لزيارته 
، فلم يبقى �سجن اإل واحتجز فيه 
�سجن  منذ فرتة يف  ا�ستقر  حتى 
جميع   يف  �سارك  وقد   ، جلبوع 
ال�رصابات املفتوحة عن الطعام 
لدوره   « وتكمل   ،« ال�رصى  مع 
اجلرئية خلف  ومواقفه  الن�سايل 
، تعر�س مرات عديدة  الق�سبان 
الزنازين  يف  واحتجز   ، للعزل 
الزيارات  من  ومنع  النفرادية 

�سموده  من  ينال  مل  ذلك  وكل   ،
وعزميته ومعنوياته.

خوف وقلق
 توؤكد الوالدة اأم حبيب ، اأن فلذة 
من  اعتقاله  منذ  يعاين  كبدها 
وترف�س  �سحية  م�ساكل  عدة 
ادارة ال�سجون عالجه ، وتقول » 
خالل التحقيق ، تعر�س لل�رصب 
الوح�سي على قدمه اليمنى ، وما 
م�ستمرة  اوجاع  من  يعاين  زال 
واثارها ، كما يعاين من م�ساكل يف 
عينيه و�سعف بالب�رص ، وب�سعوبة 
متكنا من ادخال نظارات طبية له 
على ح�سابنا اخلا�س »، وت�سيف 
» يف ظل مر�سه ومعاناته ، قدم 
ع�رصات الطلبات لدارة ال�سجون 
طبيب  على  وعر�سه  لعالجه 

خمت�س لكن دون جدوى.
رحيل الوالد ..

وطيدة  بعالقة  حبيب  ارتبط   
كثرياً  يحبه  كان  الذي  والده  مع 
الوالدة » مل يتوقف عن  ، وتقول 
، لكن  زيارته حتى عندما مر�س 
ال�سحية  امل�ساعفات  ب�سبب 
الدماغ  خاليا  يف  بتلف  وا�سابته 
على  قادراً  يعد  مل  والع�ساب 
زيارته ملدة 6 �سنوات »، وت�سيف 
 ، حبيب  زوجي  زار  مرة  اخر   «
وكان   ، كر�سي  بوا�سطة  كانت 
احلزن الكبري امل�سرتك بيننا وبني 
ابننا ب�سبب و�سع والده الذي كان 
يتمنى حريته وعودته لح�سانه »، 
وتكمل » من �سدة حبه له ، ا�سماه 
والده حبيب تعبرياً عن مدى تعلقه 
به ، وبعدما دمر املر�س �سحته 
، مل يكن يتوقف عن ترديد ا�سمه 
تويف   « وتتابع   ،« عليه  واملناداة 
زوجي ب�سبب �سدة املر�س قبل 3 
�سنوات وهو  يردد ا�سمه ويو�سي 
اولوية حتى   تبقى ق�سيته  وان  به 
يتحرر من ال�سجون، الميان باهلل 
هي   والرادة  والثبات  وال�سرب 
يف  يل   بقي  الذي  الوحيد  المل 
انتظار  حترير ابني  وم�ساهدته 
وعلى  ا�رصتنا   و�سط  مبنزلنا  

مائدة طعام واحدة« .

والدة الأ�سري حبيب فواز  

18 عامُا مل نفرح لأملنا امل�ستمر على غيابه 
منذ اإعتقاله حتى اليوم ،مل اأفرح مبنا�سبة اأو عيد ، مل اأ�سارك النا�س باأي افراح لن اإبني غري 

متواجد معنا ، وخالل اإعتقاله تزوج اأخوانه و�سقيقاته لكن الفرحة مل تدخل منزلنا يف غيابه »، 
قالت الوالدة زينب اأبو عابد ، يف م�ستهل حديثها عن وجعها امل�ستمر على جنلها الأ�سري حبيب فواز 

خمي�س ابو عابد ، املحكوم مدى احلياة ، واأ�سافت » كل يوم نعي�س �سور معاناة رهيبة اأمام ظلم 
الحتالل الذي يعاقب حتى اأحفادي الذين  ل يعرفون خالهم وعمهم  ب�سبب عقابهم باملنع المني 

، وجعنا مل يتوقف منذ  18 عامًا من حياتي ، ق�سيتها و�سط الدموع والمل والوجع ، وكل حلظة 
اأ�سرخ متى تتحطم الق�سبان ويعود لح�ساين ، لكن ل ي�سمعني اأحد .

الدكتور حنا عي�سى – خبري القانون الدويل

الأ�سرى الفل�سطينيون يف معتقالت 
الحتالل …تعذيب.. معاناة وحرمان

خبري   – عي�سى  حنا  الدكتور  اعترب 
الأ�رصى  ق�سية  باأن  الدويل  القانون 
الفل�سطينيني يف معتقالت ومع�سكرات 
العتقال الإ�رصائيلية من اأكرث الق�سايا 
و  ال�سعبي  ال�سعيدين  على  ح�سا�سية 
الفل�سطينية.. ال�ساحة  على  الوطني 
الحتجاجات  تت�ساعد  يوميا  حيث 
مطالبة  املمكنة  الو�سائل  ب�ستى 
هذه  و�ستظل  �رصاحهم،  باإطالق 
لالنفجار  وقابلة  م�ستعلة  الق�سية 
عن  الإفراج  يتم  حتى  حلظة  اأية  يف 
ويف  الفل�سطينيني.  الأ�رصى  جميع 
د.  العام  الأمني  اأ�سار  ذاته  ال�سياق 
واملعتقلني  الأ�رصى  عدد  اأن  عي�سى 
الحتالل  معتقالت  يف  الفل�سطينيني 
بلغ حتى 30 حزيران 2020، نحو 4700 
اأ�سرية، فيما بلغ عدد  اأ�سري، منهم 41 
يف  والقا�رصين  الأطفال  املعتقلني 
وعدد   ،160 نحو  الحتالل  �سجون 
واأكد   .365 نحو  الإداريني  املعتقلني 
خطاب  يف  جاء  ما  على  عي�سى  د. 
الرئي�س حممود عبا�س: “ما يهمنا اأن 
كل اأ�سري ل بد اأن يتنف�س هواء احلرية، 
ونحن لن يهداأ لنا بال اإل بخروج جميع 
الأ�رصى من �سجون الحتالل .. موؤكدا 
اتفاق  هناك  يكون  لن  انه  �سيادته: 
الإفراج  دون  من  اإ�رصائيل  مع  �سالم 
ال�سجون  القابعني يف  الأ�رصى  كل  عن 
الإ�رصائيلية”. واأ�ساف الدكتور عي�سى 
الإ�رصائيلية  ال�سلطات  :”ان  قائاًل 
حتتجز الأ�رصى الفل�سطينيني بعيداً عن 
مناطق �سكناهم يف �سجون تقع خارج 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  حدود 
�سنة 1967 خمالفة بذلك املادة 49 من 
اتفاقية جنيف الرابعة ل�سنة 1949 التي 
اجلربي  النقل  يحظر  انه  على  تن�س 
لالأ�سخا�س  الفردي  اأو  اجلماعي 

الأرا�سي  من  نفيهم  اأو  املحميني 
اأرا�س دولة الحتالل.. ،  املحتلة اإىل 
تن�س  التفاقية  نف�س  من   76 واملادة 
على انه يحتجز الأ�سخا�س املحميون 
ويق�سون  املحتل،  البلد  يف  املتهون 
فيه عقوبتهم اإذا اأدينوا. وقال الدكتور 
عي�سى ان ال�سلطات الإ�رصائيلية خالل 
الأعوام الأخرية تقوم باعتقال الآلف 
من  عدد  بينهم  من  الفل�سطينيني  من 
ع�رصة  الثامنة  �سن  دون  الأطفال 
الفل�سطينيني  اعتقال  وتنتهج  والن�ساء 
بحقهم  التعذيب  اإىل  بالإ�سافة  اإداريا 
املعاملة  و�سوء  التعذيب  ي�سكل  حيث 
جتاه  ال�سجون  اإدارة  تتبعها  منهجية 
املعتقلني الفل�سطينيني للح�سول على 
اعرتافات منهم، حتى و�سل الأمر يف 
العليا  املحكمة  بان  الأخرية  الآونة 
ت�رصع  قرارات  اأ�سدرت  الإ�رصائيلية 
عي�سى  الدكتور  واختتم  التعذيب. 
اأعاله  ذكر  ما  �سوء  وعلى  باأنه  قائال 
املعتقلني  تعذيب  �سيا�سة  تخالف 
الإ�رصائيلية  ال�سلطات  تتبعها  التي 
التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  اأحكام 
اأو  املعاملة  �رصوب  من  وغريها 
و  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   32 املادة 
زمن  املدنيني  تعذيب  متنع  التي 
من   21 املبداأ  اأي�سا  وتخالف  احلرب 
بحماية  اخلا�سة  املبادئ  جمموعة 
لأي  اخلا�سعني  من  الأ�سخا�س  جميع 
ال�سجن  اأو  العتقال  اأ�سكال  من  �سكل 
و املادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل 
املنا�سب  ال�ستغالل غري  التي حتظر 
على  اإجبارهم  بغية  املعتقلني  لو�سع 
تهم  يف  اأنف�سهم  وتوريط  العرتاف 
�سد  معلومات  تقدمي  اأو  جنائية 

الأ�سخا�س من اآخرين.

الحتالل ميّهد لتمديد اعتقال 
اأ�سغر اأ�سري اإداري

الإداري  لتجديد  الحتالل  ميهد 
للمرة الثالثة بحق اأ�سغر اأ�سري اداري 
رام  من  16 عاماً  »�سليمان قط�س«  
اهلل بدعوى اأنه ما زال »م�سدر خطر« 
ال�سهر  اعتقاله  مدة  تنتهي  حيث 
اأفاد  الأ�رصى  اإعالم  . مكتب  القادم 
الطف  اعتقلت  الحتالل  قوات  اأن 
 ،2019/12/19 بتاريخ  قط�س«   «
وحتطيم  عائلته،  منزل  اقتحام  بعد 
يف  التحقيق  اإىل  ونقلته  حمتوياته، 
الأ�سبال  ق�سم  اإىل  ثم  عوفر،  �سجن 
على  اأيام   10 وبعد  ال�سجن،  بنف�س 
اعتقاله اأ�سدرت بحقه حمكمة عوفر 
اإداري ملدة  الع�سكرية قرار اعتقاٍل 
باأن  الأ�رصى  اإعالم  وبني   . �سهور   4
الإداري  جددت  الحتالل  حمكمة 
اأخرى،  اأ�سهر  لأربعة  ثانية  ملرة  له 
يف  الأ�سبال  ق�سم  اإىل  بنقله  وقامت 
اأ�سري  اأ�سغر  ويعترب  جمدو،  �سجن 

اإداري يف �سجون الحتالل، حيث ل 
يزال طالباً يف ال�سف احلادي ع�رص 
يف مدر�سة عني يربود الثانوية . وبني 
الطفل  حمامي  باأن  الأ�رصى  اإعالم 
ا�ستئناف  بطلب  تقدم  »قط�س« 
واإطالق  الإداري  اعتقاله  لوقف 
الحتالل  حمكمة  اأن  ال  �رصاحه 
تدعى  بينما  ال�ستئناف،  رف�ست 
يزال  ل  انه  الحتالل  خمابرات 
لتمديد  ميهد  مما  خطر،  ي�سكل 
حني  ثالثة  ملرة  الإداري  اعتقاله 
تنتهي  والتي  احلالية  املدة  انتهاء 
يف اأغ�سط�س القادم.  جدير بالذكر 
اآخر  �سقيق  »�سلمان«  لالأ�سري  اأن 
اأ�سري وهو« ق�سي« 17 عاماً والذي 
ملدة  بال�سجن  حكماً  بحقه  �سدر 
اإىل غرامة مالية  اإ�سافة  20 �سهراً 
بقيمة 4 اآلف �سيكل  اى ما يعادل 

1300 دولر اأمريكى.
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ق.د/وكاالت

مايك  الأمريكي،  اخلارجية  وزير 
العميقة  تعازيه  بدوره،  قدم  بومبيو، 
ت�رشروا  الذين  اأولئك  كل  »اإىل 
يف  وقع  الذي  الهائل  النفجار  بفعل 
بيان  يف  بومبيو  بريوت«وقال  مرفاأ 
ونقف  كثب  عن  الو�شع  »نتابع  له: 
اللبناين  ال�شعب  مل�شاعدة  م�شتعدين 
كي يتعافى من هذه املاأ�شاة«واأ�شاف 
اأن »فريقنا يف بريوت رفع يل تقارير 
اأ�شاب  الذي  ال�شامل  الدمار  حول 
ي�شكل  بهما؛ مما  اعتز  و�شعبا  مدينة 
حتديا اإ�شافيا يف وقت يقع فيه لبنان 

يف اأزمة عميقة«.
الوليات  باأن  بيانه  بومبيو  وختم 
حتقيق  نتائج  اإىل  تتطلع  املتحدة 
ويف  النفجار  يف  اللبنانية  احلكومة 
انفجار  وقع  الثالثاء،  �شابق  وقت 
ت�شبب  ما  بريوت؛  مرفاأ  يف  �شخم 
اآلف  ب�شقوط 100 قتيل واأكرث من 3 
بجانب  نهائية(،  غري  )ح�شيلة  جريح 
اأ�رشار مادية هائلة يف اأحياء عديدة 

وزير  وفق  و�شواحيها،  بالعا�شمة 
ال�شحة، وبعد تفقده موقع النفجار، 
قال املدير العام لالأمن العام، اللواء 
اإبراهيم، يف ت�رشيح �شحفي،  عبا�ش 
م�شتودعات  اأحد  يف  انفجرت  ما  اإن 
النفجار،  �شديدة  »مواد  هي  املرفاأ 

ول اأ�شتطيع ا�شتباق التحقيقات«.
رئي�ش احلكومة، ح�شان دياب  واأعلن 

 ، الأربعاء،   اأم�ش  وطني  حداد  يوم 
عن  امل�شوؤولون  يدفع  باأن  ووعد 
»الدول  ونا�شد  الثمن،  الكارثة  هذه 
»لبنان  وال�شديقة« م�شاعدة  ال�شقيقة 
الدفاع  جمل�ش  اأعلن  املنكوب«فيما 
»مدينة  بريوت  لبنان  يف  الأعلى 
قرارات  حزمة  �شمن  منكوبة«، 
وتو�شيات ملواجهة تداعيات انفجار 

�شخم وقع يف العا�شمة وعقب اجتماع 
له، برئا�شة رئي�ش اجلمهورية، مي�شال 
اإنه  عون، قال جمل�ش الدفاع الأعلى 
باأ�شباب  بتكليف جلنة حتقيق  اأو�شى 
نتيجة  ترفع  اأن  »على  النفجار، 
الق�شائية  املراجع  اإىل  التحقيقات 
اأيام   5 اأق�شاها  مهلة  يف  املخت�شة، 
من تاريخه، واأن تُتخذ اأق�شى درجات 
امل�شوؤولني«وياأتي  بحق  العقوبات 
فيه  ترتقب  وقت  يف  النفجار 
والدولية  والعربية  اللبنانية  الأو�شاط 
الدولية  املحكمة  حكم  �شدور 

اخلا�شة بلبنان، اجلمعة.
بق�شية  خمت�شة  املحكمة  وهذه 
اغتيال رئي�ش الوزراء اللبناين الأ�شبق، 
�شخم  تفجري  يف  احلريري،  رفيق 
ا�شتهدف موكبه، و�شط بريوت، يف 14 
الثالثاء  انفجار  ويزيد   2005 فرباير 
من اأوجاع بلد يعاين، منذ اأ�شهر، من 
وا�شتقطاب  قا�شية  اقت�شادية  اأزمة 
�شيا�شي حاد، يف م�شهد تتداخل فيه 

اأطراف اإقليمية ودولية.

قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإن جرناالت اجلي�س ببالده اأخربوه اأنهم يعتقدون اأن االنفجار الهائل 
الذي هز مرفاأ بريوت  م�صاء الثالثاء، رمبا كان هجوما بقنبلة، واأ�صاف ترامب يف موؤمتره ال�صحفي اليومي: 

»لقد قابلت بع�س من جرناالتنا العظماء )...( ويبدو اأنهم يعتقدون اأن ما حدث يف بريوت كان هجوما. كانت 
قنبلة من نوع ما«واأعرب الرئي�س االأمريكي عن اأ�صفه ملا وقع يف لبنان، واأكد ا�صتعداد الواليات املتحدة لتقدمي 

امل�صاعدة لهذا البلد العربي وتابع: »انفجار بريوت يبدو وكاأنه اعتداء رهيب«. 

ترامب

جرنالتنا يعتقدون اأن انفجار بريوت هجوم بقنبلة 
انتهاكات م�صتمرة

 عام على اإلغاء الهند للحكم 
الذاتي بجامو وك�شمري 

.  ع�صرات املحتجزين يف ال�صجون اأو قيد االإقامة اجلربية.
.   الهند ت�صعى لتغيري البنية الدميغرافية جلامو وك�صمري

ق.د/وكاالت

الهندية  الإدارة  اإلغاء  على  عام  مر 
وك�شمري يف  اخلا�ش جلامو  الو�شع 
املقاطعة  وتق�شيم   ،2019 اأوت   5
مرتبطني  احتاديني  اإقليمني  اإىل 
زالت  وما  املركزية،  باحلكومة 
امل�شلمني  بحق  النتهاكات 

م�شتمرة.
التي  املجحفة  القرارات  وعقب 
الهندي  ال�شعب  حزب  اتخذها 
اعتُقل  جاناتا(،  )بهاراتيا  احلاكم 
اآلف الأ�شخا�ش، مبن فيهم روؤ�شاء 
حزبيون  وقادة  �شابقون  وزراء 
و�شحفيون،  وحمامون  و�شيا�شيون 
الإدارة  خطوات  عار�شوا  ممن 
الهندية يف جامو وك�شمري ومايزال 
يف  حمتجزين  الع�رشات  هناك 
اجلربية،  الإقامة  قيد  اأو  ال�شجن 
معظم  �رشاح  اإطالق  رغم 
اعتقالهم  مت  الذين  الأ�شخا�ش 

خالل العام املا�شي.
الأمني  الوجود  تعزيز  جانب  واإىل 
املكثف عرب ن�رش مئات الآلف من 
قوات الأمن يف املنطقة، مت اإر�شال 
ع�رشات الآلف من القوات الهندية 
ك�شمري،  جامو  اإىل  الع�شكرية  �شبه 
حلظر  مكثًفا  تطبيًقا  �شهدت  التي 

التجول خالل العام املا�شي.
 ،2020 جانفي   25 من  واعتباًرا 
ال�شماح  الهندية  ال�شلطات  بداأت 
الت�شالت  و�شائل  با�شتخدام 
وك�شمري  جامو  يف  والنرتنت 
ب�رشعة G2 منخف�ش ال�رشعة، بعد 
تخفيف القيود التي جرى تطبيقها 
وحظر  الت�شالت  �شبكات  على 
التوا�شل،  من�شات  اإىل  الو�شول 
الهندية  ال�شلطات  تزال  ل  فيما 
تفر�ش حظًرا على الو�شول خلدمة 

الإنرتنت ال�رشيع.
وق�ّشم حزب بهاراتيا جاناتا، جامو 
اإىل   2019 اأكتوبر   31 يف  وك�شمري 
و«لداخ«،  ك�شمري«  »جامو  اإقليمني 
احتاديان«من  اأنهما »اإقليُمان  معلنا 
ناحية اأخرى، ُمنحت وزارة الداخلية 
عا�شوا يف  الذين  الهنود  املواطنني 
جامو وك�شمري ملدة 15 عاًما، احلق 
يف احل�شول على الأرا�شي والإقامة 
هذه  ودخلت  املنطقة،  يف  والعمل 
القرارات حيز التنفيذ يف 31 مار�ش 
يف  الواردة  لالأخبار  وفًقا  املا�شي 
منح  جرى  اليوم«،  »الهند  �شحيفة 
هندي  مواطن  األف   400 من  اأكرث 
�شفة »مواطن حملي«، وهو ما يعني 
الدائمة  الإقامة  حق  على  ح�شوله 
يف املنطقة، ومتلك العقارات فيها 
اأنها تهدف  اإجراءات يرى اخلرباء، 
جلامو  الدميغرافية  البنية  لتغيري 
و�شعها  ل�شيا�شات  تبًعا  وك�شمري، 
ل  الذي  جاناتا  بهاراتيا  حزب 

يحظى بدعم ال�شكان املحليني.

الهند تنتزع من جامو 
وك�صمري و�صعه اخلا�س

للبحوث  اآ�شيا  جنوب  مبركز  اخلبري 
)GASAM(، حياتي  ال�شرتاتيجي 
اأونلو، قال اإن تعديل املادة 370 من 
الد�شتور يف 5 اأوت 2019، انتزع من 
جامو وك�شمري و�شعه اخلا�ش وعلمه 

وهويته.
)جامو  املنطقة  اأن   ، اأونلو  واأ�شاف 
تطبيًقا  ت�شهد  مازالت  وك�شمري( 
ممار�شة  ظل  يف  التجول،  حلظر 
اجلي�ش الهندي العنف �شد املدنيني 
يف ك�شمري، فيما ي�شتمر تطبيق حظر 
جامو  يف  الإنرتنت  اإىل  الو�شول 
العملية  اأن  اأونلو  وك�شمري،واأ�شار 
منيت  وك�شمري  جامو  يف  التعليمية 
ل  الأطفال  اأن  حيث  كبرية  ب�رشبة 
اإىل املدر�شة،  الذهاب  يتمكنون من 
الأمنية  التدابري  ا�شتمرار  ب�شبب 

وحظر التجول. 
ولفت اأن قانون الإ�شكان اجلديد الذي 
اإىل  يهدف  الإقليم  تطبيقه يف  جرى 
تغيري الرتكيبة ال�شكانية يف املنطقة، 
واأن منح ال�شكان الهندو�ش يف جامو 
حمليون«  »�شكان  �شفة  وك�شمري 
الوزراء  رئي�ش  من  بت�شجيع  جرى 
الهندي نرياندرا مودي واأو�شح اأونلو 
اأن قانون الإ�شكان اجلديد، �شيجعل 
من �شكان ك�شمري اأكرث فقرا، ل�شيما 
ال�شعيد  على  عانى  الإقليم  واأن 
القت�شادي ب�شبب اخلطوات الفا�شلة 
العام  يف  مودي  اإدارة  اتخذتها  التي 
»ما  فاإن  اخلبري،  ووفق  املا�شي. 
يحدث يف املنطقة ل ميكن اعتباره 
اإل اإجراءات ميار�شها نظام احتالل، 
هي  ك�شمري  ق�شية  واأن  ل�شيما 
متاًما  دويل،  بتوافق  حتظى  ق�شية 
الفل�شطينية«وقال:  الق�شية  مثل 
ا�شتخدام  مت  بدء،  ذي  »بادئ 
ال�شيا�شيني  قبل  من  وك�شمري  جامو 
جاناتا،  بهاراتا  ا يف حزب  وخ�شو�شً
يف اإطار التجاذبات ال�شيا�شية لتعزيز 
اأ�شوات  على  وح�شولهم  �شلطتهم 
اأ�شوات  وا�شتقطاب  انتخابية، 
القوميني الهندو�ش، لكن الو�شع الآن 
بات خمتلًفا بعد بدء الإدارة الهندية 
بتغيري الواقع الدميغرايف للمنطقة«. 
وذكر اأونلو اأن اإدارة مودي تهدف اإىل 
اأوت   5 يف  املعابد«  »�شيا�شات  بدء 
ال�شيا�شة  هذه  اأن  اإىل  لفًتا   ،2020
هندو�شية  معابد  بناء  على  تقوم 
من  انتزعت  اإ�شالمية  م�شاجد  على 
تركيا،  اأن  اإىل  اأونلو  ولفت  اأ�شحابها 
العامل،  حول  البلدان  اأهم  من  تعترب 
اإىل جانب باك�شتان، التي تعمل على 

اإي�شال �شوت ك�شمري للعامل.
وختم بالقول: تركيا لي�ش بلًدا ن�شًطا 
اإنها  بل  فقط،  الأو�شط  ال�رشق  يف 
العامل  يف  وفاعاًل  مهًما  دوًرا  تلعب 
�شيا�شاتها  اأن  كما  كله،  الإ�شالمي 
اجلهات  من  العديد  تزعج  فتئت  ما 

الفاعلة يف املنطقة.

مع ت�صرر املخازن وال�صوامع يف مرفاأ بريوت 

لبنان قد يواجه قريبا اأزمة نق�س �شلع رئي�شية 
توقع خبري اقت�شادي اأن تتعر�ش ال�شوق 
ال�شلع  عديد  يف  نق�ش  لأزمة  اللبنانية 
الرئي�شة داخل الأ�شواق املحلية، خالل 
الفرتة القريبة املقبلة، مع ت�رشر كافة 
بريوت،  مرفاأ  يف  وال�شوامع  املخازن 
عن  احلديث  وبعد  البالد  يف  الأكرب 
احتمالية حدوث اأزمة نق�ش يف القمح 
وزارة  طماأنت  املقبلة،  الفرتة  خالل 
بتوفر  الأربعاء،  اللبنانية،  القت�شاد 
اأن  اإل  كميات تكفي ملدة �شهر واحد، 
يزال  ما  الأخرى،  ال�شلع  بقية  م�شري 

جمهول.
القت�شاد  لوزارة  العام  املدير  وقال 
حممد اأبو حيدر، يف ت�رشيح تلفزيوين، 
طحني،  اأزمة  اأمام  لي�شت  بالده  اإن 
يف  الطحني  من  طن  األف   35 »لدينا 
لدينا  �شهر،  ملدة  تكفي  املطاحن 
و�شننقلها  بواخر   4 يف  طن  األف   28
لبنان(«  )�شمايل  طرابل�ش  مرفاأ  اإىل 
عجاقة  جا�شم  القت�شادي  اخلبري 
احلا�شل  الدمار  حجم  قدر  )لبناين(، 
»املرفاأ   ،%80 بن�شبة  بريوت،  مرفاأ  يف 

يحوي خمازن �شلع رئي�شية.. يعني اأننا 
�شنواجه اأزمة نق�ش باملواد الأ�شا�شية، 
ل �شيما الغذائية، يف الأيام املقبلة«لكن 
مقابلة  يف  يتحدث  كان  الذي  عجاقة 
على  يعّول  الأربعاء،  الأنا�شول،  مع 
»عند  اأنه  ويرى  الدولية،  امل�شاعدات 
املجتمع  يجِنّب  اإن�شاين،  حدث  وقوع 

الدويل الأمور ال�شيا�شية«.

مرافئ بديلة
املنظور،  املدى  يف  اأنه  عجاقة،  يرى 
الأخرى  اللبنانية  املرافئ  ت�شتطيع  لن 
»ل�شبب  بريوت  مرفاأ  مكان  حتل  اأن 
املخازن  من حيث  اأنها غري جمّهزة«، 
ومن�شات  وال�شوامع،  والأحوا�ش 

ال�شحن والتخلي�ش.
من  جمموعة  على  لبنان  ويحتوي 
ال�شاحلي،  اخلط  طول  على  املرافئ 
كمرفاأ طرابل�ش )�شمايل لبنان(، ومرفاأ 
يقول  لبنان(  )جنوب  و�شور  �شيدا 
عجاقة: »من ال�شعب اأن ن�شتبدل مرفاأ 
بريوت ب�شهولة، لأن 70 باملئة من تبادل 

لبنان مع اخلارج كان يتم من خالله«.
بريوت،  مرفاأ  يف  املخازن  »معظم 
كانت حتتوي على مواد غذائية ب�شكل 
وهذا  الكماليات،  بع�ش  مع  اأ�شا�شي 
يف  غذاء  اأزمة  اإىل  حتماً  �شيوؤدي  ما 
مبرفاأ  ال�شتعانة  احتمالية  لبنان«وعن 
اأن  عجاقة  يرى  لال�شترياد،  طرابل�ش 
على  قادرا  يكون  قد  املرفاأ  حو�ش 
هي  ما  »لكن  الكربى،  ال�شفن  ا�شتقبال 
لتفريغ  املرفاأ  هذا  جهوزرية  مدى 
تظهر  حمتوياتها«لكن  وتخزين  ال�شفن 
مرفاأ  اإيرادات  تراجع  ر�شمية،  بيانات 
 200 من  اأقل  اإىل   2019 يف  بريوت 
مليونا   313 مع  مقارنة  دولر،  مليون 
يف 2018، مدفوعا برتاجع الطلب على 
ال�شتهالك، نتيجة الأزمة القت�شادية 
الأزمة  تبطيء  ورمبا  البالد  يف 
من  البالد،  يف  والنقدية  القت�شادية 
الرئي�شة،  ال�شلع  وفرة  اأزمة يف  حدوث 
بتجهيز  وقوعها  احلكومة  تدارك  قبل 
واأبرزها  املرايفء  من  اأخرى  بدائل 
من  ثانيا  ياأتي  الذي  طرابل�ش  مرفاأ 

انفجار  وقع  والثالثاء،  حيث اجلهوزية 
�شخم يف مرفاأ بريوت؛ ت�شبب ب�شقوط 
جريح  اآلف   3 من  واأكرث  قتيل   100
مادية  واأ�رشار  نهائية(،  غري  )ح�شيلة 
بالعا�شمة  عديدة  اأحياء  يف  هائلة 
حمد  ال�شحة،  وزير  وفق  و�شواحيها، 

ح�شن، ومرا�شلي الأنا�شول.
اللبنانية،  احلكومة  رئي�ش  واأعلن 
على  وطني  حداد  يوم  دياب،  ح�شان 
جمل�ش  اعترب  فيما  النفجار،  �شحايا 
اللبناين الأعلى، بريوت »مدينة  الدفاع 
قرارات  حزمة  �شمن  منكوبة«، 
وتو�شيات ملواجهة تداعيات النفجار 
ويزيد النفجار الذي وقع الثالثاء، من 
اأوجاع بلد يعاين اأزمة اقت�شادية قا�شية 
م�شهد  يف  حاد،  �شيا�شي  وا�شتقطاب 
ودولية  اإقليمية  اأطراف  فيه  تتداخل 
ويعاين لبنان اأ�شواأ فرتة اقت�شادية منذ 
احلرب الأهلية )1975-1990( ،ترتافق 
ال�شوق،  يف  الأمريكي  للدولر  �شح  مع 
وارتفاع  اللرية  �رشف  ل�شعر  هبوط 

فاح�ش باأ�شعار املنتجات.

لتوقيع �رشكة  اإدانتها  اإيران عن  اأعربت 
اأمريكية اتفاًقا حول الرثوات النفطية يف 
�شوريا، مع »قوات �شوريا الدميقراطية« 
ك/  ب  »ي  تنظيم  ي�شكل  التي  )ق�شد( 
بيان  ويف  الفقري.  عمودها  كا«  كا  بي 

�شادر عنه، قال الناطق با�شم اخلارجية 
الإيرانية، عبا�ش مو�شوي، اإن »توقيع عقد 
الوليات املتحدة الأمريكية  نفطي بني 
القانون  يعار�ش  �شورية  كردية  وجماعة 
ووحدة  �شوريا  �شيادة  وينتهك  الدويل 

اأرا�شيها«و�شدد على اأن ل وجهة قانونية 
املتحدة  الوليات  لأن  املوقع  للعقد 
الأرا�شي  على  حمتلة  قوة  الأمريكية 
املوقع  العقد  »نعترب  واأردف:  ال�شورية 
من  �شوريا  ثروات  لنهب  جديدة  خطوة 

وقعته  املتحدة«والتفاق  الوليات  قبل 
 Delta Crescent Energy« �رشكة 
»ق�شد«،  قوات  مع  الأمريكية،   »LLC
ل�شتخراج النفط ومعاجلته والجتار به 

يف �شمال �رشق �شوريا.

حول النفط ال�صوري

اإيران تدين اتفاًقا بني �شركة اأمريكية و«ق�شد« 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
مكتب اال�ستاذ:ن�سر الدين تيغزة

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان:طريق فوكة الطابق االر�سي 
خلف املحكمة -القليعة والية تيبازة

الهاتف :69 63 36 024 
 06  73  83  51 حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر03 

املواد 412/4 و 612 من قانون االجراءات املدنية واالدارية

بتاريخ الثالث من �سهراوت �سنة الفني وع�رشين 03 /08 /2020
نحن املوقع ادناه اال�ستاذ:�سباب �سفيان م�ستخلف لال�ستاذ/ ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة دائرة اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اعاله مبوجب ترخي�ص با�ستخالف 

�سادر عن ال�سيد النائب العام لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة بتاريخ13 /07 /2020 حتت رقم :6510 /ن ع /20 الغائب ب�سبب العطلة 
بطلب من ال�سيد:داليل عبد احلفيظ 

ال�ساكن ب:حي عدل 594 م�سكن مدخل عمارة ا02رقم 12 حي البدر با�ص جراح والية اجلزائر
واملتخذ موطنه املختار مبكتب اال�ستاذ/ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة

�سد ال�سيد:يل�ص عبد احلق
ال�ساكنب:�سارع اول نوفمرب الرويبة.والية اجلزائر

حاليا موقوف باملوؤ�س�سة العقابية بالقليعة
بعد االطالع على املواد 612 .613و625 من قانون االجراءات املدنية واالدارية وعمال باحكامها 

بناءا على حم�رش عدم وجود املحرر من طرف اال�ستاذ/حمو�ص ا�سيا حم�رشة ق�سائية مبحكمة احلرا�ص
بتاريخ12 /02 /2020

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة الرويبة ق�سم اجلنح بتاريخ05 /06 /18 حتت رقم الفهر�ص 03452 /18 رقم اجلدول 02882 /18 واملمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة الرويبة بتاريخ 
2018/ 11/ 11

املوؤيد بالقرار ال�سادر عن جملي ق�ساء بومردا�ص الغرفة اجلزائية بتاريخ 09 /09 /18 رقم الفهر�ص 05620 /18 
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي .تكليف بالوفاء .ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم RR00409095642  بريد مدينة القليعة بتاريخ02 /03 /2020 

بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي .التكليف بالوفاء .ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 01 /07 /2020 
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي .التكليف بالوفاء .ت�سليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة بتاريخ01 /07 /2020

ومبوجب االمر ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة القليعة بتاريخ 14 /07 /2020 حتت رقم الرتتيب :804 /20 والذي يرخ�ص للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش التكليف بالوفاء على احدى اجلرائد اليومية 
الوطنية طبقا لن�ص املادة 412 /4 من ق ا ج م ا

كلفنا ال�سيد:يل�ص عبد احلق ال�ساكن ب:�سارع اول نوفمرب الرويبة والية اجلزائر حاليا موقوف باملوؤ�س�سة العقابية بالقليعة بان ي�سدد بني ايدينا مبلغ ثالثة ماليني و�ستة مائة وثالثة وخم�سون الف ومائتان و�ستة 
واربعون دينار جزائري )3.653.246.00(دج والذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�ص م�ساف اليه اتعاب التنفيذ واحلق التنا�سبي 

ونبهنا ال�سيد:يل�ص عبد احلق بان له اجل خم�سة ع�رش يوما للوفاء ي�رشي ابتداءا من تاريخ ن�رش م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة واال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن عمارة �ص 11 
�سقة 02 ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية وطبقا ملا يقت�سيه القانون على ان 
يكون الن�رش على نفقة الطالب .
بطلب من ال�سيد:عاليل توفيق 

ال�ساكن ب:حي 324 م�سكن ع 07 باب الزوار والية اجلزائر
املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�ص حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اعاله 

بناءا على عقد اقرار بدين املحرر من طرف مكتب اال�ستاذ مداود حمالوي املوثق املوؤرخ يف 17 /05 /2014  حتت رقم 217 /2014 واملمهور 
بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف نف�ص املكتب 

كلفنا عن طريق الن�سر 
اىل :ال�سيد بورمو�ص حممد بن عمار 

ال�ساكن ب:�ساحة قا�سمي علي ا�سطاوال والية اجلزائر 
بدفعه بني ايدينا خالل االجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على االداء :

مبلغ قدره :10.000.000دج الذي ميثل مبلغ الدين 
ومبلغ 330.705 دج م�ساريف التنفيذ واحلقوق التنا�سبية والر�سم على القيمة امل�سافة له 

ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش 15 يوما للوفاء االرادي ي�رشي من يوم الن�رش و اال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية 
وليكن على علم وحتى ال يجهل 

اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون.

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن عمارة �ص 11 
�سقة 02 ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية وطبقا ملا يقت�سيه القانون على ان 
يكون الن�رش على نفقة الطالب .

بطلب من ال�سيد:عاليل توفيق بن عمر  
ال�ساكن ب:حي 324 م�سكن ع 07 باب الزوار والية اجلزائر

املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�ص حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اعاله 
بناءا على عقد اقرار بدين املحرر من طرف مكتب اال�ستاذ مداود حمالوي املوثق املوؤرخ يف 17 /11 /2013  حتت رقم 507 /2013 واملمهور 

بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف نف�ص املكتب 
كلفنا عن طريق الن�سر 

اىل :ال�سيد عويزرات ب�سرية بنت الطيب 
ال�ساكن ب:�ساحة قا�سمي احمد  رقم 21 ا�سطاوايل والية اجلزائر 

بدفعه بني ايدينا خالل االجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على االداء :
مبلغ قدره :5.000.000دج الذي ميثل مبلغ الدين 

ومبلغ 211.705 دج م�ساريف التنفيذ واحلقوق التنا�سبية والر�سم على القيمة امل�سافة له 
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش 15 يوما للوفاء االرادي ي�رشي من يوم الن�رش و اال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية 

وليكن على علم وحتى ال يجهل 
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون.

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن 
عمارة �ص 11 �سقة 02 ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 28 /07 /2020 املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية 
وطبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب .

لفائدة:البنك الوطني اجلزائري �رشكة .م�ساهمة وكالة عني البنيان رمز 630 ممثل من طرف مديره 
الكائن مقره ب:66 �سارع �سي احممد عني البنيان 

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ 24 /02 /2020 فهر�ص رقم 01877 /20 جدول رقم 
 19/ 06178

بلغنا عن طريق الن�سر  
�سد:ال�سيد بريزيني �سيد علي 

ال�ساكن ب:حي 20 اوت 1955 رقم 14 اوالد فايت اجلزائر 
بن�رش م�سمون احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ :24 /02 /2020

فهر�ص رقم 01877 /20 جدول رقم 06178 /19 
وليكن على علم وحتى ال يجهل 

اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون.

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن 
عمارة �ص 11 �سقة 02 ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 30 /07 /2020 املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية 
وطبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب .

لفائدة:البنك الوطني اجلزائري �رشكة .م�ساهمة وكالة عني البنيان رمز 630 ممثل من طرف مديره 
الكائن مقره ب:66 �سارع �سي احممد عني البنيان 

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ 08 /06 /2020 فهر�ص رقم 02902 /20 جدول رقم 
 19/ 07513

بلغنا عن طريق الن�سر
  �سد:�رشكة لب�ساري نا�رش لنقل الب�سائع على كل امل�ستويات ممثلة مب�سريها لب�ساري نا�رش  

الكائن مقرها ب:مزرعة احمد �سي�سة ال�رشاقة اجلزائر
بن�رش م�سمون احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�سم التجاري/البحري بتاريخ :08 /06 /2020

فهر�ص رقم 02902 /20 جدول رقم 07513 /19 
وليكن على علم وحتى ال يجهل 

اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن عمارة �ص 11 �سقة 02 
ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية وطبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�رش 
على نفقة الطالب .

بطلب من ال�سيد:عاليل توفيق بن عمر  
ال�ساكن ب:حي 324 م�سكن ع 07 باب الزوار والية اجلزائر

املختار موطنا له يف دائرة اخت�سا�ص حمكمة التنفيذ مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه عنه اعاله 
بناءا على عقد اقرار بدين املحرر من طرف مكتب اال�ستاذ مداود حمالوي املوثق املوؤرخ يف 02 /05 /2015  حتت رقم 204 /2015 واملمهور بال�سيغة 

التنفيذية امل�سلمة من طرف نف�ص املكتب 
كلفنا عن طريق الن�سر 

اىل :ال�سيد بورمو�ص حممد بن عمار 
ال�ساكن ب:�ساحة قا�سمي علي ا�سطاوايل والية اجلزائر 

بدفعه بني ايدينا خالل االجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على االداء :
مبلغ قدره :15.000.000دج الذي ميثل مبلغ الدين 

ومبلغ 449.705.00 دج م�ساريف التنفيذ واحلقوق التنا�سبية والر�سم على القيمة امل�سافة له 
ونبهناه بان له اجل خم�سة ع�رش 15 يوما للوفاء االرادي ي�رشي من يوم الن�رش و اال �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية 

وليكن على علم وحتى ال يجهل 
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون.

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن عمارة �ص 11 
�سقة 02 ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة فهر�ص رقم 2759 /20 املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية وطبقا ملا يقت�سيه 
القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب .

املمثل  فتحي  يو�سف حممد  بن  املمثلة من طرف  امل�سوؤولية املحدودة  وذات  الوحيد  ال�سخ�ص  ذات  موؤ�س�سة  العقارية  االمالك  لفائدة:ادارة 
ال�رشعي للجمعية العامة ل�سكان امللكية امل�سرتكة.

الكائن مقرها ب:اقامة ال�سنوبر 66طريق اوالد فايت ال�رشاقة  
بناءا على القرار  ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء تيبازة الغرفة اال�ستعجالية ق�سية رقم  01186 /20 فهر�ص رقم 01272 /20 املوؤرخ يف 29 /06 /2020 

بلغنا عن طريق الن�سر
  ال�سيد:زرقي عبد اهلل 

ال�ساكن ب:طريق اوالد فايت الق�سم 04 قطعة رقم 01 ال�رشاقة 
بن�رش م�سمون القرار ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء تيبازة الغرفة اال�ستعجالية ق�سية رقم  01186 /20 فهر�ص رقم 01272 /20 املوؤرخ يف 29 /06 

 2020/
وليكن على علم وحتى ال يجهل 

اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون

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

مكتب اال�ستاذة/معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س 11 �سقة 02 
ال�سراقة 

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

نحن اال�ستاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�سائية معتمدة لدى جمل�ص ق�ساء تيبازة املوقعة ادناه والكائن مقر مكتبها بحي 100 م�سكن عمارة �ص 11 
�سقة 02 ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة فهر�ص رقم 2760 /20 املت�سمن االذن بن�رش تبليغ ر�سمي يف جريدة يومية وطنية وطبقا ملا يقت�سيه 
القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب .

املمثل  فتحي  يو�سف حممد  بن  املمثلة من طرف  امل�سوؤولية املحدودة  وذات  الوحيد  ال�سخ�ص  ذات  موؤ�س�سة  العقارية  االمالك  لفائدة:ادارة 
ال�رشعي للجمعية العامة ل�سكان امللكية امل�سرتكة اقامة ال�سنوبر .

الكائن مقرها ب:اقامة ال�سنوبر 66طريق اوالد فايت ال�رشاقة  
بناءا على القرار  ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء تيبازة الغرفة اال�ستعجالية ق�سية رقم  01187 /20 فهر�ص رقم 01329 /20 املوؤرخ يف 06 /07 /2020 

بلغنا عن طريق الن�سر
  ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة اللبنانية للرتقية العقارية املمثلة من طرف ممثلها القانوين  

الكائن مقرها ب:66 طريق اوالد فايت ال�رشاقة 
بن�رش م�سمون القرار ال�سادر عن جمل�ص ق�ساء تيبازة الغرفة اال�ستعجالية ق�سية رقم 01187 /20 فهر�ص رقم 01329 /20 املوؤرخ يف 06 /07 /2020 

وليكن على علم وحتى ال يجهل 
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�رش لتن�رش منه ن�سخة ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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اأكرث من 100 قتيل ، واآالف اجلرحى ، ب�سبب 
عنرب  يف  مكد�سة  بقيت  حمجوزة  ب�ساعة 
مبيناء بريوت منذ 2014 ، كاأنها حم�سنة من 
ا�ستكمال تطبيق اإجراءات احلجز اجلمركي 

.
 ، ؟  املتفجرة  املواد  هذه  تعود  فلمن 
هذه  كل  امليناء  يف  مكد�سة  بقيت  وملاذا 
الت�رصف فيها وفقا  يتم  املدة ؟ وملاذا مل 
حتت  امليناء  هل  ؟  القانونية  للإجراءات 
جهات  هناك  ام  ؟  اللبنانية  االإدارة  �سلطة 

اأخرى تغلغلت يف اإدارة امليناء ؟ .
اإراديا ، و باأي  اإداريا اأو ال  اإن تنازل الدولة 
�سكل من االأ�سكال ، عن �سلطتها الأي جهة 
ت�سكل  عن  التغا�سي  و  ال�سماح  اأو   ، كانت 
بروز  اإىل  يدفع  �سوف   ، الهام�ش  �سلطة 
على  ترتكز  قد   ، دولة  داخل  دولة  اإمارات 
خ�سو�سية ، و تتغذى من �سعف الت�سيري، و 
تت�سخم من الغ�سب ال�سعبي ، اإىل اأن تتجذر 
يزداد  الغالب  ويف   ، احلكم  دواليب  داخل 

ن�ساط دولة الظل مع �سعف احلكومة . 
يبقى اإعمال �سوكة الدولة ، و فر�ش �سلطانها 
التحيز  وعدم   ، مكوناتها  جميع  على   ،
ال�سامنة  االأ�سباب  اأحد   ، اآخر  على  ملكِوّن 
يوجد من هو  ،  فل  بقائها  و  ال�ستقرارها 
للعنف  واحتكارها   ، الدولة  اإال  الدولة  فوق 
يجعلها   ، الرمزي  الراأ�سمال  و   ، ال�رصعي 
حتتكر �سلطة االإكراه املادي ، الذي تُخ�سع 
به الكل ، واإال تفجرت املوانئ و املطارات 

، و �ُسمع للدم خرير يف الطرقات .

قلم جاف

دولة يف دولة 
الوليد فرج

تيار"امل�ستقبل اللبناين"

 �شكوك خطرية حتيط 
بتوقيت االنفجار وظروفه

رئي�ش  )يرتاأ�سه  اللبناين  امل�ستقبل  تيار  قال 
احلكومة ال�سابق �سعد احلريري(اأم�ش  االأربعاء، 
بانفجار مرفاأ  "هناك �سكوكا خطرية حتيط  اإن 
وكيفية  وموقعه،  وظروفه،  وتوقيته،  بريوت، 
التي ت�سببت فيه"جاء  ح�سوله، واملواد امللتهبة 
االأنا�سول ن�سخة منه، عقب  بيان تلقت  ذلك يف 
اجتماع حزبي برئا�سة احلريري، يف مقر اإقامته 

ببيت الو�سط.

انطلقت من ميناء اأرزيو

�شفينة جزائرية حتمل الغاز 
امل�شال ت�شل تركيا 

"اللة  �سفينة  اأم�ساالأربعاء  تركيا  اإىل   و�سلت 
غاز  متنها  على  حتمل  التي  ن�سومر"  فاطمة 
"اأرزيو"  طبيعي م�سال، بعد انطلقها من ميناء 
بيانات  من  معلومات  وبح�سب  اجلزائر  غربي 
التي  ال�سفينة  فاإن  الدولية،  ال�سفن  تتبع  نظام 
توا�سل  احلايل  اأوت  من  االأول  يف  انطلقت 

اإبحارها قبالة ال�سواحل اليونانية.
ت�ستوعب  التي  ال�سفينة  ت�سل  اأن  املنتظر  ومن 
اأراأيلي�سي  ميناء  اإىل  مكعبًا  مرًتا  و888  األًفا   144
البلد  بوالية موغل جنوب غربي  يف مرمري�ش 
بناءها  مت  الباهام�ش،  علم  حتمل  التي  ال�سفينة 

عام 2004

وهران

غلق �شاطئ "اجلوالق" 
اأ�سدرت م�سالح والية وهران قرارا يق�سي بغلق 
�ساطئ "اجلوالق" املتواجد ببلدية وهران ب�سبب 
�سوء نوعية املياه بهذه املنطقة، ح�سبما اأفاد به 

بيان للم�سالح الوالئية.

ن�سفها مدمر

بريوت مل تعد عا�شمة "الفرح" اإىل حني
بريوت عا�سمة الفن والفرح باتت بني ليلة و�سحاها 

عبارة عن بيت عزاء كبري، عقب انفجار وقع مبرفئها 
ع�سر الثالثاء واأودى بحياة 100 �سخ�ص وجرح اأكرث 

من 4 اآالف اآخرين وخلف اأ�سرارا مادية كارثية 
باملباين واملمتلكات. 

ق.د/وكاالت

ا�ستفاقت  االأربعاء  اأم�ش  و�سباح 
عا�سته  الذي  كابو�سها  من  بريوت 
من  يعرفون  ال  �سكانها  وبدا  ليل، 
الدمار  م�ساهد  مللمة  يبدوؤون  اأين 
والركام التي انترثت جراء االنفجار 
كيلومرتات،  عدة  امتداد  على 
اخلمود  النريان  األ�سنة  اأبت  فيما 
جوانب  بع�ش  يف  واالنطفاء 
تفلح  ومل  الهائل،  االنفجار  موقع 
اآثار  م�سح  يف  الفائتة،  ال�ساعات 
الدخان الكثيف من �سماء العا�سمة 
وراء  زرقتها  غابت  التي  اللبنانية، 
غيمة �سوداء من دخان النريان وهم 

وحزن �سكانها. 
اللبناين،  واجلي�ش  االأمن  قوات 
الثلثاء-  ليل  من  اعتبارا  فر�ست 
موقع  يف  حمكما  طوقا  االأربعاء 
االأجهزة  ا�ستمرت  كما  احلادث، 
�ساملة  م�سوح  اإجراء  يف  املعنية 

اأو  �سحايا  وجثث  اأ�سلء  عن  بحثا 
االأنقا�ش،  حتت  راقدين  م�سابني 
اأهاليهم االت�سال  اأو مفقودين فقد 

بهم. 
يف  زوارق  اأمنية  فرق  اأطلقت  فيما 
اأي�سا،  مفقودين  عن  للبحث  البحر 
اآثار االنفجار اإىل  �سيما مع امتداد 

البحر ولعدة كيلومرتات.
"هريو�سيما"،  "ت�رصنوبل"، 
اجتمعت  األقاب  كلها  "ناكازاكي" 
مل  حيث  بريوت  كارثة  لت�سوير 
اأو واجهة جميلة  يعد هنالك زجاج 
بريوت  واأ�سواق  �ساحات  ملبنى، 
عن  م�رصب  باالأم�ش  كانت  التي 
اليوم  اأ�سبحت  واحلميمية  اجلمال 
ينت�رص فيها ركام ودمار اأبكى العامل 
قبل  الديِن)الدنيا("  "�ست  وع�ساق 
ق�ست  والثلثاء،  �سكانها  يبكي  اأن 
دامية جراء  ليلة  اللبنانية  العا�سمة 
مرفاأ  يف  �سخم  انفجار  وقوع 
االأولية  التقارير  اأو�سحت  بريوت، 

اأنه نتج عن انفجار اأحد م�ستودعات 
�سديدة  "موادا  يحوى  كان  املرفاأ 
التفجري"وقال مروان عبود حمافظ 
اإن قيمة  اللبنانية بريوت،  العا�سمة 
انفجار  عن  الناجمة  االأ�رصار 
املرفاأ، ترتاوح بني 3 - 5 مليارات 

دوالر، كتقدير اأويل.
وذكر عبود يف ت�رصيحات �سحفية 
اأم�ش االأربعاء، اأن "بريوت اأ�سبحت 
مدمر  ن�سفها  منكوبة..  مدينة 
يتمكنوا  لن  ال�سكان  اآالف  ومئات 
من العودة اإىل منازلهم قبل �سهرين 
احلكومة  رئي�ش  ثلثة"واأعلن  اأو 
حداد  يوم  دياب،  ح�سان  اللبنانية، 

االنفجار،  �سحايا  على  وطني 
اللبناين  الدفاع  جمل�ش  اعترب  فيما 
منكوبة"،  "مدينة  بريوت  االأعلى، 
وتو�سيات  قرارات  حزمة  �سمن 

ملواجهة تداعيات االنفجار. 
كما توعدت وزارة الدفاع اللبنانية، 
االإهمال  عن  امل�سوؤولني  مبعاقبة 
بريوت،  مرفاأ  النفجار  اأدى  الذي 

وخلف كل هذا الدمار يف البلد.
اأوجاع  من  الثلثاء  انفجار  ويزيد 
بلد يعاين منذ اأ�سهر، من تداعيات 
وا�ستقطاب  قا�سية  اقت�سادية  اأزمة 
تتداخل  م�سهد  يف  حاد،  �سيا�سي 

فيه اأطراف اإقليمية ودولية. 

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
منظمة ال�سحة وعلماء ووهان

بدء حتقيق "دويل" ب�شاأن من�شاأ كورونا
ال�سحة  منظمة  من  فريق  اأجرى 
العاملية "مناق�سات مكثفة" مع علماء 
التي  ال�سينية  املدينة  ووهان،  من 
كورونا  لفريو�ش  تف�ش  اأول  بها  ر�سد 
منظمة  حتقيق  اإطار  يف  امل�ستجد، 
الوباء،  اأ�سل  ب�ساأن  العاملية  ال�سحة 
ح�سبما قال متحدث با�سم املنظمة، 
كري�ستيان  املتحدث  وذكر  الثلثاء. 

�سملت  املحادثات  اأن  ليندميري 
ال�سحة  اأبحاث  بخ�سو�ش  حتديثات 
اأن  الباحثون  ي�سك  حيث  احليوانية، 
املر�ش حيواين املن�ساأ وكانت ال�سني 
قد اأغلقت �سوقا للحيوانات الربية يف 
يوم من  بعد  التف�سي،  ووهان مع بدء 
كانوا  امل�سابني  بع�ش  اأن  اكت�ساف 
وتقول  ال�سوق  ي�سرتون من  اأو  يبيعون 

على  جاء  الفريو�ش  اإن  املنظمة 
كان  ورمبا  اخلفافي�ش،  من  االأرجح 
ويرتقب  اآخر  و�سيط  ناقل حيواين  له 
العلماء واحلكومات يف خمتلف اأرجاء 
ال�سحة  منظمة  حتقيق  نتائج  العامل 
التي  وا�سنطن  وبخا�سة  العاملية، 
ح�سدت التاأييد بقوة الإر�سال الفريق.

االإعلم  ق�سم  طلبة  اأحد  اأبدع 
يف  م�ستغامن  بجامعة  واالت�سال 
تفاعلي  فعال  تطبيق  ا�ستحداث 
يخ�ش " كوفيد 19 " ويتعلق االمر 
واخر  اجلامعة  يخ�ش  بتطبيق 
يتمثل يف لعبة الكرتونية ت�سجع على 
واال�ستثمار  والتح�سي�ش  التناف�ش 
عن  معلومات  واكت�ساب  الوقت  يف 
 " اجلامعي  الطالب  وقال  الوباء 
من  ينحدر  وهو   " ب�سيخ  خل�رص 
يف  فكرته  ان  خل�رص  �سيدي  بلدية 
بناءا  جاءت  التطبيق  ا�ستحداث 
ق�سم  وهو طالب يف  اهتمامه  على 
عن  اأبان  الذي  واالت�سال  االإعلم 
الطلبية  املواهب  من  العديد 
العديد  ان�سغال  ملحظته  بعد 

التي  الراهنة  باالأو�ساع  الطلبة  من 
وحاجة  امل�ستجد  الوباء  فر�سها 
الطلبي  الو�سط  ثم  اجلامعة 
الكرتونية  تفاعلية  لف�ساءات 
النظر  ووجهات  االآراء  لتجاذب 
والتوا�سل مع خمتلف املجموعات 
اجلامعي  الطالب  واعترب  الطلبية 
 " ات�سال   " تخ�س�ش  يدر�ش  الذي 
من  اأول  كانوا  بالق�سم  اأ�ساتذته  اأن 
املبدع  وم�رصوعه  فكرته  دعم 
دعم  اإىل  ال�سياق  ذات  يف  داعيا 
ن�ساطها  يف  ابانت  طلبية  مناذج 
فائقة  قدرات  عن  اجلامعة  خارج 
طلبة  منهم  والن�ساط  االإبداع  يف 
بجامعة  واالت�سال  االإعلم  ق�سم 
م�ستغامن واآخرون ين�سطون باحثني 

هذا  واالإعلم  للت�سال  مبخرب 
اجلامعي  ال�ساب  الطالب  واعل 
الطموح انه ب�سدد ا�ستحداث من�سة 
تت�سمن  اأخرى  تفاعلية  الكرتونية 
خدمات للطلبة اجلامعيني وحتاكي 
الدقيق  الراهن  ال�سحي  الظرف 
الطالب  دعم  اأهمية  اإىل  م�سريا 
جماالت  يف  املوهوب  اجلامعي 
معينة ومرافقته يف الدرا�سة وحتى 
بعد التخرج �سمن مقاربة للت�سغيل 
روؤية  وهي  االإبداع  يف  واال�ستثمار 
اأهمية  الو�سية  الوزارة  لها  تويل 
لتفعيل  الطالب  اأ�سار  كما  وحتتاج 
واليات ملمو�سة ت�سجع الطلبة على 

الن�ساط واال�ستثمار يف قدراتهم 
م.مرواين

ي�سرف عليه طالب جامعي من م�ستغامن

تطبيق الكرتوين للتوعية مبخاطر الكورونا

امل�سوؤولية  ذات  مبادراتها  موا�سلة 
تُكثف  للموؤ�س�سة،  االجتماعية 
Ooredoo دعمها للجهود املبذولة يف 
مكافحة انت�سار وباء الكورونا فريو�ش 
مع  بال�رصاكة  وتطلق   )19-Covid(
عملية  اجلزائري  االأحمر  الهلل 
توزيع �رصائح SIM لفائدة املواطنني 
اإجلوؤهم  مت  الذين  اجلزائريني 

م�ستوى  على  احلجر  يف  وو�سعوا 
الغر�ش.  لهذا  املخ�س�سة  الفنادق 
�رصائح  لتوزيع  العملية  هذه  تخ�ش 
SIM املواطنني اجلزائريني الذين مت 
والذين مت  الوطن  اإجلوؤهم من خارج 
ايوائهم يف خمتلف الفنادق املتواجدة 
بجاية،  عنابة،  ق�سنطينة،  واليات  يف 
العا�سمة  واجلزائر  وهران  بومردا�ش، 

مع  ات�سال  على  بالبقاء  لهم  لل�سماح 
اأقاربهم والربط باالأنرتنت طوال فرتة 
اأي�سا  ا�ستفادوا  كما  ال�سحي  احلجر 
 Anaflix للتطبيقني  ولوج جماين  من 
الذي مينح ولوج غري حمدود ملحتوى 
الذي   Anazikو حملي،  �سينمائي 
املو�سيقية  القطع  من  جمموعة  مينح 

ملختلف االذواق الفنية.

لفائدة اجلزائريني الذين مت اإجالوؤهم من خارج الوطن

 SIM �شرائح  لتوزيع  وا�شعة  عملية  تطلق   Ooredoo

اإح�شائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�سابة   551 ت�سجيل    .
خالل 24 �ساعة االأخرية

.     ارتفاع اإجمايل االإ�سابات اإىل 
33055

جديدة  وفاة   13 ت�سجيل     .
االأخرية  �ساعة   24 خالل 

رحمهم اهلل.
.    ارتفاع اإجمايل الوفيات  اإىل 

1261
.      ت�سجيل 427 حالة �سفاء 

لتح�سني  الوطنية  الوكالة  وقعت 
اأم�ش  "عدل"  تطويره  و  ال�سكن 
اتفاق مع �رصكة  االأربعاء برتوكول 
املياه والتطهري للجزائر "�سيال" 

هياكل  بت�سيري  التكفل  يت�سمن 
ال�سكنية  باملواقع  املائية  املوارد 
الأحياء عدل، ح�سبما اأفاد به بيان 
وكالة "عدل"و قد وقع االتفاق من 

طرف املدير العام لوكالة "عدل" 
املدير  و  بلعريبي  طارق  حممد 
بري�ش،  بال  كابي  "�سيال"  لـ  العام 
لتح�سني  الوطنية  الوكالة  مبقر 
ال�سكن وتطويره بالعا�سمة و ذلك 
امل�ساعد  العام  املدير  بح�سور 
ر�سيد  العقاري  الت�سيري  لفرع 

بل�ش .

وكالة "عدل" توقع مع "�سيال" 

اتفاق ل�شمان تزويد االأحياء باملاء 

تهنئة
حتتفل  الربعمة 

اأنيا  "براهيمي 
رمي"  اليوم  6 اأوت 

بعيد ميالدها 
لذلك والدها  
"وليد" واأمها 

وجدها وجدتها 
يتمنون لها  عيد 

ميالد �سعيد  
و يت�سرعون هلل 

اأن يحفظها و 
يوفقها.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

