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فاعلون و نا�سطون لـ"لو�سط": 

تطهري �خلدمات �جلامعية من �لف�ساد �أولوية 
•      فاحت �سريبلي: قرار  الرئي�س يتجاوب مع املطالب الطالبية 

االقت�سادي امل�سروع  لتقود  على اجلامعة  الرئي�س يراهن  بو�سياف:  حممد      •

ثمنت نقابة  التعليم العايل و املنظمات الطالبية  قرارات الرئي�س حول فتح املا�سرت و حت�سني 
اخلدمات االجتماعية، يف حني �سددت على �سرورة  اأن تعك�س االإ�سالحات اجلامعية يجب اأن 

تعك�س توجهات اجلزائر اجلديدة.
اإميان لوا�س 

اأعطى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون كما  تعليمات باإحداث اإ�صالحات 
قطاع  م�صتوى  على  وعميقة  هيكلية 
مبراجعة  طالب  اأين  العايل،  التعليم 
النقل اجلامعي خللق املناف�صة  نظام 

وجتنب االحتكار.
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأمر  
الإجراء  العايل  التعليم  وزير  تبون  
للقطاع،  وعميقة  هيكلية  اإ�صالحات 
اأو�صع  و�صمن  القريبة  االآجال  يف 
التفكري  ي�صمل  ممكن،  ت�صاوري  اإطار 
اخلدمات  منظومة  الإ�صالح  ال�صامل 
النفقات  عقلنة  عرب  اجلامعية، 
للطلبة،  املقدمة  اخلدمات  وحت�صني 

من االإيواء اإىل النقل.

فاحت �سريبلي
الرئي�س يتجاوب مع املطالب 

الطالبية 

ثمن رئي�س منظمة الطالبية اجلزائرية 
التي  القرارت  �رسيبلي  فاحت  احلرة 
بخ�صو�س  اجلمهورية  رئي�س  اإتخذها 
قطاع التعليم العايل و البحث العلمي، 
اجلمهورية  باأن   الرئي�س  معتربا 
اجلامعة  باإبالء   الطالبية  للمطالب 
احلكومة  برنامج   �صمن  اأهمية كربى 
الرامي اإىل مبا�رسة اإ�صالحات هيكلية 
يتعلق  ما  خ�صو�صا  للقطاع  عميقة 

باخلدمات اجلامعية.
اجلزائرية  الطالبية  منظمة  اأ�صادت 
قطاع  يف  املتخذة  القرارات  احلرة 
ملف  اإ�صالح  اأبرزها  العايل  التعليم 
اإعتربه  الذي  اجلامعية  اخلدمات 
منذ  �صائك  ملف  كان  طاملا  ال  باأنه 
زمن ، يف حني و�صفت  منظمة  قرار  
االلتحاق  جمال  فتح  اإىل  الرئي�س 
الطلبة  الجتياز  الدكتوراه  مب�صابقات 
العادل  بالقرار  انتقاء  دون  االمتحان 

و املن�صف.
اإىل �رسورة  الو�صاية  ودعت املنظمة 

جتمع  وطنية  ندوة  عقد  اإىل  التوجه 
يف  الفاعلني  و  االجتماعيني  ال�رسكاء 
الإ�صالح  بتو�صيات  للخروج  القطاع 
التوجه  �رسورة  اإىل  داعية   ، القطاع 
للق�صاء  للطالب  املبا�رس  الدعم  اإىل 
قطاع  يف  امل�صجل  الف�صاد  على 

اخلدمات اجلامعية . 
طاملا  ال  باأنها   املنظمة   اأكدت 
تر�صيد  نحو  الذهاب  اإىل  رافعت 
اخلدمات  بقطاع  العمومية  النفقات 
ذو  عمومي  قطاع  اأجل  من  اجلامعية 
التوجه نحو  طابع اقت�صادي خا�س و 
الدعم املبا�رس للطالب ، كا�صفة باأنها  
م�رسوع  الو�صية  الوزارة  اإىل  �صرتفع 
يكون  لكي  ال�صاأن  هذا  يف  مقرتح 
اإ�صالحا عميقا و لي�س عقيم ك�صابقه.
و�صددت املنظمة �رسورة االإ�رساع يف 
التي  اجلديدة  القوانني  عن  الك�صف 
تنظم م�صابقات الدكتوراه، و اال�رساع 
يف تقييم حقيقي لنظام  ال ام دي، مع  
احلر�س على اجراء الطلبة للرتب�صات 

والتطبيقي  النظري  بني  يزاوج  مبا 
املوؤ�ص�صات  مع  �رساكات  وعقد 
مب�صار  ال�صلة  الذات  والهيئات 
 »: امل�صدر  ذات  اأ�صاف  -و  التكوين. 
من  اال�صتفادة  على  العمل  من  البد 
باملهجر  اجلزائرية  الكفاءات  خربة 
على  االنفتاح   ، االأجنبية  واجلامعات 
االجنليزية  وخا�صة  االأجنبية  اللغات 

�صمن م�صار التكوين.« 
فاحت  يقودها  التي  املنظمة  ودعت 
ب�صوق  اجلامعة  ربط  اإىل   ، �رسيبلي 
التخ�ص�صات  النظر يف  ال�صغل واإعادة 
متطلبات  مع  يتما�صى  مبا  املفتوحة 
الن�صيج االقت�صادي والوظيفي، م�صرية 
تر�صيد  نحو  لذهاب  مرافعتها  اإىل 
اخلدمات  بقطاع  العمومية  النفقات 
ذو  عمومي  قطاع  لتح�صيل  اجلامعية 
باأنها  م�صرية  خا�س،  اقت�صادي  طابع 
م�رسوع  الو�صية  الوزارة  اإىل  �صرنفع 
مقرتح يف هذا ال�صاأن من اأجل اإ�صالح 

عميق.

 حممد بو�سياف : 
اجلامعة لقيادة التغيري 

االقت�سادي
حممد  ال�صيا�صي  املحلل  اإعترب 
عبد   اجلمهورية  رئي�س  باأن   بو�صياف 
تكون  اأن  يراهن على  تبون  املجيد 
القاطرة  لتكون  اجلزائرية  اجلامعة 
يف  االقت�صادي  امل�رسوع  تقود  التي 
الفتا  املعرفية،  �صياقاته  كل  عامل 
املنظومة  يف  االندماج  ال ميكن  باأنه 
بوابة  عرب  اإال  املعوملة  االقت�صادية 
اعترب  العلمي.  والبحث  اجلامعة 
خ�س  ت�رسيح  يف  بو�صياف  حممد 
التي  باأن االإجراءات  الو�صط  به 
متهيد  تعترب   تنفيذها  الرئي�س  ينوي 
خو�س  اإىل  وحفزه  القطاع  خل�صخ�صة 
الذاتي  واالعتماد  املناف�صة  غمار 
االقت�صادية  القطاعات  مع  والعالقة 
اجلامعات  هذه  ر�صيد  لبناء  املختلفة 

الرثوة  خلق  يف  وامل�صاهمة  جهة  من 
 ، الوطني  االقت�صاد  عجلة  وحتريك 
يف  تدور  الرئي�س  فل�صفة  باأن   الفتا 
بع�س  ف�رسه  كما  ال  امل�صاحات  هذه 
الرئي�س  اأن  �صور  ممن  امل�صتعجلني 
يفتقد اإىل روؤية وبرنامج يف هذا القطاع 
 »: بو�صياف  حممد  وقال  احل�صا�س. 
تاأخذ االإ�صالحات يف القطاع اهتماما 
ميكن  وال   ، الرئي�س  برنامج  من  بالغا 
ت�صور اّطالع اجلامعة بهذه املهمة دون 
تاأهيل وحتفيز وخلق جو من املناف�صة 
الهياكل  م�صتوى  على  �صواء  والتحفيز 
باإقحام فكرة اال�صتقاللية واخلو�ص�صة 
واالنفتاح االإرادي لكل جامعة ، اأو على 
لكل من  ي�صمح  املوارد بحيث  م�صتوى 
اأن  العلمي  م�صاره  ا�صتكمال  يف  يرغب 
اأق�صام  يف  املتقدمة  باالأطوار  يلتحق 
اإطار  يف  ذلك  كان  اأو   التدرج  بعد  ما 

التكوين املتوا�صل عن بعد ».

اعترب الدكتور ناجح خملوف اال�صتاذ والباحث 
بجامعة حممد بو�صياف بامل�صيلة  اأن  قطاع 
غرار  وعلى  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
كورونا،ومن  بجائحة  تاأثرت  القطاعات  باقي 
الدولة  اتخذتها  التي  الوقائية  االإجراءات  بني 
احرتازي  كاإجراء  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  غلق 
الدرا�صية  ال�صنة  م�صار  على  اثر  مما  وقائي 
ال�صنة  وبقيت  اجلامعي  املو�صم  اإمتام  وعدم 
اأن  القول  ميكن  وعليه  معلقة،  اجلامعية 
�صق  القراءة؛  حيث  من  �صقني  اتخذ  القرار 
وهو  كورونا  الأزمة  احلايل  بالظرف  يتعلق 
يف  الف�صل  ب�رسورة  اجلمهورية  رئي�س  تاأكيد 
�رسورة تبني بروتوكول الإنهاء ال�صنة الدرا�صية 
بالدخول اجلامعي اجلديد  وبروتوكول خا�س 
2021- 2020 . وعن ال�صق الثاين من القرارات 
اجلمهورية  رئي�س  تعهدات  �صمن  تدخل  فهي 
يف  جميعا  ت�صب  والتي  االنتخابية  حملته  يف 
للجامعة  بالن�صبة  االنطالق  كوابح  حتديد 
باالإ�صالحات  عنها  عرب  والتي  اجلزائرية 
رئي�س  تكليف  هنا  نقراأ  اأي  العميقة  الهيكلية 
اجلمهورية وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
االإداري  االإ�صالح  باإعداد خارطة طريق تظم 
والبيداغوجي مبا ي�صمن حتقيق اأهداف نظام 
ل م د التي ت�صمن تكوين نوعي ل�صمان اندماج 
على  اجلامعة  انفتاح  وكذا  اأح�صن،  مهني 
حميطها االجتماعي واالقت�صادي، كما ن�صمن 
ارتباط نوعية التعليم بالنجاح يف احلياة العامة 

واال�صتفادة التي يتيحها للجميع 
كما جاء يف القرارات اإ�صالح �صامل مع اإمكانية 

تو�صيع امل�صاورات لقطاع اخلدمات اجلامعية 
قطاع  اعتبار  على  جدا  مهنة  نقطة  وهي 
اخلدمات ا�صاأل الكثري من احلرب حول ميزانية 
واملحاكمات  االختالالت  وبع�س  ت�صيريه 
تورطهم  ومدى  امل�صوؤولني  ملختلف  الدورية 
النقل  �صفقات  خا�صة  الت�صيري  اأزمة  يف 
ميكن  وهنا  االإيواء  ميزانية  وعبئ  واالإطعام 
تغيري  اإىل  يهدف  اجلمهورية  رئي�س  اأن  القول 
جذري يف قطاع اخلدمات عن طريق جتويده 
وعقلنة ت�صيريه الن هذا القطاع ميزانيته تفوق 
ميزانية قطاع اجلامعة يف جمال البيداغوجيا 
والبحث وحمل الرئي�س الوزارة املعنية بتقدمي 

بديل يخ�صع للحوكمة الر�صيدة. 
املا�صرت واإلغاء الت�صنيف وامل�صابقة للجميع

االأ�صد  اأخذت ح�صة  الذي  القرار  النقطة  اأما 
يف التناول على م�صتوى الو�صائط االجتماعية 

املا�صرت  يف  الطلبة  اأمام  التكوين  فتح  وهو 
العبارة  انتقاء م�صبق هذه  اأي  والدكتوراه دون 
الدكتوراه  اأن  يعتقد  الكثري  جعلت  من  هي 
للجميع بدون اأي �رسط لكن اأعتقد اأن القرار 
يخ�س اإلغاء الت�صنيف وامل�صابقة للجميع الأنه 
ترتيبي  �صكل  هو  د  ج  ب  اأ  الت�صنيف  حاليا 
قليلة  تكوين  منا�صب  فتح  مع  املعدل  ح�صب 
هنا يجد اغلب الطلبة حمرومون من امل�صاركة 
الدكتوراه؛  على  واحل�صول  امل�صابقة  يف 
مراحل  يف  العالمات  ت�صخيم  اإىل  باالإ�صافة 
النجيب  الطالب  يحرم  املا�صرت  يف  التكوين 
مو�صوعيا  اأكون  وحتى  العادي؛  الطالب  قبل 
م  ل  بنظام  ل�صيق  احلقيقة  يف  الت�صنيف  فاإن 
د لكن لالأ�صف تعاملنا مع نظام ل م د بعقلية 
النظام الكال�صيكي ومل نحدد الو�صائل والبيئة 
هذا  اأن  واعتقد  النظام  هذا  لنجاح  الالزمني 
اإ�صالحي  منه  اأكرث  تدبريي  اإجراء  هو  القرار 

يحقق مبداأ تكافوؤ الفر�س اأمام الطلبة 
العايل  التعليم  وزارة  اأن  امل�صدر  ذات  اأ�صاف 
كوابح  لتحديد  مو�صوعية  فر�صة  اأمام  اليوم 
بع�س  حلحلة  طريق  عن  الفعلية  االنطالق 
خارج  باجلامعة  الناأي  يف  املتمثلة  التحديات 
باجلمعيات  واالرتباط  ال�صيا�صية  التجاذبات 
القانوين  االإطار  حتديد  وكذا  اجلماهريية 
لن�صاط التنظيمات الطالبية والنقابات،تفعيل 
دماء  و�صخ  ميزانيتها  ودعم  البحثية  املخابر 
الت�صيريية  كوادرها  م�صتوى  على  جديدة 

تتما�صى وراهن املرحلة الرقمية.
عبدال�سالم.غ

اتفاقية ال�سراكة مع االحتاد االأوروبي

حكومة جر�د لت�سحيح �خلطيئة �لكبرية
االأخري  االجتماع  يف  اجلمهورية  رئي�س  اأمر 
االتفاقيات  النظر يف  باإعادة  الوزراء  ملجل�س 
املوقعة مع دول الف�صاء االأوروبي والتي حتدد 
باعتبار  الطرفني  بني  وال�صلع  املواد  حركة 
حتمل  عليه  يتوجب  مت�رسرا  طرفا  اجلزائر 
وتتحول  املالية  مقدراته  ت�صنفذ  كبرية  اأعباء 
معها بالدنا اإىل جمرد متجر كبري ملا تلفظه 

امل�صانع االأوروبية بال ح�صيب وال رقيب.

رزيق،  كمال  احلايل  التجارة  وزير  اأن  ويذكر 
اإىل  ودعا  االتفاقية،  على  حتفظه  عن  اأعرب 
متوازنة  غري  اأنها  بدعوى  فيها،  النظر  اإعادة 

وت�رس مب�صلحة اجلزائر.
م�صدال  عبدالقادر  االقت�صادي  اخلبري  اعترب 
اأي  واحد..  اجتاه  ذات  هي  االتفاقيات  هذه 
واالأوروبي  االأجنبي  املنتج  دخول  تخدم  اأنها 
ب�صورة خا�صة يف ظل فراغ وا�صح من اجلانب 

غري  الوطني  االإنتاج  اأن  حيث  اجلزائري 
عملية  عند  يخ�صع  تناف�صي..  غري  متنوع.. 
التي  االأ�صواق  مبقايي�س  يعرف  ملا  الت�صدير 
يوجه اإليها ومع عدم املطابقة مينع من دخول 
القدرات  اأن  املتحدث   قال  و  االأ�صواق  تلك 
التكفل  للجزائر �صعيفة من حيث  الت�صديرية 

باملنتج الوطني القابل للت�صدير
عبدال�سالم .غ

الدكتور ناجح خملوف اأ�ستاذ باحث بجامعة امل�سيلة

قطاع �لتعليم �لعايل يحتاج قر�ر�ت جريئة
اأكد عدة خرباء اقت�صاديني خالل حديث جمعهم 
اأن �رساء �صكن وفق  اأم�س،  مع يومية »الو�صط«، 
التخفيف  يف  �صي�صاهم  االإ�صالمي،  التمويل 
�صوق  وتن�صيط  جهة،  من  ال�صكن  اأزمة  حدة  من 
اأخرى،  جهة  من  فرتة  منذ  الراكدة  العقارات 
و�صع  يف  االإ�رساع  يتطلب  االأمر  اأن  م�صريين 
يتمكن  لكي  بها،  خا�صة  اإلكرتونية  تقنية  اأر�صية 
املكلفون بها من االإملام بكل جوانبها لت�صويقها 
امل�صاألة  اأن  ال�صياق،  ذات  يف  متفقيني  بنجاح، 
اأخرى،  تكميلية  اإجراءات  يرافقها  اأن  يجب 
لتنظيم ال�صوق العقاري يف البالد، وحتديث قانون 
الرتقية العقارية وت�صوية امللكية، هذا اإىل جانب 
وقتا  حتتاج  واعد،  اقت�صادي  م�رسوع  كاأي  اأنها 
ح�صبهم لكي ي�صت�صيغها املواطنون، ويتمكنوا من 

فهمها جيدا للخو�س فيها م�صتقبال.

عبد الرحمان هادف
التمويل العقاري االإ�سالمي يحتاج اإىل 

اأر�سية تقنية اإلكرتونية 

الرحمان  عبد  االقت�صادي،  اخلبري  ك�صف 
االإ�صالمية  ال�صريفة  توفري  اأن  اأم�س،  هادف، 
هي  العقاري،  متويل  يف  »املرابحة«  ل�صيغة 
ميداين  اأثر  لها  يكون  لن  لكن  ح�صنة،  خطوة 
الوطني،  اقت�صاد  على  املدى،  ق�صري  اأو  فوري 
�صنوات، هذا يف حال  ثالث  اإىل  بعد عامني  اإال 
وفق  بها،  ملمة  كفاءات  قبل  من  ت�صويقها  مت 
يتطلب  االأمر  الأن  مدرو�صة،  بنكية  اإ�صرتاتيجية 
من  ويتمكنوا  املواطنون،  ي�صت�صيغها  لكي  وقتا 

فهمها جيدا للخو�س فيها.
مع  حديثه  خالل  هادف  الدكتور  دعا  حيث 
تب�صيط  ل�رسورة  اجلزائرية  البنوك  »الو�صط«، 
مثل هذه ال�صيغ املطروحة للمواطنني، الإزالة كل 
لب�س يحوم حول املو�صوع، لكي يتمكن املواطن 
باملنا�صبة،  م�صريا  باأريحية،  �صكنه  اقتناء  من 
هذه  بت�صويق  املكلفني  اأن  حتى  الحظ  اأنه 
البنكية،  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  املنتوجات، 
املجال،  هذا  يف  اأكرث  وتكوين  لتاأطري  بحاجة 
ثم  االأوىل،  بالدرجة  زبائنهم  اإقناع  من  ليتمكنوا 
اأن  منه  اإ�صارة  يف  الثانية،  بالدرجة  املواطنني 
اأوال  العمال  لالإملام  كايف،  وقت  يتطلب  االأمر 
العقاري،  التمويل  اأن  باعتبار  التقنية،  باالأمور 
عن طريق ال�صريفة االإ�صالمية، كغريه من ال�صيغ 

له  ت�صمح  اإلكرتونية،  تقنية  اأر�صية  اإىل  يحتاج 
بالتداول بطريقة عادية.

اجلزائرية  البنوك  اأنه  املتحدث،  اإعرتف  وهنا 
حتى  التقنية،  لالإمكانيات  مهيئة  غري  لالأ�صف، 
الذي  االأمر  الكال�صيكية،  البنكية  املنتجات  يف 
التقنية  االأنظمة  وع�رسنة  حتديث  يتطلب 
القدمية املتعامل بها، يف تاأكيد منه اأن ال�صريفة 
االأوىل،  خطواتها  ت�صق  اليوم  هي  االإ�صالمية 
وبالتايل ال ميكننا احلكم على االإجراءات املتبعة 
املدى  يف  منتجاتها،  وم�صتقبل  بخ�صو�صها 
الق�صري، الأنه امل�صاألة ت�صتدعي اأن يتم ر�صد ردة 
فعل املواطنني اأوال، من ت�صويق هذه املنتجات 
�رساء  جمال  يف  باالأخ�س  االإ�صالمية،  البنكية 
ال�صكن، ومن ثم العمل عليها، م�صريا اأن اجلزائر 
�صيغة  لتوفري  بحاجة  لي�صت  احلايل،  الوقت  يف 
�صوق  تنظيم  اإىل  بحاجة  بل  جديدة،  متويلية 

العقارات ككل.  

عبد القادر بري�س
تخفيف من حدة اأزمة ال�سكن

القادر  ال�صوؤون االقت�صادية، عبد  اأكد اخلبري يف 
االإ�صالمية  ال�صريفة   اإطالق  بان  اأم�س،  بري�س، 
يف  �صي�صاهم  العمومية،  البنوك  على  وتعميمها 
نظرا  الزبائن،  من  �رسيحة  اأكرب   اإىل  الو�صول 
مبا  العمومية،  البنوك  لفروع  الوا�صع  لالنت�صار 
عن  بعيدا  للتعامل  ال�صعبي،  املطلب  يحقق   

املعامالت الربوية، التي كانت �صائدة من قبل.
جريدة  به  خ�س  ت�رسيح  يف  بري�س  واأف�صح 
التمويل  �صيغة   يخ�س  فيما  اأنه   ، »الو�صط« 
العقاري، التي تتيحها ال�صريفة االإ�صالمية، فهي 
موجودة وممار�صة من قبل من طرف بنك الربكة 
ت�صاهم يف  اإن  اليوم  باإمكانها  ال�صالم،  وم�رسف 
والتخفيف  العقاري يف اجلزائر،  ال�صوق  تن�صيط 
للح�صول  البدائل  وتنويع  ال�صكن  اأزمة  حدة  من 
عليه م�صتقبال، مع تخفيف ال�صغط على ال�صكن 
املدعم من طرف الدولة مبختلف �صيغه، معتربا 
اأن حتقيق هذا مرهون  باإعادة النظر يف تنظيم 
الرتقية  قانون  ويف   جهة،  من  العقاري  ال�صوق 
لل�صكنات  بالن�صبة  امللكية   وت�صوية  العقارية 
اأ�صحابها  لتمكني  اأخرى،  جهة  من  االجتماعية، 
فيها  الت�رسف  لهم  ليت�صنى  امللكية،  عقود   من 

بالبيع اأو االإيجار.
مرمي خمي�سة

خرباء يوؤكدون  لـ"لو�سط"

�لتمويل �لإ�سالمي �سيحرك 
�سوق �لعقار�ت 
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اأحمد باحلاج 

تعليمات  اجلمهورية  رئي�س  وجه 
اأي�ضا  التجارة بال�رشوع  لوزير 
احلدودية  التجارة  ا�ضتئناف  يف 
مبناطق اجلنوب،وذلك بعد حتديد 
 ، بت�ضديره  م�ضموح  منتوج   14
لال�ضترياد  قابل  منتوج   36 مقابل 
متابعون  قال  مت�ضل  �ضياق  ويف   ،
باملناطق  املقاي�ضة  جتارة  مللف 
بواليتي  خا�ضة  احلدودية 
مترنا�ضت واأدرار ، اأن توجه الدولة 
يف  يندرج  التجارة  هذه  الإنعا�س 
احلكومي  العمل  خمطط  اإطار 
الهادف حلماية االقت�ضاد الوطني 
من االأ�رشار الناجمة عن الظروف 
بها  متر  التي  ال�ضعبة  ال�ضحية 
البالد بعد تف�ضي جائحة فريو�س 
تنويع  ا�ضتحداث  ثم  ومن  كورونا، 
الوطني  لالقت�ضاد  الدخل  م�ضادر 
املحروقات  لقطاع  التبعية  الإنهاء 
الذي تهاوت اأ�ضعاره يف البور�ضات 

العاملية .
وح�ضب املعطيات املتوفرة فياأتي 
قرار رئي�س اجلمهورية دون اإغفال 
التذكري بت�ضديد االإجراءات االأمنية 
ال�رشيط  طول  على  والرقابية 
لدول  املتاخم  اجلنوبي  احلدودي 
،وذلك  بعد  االإفريقي  ال�ضاحل 

الدفاع  وزارة  م�ضالح  ا�ضت�ضارة 
الوطني ،لقطع الطريق اأمام جميع 
االأخطار التي تهدد امن وا�ضتقرار 
البالد مع االأخذ بعني االعتبارات 
من  التي  االحتماالت  جميع 
االإجرامية  ب�ضبكات  دفع  �ضاأنها 
القرارات  من  النوع  هذا  لركب 

اإذا  خا�ضة  اخللفي  ،  املقعد  من 
اللجان  تقارير  جميع  اأن  علمنا 
ال�ضاحل  دول  اأن  اأجمعت  االأمنية 
�رشاع  تعي�س  للجزائر،  املجاورة 

اأمني حمتدم .
من جهة ثانية فقد ثمن الع�رشات 
بواليات  املقاي�ضة  جتار  من 
ت�رشيح  يف   ، احلدودية  اجلنوب 
لهم مع يومية »الو�ضط«قرار رئي�س 
اجلمهورية الرامي ل�ضبط �رشوط 
يف ممار�ضة جتارة املقاي�ضة وهو 
االأمر الذي من �ضاأنه اإنعا�س هذه 
التجارة ومن ثم خلق منا�ضب �ضغل 
العائالت  العديد من  انت�ضال  بغية 

من اآفة البطالة .
االأول  الوزير  حكومة  اأن  ومعلوم 
يف  و�ضعت  قد  جراد  العزيز  عبد 
الر�ضمية  اجلريدة  من   44 العدد 
جتارة  ملمار�ضة  جديدة  �رشوط 
االجتماع  بعد  وذلك  املقاي�ضة 
وزاري  بني  امل�ضرتك  الوزاري 

التجارة واملالية .

كلف رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني ،عبد املجيد تبون 
، وزير التجارة كمال رزيق يف ا�ستئناف التجارة احلدودية مبناطق اجلنوب بعد �سبط كافة 

الإجراءات الأمنية املعمول بها بعد ا�ست�سارة م�سالح وزارة الدفاع الوطني .

ا�ستئناف التجارة احلدودية باجلنوب

انفتاح ا�سرتاتيجي على العمق الإفريقي
.     تن�سيق بني وزارتي التجارة والدفاع  

حل م�ضاء ام�س االحد جمموع 310 
برتكيا  عالقة  كانت  رعية جزائرية 
اجلوي  النقل  حركة  توقف  منذ 
كورونا  فريو�س  جائحة  ب�ضبب 
بو�ضياف  حممد  مبطار  امل�ضتجد 

بق�ضنطينة.
اجلزائريني  الرعايا  اجالء  مت  و 
منت  على  طفال   13 بينهم  من 
طائرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
ا�ضطنبول  مدينة  من  انطالقا 

الرتكية. و كان يف ا�ضتقبال الرعايا 
اإجالوؤهم  مت  الذين  اجلزائريني 
كذا  و  املحلية  ال�ضلطات  ممثلو 
م�ضوؤولو القطاعات املعنية بالتكفل 
ال�ضحي  احلجز  فرتة  خالل  بهم 
 14 منت  على  نقلهم  مت  حيث 
حيث  املاريوت  فندق  نحو  حافلة 
ال�ضحي،  احلجر  فرتة  �ضيق�ضون 
ال�ضياحة املحلي نور  ح�ضب مدير 

الدين بونافع.

ق�سنطينة

اإجالء  310 رعية جزائرية
 من تركيا  

جمل�س ق�ساء املدية

تن�سيب الرئي�س والنائب العام 
اجلديدين

»عبد  اأم�س  �ضبيحة  اأ�رشف 
اأول  رئي�س    ، طبي«  الر�ضيد 
مرا�ضم  على   ، العليا  للمحكمة 
قوادري  حممد  من   كل  تن�ضيب 
عبد  و   ، الق�ضاء  ملجل�س  رئي�ضا 
املجيد  جباري كنائب عام بذات 
املجل�س باملدية ، يف اإطار حركة 
العامون  والنواب  الروؤ�ضاء  �ضلك 
اجلمهورية  رئي�س   اأقرها  التي 

عبد املجيد تبون موؤخرا .
ممثل  ح�ضب  التن�ضيب  هذا  ياأتي 
االأختام،  حافظ  العدل  وزير 
لقطاع  جديد  نف�س  الإعطاء 
مل�ضاألة  االعتبار  واإعادة  العدالة 
تقلد امل�ضوؤوليات يف هذا اجلهاز، 
دون  تاأتي  احلركة  هذه  اأن  كما 
له  املغادرين  �ضاأن  من  التقليل 
املواطنني  لتطلعات  ا�ضتجابة  و 
املعرب عنها يف احلراك املبارك 
واالأ�ضيل خا�ضة ما تعلق مبحاربة 
الف�ضاد وكل اأنواع اجلرمية،وفيما 
لكل  املهني  امل�ضار  عن  ك�ضف 
من املن�ضبني ، اعترب »طبي« بان 
املجل�س  لهذا  اجلديد  الرئي�س 
ترقيته  ومت  متمر�ضا  قا�ضيا  كان 
اإىل هذا املن�ضب مل�ضاره املهني، 
واأن  له  �ضبق  العام  النائب  اأن  كما 
مار�س اأي�ضا عدة مهام منها ع�ضو 

املجل�س االأعلى للق�ضاء يف  الفرتة 
ال�ضاأن  هذا  يف  معتربا  احلالية، 
بالنخب  الق�ضاء  جهاز  ا�ضتعانة 
الف�ضاد  حماربة  اأن  على  داللة 
االنتقال  اإىل  داعيا   ، اأولوية  تعد 
الف�ضاد  هذا  حماربة  اإىل  ب�رشعة 
احلركة  هذه  وا�ضفا   ، حمليا 
�ضعب  �ضياق  يف  جاءت  باأنها 
تعي�ضه  البالد من اأزمة اقت�ضادية 
تتطلب  م�ضبوقة  غري  �ضحية  و 
التحديات  ادارك  جميعا  منا 
دخول  �ضمان  مع  والرهانات 
اجتماعي هادئ، من خالل جتاوز 
تتمكن  حتى  ال�ضيقة  امل�ضالح 
عافيتها  ا�ضتعادة  من  اجلزائر 
العامة،  للم�ضلحة  وا�ضتقرارها 
وتفويت الفر�ضة اأمام املرتب�ضني 
اعوان  لكل  التوفيق  متمنيا   ،
الق�ضاء مع وجوب مدهم يد العون 
اإىل االإطارين الوافدين اجلدد اإىل 
يف  الق�ضائي،مثنيا  املجل�س  هذا 
عثمان   مو�ضى  حديثه على  ختام 
املحول  ال�ضابق   العام  النائب 
ق�ضنطينة  لوالية  املهام  نف�س  يف 
على  �رشقي  القادر  عبد  كذا  و 
م�ضواره املهني الفاخر يف خدمة 

قطاع العدالة.
ر. بوخدميي 

حمكمة �سيدي اأحممد  

اإدانة خالد درارين ب3 
�سنوات �سجنا 

�ضيدي  حمكمة  اأدانت 
اأحممد  االإثنني، ال�ضحفي خالد 
ثالثة  ملدة  بال�ضجن  درارين 
غرامة  دينار  األف  و50  �ضنوات 
مالية  فيما مت اإدانة  والنا�ضطني 
و�ضليمان  بلعربي  �ضمري 
حميطو�س �ضنتني �ضجنا منها 4 
 50 مالية  وغرامة  نافذة  اأ�ضهر 

األف دينار
بنف�س  العامة  النيابة  وكانت 
االثنني  التم�ضت  قد  املحكمة 
�ضنوات  اأربع  الفارط  عقوبة 
ال�ضحفي  حق  يف  �ضجن  
بلعربي  �ضمري  خالد درارين و  
مع  حميطو�س  �ضليمان  و 
املدنية  احلقوق  من  احلرمان 
بنهم  املتهمني  الثالثة  توبع  ، و 
غري  التجمهر  على  التحري�س 

بالوحدة  وامل�ضا�س  امل�ضلح 
جل�ضة  وخالل  الوطنية، 
املحاكمة  �رشح درارين اأنه 
م�ضتقل  ك�ضحفي  مار�س عمله 
وحر، من خالل تغطية م�ضريات 
احلراك ال�ضعبي  لتمكني القارئ 
قد  يكون  اأن  نافيا  املعلومة  من 
ن�رش  على  حتت  خطابات  ن�رش 
بالوحدة  وامل�ضا�س  الكراهية 
القا�ضية  وواجهته  الوطنية 
رئي�ضة  اجلل�ضة  مبن�ضورات 
قامت  كما  لل�ضطلة ،  منتقدة 
�ضبب  عن  ب�ضوؤاله  القا�ضية 
مار�س   7 بتاريخ  تواجده 
اأنه  املتهم  ليوؤكد  باملظاهرات 
اأين  ديدو�س  �ضارع  يف  يقطن 
لينزل  املتظاهرين  �ضوت  �ضمع 

باية ع لتغطية املظاهرات
�ضيارات  تن�ضيقية  ع�ضو  طالب 
لواء  حتت  املن�ضوية  االأجرة 
اجلزائريني،  للعمال  العام  االحتاد 
�ضيد علي اآيت احل�ضني، ال�ضلطات 
لهم  بال�ضماح  بالبالد  العليا 
عائالتهم  الإعالة  للن�ضاط،  للعودة 
الظروف  وطاأة  من  والتخفيف 
قا�ضية التي يعانونها، نتيجة االأزمة 
ال�ضحية التي ت�ضهدها البالد بفعل 
العديد  واأن  خا�ضة  كورونا،  وباء 
منحة  على  بعد  يتح�ضل  مل  منهم 
10 اآالف دينار، التي اأقرها رئي�س 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون.
و اأف�ضح اآيت ح�ضني، يف ت�رشيح له 
على عدة قنوات اإعالمية، اأن هذا 
النقل  ن�ضاط  ا�ضتثناء  بعد  ياأتي 
ل�ضيارات االأجرة ملا بني الواليات، 

العمل،  اإىل  العودة  الرتخي�س  من 
رغم الظروف ال�ضعبة التي يعي�ضها 
ن�ضاطهم  وقف  لتوا�ضل  هوؤالء، 
الإعالة  مداخيل  وجود  وعدم 
عليهم،  الديون  وتراكم  عائالتهم، 
منذ اأزيد من خم�ضة اأ�ضهر، م�ضري 
اأن هذا ما عطل م�ضاغل املواطنني 
من جهة، وت�ضبب يف عدم التحاق 
الطبية  مبواعيدهم  املواطنني 
ا�ضتنادا  عملهم،  ومبنا�ضب 
التن�ضيقية  تتلقاها  التي  لل�ضكاوى 

يوميا من املواطنني.
دفع  ما  اأن  املتحدث،  لفت  وهنا 
ال�ضماح  مقرتح  لتقدمي  التن�ضيقية 
بني  ملا  االأجرة  �ضيارات  ملالك 
حمل  مع  للعمل،  للعودة  الواليات 
بدل   4 يعني  الركاب  عدد  ن�ضف 

االإجراءات  بتطبيق  االلتزام  و   8
للكمامات،  ارتداء   ( الوقائية 
النوافذ(،  ، فتح  ا�ضتعمال  املعقم 
يلجئ  اليوم  املواطن  اأن  هي 
غري  ال�ضائقني  مع  التنقل  اإىل 
جدا  باه�ضة  باأ�ضعار  ال�رشعيني، 
الذي  االأمر  حاجياته،  لق�ضاء 
ي�ضتلزم من ال�ضلطات اإعادة النظر 
مقرتح  مراجعة  مع  املو�ضوع،  يف 
لت�ضهيل  قليال،  الت�ضعرية  رفع 
عملية التنقل على املواطن لق�ضاء 
مقبول  ب�ضعر  يكون  حاجيته، 
التي  باأ�ضعار  مقارنة  تكلفة،  واأقل 
يدفعونها للناقلني غري ال�رشعيني.

احل�ضني،  اآيت  علي  �ضيد  دعا  كما 
العليا  ال�ضياق،ال�ضلطات  نف�س  يف 
احلوار  اأبواب  لفتح  البالد،  يف 

واإ�رشاك تن�ضيقية �ضائقي �ضيارات 
املتخذة،  القرارات  يف  االأجرة، 
خا�ضة  االأهم،  احللقة  باعتبارهم 
االأخرية،  الر�ضمية  اجلريدة  اأن  و 
متكونة  جلنة  ت�ضكيل  على  ن�ضت 
من االإدارة و ال�رشيك االجتماعي، 
لهم  و  التمثيل  يف  اأغلبة  له  الذي 
جهة  من  ال�ضالحيات.  نف�س 
تن�ضيقية  ع�ضو  ا�ضتغرب  اأخرى، 
حديثه،  اآخر  يف  االأجرة،  �ضيارات 
طريقة �رشف منحة 30 األف دينار 
امل�ضاألة  اأن  م�ضريا  اأ�ضهر،  لثالثة 
حد  على  كبري،  غمو�س  ي�ضوبها 
حتديد  يتم  مل  حيث  تعبريه،  
ما  بها،  يتكفل  الذي  ال�ضندوق 

يعطل اإجراءات اال�ضتفادة منها.
مرمي خمي�سة

تن�سيقية �سيارات الأجرة 

مطالب بال�سماح بالعودة للن�ساط

االإدارية  الرتب  اإحتياطيو  طالب 
يف  الناجحون  الرتبية،  لقطاع 
للرتقية  الداخلي  املهني  االمتحان 
بعنوان 2019، اأم�س، من وزير الرتبية 
التدخل  واجعوط،  حممد  الوطنية، 
املالية  املنا�ضب  كل  الإح�ضاء 
اأكرب  لال�ضتغالل  واللجوء  ال�ضاغرة، 
عدد ممكن من الناجحني املدرجني 
�ضد  ق�ضد  االحتياطية،  القوائم  يف 
املوؤ�ض�ضات  بكل  امل�ضجل  العجز 
القطر  عرب  املتواجدة،  الرتبوية 

الوطني.
جاء هذا يف عري�ضة مطلبية رفعها 
يف  للوزارة،  اإحتياطي  مر�ضح   203

التنقلية  احلركة  ا�ضتكمال  اإطار 
ثبوت  من  رافقها  وما  القطاع،  يف 
ثانوية  مدير  من�ضب  يف  ال�ضغور 
مبعظم الواليات، �ضعيا منهم لتوفري 
الالزم  واالإداري  الرتبوي  التاأطري 
اجلديد،  الدرا�ضي  املو�ضم  خالل 
االآوان  حان  قد  اأنه  منهم  تاأكيد  يف 
االحتياطية  القوائم  ال�ضتغالل 
 2019، بعنوان  املهنية  لالمتحانات 
مدير  من  بكل  اخلا�ضة  الرتب  يف 
مدير  متو�ضطة،  مدير  ثانوية، 
مدير  م�ضاعد  ابتدائية،  مدر�ضة 
ثانوية،  ناظر  ابتدائية،  مدر�ضة 
مقت�ضد  للرتبية،  رئي�ضي  م�ضت�ضار 

مقت�ضد،  نائب  مقت�ضد،  رئي�ضي، 
م�رشف  م�ضري،  مقت�ضد  نائب 
و  الرتبية  م�رشف  للرتبية،  رئي�ضي 
م�ضت�ضار رئي�ضي للتوجيه و االإر�ضاد 
رئي�ضي  ملحق  املهني،  و  املدر�ضي 
باملخرب، ملحق باملخرب، مع مفت�س 
واملتو�ضط  االبتدائي  التعليم  يف 
التخ�ض�ضات،  جميع  يف  والثانوي 
ال�رشورية  لالحتياجات  تلبية  وهذا 

للقطاع.
االإدارية،  الرتب  احتياطيو  دعا  كما 
االأول  امل�ضوؤول  ال�ضياق،  ذات  يف 
قانوين  حل  الإيجاد  القطاع،  على 
توافقي، وهذا ملا تقت�ضيه الظروف 

البالد،  بها  متر  التي  اال�ضتثنائية 
مليئة  و  ملغمة  درا�ضية  ل�ضنة  جتنبا 
حد  على  الع�ضوائية،  بالتكليفات 
تعبريهم، مرفقني عري�ضتهم بقائمة 
املنا�ضب ال�ضاغرة والقابلة لل�ضغور، 
مديرية  يف  ثانوية،  مدير  لرتبة 
�ضكيكدة  لوالية  التابعة  الرتبية 
بـ17  عددها  يقدر  والتي  لوحدها، 
مر�ضح   24 وجود  رغم  من�ضب، 
احتياطي ناجح يف نف�س التخ�ض�س، 
الرت�ضانة  مع  يتنافى  ما  وهو 
القطاع،  يف  بها  املعمول  القانونية 
ناهيك عن باقي املنا�ضب ال�ضاغرة 

عرب الوطن.

يف ظل العجز امل�سجل يف القطاع

احتياطيو الرتب الإدارية ينا�سدون الوزير 

مرمي خمي�سة
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الدينية  ال�ش�ؤون  وزير  ك�شف 
بلمهدي،  ي��شف  والأوقاف، 
لأداء  امل�شاجد  فتح  اأن  اأم�س، 
مبدى  مره�ن  اجلمعة،  �شالة 
لالإجراءات  امل�اطن  تطبيق 
وال��شعية  جهة،  من  ال�قائية 
جهة  من  البالد  يف  ال�بائية 

اأخرى.
خالل  بلمهدي،  واأ�شاف 
اإ�رشافه على عملية و�شع من�ذج 
داخل  �شتطبق  التي  الإجراءات 
قررت  ال�شلطات  اأن  امل�شاجد، 
حفاظا  �شابقا  امل�شاجد  غلق 
م�شريا  امل�اطنني،  �شحة  على 
بق�له: » ملا يك�ن امل�اطن على 
خط�رة  ويعرف  امل�ش�ؤولية  قدر 
املر�س، �شنتجه نح� رفع احلجر 
اأن جميع  ال�زير  اأكد  الكلي. كما 
الأطباء،  مثل  جمندون  الأئمة 
امل�شاجد  على  تراهن  واجلزائر 
انت�شاء  من  للحد  وامل�اطنني 
ال�باء، م�شريا يف ذات ال�شياق اأن 
كل الإمكانيات مت جتنيدها عرب 
بالفتح،  املعنية  امل�شاجد  كافة 
داعيا باملنا�شبة  ل�شمان التناوب 
بني الفرق املتط�عة لل�شهر على 
تطبيق الربت�ك�ل ال�شحي، مذكرا 
باملقابل كل مري�س اأو �شيخ كبري 
وحتى الن�شاء والأطفال، اإىل عدم 
ه�ؤلء  لأن  بامل�شاجد،  الإلتحاق 
ل  فاإننا  بدورهم،  يق�م�ا  مل  اإن 
املر�س،  مع  التاأقلم  ن�شتطيع 

على حد تعبريه.
ف�رش  مت�شل،  �شعيد  على 

امل�ش�ؤول الأول يف القطاع، �شبب 
منع �شالة اجلمعة يف امل�شاجد، 
فر�س  للجمعة  »النداء  بق�له: 
�شالة  ومنعنا  �شنة،  واجلماعة 
ل  حتى  امل�شاجد  يف  اجلمعة 
يكتظ امل�شجد عن اآخره، وبهذا 
الإجراءات  خرقنا  قد  نك�ن 
الظروف  اأن  م�شيفا  ال�قائية، 
الآن غري م�اتية، والعدد الكثيف 
اخلطة«،  �شيف�شد  للم�شلني 
ن�شتعد  اأن  نريد  »نحن  م�ؤكدا 
زلنا  ل  حرب  هذه  الفتح،  قبل 
نخ��شها الفريو�س مل ينتهي، ول 
ن�شتطيع فتح كل امل�شاجد، لأننا 
هذا  مع  امل�اطن  تكييف  نريد 

ال��شع اخلطري«.
ال�ش�ؤون  وزير  طماأن  حني،  يف 
�شياأتي  اأنه  امل�اطنني  الدينية، 
كل  فيه  �شتفتح  الذي  الي�م 
اجلمعة،  �شالة  وتقام  امل�شاجد 
لي�س  وقت  م�شاألة  وامل�شاألة 
علينا  ذلك،  انتظار  يف  لكن  اإل، 
احلكمة،  و  بالعقل  التحلي 
م�شددا  العاطفة،  عن  والبتعاد 
تك�ن  اأن  �رشورة  على  حر�شه 
مراقبة  امل�شاجد  فتح  عملية 
منظ�مة  تطبيق  مع  �شارمة، 
ي�رشف  التي  ال�طنية  اليقظة 
و�شع  مت  اأن  بعد  ال�لة،  عليها 
جلنة متابعة بخ�ش��شها، �شرتفع 
اأن  معلنا  لل�زارة،  ي�مية  تقارير 
امل�شجد  لفتح  ت�شتعد  اجلزائر 

الأعظم قريبا.
مرمي خمي�سة

ال�طني  الدرك  اأفراد  متكن 
من  الأحد،  اأم�س  اأول  بالب�يرة، 
و�رشقة  تخريب  جرمية  اإحباط 
ت�قيف  مع  كهربائية،  اأعمدة 
تلب�س،  حالة  يف  اأ�شخا�س  ثالثة 
»اإثارة  اإىل  بفعلهم،  ي�شب�ن  كان�ا 
ما  ح�شب  البلبلة«،  و  الف��شى 
ال�طني،  الدرك  قيادة  به  اأفادت 

الي�م الثنني، يف بيان لها.
اإطار حماربة الإجرام ب�شتى  ففي 
الكتيبة  اأفراد  »متكن  اأن�اعه، 
الإقليمية للدرك ال�طني بالب�يرة، 
ي�م اأم�س الأحد يف عملية ن�عية، 
من اإحباط جرمية تخريب و�رشقة 
واأوقف�ا  الكهربائية،  الأعمدة 
ثالثة اأ�شخا�س، جميعهم يف العقد 
حالة  يف  وهم  العمر،  من  الثالث 
قطع  ب�شدد  كان�ا  حيث  تلب�س، 
م�شت�ى  على  كهربائية،  اأعمدة 
ب�لية  العزيز  اآيت  بلدية  اإقليم 

الب�يرة«.
و اأو�شح البيان اأن العملية الناجحة 
هذه  اإحباط  يف  �شاهمت  التي 
معل�مات  اإثر  جاءت  اجلرمية، 
الإقليمية  الكتيبة  ا�شتغلتها  م�ؤكدة 
التي  بالب�يرة،  ال�طني  للدرك 
»حتركت وحداتها ب�رشعة اإىل عني 
املكان، اأين مت اإلقاء القب�س على 
املت�رطني الثالثة يف مكان معزول 
باإقليم  يقع  ال�شاكنة،  اأنظار  عن 
الب�يرة،  ب�لية  العزيز  اآيت  بلدية 
اأعمدة  قطع  ب�شدد  كان�ا  حيث 
العايل،  ال�شغط  ذات  كهربائية 

م�شتعملني اآلة قاطعة كهربائية من 
م�لد  اإىل  اإ�شافة  الكبري،  احلجم 

كهربائي«.
وقد ك�شفت التحريات الأولية التي 
ال�طني،  الدرك  حمقق�  با�رشها 
ي�شب�  كان  الذي  »الهدف  اأن  عن 
اجلرمية  هذه  يف  املت�رطني  اإليه 
الف��شى  اإثارة  ه�  التخريبية 
الك�شب  اإىل  اإ�شافة  والبلبلة، 
على  الإقدام  خالل  من  املادي 
املقط�ع«،  احلديد  بيع  اإعادة 
وفقا ملا جاء يف ذات البيان الذي 
اأ�شاف باأنه �شيتم تقدمي املعنيني 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة، 
اأ�رشار  جمعية  تك�ين  بتهمتي 

والتخريب وال�رشقة 
بعد  ذلك  و  الدولة،  ملمتلكات 
ا�شتيفاء كافة الإجراءات القان�نية 
ال�طني  الدرك  قيادة  �شددت  و 
يف  ثقتها  كامل  »ت�شع  اأنها  على 
وتعتمد  اجلزائريني  امل�اطنني 
الأمني  وح�شهم  وعيهم  على 
ي�شاهم�ا  اأن  بهم  وتهيب  الرفيع، 
خمتلف  مكافحة  يف  اأكرب  بفعالية 
اأن�اع الإجرام«، من خالل »الإبالغ 
اأو  تخريب  عملية  كل  عن  الف�ري 
ذكرت  العام«و  بال�شالح  اإ�رشار 
بال��شائط  الإطار،  هذا  يف 
حتت  امل��ش�عة  التكن�ل�جية 
يف  واملتمثلة  امل�اطن   ت�رشف 
ال�طني  للدرك  الأخ�رش  اخلط 
)10.55( وم�قع ال�شتعالمات عن 

بعد وال�شكاوى امل�شبقة.

باية عطار 

يف ال�قت التي فر�شت فيه البطاقة 
احلياة  يف  بق�ة  نف�شها  الذهبية 
تذليل  اأجل  من  للم�اطن  الي�مية 
ي�اجهها  التي  ال�شع�بات  بع�س 
لدى مراكز الربيد خا�شة الط�ابري 
من  الأول  الأ�شب�ع  خالل  الط�يلة 
كل �شهر وه� تاريخ �شب معا�شات 
من  املاليني  واأج�ر  املتقاعدين 
خا�شة  القطاعات  خمتلف  عمال 
العم�مية التي تتعامل مع م�ؤ�ش�شة 
بريد اجلزائر ليزال ا�شتعمال هذه 
البطاقة ي�ش�به الكثري من النقائ�س 
والتعقيدات التي حالت دون حتقيق 
تخفي�س  اأهمها  لعل  اأهدافها 
ال�شغ�ظ على اإدارة بريد اجلزائر 
املعامالت  وت�شهيل  جهة  من 
بالإ�شافة  امل�رشفية  الربيدية 
اللكرتونية  التجارة  تن�شيط  اىل 
العراقيل  ومن  اأخرى  جهة  من 
امل�اطنني  ت�شادف  لتزال  التي 
على  هذه  احل�ش�ل  يف  الراغبني 
البطاقة ح�شب مار�شدته » ال��شط 
» بالربيد املركزي ه� ت�جيهم اإىل 
مقاهي الأنرتنات من تقدمي طلب 
وكان  البطاقة  هذه  على  احل�ش�ل 
اأن  الربيد  اإدارة  على  الأجدر  من 
امل�اطنني  ت�رشف  حتت  ت�شع 
خم�ش�شة  ا�شتثمارات  اأو  مكتب 
لهذا الغر�س مدام اأن رقم احل�شاب 

الربيدي وكل ماله �شلة بالعمليات 
امل�رشفية يدخل يف خانة ال�رشي 
باتت  التي  امل�شاكل  ومن   ، للغاية 
تعرت�س على مالك هذه البطاقات 
وح�لت ا�شتعمالها على » جحيم » 
كما قال عبد الرحمان وه� اأ�شتاذ 
تعليم ثان�ي اأن امل�زع املايل للربيد 
وه�  كليا  البطاقة  ابتلع  املركزي 
وملا  مايل  مبلغ  ا�شتخراج  ب�شدد 
الربيد  مقر  اإىل  لال�شتعالم  دخل 
املركزي طالب منه اأع�ان ال�شباك 
اأن  على  امل�ايل  الي�م  يف  بالع�دة 
لهذا  خم�ش�س  �شباك  يف  يجدها 
الأ�شل�ب  اأن هذا  ، مربزا  الغر�س 
ل ي�شاعد امل�اطنني الذين يلجاأون 
حتمل  حلاجة  اأم�الهم  ل�شتخراج 

انه  كما  الق�ش�ى  ال�رشورة  طابع 
من  اأن�شئت  التي  الأهداف  يفقد 

اأجلها هذه البطاقة .
ويف ذات ال�شتطالع ر�شدت جريدة 
للم�اطنني  الكبري  الإقبال  ال��شط 
لتقدمي  طلبات  ال�شبابيك  على 
ا�شرتجاع الرمز ال�رشي ل�شتعمال 
البطاقة ، حيث تطلب اإدارة الربيد 
الأ�شل  طبق  ن�شخة  الغر�س  لهذا 
للبطاقة  واأخرى  التعريف  لبطاقة 
اللكرتونية ويف هذا ال�شياق �شجل 
تذمرهم  امل�اطنني  من  الكثري 
منحهم  يف  الربيد  اإدارة  لتماطل 
ومنهم  لبطاقتهم  ال�رشي  الرقم 
اأ�شهر   8 تتجاوز  لفتة  ينتظر  من 
املعنية  امل�شالح  حترك  اأن  دون 

منهم  العديد  تعبري  ح�شب  �شاكنا 
اأن  الق�شية  يف  غرابة  ، والأكرث 
رقم  على  حت�شل�ا  ممن  العديد 
�رشهم من جديد يجدون �شع�بات 
يف ا�شتعماله ل�شتخراج الأم�ال ما 
يطرح اأكرث من �ش�ؤال ينتظر اإجابة 

لدى م�شالح بريد اجلزائر .
اآراء الكثري من امل�اطنني  وح�شب 
بنف�س املكان فان هذه ال�شع�بات 
فقدان  اإىل  به  اأدت  والعراقيل 
البطاقة  هذه  مع  بالتعامل  الثقة 
يف ت�شديد ف�اتري الكهرباء واملاء 
اإطار  يف  بها  والتعامل  والهاتف 

ماي�شمى بالتجارة اللكرتونية .
رفع  اإىل  امل�اطنني  يدع�  زبدي 

�شكاوي على الرقم 3311
جمعية  رئي�س  قال  امل��ش�ع  ويف 
م�شطفى  امل�شتهلك  حماية 
ال��شط«  ل«  ت�رشيح  يف  زبدي 
�شكاوي  ت�شجل  مل  اجلمعية  اأن 
ا�شتعمال  عراقيل  بخ�ش��س 
قال  كما  لكنه  الذهبية  البطاقة 
وندع�  مرف��شة  فهي  وجدت  اإن 
رفع  اإىل  املت�رشرين  امل�اطنني 
�شكاوي على الرقم الهاتفي 3311 
مديرية  لدى  التدخل  اجل  من 
امل�شكل  وحل  اجلزائر  بريد 
واعرتف اأن ا�شتعمال هذه البطاقة 
التجارة  لتن�شيط  �رشوري  اأمر 
تبقى  �شعيفة  التي  اللكرتونية 

جدا وحتتاج اىل ثقة اأكرب .

يعاين زبائن بريد اجلزائر م�ساكل وعراقيل باجلملة حتول دون حتقيق الأهداف الرئي�سة 
املرجوة من ا�ستعمال البطاقة الذهبية واهمها ولعل اأهمها طول النتظار احل�سول على 
هذه البطاقة وطول فرتة ا�ستعمال الرمز ال�سري وعدم عمله يف حال طلبه عند ال�سياع 
ناهيك عن ابتالع عديد املوزعات املالية للبطاقة وعدم التمكن من ا�سرتجاعها يف اليوم 
نف�سه ح�سبما ر�سدته » الو�سط » يف الربيد املركزي كما ليزال م�ساهمة هذه البطاقة يف 

التجارة الإلكرتونية �سعيفا الأمر.

وزير ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي

لهذه الأ�سباب منعنا �سالة اجلمعة 

بالبويرة

الدرك يحبط جرمية تخريب 
اأعمدة كهربائية 

بريد اجلزائر يف موقف حمرج

م�ساكل البطاقة الذهبية ترتاكم يف انتظار احلل
.    ثمانية اأ�سهر يف انتظار الرقم ال�سري ؟

.    جمعية حماية امل�ستهلك تن�سح  برفع �سكاوى على الرقم 3311

اأر�شالن  ر�شم اخلبري القت�شادي  
مقاربة  مايراه  مالمح  �شيخاوي، 
التعامل  يف  اجلزائر  نظرة  ت�ؤطر 
على  اجلديدة  الرهانات  مع 
م�شت�ى احلدود م�ؤكدا اأن اجلزائر 
ملتزمة بحماية حدودها بال ه�ادة 
واحل�ار  التعاون  �شبل  تف�شيل  مع 
لها  املجاورة  البلدان  جميع  مع 
اأ�شكال  لكافة  الت�شدي  اأجل  من 
التهريب والإرهاب العابر للحدود. 
ويف م�شاهمة ن�رشت اأم�س الثنني 
قال  »ليك�شربي�شي�ن«،  ي�مية  يف 
ملتزمة  »اجلزائر  اأن  �شيخاوي 
التهديدات  خمتلف  مبكافحة 
�شبل  تف�شيل  مع  حدودها  على 
التعاون واحل�ار مع جميع البلدان 
الت�شدي  اأجل  من  لها  املجاورة 
والإرهاب  التهريب  اأ�شكال  لكافة 
اإىل  م�شريا  للحدود«،  العابر 
�شيا�شات  اأن  تعترب  اجلزائر  اأن 
مكافحة خمتلف الآفات و �شيا�شة 
بخم�شة  مرتبطة  حدودها  ت�شيري 

مبادئ.
اخلبري،  ي�شيف  الأمر،  يتعلق  و 

باحلدود  امل�شا�س  عدم  مببداأ 
عند  بلد  لكل  بها  املعرتف 
على  ال�شيادة  مبداأ  و  ا�شتقالله 
املجالني الربي و اجل�ي و اللذان 
القان�ن  من  مرجعهما  ي�شتمدان 
و  الدويل  القان�ن  و  اجلزائري 
مبداأ  و  اجل�ار  ح�شن  مبداأ  كذا 
املناطق  تنمية  و  احلدود  تر�شيم 
مبداأ  اإىل  بالإ�شافة  احلدودية 
و  البلدان  �ش�ؤون  يف  التدخل  عدم 
الذي ي�شتمد مراجعه من ال�شيا�شة 
و  للجزائر.  الدفاع  و  اخلارجية 
يرى �شيخاوي اأن مكافحة الهجرة 
باملخدرات  الجتار  و  ال�رشية 
و  للحدود  العابرة  اجلرمية  و 
التنمية  دعم  كذا  و  الإرهاب 
للمناطق  امل�شتدامة  القت�شادية 
اأول�يات  اأهم  من  هي  احلدودية 
معتربا  اجلزائرية،  ال�شلطات 
ال�ا�شعة  بخربتها  »اجلزائر  اأن 
و  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف 
يف  هام  بدور  �شت�شطلع  ب��شائلها 

هذا ال�شياق«.
اخلبري  ذكر  الإطار  هذا  ويف 

ت�شارك  التي  املبادرات  بجميع 
ال�شعيدين  على  اجلزائر  فيها 
ل  اأنها  حيث  والدويل  الإقليمي 
تدخر »اأي جهد من اأجل مكافحة 
اأن�اع  وجميع  والتهريب  الإرهاب 
وبالتايل  املنظمة«،  اجلرمية 
العربية  التفاقية  يف  طرف  فهي 
ملكافحة الإرهاب امل�شادق عليها 
اتفاقية  بروت�ك�ل  ويف   1998 �شنة 
الحتاد الإفريقي ح�ل ال�قاية من 

الإرهاب ومكافحته ل�شنة 2004.
باإعداد  املبادرة  اأي�شا  تعد  كما 
مل�اجهة  م�حدة  اإ�شرتاتيجية 
ال�شاحل  يف  املنت�رشة  الآفات 
املخدرات  وتهريب  )الإرهاب 
العابرة  املنظمة  واجلرمية 
�شنة 2009  التي ترجمت  للحدود( 
وتن�شيق  تعاون  مذكرة  باإبرام 
والنيجر  املايل  مع  الأعمال 

وم�ريتانيا.
مت  املذكرة  هذه  اأ�شا�س  وعلى 
الأركان  جلنة  اإن�شاء   2010 �شنة 
مقرها  امل�شرتكة  العملياتية 
اجلزائر(  )جن�ب  بتمرنا�شت 

 )UFL( الت�شالت  دمج  ووحدة 
لتن�شيق اجله�د  اأي�شا  نُ�شبت  التي 

العملياتية للبلدان الأربعة.
على  اأي�شا  اجلزائر  وت�شارك 
جميع  يف  املت��شطي  امل�شت�ى 
اجتماعات جمم�عة 5+5 ل �شيما 
اجتماعات وزراء الداخلية ووزراء 
م�شت�ى  على  دوريا  وتقدم  الدفاع 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
الأمن  تعزيز  اأجل  من  لئحة 
والتعاون يف ح��س املت��شط مثل 
 2011 لدي�شمرب   66/63 الالئحة 
وهي  بالإجماع،  عليها  امل�شادق 
اتفاقيات  ثالث  يف  طرف  اأي�شا 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  ملنظمة 

تهريب 
واجلرمية  والف�شاد  املخدرات 

املنظمة العابرة لالأوطان.
اجلزائر ملتزمة بن�شاط يف العديد 
الأوجه  املتعددة  الأعمال  من 
للتعاون ومل�شاعدة بلدان ال�شاحل 
ل �شيما للم�شاهمة يف تط�ير هذه 
ذات  اأ�شاف  ح�شبما  املنطقة، 

اخلبري. 

اخلبري القت�سادي العاملي اأر�سالن �سيخاوي

ل ميكن الق�ساء على التهديدات احلدودية دون تعاون
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احل�رضي  الأمن  م�صالح  متكنت 
توقيف  من  الولية  باأمن  الأول 
�صخ�ص يبلغ من العمر )26 �صنة( 
واجلرح  ال�رضب  ق�صية  يف 
اأبي�ص  �صالح  بوا�صطة  العمديان 

)�صكني(.
حيثيات الق�صية تعود اإىل ات�صال 

الأخ�رض 48  الرقم  على  هاتفي 
مفاده  املواطنني  اأحد  15 من 
موفلون  بحي  تدخل  طلب 
�صارعت  عليه  بتمرنا�صت، 
عني  اىل  ال�رضطة  عنا�رض 
اأن الأمر يتعلق  اأين تبني  املكان 
بال�رضب واجلرح  اعتداء  بعملية 

اأبي�ص  �صالح  بوا�صطة  العمديان 
)�صكني( من طرف �صخ�ص، وبعد 
وكذا  والتحري  البحث  عملية 
مت  ال�صتعالمي،  اجلانب  تفعيل 
وحتويله  فيه  امل�صتبه  توقيف 
ا�صتكمال  اأجل  املقر من  اإىل 
الق�صية،  يف  التحقيق  اإجراءات 

فيه اأمام  تقدمي امل�صتبه  مت 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
التي اأ�صدرت يف حقه حكم )01( 
نافذة وغرامة مالية  �صنة حب�ص 
الأمر  دج مع   )20000( قدرها 

بالإيداع .
اأحمد باحلاج

البالد  حكومة  وقرار  موازاة 
ال�صحي  احلجر  برفع  القا�صي 
وتقلي�ص  الوليات  بع�ص  عن 
فرتاته يف وليات اأخرى، تراهن 
ب�صكرة  لولية  املحلية  الإدارة 
اأجل  من  مواطنيها  وعي  على 
اإجناح هذا القرار و اإعادة احلياة 
من  الأول  الطبيعي  م�صارها  اإىل 
دون تفاقمات للو�صعية ال�صحية. 
نف�صه  الب�صكري  ال�صارع  يح�رض 
بعد  ن�صاطه  لعودة  الأيام  هذه 
مواقيت  تقلي�ص  اإقرار احلكومة 
و�صع  والذي  ال�صحي  احلجر 
الوليات  خانة  يف  ب�صكرة  ولية 

من  احلجر  مبواقيت  املعنية 
الـ06  اإىل  ليال   11 ال�صاعة 
املوافقة  جانب  اإىل  و  �صباحا، 
وفق  امل�صاجد  فتح  اإعادة  على 
ال�رضوط املن�صو�ص عليها وكذا 
املوا�صالت  اأمام  الطريق  فتح 
اخلا�صة، اأكدت حركات املجتمع 
املدين باأن مواطني ولية ب�صكرة 
القا�صي  الدر�ص  من  تعلموا  قد 
الأ�صابيع  الولية  على  مر  الذي 
املا�صية، والذي متثل يف تدهور 
مرعب،  ب�صكل  ال�صحي  الو�صع 
وعي  يف  كبري  تزايد  مل�ص  اأين 
ال�صاكنة ب�رضورة التطبيق ال�صارم 

والتباعد  الوقاية  لإجراءات 
الإجتماعي، ل�صيما مع ا�صتقرار 
الو�صع تدريجيا بت�صجيل حالت 
ارتفاع  مع  موازاة  اأقل  اإ�صابة 
مراكز  ال�صفاء يف  اأعداد حالت 
فاإن  هذا  جانب  اإىل  كوفيد19، 
الإدارة املحلية بولية ب�صكرة ل 
تزال ت�رض يف رهانها على وعي 
احلجر  رفع  وبعد  قبل  النا�ص 
اجلمعوية  احلركات  كل  مطالبة 
اإىل  الولية  اإقليم  يف  النا�صطة 
امل�صاركة يف ا�صتمرارية حمالت 
القرار  هذا  ومرافقة  التوعية 
قبل وبعد تطبيقه، وذلك بتوفري 

تنظيم  للم�صاركة يف  املتطوعني 
ازدحاما  تعرف  التي  الأماكن 

كامل�صاجد وغريها.
لنداءات  وتلبية  اأخرى  جهة  من 
املدين  املجتمع  طالب  الإدارة 
الولئية  ال�صلطات  لولية ب�صكرة 
بتوفري  ال�صحة  مديرية  وكذا 
وبالأخ�ص  الالزمة  الإمكانات 
وكذا  احلرارية  الك�صف  اأجهزة 
واملعقمات،  الطبية  الكمامات 
خا�صة داخل امل�صاجد واإدارات 
اخلدمة العمومية كمراكز الربيد 

وفروع البلديات.
اأحمد نا�صري 

مترنا�صت 

متهيدا لتقلي�ص فرتات احلجر ال�صحي

توقيف �ضخ�ص يف ق�ضية �ضرب وجرح 

ال�ضلطات املحلية تراهن على وعي ال�ضارع الب�ضكري

�صركة عني �صالح غاز   

مطالب بتفكيك العلبة ال�ضوداء للتوظيف 
.    دور م�صبوه لأحد املنتخبني

.     تطبيق تعليمة احلكومة حلم يراود البطالني 

اأحمد باحلاج 

ندد ع�رضات البطالني باملقاطعة 
الإدارية عني �صالح ، مبا و�صفوها 
باخلروقات احلا�صلة يف املديرية 
حتولت  التي  للت�صغيل  املنتدبة 
اإىل ملكية خا�صة يف يد  ح�صبهم 
منتخب �صابق يتهمه طالبي العمل 
عرو�ص  يف  والت�رضف  بالتحكم 
اأو  ح�صيب  دون  املتاحة  العمل 
اأن  امل�صتكون  ،ويقول  رقيب 
ي�صري  اأ�صبح  املذكور  املنتخب 
ويت�رضف  بالتليكموند  املديرية 
الهاتف  عرب  ال�صغل  منا�صب  يف 
خلفت  التي  التجاوزات  وهي 
امتعا�صا كبريا يف �صفوف طالبي 
يحدث  ما  و�صفوا  الذين  العمل 
بفتح حتقيق  وطالبوا  بالف�صيحة 
يف  املتورطني  وحما�صبة  فيها 

التالعب بحقوق البطالني .
و يف مو�صوع مت�صل فقد ك�صفت 
ل  بات  الو�صع  اأن   ، م�صادرنا 
امل�صوؤولة  اجلهات  وعلى  يطاق 
حتمل تبعات اخلروق احلا�صلة ، 
منددين يف الوقت ذاته بالتق�صري 
ال�صلطات  طرف  من  امل�صجل 

الوايل  راأ�صها  وعلى  املحلية 
يدير  يزال  ل  الذي  املنتدب 
املطروحة  لالن�صغالت  ظهره 

من طرف طالبي العمل .
اأن  اجلهات  نف�ص  وقالت 
املنظمة  اجلديدة  التعليمات 
باملنطقة اخلا�صة  ال�صغل  ل�صوق 
 ، اجلهة  لأبناء  الت�صغيل  باأولوية 
الواقع  اأر�ص  على  جم�صدة  غري 
وهناك عجز ول مبالة من طرف 
من  يحدث  من  حيال  ال�صلطات 

خروقات م�صكوت عنها.

معر�ص  يف  كثريون  واعترب 
املعقول  غري  من  اأنه  �صكاواهم 
املنتدبة  املديرية  ت�صري  اأن 
التي  الق�صية  وهي  بالتليكموند 
طالبي  ا�صتياء  حمل  اأ�صبحت 
امل�صاكل  تفاقم  ظل  يف  العمل 
تزايد  مقدمتها  ويف  املطروحة 
ال�صكاوى  وتراكم  البطالة  اأرقام 
البطالني  واإق�صاء  تهمي�ص  حول 

يف الفحو�ص املهنية .
امل�صتكون  ا�صتنكر  كما 
بها  يقوم  التي  املمار�صات 

م�صوؤول داخل �رضكة عني �صالح 
غاز الذي اأ�صبح يتحكم يف م�صري 
عمليات التوظيف بهذه ال�رضكة ، 
من خالل حتديد قوائم الناجحني 
بطريقة منافية للت�رضيع ، وعليه 
حد  بو�صع  املتحدثون  طالب 
بقايا  وتفكيك  احلا�صلة  للمهازل 
متحكمة  تزال  ل  التي  الع�صابة 
عرو�ص العمل بذات املوؤ�ص�صة .

حذرت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
جهات عارفة بخبايا التجاوزات 
ب�صوق  امل�صجلة  واخلروق 
الذي  الهدوء  من   ، التوظيف 
التزايد  ب�صبب  العا�صفة  ي�صبق 
يف  الحتقان  حلالة  املقلق 
مبا  العمل  طالبي  �صفوف 
 ، اجلامعات  خريجي  فيهم 
املدار�ص   ، الكربى  املعاهد 
التكوين  مراكز  ومرتب�صي  العليا 
انتظار  . ويف  التمهني  و  املهني 
تدخل جاد من طرف ال�صلطات 
على  لزما  يبقى   ، العمومية 
البطالني معاي�صة الو�صع املزري 
وخملفتها  البطالة  اآفات  مع 
لأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

غري م�صمى .  

اأعرب العديد من طالبي العمل باملقاطعة الإدارية عني �صالح ، عن امتعا�صهم ال�صديد من واقع ملف 
الت�صغيل باملنطقة بعد اأن �صقط يف يد اأطراف خارجية اأ�صبحت تتحكم فيه دون ح�صيب اأو رقيب ويتعلق 

الأمر مبنتخب �صابق اأ�صحى الأمر الناهي يف ت�صريف عرو�ص العمل . 

 يف اإطار �صمان التواجد الأمني 
من  والطرقات  املنافذ  عرب 
قامت  املدينة،  تاأمني  اأجل 
لالأمن  الولئية  امل�صلحة  خالل 
بـ 9318 دورية راجلة  العمومي  
خاللها  من  مت   ، متنقلة  و 
حيث   ، مراقبة 27943 �صيارة 
ت�صجيل 816 خمالفة مرورية  مت 
  ، الخت�صا�ص  اإقليم  عرب 
كما    ، مرورية  منها 79 جنحة 
�صياقة  �صحب 266 رخ�صة  مت 

ملدة 03 ا�صهر و 06 ا�صهر.
اأفاد بيان خللية العالم والت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�صلمت  قد  كانت  ورقلة  ولية 
اأنه  منه  »ن�صخة  »الو�صط  يومية 
بالرغم من اجلهود املبذولة من 
لالأمن  الولية  امل�صلحة  طرف 
ال�صواق  ق�صد حماية   ، العمومي 
املرور  حوادث  من  الراجلني  و 
ال�صارم  التطبيق  خالل  من 
للقوانني التي تنظم حركة ال�صري 

اإل اأن م�صاحلي �صجلت يف جمال 
مرور  املرور 15 حادث  حوادث 

نتج عنه 17جريح و قتيلني.    
م�صالح  و�صعت  ثانية  جهة  من 
البيئة  وحماية  العمران  �رضطة 
من  اأمنيا  وقائيا  برناجما 
املخالفات  على  الوقوف  اأجل 
املرتكبة يف جمالت التخ�ص�ص، 
منها  ت�صجيل 10 خمالفة  مت  اأين 
 ، بالبيئة  تتعلق  02 خمالفتني 
ت�صجيل 08 خمالفات  مت  كما 
اأما  رخ�صة،   بدون  بناء  اجناز 
بخ�صو�ص التجارة الغري �رضعية  
فاإنه مت ت�صجيل 04 خمالفة بهذا 
ال�رضطة  املجال. وتقوم م�صالح 
والبيئة  العمران  يف  املخت�صة 
يف  قانونية  اإجراءات  اتخاذ  اإىل 
التعليمات  لهذه  املخالفني  حق 
املواطن  �صالح  يف  ت�صب  والتي 
و�صحته  �صالمته  على  وحتافظ 

يف كل الأحوال.
اأحمد باحلاج 

م�صالح الأمن العمومي بورقلة 

معاجلة 816 خمالفة مرورية 
يف جويلية

يف اإطار حماربة جرائم العتداء 
على املواطنني، متكنت عنا�رض 
باأمن  الثاين  احل�رضي  الأمن 
توقيف  من  مترنا�صت  ولية 
 22( العمر  من  �صخ�صني  يبلغان 
 07 يف   متورطان  �صنة(  و23 
وانتحال  بال�رضقة  تتعلق  ق�صايا 
ا�صم الغري.  حيثياث الق�صية تعود 
الرقم  على  هاتفي  اإت�صال  اإىل 
املواطنني  لأحد   1548 الأخ�رض 
�صورو  بحي  تدخل  طلب  مفاده 
مترنا�صت، جراء تعر�صه لل�رضقة 
من  النقال  هاتفه  طالت  التي 
تنقلت  عليه  �صخ�صني،  طرف 
اإىل عني  ال�رضطة  عنا�رض قوات 
املكان وبعد خطة اأمنية حمكمة 
يف  فيهما  امل�صتبه  توقيف  مت 
ا�صرتجاع  مع  وجيز  ظرف 
الهاتف النقال حمل ال�رضقة، مت 

حتويل امل�صتبه فيهما اىل املقر 
رفقة ال�صحية من اأجل ا�صتكمال 
اإجراءات التحقيق، خالل عملية 
فيهما  امل�صتبه  مع  التحقيق 
ق�صايا   06 يف  تورطهما  تبني 
لتواريخ  �رضقة من داخل م�صكن 
متريرهما  خمتلفة، بعد  واأماكن 
على م�صتوى نظام التعرف الآيل 
الب�صمات  AFIC تبني  على 
يف  بحث  حمل  اأحدهما  اأن 
الغري.  بعد  ا�صم  انتحال  ق�صية 
التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال 
اأمام  فيهما  امل�صتبه  تقدمي  مت 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
اأين �صدر يف حقهما 05 �صنوات 
حب�ص نافذة مع الإيداع وغرامة 
لكل  دج  األف   100 قدرها  مالية 

منهما.
اأحمد باحلاج 

 يف اطار حماربة جرائم العتداء على املواطنني 

�ضرطة مترنا�ضت توقف 
�ضخ�ضني يف ق�ضايا ال�ضرقة

الو�صط:2020/08/11

ذكرى وترحم ..
كل من عليها فان و يبقى وجه ربك 

ذو اجلالل و الإكرام
كاملة  �صنة  تكون قد مرت 17  اليوم 
اجلد  و  الغايل  الأب  رحيل  علي 
وراءه  تاركا  �صالح  عجود  احلنون  
الإميان  �صوى  لميلوؤه  رهيبا  فراغا 
باهلل و ق�صاءه و بهذه املنا�صبة الأليمة 

تدعو عائلة عجود و حمو�ص كبريها و �صغريها و بالأخ�ص 
اأبنائه من كل من عرف الفقيد يف خ�صاله احلميدة اأن يدعو 
له بالرحمة و املغفرة واأن يجعل قربه رو�صة من ريا�ص اجلنة 
برحمته  ي�صكنه  اأن  و  ال�صاحلني  و  ال�صديقني  مع  يح�رضه  و 

انا هلل و انا اإليه راجعونالوا�صعة جنة النعيم
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تعي�ش الواليات املتحدة 
االأمريكية مرحلة ما بعد 

الدولة.. �صحيح اأنها تتمتع 
بكل �صفات االإمرباطورية 
و لكنها مل تتوقف عندها 

فقد جتاوزتها بقفزة 
ميزتها عن طبيعة الدولة 

التقليدية حيث يتفرد 
راأ�ش املال املكر�ش يف 

قطاعاته العمالقة :«النفط 
واملجمع ال�صناعي الع�صكري 
والعقارات والبنوك« يف بناء 
كيان خا�ش-حكومة املال- 

يوجه الدولة لتحقيق مزيد 
من الربح بفعل التجارة 

واحلروب اأو ال�صيا�صة 
واالبتزاز.. وهنا جند اأنف�صنا 
اأمام منط من احلكم خمتلف 
متاما، فلي�صت فقط م�صلحة 
دولة الواليات املتحدة وال 

�صعوبها بل يف االأ�صا�ش م�صالح 
كبار اأ�صحاب املال.. وهنا 
ازدهرت مراكز االأبحاث 

والدرا�صة للق�صايا خدمة 
ل�صيا�صة تلك املجموعة، 
ومنحت دورا اأ�صا�صيا يف 

�صناعة القرار جتاه الداخل 
واخلارج �صواء.  

غطر�صة

مر�كز �لأبحاث لر�سم �سيناريوهات �لعدو�ن
اأدوات فعالة: 

ميكن تقدمي تعريف مب�سط ملراكز الأبحاث 
على اأنها �سبكة هيكلية من امل�ؤ�س�سات تتخلل 
والتجارية  وال�سيا�سية  الأكادميية  املجالت 
معها..  وتتداخل  بينها  وتربط  والإعالمية 
ويع�د تاريخ هذه امل�ؤ�س�سات اإىل وقت بعيد. 
احلرب  انتهاء  مع  يتزايد  تاأثريها  بداأ  ولكن 
املتحدة  ال�ليات  وبروز  الثانية،  العاملية 
كق�ة عظمى يف م�اجهة الحتاد ال�س�فييتي.

ال�ليات  يف  البحث  مراكز  عدد  بلغ  وقد 
اأن�سئ 91% منها منذ  املتحدة 1776 مركزاً، 
وجتدر   .1970 منذ   %50 من  واأكرث   ،1951
املراكز  هذه  من   %20 نح�  اأن  اإىل  الإ�سارة 
لها.ولقد  مقراً  وا�سنطن  العا�سمة  من  تتخذ 
اأ�سا�سيا  عن�رًصا  عق�د  خم�سة  منذ  اأ�سبحت 
القرار  �سنع  دوائر  يف  ال�ستماع  جلل�سات 
وما  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  ل�سيما 
ت�سخه من م�ا�سيع يف ال�سحافة وامل�ؤ�س�سات 
اأن  اإىل  التنبيه  ال�رصوري  ومن  الإعالمية، 
على  تعتمد  ل  الأمريكية  ال�سيا�سة  ت�جهات 
التاأثري  اإن  بل  فقط،  والأحزاب  ال�سيا�سيني 
الأكرب جتاه الق�سايا الداخلية واخلارجية ياأتي 
 Think اأو »خاليا التفكري  من بي�ت اخلربة 
الأبحاث  من  كبرًيا  ا  كًمّ تنتج  التي   »tanks
معل�ماتية  قاعدة  لت�سكل  والدرا�سات، 
واحلك�مات.  لالأحزاب  واإ�سرتاتيجية 
الفكر يهتم�ن بالأ�سئلة  فالباحث�ن يف مراكز 
�سبق  منهم  وكثرياً  ال�ساعة  واأحداث  امللحة 
الذي  اأن �سغل�ا منا�سب حك�مية، المر  لهم 
يعزز معرفتهم باآليات �سنع القرار وثقة �سانع 
املراكز  هذه  ت�سع  لذا  بالباحثني..  القرار 
الت�س�رات لالإ�سرتاتيجية املرادة وال�سيناري� 
قا�سية  حلروب  اإعالميا  وتغطيها  املراد 
الربيطاين  الغزو  حالة  يف  ح�سل  كما  وكبرية 
الأمريكي للعراق.. فهي قد اأ�سبحت ت�ؤ�س�س 
للتاأثري ولك�سب امل�سالح على م�ست�ى العامل، 
و مراكز الأبحاث غري م�ستقلة، فاإن الباحثني 
فيها ي�سع�ن لدفع اأجندات مم�ليها، مكر�سني 
بذلك ثقافة نف�ذ املال يف وا�سنطن يف ت�سيري 
ل�سناعة  فهي  اخلارجية  و�سيا�ستها  الدولة 

روؤية وخطة.
حتظى مراكز البحث باهتمام بالغ يف ال�ليات 
املتحدة فلقد زاد عددها يف العامل عن 7815 
ال�سدارة  مكانة  املتحدة  ال�ليات  احتلت 
والأ�سبقية بامتالكها 1872.. فمعهد بروكنغز 
البحثية  املراكز  اأقدم  يعترب  الأمريكي، 
للعالقات  الفرن�سي  املعهد  يليه  عامليا، 
الدولية، وه� واحد من اأهم مراكز الفكر يف 
الدويل،  لل�سالم  فرن�سا، ثم م�ؤ�س�سة كارنيغي 

اإ�سافة اإىل مركز بروك�سل ببلجيكا. 
حجم  يف  الأبحاث  مراكز  اأهمية  وتظهر 
والدول  املتحدة  ال�ليات  يف  انت�سارها 
 400 على  حتت�ي  وحدها  ف�ا�سنطن  الغربية 
العربية  الدول  جميع  فيما  بحثي،   مركز 
الن�عية،  عن  النظر  وبغ�س   497 نح�  حت�ي 
ويف الكيان ال�سهي�ين تقدر عدد املراكز بـ67، 
و يف تركيا ما يقدر بـ46، اما اإيران فقد بلغت 
املراكز فيها 61.. وهنا لبد من ت�س�ر الفرق 
الهائل بني قدرات مراكز البحث واأدوارها يف 
من جهة،  وفرن�سا  وبريطانيا  اأمريكا  من  كل 
ونظرياتها يف ال�طن العربي وتركيا واإيران.. 
ومن هنا تبحث هذه الدول عن مراكز البحث 
يف وا�سنطن وتقدم لها اأثمان قيامها مبهمات 
الإدارة  لدى  وقب�له  بالنظام  عالقة  لها 
اأ�سبحت  جديدة  مراكز  فهناك  الأمريكية، 
خمت�سة بالزب�ن العربي مل تن�ساأ من عدم بل 
من باب مت�يل داخل ثري وخارج يبحث عن 
�سهمه يف دوائر احلكم، وقد ك�سفت م�ؤ�س�سة 
 3 اأن  ال�سفافية  مبراقبة  املعنية  لين«  »�سن 
دول  بني  متقدمة  مراكز  احتلت  عربية  دول 

ال�سيا�سة  يف  التاأثري  على  الإنفاق  يف  العامل 
الأمريكية.  

اأن  املراكز  ل�ساأن  املتابعة  الدرا�سات  تفيد 
المريكي  )راند(  مركز  يف  الباحثني  عدد 
يبلغ 1600 باحث مبيزانيته 150 ملي�ن دولر 
و  )كارنيجي(  مركز  كذلك  نن�سى  ول  �سن�ياً، 
حيث  الأهمية  غاية  يف  فهما  )بروكينجز( 
م�ؤ�س�سات  اإىل  وتقارير  ت��سيات  ير�سالن 
اأهم  ويعتربان  اأمريكا،  يف  القرار  اتخاذ 

امل�ؤ�س�سات الفكرية امل�ؤثرة.
 21 على  الإنفاق  اأن  الإح�ساءات  وتفيد   
اأمريكًيا يتجاوز املليار دولر يف عام  مركًزا 
نح� من�  الت�سارع  مدى  هذا  ويك�سف  واحد، 
هذه ال�سناعة؛ لذلك ل غرابة اأن جتد رئي�س 
اأو  متقاعًدا  �سيا�سًيا  اأو  �سابق  ا�ستخبارات 
راأ�سماليا  اأو متطرًفا ميينيا  جرنال متقاعدا 
ي�سارع�ن لمتالك مراكز التفكري اأو اإدارتها او 
ال�ظيفة فيها برتبة م�ست�سار.. ولكل م�ؤ�س�سة 

اأبحاث ووظيفة معينة ب�سكل ج�هري.

اأدوات حرب:

تقارير  من  ي�سدر  ما  متابعة  خالل  من 
الأبحاث  الأوان من مراكز  ف�ات  بعد  ت�سلنا 
يفاجئنا  والغربية  الأمريكية  والدرا�سات 
ب�سئ�ننا  والتف�سيلي  الدقيق  الهتمام 
مل  ونت�ساءل  فيها  ال��س�ح  حلجم  ون�ستغرب 
الإفراج  اأن  يبدو  ولكن  عنها؟  الإفراج  يتم 
عن بع�سها يف منت�سف الطريق يتم لأهداف 
يتم  بلداننا  من  كثريا  اأن  لنكت�سف  نف�سية، 
اإدارة ال�رصاع فيها اأو ح�لها من خالل مراكز 
من  ق�سية  ت�جد  فال  الأجنبية..  الأبحاث 
ق�سايانا ال وقد متت ح�لها درا�سات وبح�ث 
م�ستفي�سة انتهت اىل �سيناري�هات قدمت اىل 

�سانع القرار يف اأمريكا.
ومبتابعة ملراكز البحث والدرا�سة الأمريكية 
الهتمام  نكت�سف  ال�سيا�سية  والتقارير 
وق�ساياها  العربية  بلداننا  ب�سئ�ن  التف�سيلي 
وطرح احلل�ل لها واملقرتحات فال تكاد تك�ن 
هناك مع�سلة داخلية اأو خارجية تعاين منها 
البحث  اإل وهي م�ج�دة على طاولة  بلداننا 

ل�سناعة ال�سيناري�هات و الأج�اء املالئمة.
بثمان  العراق  على  الثالثيني  العدوان  فقبل 
ل�زارة  التابع  الأبحاث  مركز  اأ�سدر  �سن�ات 
اخلارجية الأمريكية روؤية للتعامل مع اجلي�س 
مت  والذي  متاما  ال�سيناري�  وو�سع  العراقي 
العمل به يف �سنة 1991 بالتف�سيل.. واقرتح اأن 
يتم جر اجلي�س العراقي لأزمة يف دول اخلليج 
العراقية  احلرب  كانت  فيما  الك�يت  ل�سيما 

الإيرانية مت�ا�سلة. 
للعراق  الأمريكي  يق�ل احلاكم  ويف مذكراته 
بغداد  يف  مكتبي  دخلت  »حني  برمير:   ب�ل 
وجدت مذكرة على �سطحه معدة من م�ؤ�س�سة 
»راند« البحثية �رصيحة ومهنية ت�رصح يل ما 
ينبغي فعله«.. وهكذا نكت�سف اأنه لي�س فقط 
واقرتاح  ال�سيا�سي  والتحليل  القرار  �سناعة 
الأمريكية  الإدارات  اأمام  للم�سكالت  احلل�ل 
بل امتدت اإىل اأن ت�سبح خطة يدار بها ال�ساأن 

العربي مبا�رصة بعد الحتالل.
تاكيا”  “راي  الباحثان   يف عام 2004م  كتب 
بعن�ان:  كتابا مهما وخطريا  و“جف��سديف” 
)انح�سار ظل النبي -�سع�د و�سق�ط الإ�سالم 
فكرة  اقرتحا  حيث  الراديكايل(  ال�سيا�سي 
الدميقراطي”  “الإ�سالمي  للتيار  ال�سماح 
يتم  اإ�سقاطه )حيث  ال�سلطة ثم  اإىل  بال�سع�د 
ا�ستخدامه(.. وذلك قبل الربيع العربي ب�سبع 

�سن�ات.
كذلك جاءت ت��سيات م�ؤ�س�سة »راند« يف عام 
2004م بعن�ان)الإ�سالم املدين الدميقراطي(. 
وال�سماح  املجال  فتح  اإىل  فيها  يدع� 
يف  امل�ساركة  الدميقراطيني”  “لالإ�سالميني 

النتخابات الت�رصيعية.

وكذلك تقرير مركز راند اخلطري الذي �سدر 
�سبكات  )بناء  بعن�ان:  وكان  2007م  عام  يف 
�سبكات  بناء  ذلك  وبعد  معتدلة(،  م�سلمة 
هيالري  اأكدت  كما  و�س�اها  داع�س  العنف 
الكندية  الباحثة  ت�سف  ال�سياق  ويف  كلينت�ن، 
) نع�مي كالين( يف كتابها )عقيدة ال�سدمة( 
دور امل�ست�رصق والباحث واملفكر الراأ�سمايل 
املتطرف )ميلت�ن فريدمان( يف ت�سكيل قرار 
الأمريكية،  ال�سيا�سة  الأمريكية يف  امل�ؤ�س�سة 
ودوره يف معظم الك�ارث التي رعتها اأمريكا، 

ومن كتبه امل�سه�رة “الراأ�سمالية واحلرية”.
عكف  التي  القرن  �سفقة  اأخريا  ولي�س   
الباحثني الأمريكان يف  عليها رهط كبري من 
�سهر  ك��سنري  باإ�رصاف  التخ�س�سات  �ستى 
الق�سية  حلل  تف�سيلية  روؤية  وقدم�ا  ترمب 

الفل�سطينية من وجهة نظرهم.

  اأهم املراكز: 

تتحرك  مراكز الفكر باإمكانات معتربة حيث 
�سخ�سيات  من  ال�ست�سارية  هيئاتها  تت�سكل 
بثقة  فتتحرك  وال�سيا�سي  املايل  وزنها  لها 
على دوائر �سنع القرار بعدة اآليات بالت�سال 
جلان  واأمام  القرار  �سناع  مع  املبا�رص 
الك�جنر�س ح�ل امل�ا�سيع ذات الخت�سا�س 
وامل�ازنة  اخلارجية  ال�سئ�ن  جلنة  مثل 
والق�ات امل�سلحة.. ويتم من خالل الت�ا�سل 
مع كبار امل�ظفني الإف�ساح لهم م�ستقبال عن 
من  و  الأبحاث،  مراكز  يف  معتربة  وظائف 
الإعالم  و�سائل  امل�ستمر عرب  الظه�ر  خالل 
ت�سكيل  اأداة  ورجالتها  املراكز  هذه  ت�سبح 
هذه  وتعتمد  معني..  باجتاه  العام  الراأي 
املراكز الكتيبات والدرا�سات وت�زيعها ب�سكل 

دقيق على �سناع القرار.
ح�سب  مراكز،   6 اأبرز  اىل  هنا  ن�سري   
»بن�سلفانيا«  جامعة  اأ�سدرته  تقرير  اأحدث 

الأمريكية:
وا�سنطن  يف  ومقره  بروكينغز  معهد   .1
الأول  وتاأ�س�س �سنة 1916 وه� يحتل املركز 
املتحدة  ال�ليات  يف  الفكر«  »مراكز  بني 
قاعات  ويف  الإعالم،  جمال  يف  الأمريكية 
ومن  احلزبني،  اأع�ساء  بني  »الك�جنر�س« 
ناحية اأخرى فه� يُعد اأحد اأكرث مراكز الفكر 

تاأثرًيا يف ال�سيا�سات الأمريكية العامة. 
�سخمة  قاعدة  ت�سكل  »كارنيغي«  م�ؤ�س�سة   2
ت�ؤثر  التي  من املعل�مات والتقارير والأفكار 
ب�سكل  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  على 
وا�سنطن  يف  فروعها  لت�زع  وذلك   كبري  
وم��سك� وبريوت وبكني وبروك�سل، و لقد بداأ 
 2002 عام  يف  بالعرب    اخلا�س  برناجمها  
نظر  وجهات  تقدمي  اأجل  »من  عن�ان  حتت 
حدوث  لكيفية  وا�سع  مقارن  وفهم  حتليلية 
عميقة  اإقليمية  وخربة  ال�سيا�سية  التح�لت 
للتاأثري على م�ساألة التط�ر ال�سيا�سي يف العامل 

العربي«.
3. م�ؤ�س�سة الدرا�سات الإ�سرتاتيجية والدولية 
�سنة   وتاأ�س�س  العا�سمة  وا�سنطن  ومقرها 
جمال  يف  فكر  مركز  اأف�سل  يُعد  وه�   1962
الأمن وال�س�ؤون الدولية، وت�ؤخذ تقاريره بعني 
والتكن�ل�جيا  التجارة  جمالت  يف  العتبار 

والتم�يل والطاقة.
كاليف�رنيا  ومقرها  راند«  »م�ؤ�س�سة   .4
 1946 عام  يف  بداأت   1948 �سنة  وتاأ�س�ست 
اجل�ية  الق�ات  �سالح  من  ممّ�ل  كم�رصوع 
الباحثني  من   200 ح�ايل  لي�سم  الأمريكية 
امل�رصوع  ا�ستقل  ثم  والريا�سيني  والعلماء 
»ف�رد«  �رصكة  من  �سخم  مت�يل  بف�سل 
 9 ومتلك  احلايل.  �سكله  لياأخذ  الأمريكية 
الدوحة  يف  اأحدها  العامل،  ح�ل  مقرات 

عا�سمة قطر.
ومقره  اخلارجية«  العالقات  »جمل�س   .5
اأحد  يُعد  وه�   1921 �سنة  وتاأ�س�س  ني�ي�رك 

اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  تاأثرًيا  املراكز  اأكرث 
وي�سدر  اأمريكا،  يف  الدولية  والعالقات 
للهيئات  ا�ست�سارات  ويقدم  مطب�عات  عدة 

احلك�مية ال�ستخباراتية الأمريكية.
للباحثني«  الدويل  ويل�س�ن  »وودرو  مركز   .6
�سنة  يف  وتاأ�س�س  العا�سمة  وا�سنطن  ومقره 
الأمريكي  الرئي�س  ل�سم  تقديًرا    1968
يعمل املركز على  ويل�س�ن«،  »وودرو  الأ�سبق 
الذي  الأو�سط  ال�رصق  9 برامج منها برنامج 
بداأ يف عام 1998، وبرنامج مميز لت�ثيق ك�ريا 

ال�سمالية.

 املال العربي يف اخلدمة: 

لغياب مراكز البحث املحلية العربية اأو لهزالها، 
�رصكات  ت�ظيف  اإىل  العربية  الدول  تلجاأ  
مب�ؤ�س�سات  يُعرف  ما  اأو  العامة  العالقات 
ال�سغط »«Lobbying يف وا�سنطن، و ت�سعى 
دول اخلليج العربي للتعاقد مع معهد ال�رصق 
 ،Middle East Institute الأو�سط 
 Middle الأو�سط  ال�رصق  �سيا�سة  وجمل�س 
»بيل  م�ؤ�س�سة   ،East Policy Council
وهيالري وت�سيل�سي كلينت�ن«.. وتتناف�س دول 
لرتويج  بينها  فيما  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
�سيا�ساتها منذ بداية عقد ال�سبعينيات وطفرة 
النفط، وذكر تقرير ن�رصته  »ني�ي�رك تاميز« 
منها  ذلك  اىل  ت�سعى  التي  الدول  من  قائمة 
قطر  عن  ف�سال  وال�س�دان،  وم�رص  املغرب 
والإمارات،. . وذكرت ال�سحيفة يف تقريرها: 
الأبحاث  مراكز  معظم  ت�سمل  »الرتتيبات 
معهد  منها  وا�سنطن،  يف  والنافذة  الكربى 
الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  بروكينغز 
والدولية واملجل�س الأطل�سي، م�سيفة اأن كّل 
واحد منها يتلقى اأم�الً من م�سادر اأجنبية، 
وترتيب  �سيا�سية،  درا�سات  تقدمي  لقاء 
خا�سة  لقاءات  وعقد  نقا�سية  منتديات 
باأجندات  تتعلق  امل�ست�ى  رفيعي  مب�سئ�لني 
احلك�مات الأجنبية«.. ت�سري الإح�ساءات اإىل 
اأن 64 حك�مة اأجنبية منها 9 حك�مات عربية،  
مركز   28 يتلقاها  الدولرات،  ماليني  تنفق 

اأبحاث اأمريكي.  
ملي�ن   20 بنح�  الإمارات  ت�ساهم  فمثال    
دولر  ملعهد ال�رصق الأو�سط ب�ا�سنطن اأحد 
وتعّهدت  وا�سنطن..  يف  التفكري  خاليا  اأكرب 
ملعهد  مالية  »م�ساعدة«  بتقدمي  قطر 
منذ  دولر،  ملي�ن   21.6 مقدارها  بروكينغز 
له  فرع  اإن�ساء  باإدارته  حدا  ما   ،2011 عام 
بالدوحة ليقدم درا�سات عن ال�رصق الأو�سط 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  وعن  باأمريكا،  وعالقته 
املجتمعات  يف  والجتماعية  والقت�سادية 
باإ�ساعة  املراكز  هذه  قامت  و  امل�سلمة... 
ح�سب  اخلليج  دول  اأطراف  على  التهم 
املم�ل.  احلديث يط�ل عن ن�ساط تق�م به 
مراكز  مع  وا�سنطن  يف  العربية  الدول  بع�س 
الأبحاث بالذات القريبة من ال�سهي�نية بغية 
ب�ل�سة  لنيل  القرار  �سناع  لدى  ت��سيطها 
تط�يق  و  النظام  �س�رة  حت�سني  اأو  التاأمني 

التهم امل�جهة �سده. 
كلمة البد منها:

اأن مراكز  اأحد  اإىل ذهن  اأن ل يت�رصب  يجب 
ياأخذ  ومن  الأمريكية  والدرا�سات  الأبحاث 
كما  فيك�ن«  »كن  قرار  متتلك  بت��سياتها 
فخروا  العرب  ال�سا�سة  من  البع�س  اأ�ساب 
لعدوهم �سجدا.. اإن اليقني هنا م�ساألة علمية 
اأ�سقطت  فلطاملا  والتاريخ  ال�اقع  ي�سندها 
و�سفقة  الأمريكان،  م�ساريع  �سغرية  �سع�ب 
القرن لي�ست عنا ببعيد، و �سم�د اأمتنا ماثل 
لإثبات عجز ال�سيا�سات الف�قية.. ولكن لبد 
ميكن  ما  هناك  فلعل  واملتابعة  القراءة  من 
فعله لتجنيب اأمتنا الفنت واملهالك واحلروب 

الداخلية.. واهلل غالب على اأمره.

بقلم: �صالح عو�ش
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 قطاعات كثرية طالها الركود وع�ش�ش 
رهينة  على  وبقيت  الف�شاد  فيها 
امل�شتفيدون  عنها  يدافع  �شيا�شات 

منها فقط. 
حكومة  بداأت  املا�شي  ال�شهر  منذ 
ثقيلة  ملفات  فتح  يف   تبون  الرئي�ش 
االقت�شادي  االنعا�ش  ملف  بينها  من 
اأن تعر�ش على  ينتظر  بخارطة طريق 
واالجتماعيني  االقت�شاديني  ال�رشكاء 
تفتح  اليوم  هي  وها  القادم  االأ�شبوع 
ملف  وهو  اأهمية  يقل  ال  اآخر  ملفا 
من  االأقل  على  تبني  ما  اجلامعة، هذا 
وبغ�ش  االأخري.  الوزراء  جمل�ش  بيان 
يجب  التي  اال�شتعدادات  عن  النظر 
القيام بها الإجناح دخول جامعي ياأخذ 
اخلا�ش  الوبائي  الظرف  االعتبار  يف 
ومتكني االأ�رشة اجلامعية من ا�شتئناف 
الرئي�ش  فاإن  عادية  ظروف  يف  العمل 
للقطاع  اجلديد  الوزير  كلف  تبون 
عميقة  هيكلية  اإ�شالحات  مببا�رشة 
من  القريبة  االآجال  يف  العايل  للتعليم 
ت�شم  م�شاورات  يف  ال�رشوع  خالل 
جميع اأطراف االأ�رشة اجلامعية ومتتد 
اإىل قطاع اخلدمات اجلامعية من نقل 
عقلنة  يف  التفكري  خالل  من  وايواء 
وحت�شني  االحتكارات  ورفع  النفقات 
اخلدمات املقدمة للطلبة دون اأن ي�شري 
البيداغوجية  اجلوانب  اإىل  �رشاحة 
الرهانات  ت�شكل  التي  والبحثية 
اجلامعات  الإ�شالح  وال�شلبة  احلقيقية 
يف  مكان  عن  لها  والبحث  اجلزائرية 

الت�شنيفات العاملية واالإقليمية. 

وباملقابل ي�شري ما ورد يف بيان جمل�ش 
االأهمية  غاية  م�شاألتني يف  اإىل  الوزراء 
عنها  ون�شاأت  االنتباه  اأثارت  اإحداهما 
اأن  دون  مرت  واأخرى  اأفعال  ردود 
يلتفت اإليها اأحد، م�شاألة فتح الدرا�شة 
الطلبة  جلميع  والدكتوراه  املا�شرت  يف 
دون انتقاء م�شبق مير على امل�شابقات 
اأو درا�شة امللفات بالنظر اىل امكانية 
دعم التعليم اجلامعي بتقنيات التوا�شل 
عن بعد التي متكنها من فك اخلناق عن 
ا�شتقاللية  وم�شاألة  اجلامعية  الهياكل 
مل  الفكرة  اأن  يبدو  التي  اجلامعات 
يجعلها  مبا  االأذهان  يف  بعد  تن�شج 
غرقت  التي  اجلامعية  االأ�رشة  ت�شتفز 

يف �شبات عميق.
يف اأوىل ردود االأفعال التي اتخذت من 
منربا  االجتماعي  التوا�شل  من�شات 
القرار  هذا  اأن  اإىل  بالنظر  للتعبري 
اجلامعات  فيه  اأغلقت  ظرف  يف  جاء 
التي  تلك  �شاأنه،  اإىل  وان�رشف اجلميع 
ت�شف القرار بال�شعبوي وغري العقالين 
الذي ال يخدم اجلامعة والبحث العلمي 
بقدر ما يدفعهما اإىل التميع واإ�شعاف 
اأكرب لقيمة الدرا�شات العليا وال�شهادات 
التي ت�شتكي االآن من هبوط  اجلامعية 
�شهادة  ال�شيما  ال�شوق  يف  قيمتها 
التعليم  ابتذال  كر�شت  التي  الدكتوراه 
العايل واأفقدته بريقه غري اأن القرار مل 
يفتقر الأن�شار يرون اأن من �شاأنه اأن يحول 
واملح�شوبية  البريوقراطية  عائق  دون 
بالنظر  وامل�شابقات  الت�شجيالت  يف 
ملفات  قبول  يف  ال�شفافية  انعدام  اإىل 

الرت�شح.
امل�شاألة الثانية تتعلق "بوجوب الذهاب 
اإىل ا�شتقاللية اجلامعات وتفتحها على 
العامل مما �شيمكنها من تطوير التبادل 
وان  الطلبة…"  وكذلك  االأ�شاتذة  بني 
كانت هذه امل�شاألة تقع يف لب االإ�شالح 
الهيكلي العميق للجامعة اإال اأنها مل تنل 
االهتمام الالزم. وملن يتذكر فاإن فكرة 
ا�شتقاللية اجلامعة لي�شت جديدة فقد 
مولود  حكومة  طرحها  من  اأول  كان 
حمرو�ش خالل الدخول اجلامعي لعام 
1990 - 1991 لكنها قوبلت برف�ش تام 
من قبل الطلبة واالأ�شاتذة يف زمن كان 
قائما  اجلامعي  النقابي  الن�شال  فيه 
تغذيه فعاليات الي�شار حيث تلقى الطلبة 
الفكرة باأنها متهيد خلو�ش�شة اجلامعة 
الن�شاالت  "مكت�شبات  على  والق�شاء 
الطالبية" من جمانية التعليم اجلامعي 
اأظهر  وقد  االجتماعية  واخلدمات 
تعيني عميد جامعة التكوين املتوا�شل 
م�شطفى �رشيف وزيرا للجامعات بدل 
نحو  التوجه  ذلك  معامل  العايل  التعليم 
الدولة يف  كاهل  اجلامعات من  حترير 
من  تعاين  اجلزائر  كانت  الذي  الوقت 

اأزمة مالية خانقة.
واأمام �شح املعطيات حول هذا التوجه 
اجلديد كان ميكن اأن يكون هذا العنوان 
االأ�رشة  لدى  مفتوح  لنقا�ش  منطلقا 
اإن�شاء اجلامعات  اجلامعية خا�شة واأن 
اخلا�شة مل يعد من املحرمات. نقا�ش 
ت�شل  اأن  ميكن  التي  احلدود  يطرح 
اجلزائرية  اجلامعات  ا�شتقاللية  اإليها 

اأهي  اال�شتقاللية،  هذه  طبيعة  وما 
ا�شتقاللية مالية اأم ا�شتقاللية يف و�شع 
االأهداف والربامج البيداغوجية اأم هي 
ا�شتقاللية يف االإدارة والت�شيري والبحث 
وطبيعة  واملخرجات  املوارد  عن 
اأخذنا  اإذا  تعني  اأم  ال�شهادات  ونوعية 
حرية  الوزراء  جمل�ش  بيان  باحلرف 
اإبرام اتفاقات تعاون تقني مع جامعات 

اأجنبية دون املرور على الو�شاية.
جمل�ش  توجيهات  اإليه  ت�رش  مل  ما 
الذي  االملدي  نظام  م�شري  الوزراء 
تتهمه االأ�رشة اجلامعية بالوقوف وراء 
اجلزائرية  اجلامعة  م�شتوى  تدهور 
منذ تبنيه عام 2004. ومل تذهب جراأة 
احلكومات ال�شابقة اإىل حد اإلغائه كلية 
اإ�شالحات  باقرتاح  بع�شها  اكتفى  بل 
م�شتوى  اإىل  ترقى  ال  وترقيعات 
االأ�رشة  عنها  عربت  التي  الطموحات 
اأن  هو  يبدو  ما  اأن  غري  اجلامعية. 
فتح جبهات متعددة  تريد  احلكومة ال 
�شعوبة  اإىل  بالنظر   واحد  وقت  يف 
الرتبوي  فاالإ�شالح  املرحلة  وانتقالية 
االإ�شالح  من  اأهمية  اأكرث  واجلامعي 
اجلميع  م�شاركة  ويتطلب  االقت�شادي 
يف اإظهار النقائ�ش مبو�شوعية واجلراأة 
على اإيجاد حلول جذرية بهدف اإيجاد 
مكان للجامعات اجلزائرية يف م�شاف 
�شارت  وقد  العاملية  اجلامعات 
تتيح  االت�شالية احلديثة  التكنولوجيات 
وتطوير  امل�شافات  لتقريب  املجال 
يف  والعلماء  الباحثني  مع  التفاعالت 

جميع اأنحاء العامل.

�جلامعة تبحث عن �إ�صالح

بقلم اح�سن خال�ص   

يف غمرة امل�سكالت املرتاكمة 
واجلبهات املتعددة التي فتحت 

بعد انتخابات 12 دي�سمرب دخلت 
ال�سلطة يف �سباق مع الزمن للتكفل 

بالتناق�سات الكثرية التي تكاد تدفع 
اإىل اختناق ال يتيح حلظة واحدة 

للتفكري يف بناء حلول دائمة او 
بعيدة املدى تعطي الفر�سة للبالد 
لال�ستقرار على نهج وا�سح يطمئن 

اإليه اجلميع، فكل �سيء ي�سرخ 
ويطلب مواجهات عاجلة وقرارات 

حا�سمة ا�ستنفرت احلكومة يف 
معارك اإجرائية وتدابري عاجلة.

للخروج من تذيل الت�سنيفات 

التدابري  من  التخفيف  اإجراءات  اإن 
املربر،  غري  موؤخرا  املتخذة   ، الوقائية 
و  الف�شاءات  بع�ش  فتح  يف  املتمثلة  و 
و  التنقل  فتح  و   ، االجتماعية  املرافق 
دون   ، للتنفي�ش  الواليات  بني  احلركة 
او موؤ�رشات توجب  اال�شتناد الأي درا�شة 
الذي  االطمئنان  مرده  يكون  قد   ، ذلك 
و�شائل  بع�ش  اأعلنته  الذي  اخلرب  خلقه 
االإعالم بنجاح بع�ش الدول يف اإنتاج لقاح 
لهذا الفريو�ش ، والتعامل مع هذا الو�شع 
كبرية  جمازفة  يعترب  بالتخمني  القاتل 
فلحد االآن مل يثبت ذلك ، وال جناعة هذا 

اللقاح . 
اأجد   ، اليومية  مالحظاتي  خالل  من 
 ، اليومي  النف�شي  البيئي  االإجهاد  اأن 
درجة  اإىل  ي�شل  ومل  جدا  منخف�ش 
اخلطورة ، التي يزعمها البع�ش ، فمزال 
التبادل االجتماعي اإيجابي ، ال يت�شم باأي 
عداونية ، ومل يظهر عليه اأي ملمح يو�شف 
باخلطر ، وال�شاهد عن ذلك مل ن�شجل اأي 
اأو  اأو �شلوكات خطرية  ظواهر اجتماعية 
 ، املنقب�ش  بالو�شع  مرتبطة  موؤ�رشات 
العادية  االإجتماعية  احلالة  اأن  على  تدل 
اعتمادها  و  ر�شدها  وميكن   ، خطر  يف 
الغالب  الأنه يف   ، باخلطر  يوحي  كموؤ�رش 
تظهر اأول اأعرا�ش هذا االنقبا�ش داخل 
االأ�رشة ، )عنف ا�رشي ، حاالت طالق ، 

هجر عائلي ...( .
ال�شني  ، مثال �شجلت  الوباء  بداية   ففي 
 ، الطالق  ن�شب  يف  ملحوظ  ارتفاعا 
التي  اجلديدة  املعي�شية  النظم  جراء 
فر�شها الوباء ، ال �شيما احلجر املنزيل 

تقرير  -يف  ترو  بيل  الكاتبة  ر�شدت  و   ،
الربيطانية  اإندبندنت  �شحيفة  ن�رشته 
ارتفاع ن�شب العنف املنزيل ، جراء فر�ش 

االحتبا�ش املنزيل ب�شبب كوفيد 19 .
كقيمة  االجتماعي  الت�شامن  يعترب 
املجتمع  داخل  را�شخة  اجتماعية 
االأدوات  اأكرب  من  واحدة   ، اجلزائري 
و   ، اهميتها  عن  الدار�ش  يغفل  قد  التي 
هذا  اآثار  وطاأة  من  التخفيف  يف  دورها 
 ، اله�شة  الفئات  بني  ال�شيما   ، الو�شع 
ف�شور التكافل االجتماعي ال تتمثل فقط 
املناطق  اإىل  امل�شرية  القوافل  تلك  يف 
�شور  يف  اأو   ، املت�رشرة  االجتماعية 
اأو  كارثة  �شحايا  �شوب  ال�شعبية  الهبات 
من  امل�شترت  الوجه  اإن   ، ا�شتثنائي  و�شع 
يكون  الغالب  يف  االجتماعي  التكافل 
ذلك  عن  خلفيته  تخرج   ، عائلي  تكافل 
 ، العام  االإن�شاين  امليكانيكي  الت�شامن 
الغالب يكون موؤ�ش�ش على دواعي  بل يف 
دينية عاطفية ، مما ي�شاعد على ا�شتمرار 
التي   ، القا�شية  املادية  االأو�شاع  حتدي 

خلفها هذا الو�شع .
يف ظل ن�شب و موؤ�رشات اإنت�شار الفريو�ش 
امل�شتقرة   ، اليومية  االإ�شابات  عدد  و 
منذ اأيام يف 500 اإ�شابة ، وما يتبعها من 
�شل�شلة العدوى املفرت�شة ، يعترب معه رفع 
ال�شيما   ، خطرة  جمازفة  املوانع  بع�ش 
الرتفيهي  الف�شلي  االجتماع  ف�شاءات 
يف  ت�شيريها  ي�شعب  التي   ، كال�شواطئ 
هذا الظرف ، فمن غري املعقول مراقبة 
 ، فو�شى  من  يتبعها  وما  ح�شود  وت�شيري 
تنت�رش على �رشيط �شاحلي ممتد  �شوف 

على 1200 كلم ، كما يعترب فتح امل�شاجد 
، دون جدوى اجتماعية ، فالغر�ش منها 
التعبد ، وهذا االأخري ال يتعطل بغلقها ، 
اإمنا يعترب فتحها جمازفة اأخرى ، ال�شيما 
يف مناطق و بوؤر انت�شار الفريو�ش و تعترب 
االحرتازات يف مثل هذه الف�شاءات دون 
ي�شبح   ، ال�شالة  اأثناء  فالتباعد   ، جدوى 
تقارب بعدها ، كما يعترب انت�شار ا�شتعمال 

الكمامات الغري طبية ، خطر اآخر . 
و  تف�شل  التي   ، احلقيقية  املفارقة  اأن 
و�شفاء   ، عنا  الوباء  هذا  اجنالء  تعطل 
الوطن منه ،  هي التناق�ش الذي متار�شه 
ر�شمية  والغري  الر�شمية  اجلهات  بع�ش 
نفو�ش  يف  ال�شكوك  يبعث  �شوف  الذي   ،
املواطنني ، حول جدية تدابري الوقاية ، 
ت�شن  التي  الدولة  اأن  املعقول  غري  فمن 
نظم ، و تفر�ش �شبط اجتماعي من خالل 
فر�ش اإجراءات وقائية تكون هي اأول من 
الكلمات  اأنا اخط هذه  فبينما   ، ينتهكها 
 ، املعار�ش  ق�رش  يف  تظاهرة  هناك   ،
افتتحت مبعر�ش للبا�ش اجلزائري ، من 
كثريا  و   ، الفنون  و  الثقافة  وزيرة  طرف 
ما طلعت علينا بع�ش القنوات التلفزيونية 
بربامج جوفاء دون اأدنى اإجراءات وقائية 
 ، العلني  اال�شتهتار  ، هذا  م�شاركيها  بني 
حول  املواطنني  نفو�ش  قي  ال�شك  يعزز 
غري  مزال  منهم  فالكثري   ، الوباء  هذا 
يعتربونه  و   ،  19 كوفيد  بق�شة   ، موؤمن 
يرون  واآخرين   ، امربيالية  جمرد موؤامرة 
اأن الت�شديد يف اإجراءات احلجر و الوقاية 
ما هو اإال و�شيلة حلب�ش عن االحتجاجات 

االجتماعية .

امل�شوؤولة  غري  الت�رشفات  هذه  ومع 
 ، الت�شيب  هذا  ظل  يف   ، اجلهات  لبع�ش 
هذا  مواجهة  تدابري  كل  تتعطل  �شوف 
حلزبي  الرتخي�ش  يوم  فمن   ، الوباء 
ال�شلطة البائدة بعقد جمعياتهم العامة ، 
مع  التعامل  ازدواجية  كرث احلديث حول 
ال�شيا�شية  بال�رشورة  فقد   ، الو�شع  هذا 
"نتاع  معر�ش  تنظيم  اإىل  احلاجة  فما   ،

ق�ش" ؟ .
و  الكبرية  املعنوية  و  املادية  اجلهود  اإن 
املجتمع  و  الدولة  بذلتها  التي  امل�شنية 
لهذه اجلائحة  الت�شدي  املدين احلي يف 
اإعانات و ن�شاطات توعية و تعقيم  ، من 
املجازفة  ال ميكن   ، تكافل  و  ت�شامن  و 
املرهقني  من  جمموعة  يدي  بني  بو�شع 
و املتهورين تلعب فعلى اجلهات الر�شمية 
العليا لهذه البالد التدخل العاجل لت�شحيح 
الو�شع بدءا من مراجعة القرارات االأخرية 
القا�شية بتخفيف االإجراءات االحرتازية 
اجلهات  بع�ش  ن�شاط  مراقبة  اإىل   ،
الر�شمية ، و غري الر�شمية ، كما املجتمع 
املدين احلي ، الذي قام بدور فّعال اإبان 
هذا الوباء ، ال�شجب العلني لهذه لرعونة 
هذه ال�شيا�شات ، و رهق هذه الت�رشفات 
احرتام  اإىل  التلفزية  القنوات  ننبه  كما   ،
الكمامات  و�شع  ال�شيما  الوقاية  تدابري 
تباعد  وفر�ش  اجلماعية  الربامج  اأثناء 
يعك�ش  ك�شلوك   ، احل�شور  بني  ج�شدي 
احرتام التدابري املفرو�شة على اجلميع ، 
واإن كان الربنامج م�شجل قبل وباء كوفيد 
احرتاما   ، لذلك  االإ�شارة  عليها   ،  19

للم�شاهد .     

�لبيئة �لنف�صية و خطر �إجر�ء �لتنفي�س

من البديهي اأن البيئة النف�سية 
االجتماعية ، التي خلقها وباء كوفيد 

فقد   ، و االنقبا�ص  دة  ّ بال�سِ تو�سف   ،  19
يكون التهدد باملوت اأقوى م�سبب لذلك 

، فما بالك من ُمهدد ال مرئي ، وزادت 
هذا االنقبا�ص ، فرو�ص اآليات ال�سبط 

الوقائي ، غري اأن املوؤ�سرات االجتماعية 
، مازالت توحي باأن الو�سع ، ال يت�سم 
بدرجة خطورة ، ت�ستوجب �سيا�سة 

معاجلة خا�سة اإ�سافية ، اأو الرتاجع و 
التخفيف من االإجراءات االحرتازية ، 

التي تعترب حلد ال�ساعة االأداة الوحيدة 
للت�سدي لهذا الوباء .

مفارقات 

بقلم الوليد فرج
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الأخوية  العالقة  اأن  اأ�رشت  وقد  �سبق 
ذلك  يف  جتلت  والكويت  اجلزائر  بني 
خالل  من  اجلزائرية  للثورة  القوي  الدعم 
جميع  ويف  واملعنوية  املادية  امل�ساعدات 
واعتقد  الأ�سعدة،  كافة  املجالت،وعلى 
وتاريخيا  دينيا  امل�رشكة  القوا�سم  باأن 

وال�سا�سي  الأول  املحرك  هي  كانت 
مواجهة  يف  امل�سرتك  التعاون  وراء 
�سيا�سات الإ�ستدمار الأوروبي الفرن�سي 
عوامل  تظافر  والجنليزي،وبف�سل 
من  كال  ا�ستطاعت  امل�سرتك  الكفاح 
ربقة  من  التحرر  والكويت  اجلزائر 
ت�سرتجعا  الأوربي،واأن  الإ�ستدمار 

�سيادتهما الوطنية املغت�سبة.

تعاون م�شرتك

ا�ستمرت  ال�ستقالل  مرحلة  وخالل 
من  البلدين  بني  التعاون  جهود 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  اأجل 
دولتهما  بناء  والجتماعية،واإعادة 
جديدة  �سيا�سية  نظم  وفق  جديد  من 
تتما�سى مع خمتلف التحولت ال�سيا�سية 

الزيارات  اآنذاك،ولعل  الدولية  والقت�سادية 
املتبادلة بني م�سوؤويل البلدين،والدور الذي 
القت�سادية  للتنمية  الكويتي  ال�سندوق  لعبه 
اجلزائر،  دعم  يف   1961 �سنة  منذ  العربية 
لدليل على متانة عمق العالقات بني اجلزائر 
ر�سمية  زيارة  اأول  كانت  والكويت،حيث 
من  امل�ستقلة  اجلزائر  عهد  يف  للكويت 
يف  بومدين  هواري  الراحل  الرئي�س  طرف 
الكويت  اأمري  ا�ستقبله  1973،حيث  مار�س   8
ال�سباح،وقد  ال�سامل  �سباح  ال�سيخ  اآنذاك 
العالقات  تعزيز  الزيارة  حمتوى  ت�سمن 
التحرر  ق�سايا  دعم  خالل  من  البلدين  بني 
وال�سالم  الأمن  واإحالل  العربي  العامل  يف 
اأواخر  العربية،وخالل  العربية  العالقات  يف 
اأول  كانت  ال�سنة  نف�س  من  نوفمرب  �سهر 
برفقة  للجزائر  الكويت  زيارة ر�سمية لأمري 
وفد رفيع امل�ستوى،وذلك يف اإطار املوؤمتر 
ت�رشيح  اهم  وكان  العربية،  للقمة  ال�ساد�س 
ال�سباح  ال�سامل  �سباح  ال�سيخ  الكويت  لأمري 
قوله:«  العربية  القمة  موؤمتر  اإنتهاء  عقب 
امل�سريية  ق�سايانا  موؤمترنا  يف  بحثنا  لقد 
وعاجلنا بروح من الأخوة واجلدية وال�رشاحة 
ت�سامننا،  وا�ستمرار  قدراتنا  تعزيز  �سبل 
واتخذنا القرارات الالزمة لدعم جبهاتنا يف 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  خمتلف 
طاقتنا  وحل�سد  والإعالمية،  والع�سكرية 
ت�سميم  امل�سرتك،موؤكدين  عدونا  ملواجهة 
ال�سعب العربي على الن�سال من اأجل حترير 
ال�سعب  حقوق  كامل  وا�ستعادة  ارا�سيه 
الفل�سطيني«،و�سمن ت�رشيحة خ�س الرئي�س 
على  والعرفان  بالتقدير  بومدين  هواري 
طرفه،ومن  من  تلقها  التي  البالغة  احلفاوة 

طرف ال�سعب اجلزائري.

ال�شاذيل بن جديد وال�شيخ جابر

ويف عهد الرئي�س الراحل ال�ساذيل بن جديد 
وال�سيخ جابر الأحمد ال�سباح اأمري الكويت، 
عرفت العالقات اجلزائرية الكويتية تطورا 
القت�سادي،  املجال  يف  كبريا،وخ�سو�سا 
الكويتية  ال�ستثمارات  م�ستوى  ارتفع  حيث 
اجلزائريني  امل�سوؤولني  ب�سهادة  اجلزائر  يف 
انذاك،زيادة على ذلك قام الرئي�س ال�ساذيل 
الكويت  اىل  ثانية  ر�سمية  بزيارة  جديد  بن 
يف مار�س 1980،من اأجل تعزيز امل�ساورات 
م�سالح  يخدم  فيما  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
حل  يف  الو�ساطة  جهود  البلدين،وتوحيد 

تعاين  التي  ال�سيا�سية  الزمات  من  العديد 
جامعة  ملبادئ  وفقاً  العربية  الأمة  منها 
املتحدة،وبناًء  الأمم  وميثاق  العربية  الدول 
الأمري  العهد  ويل  قام  الزيارة،  هذه  على 
ال�سباح  ال�سامل  العبداهلل  �سعد  ال�سيخ 
للجزائر يف دي�سمرب 1981، حيث توجت هذه 

بني  للتعاون  م�سرتكة  جلنة  باإن�ساء  الزيارة 
البلدين،وتاأ�سي�س �رشكات م�سرتكة يف جمال 

ال�ستثمارات والتعاون النفطي.

ما قبل االجتياح الع�شكري العراقي 
للكويت

مابني  الفرتة  اأن  هو  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ما 
مرحلة ا�ستقالل البلدين ،وما قبل الإجتياح 
 ،1990 �سنة  للكويت  العراقي  الع�سكري 
الكويتية  اجلزائرية  العالقات   اعطت 
العربية،  العربية  للعالقات  رائعا  منوذجا 
موحدة  مبادئ  على  يعمالن  كانا  لكونهما 
والأمم  العربية  منبثقة من مواثيق اجلامعة 
ال�سعوب  اإرادة  احرتام  اأهمها  املتحدة، 
�سوؤونهم  يف  التدخل  وعدم  الدول،  و�سيادة 
بطرق  واخلالفات  النزعات  وحل  الداخلية 
ع�سكري  عمل  اأي  ورف�س  و�سلمية،  ودية 

مي�س باأمن وا�ستقرار الأمة العربية.
غري اأن متانة العالقات بني البلدين �سهدت 

الت�سعينات،  فرتة  خالل  وتراجعا  فتوراً 
املتوازن  املوقف  خلفية  على  وذلك 
العراقي  الع�سكري  للجزائر من الإجتياح 
للكويت يف 2 اوت 1990،حيث رف�ست غزو 
العراق للكويت ،وفى الوقت نف�سه رف�ست 
ما قامت به دول التحالف العربي-الغربي 
�سد العراق،وكذا رف�س كل العقوبات التى 

فر�ستها الأمم املتحدة على العراق.

خبايا املوقف اجلزائري

املوقف  خبايا  يف  اخلو�س  قبل 
للكويت،  العراقي  الغزو  من  اجلزائري 
هذا  دوافع  اىل  الإ�سارة  من  لبدا 
جدوره  تعود  والذي  والحتالل،  الغزو 
هذا  �سجال  العثماين،وبقي  العهد  اىل 
وفقا  مرة  كل  يف  يتجدد  اخلالف 
خالل  للدولتني  ال�سيا�سية  للمتغريات 

القرن  من  وال�ستينات  اخلم�سينات  فرتة 
للحدود  اأول اجتياح عراقي  الع�رشين،وكان 
�سيطرت  1973،حينما  �سنة  الكويتية 
احلدودي  املركز  على  العراقية  القوات 
ان  الكويتية،اإل  الأرا�سي  ال�سامتة،ودخلت 
جهود الو�ساطة العربية ا�ستطاعت ان حتل 
هذه الزمة �سلميا، ولكن العالقات العراقية 
الكويتية مل ت�سهد اإ�ستقرارا على الرغم مما 
ابعاد  �سبيل  يف  جهود   من  الكويت  بذلته 

منطقة اخلليج العربي من �سبح احلرب.
ف�سيالحظ  اآنذاك  الدويل  لل�ساأن  واملتتبع 
يف  تكن  مل  اآنذاك  الدولية  املتغريات  باأن 
�سالح ا�ستقرار منطقة اخلليج العربي،حيث 
-1980( اليرانية  العراقية  احلرب  حدثت 
ثمانية  طيلة  العراق  انهكت  1988(التي 
البرتول  ا�سعار  �سنوات،وتذبدبت 
ويخالف  النتاج  يف  الزيادة  ب�سبب 
منظمة  املقررة من طرف  احل�س�س 
جديد  من  التوتر  جدد  الأوبك،مما 
هذا  من  باتهاٍم  والعراق  الكويت  بني 
الأخري للكويت باأنه يت�سبب يف تدمري 
التهام   هذا  انتهى  وقد  اقت�ساده، 
بحتمية غزو العراق للكويت �سبيحة 2 
اوت 1990م،وما هو موؤكد ورغم تعدد 
دوافع الغزو،فاإن القا�سم امل�سرتك يف 
البلدين  بني  ال�رشاع  �سجالت  جتدد 
كل  يف  اأثري  الذي  احلدود  م�سكل  هو 

اخلالفات ال�سابقة.

الغزو العراقي للكويت

اآنذاك،  للظروف  متفح�سة  وبقراءة 
للغزو  واملربرات  الأ�سباب  كانت  ومهما 
اأخالقي  غري  عمل  للكويت،فهو  العراقي 
الروابط  منطلق  �رشعا،من  مقبول  وغري 
ال�رشعية  وال�سوابط  والإ�سالمية  العربية 
م�سداقا  الإن�سانية  العالقات  حتكم  التي 
واأي�سا  اإخوة«،  املوؤمنون  »اإمنا  تعاىل  لقوله 
وعهود  مواثيق  يخالف  اأنه  منطلق  من 
جامعة الدول العربية  الداعية اىل الوحدة 
العربية،ومواثيق الأمم املتحدة الداعية اىل 
الدول،واحرتام  �سيادة  على  العتداء  عدم 
م�سريها  تقرير  يف  ال�سعوب  اإرادة 
بالطرق  الدول  بني  النزاعات  بنف�سها،وحل 
ال�سلمية،واعتقد اأن املوقف اجلزائري من 
الإحتالل العراقي للكويت كان منطلقه هذه 
اأ�سدرت  الإجتياح  واملبادئ،فبعد  املواثيق 
على  بالعدوان  فيه  نددت  بياناً،  اجلزائر 
الكويت، وطالبت بالن�سحاب الفوري للقوات 
�رشط،واأكدت  اأو  قيد  دون  من  العراقية، 
اجتماع  وا�ستقاللها،وخالل  الكويت  �سيادة 
موؤمتر القمة العربية يف دورة ا�ستثنائية غري 

اجلزائر  اإمتعنت   ،1990 اوت   3 يف  عادية 
عن  جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�س  برئا�سة 
القمة  قرارات  على  واملوافقة  الت�سويت 
التعديالت  بع�س  باإدخال  ،وطالبت  العربية 
القمة  موؤمتر  القرارات،وخالل  ن�س  على 
عقد  الذي  العادي  الغري  الثامن  العربي 
،اإمتنعت   )1990 اأوت   10  -  9( بالقاهرة 
على  اخرى  مرة  الت�سويت  عن  اجلزائر 

قرارات املوؤمتر،ورف�ست اأن ت�ستخدم بع�س 
ع�سكرية  كقواعد  العربية  الدول  اأرا�سي 
على  للهجوم  وحلفائها،  الأمريكية  للقوات 
العراق،هذا بالإ�سافة اىل البحث عن حلول 
اىل  اللجوء  دون  �سلميا  الأزمة  حتل  اأخرى 
ا�ستخدام ال�سالح،وحماولة اإبعاد اأي تدخل 
اجنبي يف ال�سوؤون العربية، واعتقد ان هذا 
جمموعة  على  مبني  اجلزائري  المتناع 
اخلارجية  لل�سيا�سة  الثابتة  املبادئ  من 

اجلزائرية التي مل تتغري اىل يومنا هذا.
جهود الت�شوية والو�شاطة

والو�ساطة  الت�سوية  جهود  اإطار  ويف 
لعبت  �سلميا،  الأزمة  وامل�ساحلة حلل هذه 
اجلزائر دورا دبلوما�سيا عربيا متوازنا،حيث 
بزيارات  جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�س  قام 
العربية،ووجه  الدول  ملختلف  ماراطونية 
اأجل  من  الدول  لقادة  الر�سائل  من  العديد 
والحتالل،وعقد  العدوان  لوقف  تدخلها 
العديد من اللقاءات مع زعماء العرب بهدف 
والكويت،حيث  العراق  بني  ال�سالم  اإحالل 
ا�ستقبل الرئي�س ال�ساذيل بن جديد الرئي�س 
مبدينة  عرفات  يا�رش  الراحل  الفل�سطيني 
و�سع  اجل  من   ،1990 اوت   19 يف  وهران 
حتظى  الزمة  حلل  عربية  طريق  خارطة 
جزائري  مبعوث  �سافر  كما  دويل،  بتاأييد 
بعدها  اىل بغداد ملقابلة الرئي�س العراقي 
الكويت  مع  التفاو�س  باب  فتح  على  وحثه 

لإنهاء احلرب.
رافقوا  الذين  الإعالميني  لأحد  مقال  ويف 
:اأن  يقول  رحالته  احدى  يف  ال�ساذيل 
اإيران  من  كل  فيها  زار  بجولة  قام  الرئي�س 
والأردن و�سوريا وم�رش و�سلطنة عمان، من 
تتخذ  باأل  الدول  هذه  م�سوؤويل  اإقناع  اأجل 
الع�سكرية  للقوات  انطالق  نقاط  اأرا�سيهم 
الأمريكية وحلفائها، يف �رشب العراق، كما 
�سدام  الراحل،  رئي�سها  وحث  العراق  زار 
لتجنيب  الكويت  من  لالن�سحاب  ح�سني، 
بالده الدمار، اما بخ�سو�س زيارته لل�سعودية 
على  ال�سعودية  اإ�رشار  ب�سبب   ف�سلت  فقد 
الكويت  من  العراقي  الن�سحاب  ا�سرتاط 

قبل ال�رشوع يف اأية مبادرة لل�سالم.
على كل حال مل حتقق الو�ساطة اجلزائرية 
بني  امل�ساحلة  نحو  تقدم  اأي 
�سدام  الرئي�س  تعنت  ب�سبب  البلدين 
تخ�ساه  كانت  ما  ح�سني،وحدث 
يف  اأجنبي  تدخل  من  اجلزائر 
ال�سوؤون العربية، حيث تدخلت قوات 
بقيادة  الغربي   - العربي  التحالف 
 17 يف  وبرياً  جوياً  ع�سكريا  اأمريكا 
جانفي 1991،ومل يرفع هذا التدخل 
فيفري   26 يف  الكويت  بتحرير  اإل 
وطنيا  عيدا  ا�سبح  1991،والذي 

حتتفل به الكويت �سنويا
الرغم  الكويت،وعلى  حترير  وبعد 
املوقف  من  الكويت  امتعا�س  من 
العراقي  الإحتالل  جتاه  اجلزائري 
عائقا  يكن  مل  ذلك  اأن  اإل  للكويت، 
لتطوير  جديدة  اإنطالقة  اأمام 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
الرهاب  اأزمة  جتاوز  بعد  ،وخا�سة 
فرتة  خالل  اجلزائر  عرفتها  التي 
اللفية  بداية  �سهدت  الت�سعينات،حيث 
نتج عنه  البلدين  تعاون مثمر بني  اجلديدة 
التوقيع على العديد من الإتفاقيات الثنائية 
خمتلف   الأ�سعدة،ويف  كافة  م�ستوى  على 
م�سوؤويل  بني  الزيارات  املجالت،وتبادل 
الثبات  اأجل  من  اجلهود  البلدين،وتن�سيق 
الأمة  ق�سايا  تخدم  موحدة  مواقف  على 

العربية يف خمتلف املحافل الدولية.

اجلزائرية  الو�شاطة  حتقق  " مل 
اأي تقدم نحو امل�شاحلة بني 

البلدين ب�شبب تعنت الرئي�س �شدام 
ح�شني،وحدث ما كانت تخ�شاه 

اجلزائر من تدخل اأجنبي يف 
ال�شوؤون العربية، حيث تدخلت قوات 

التحالف العربي - الغربي بقيادة 
اأمريكا ع�شكريا جويًا وبريًا يف 17 

جانفي 1991،ومل يرفع هذا التدخل 
اإال بتحرير الكويت يف 26 فيفري 
وطنيا  عيدا  ا�شبح  1991،والذي 

حتتفل به الكويت �شنويا "

 "مهما كانت االأ�شباب واملربرات 
للغزو العراقي للكويت،فهو عمل 

غري اأخالقي وغري مقبوال �شرعا،من 
منطلق الروابط العربية واالإ�شالمية 

وال�شوابط ال�شرعية التي حتكم 
العالقات االإن�شانية م�شداقا لقوله 
تعاىل »اإمنا املوؤمنون اإخوة«، واأي�شا 

من منطلق اأنه يخالف مواثيق وعهود 
جامعة الدول العربية  الداعية اىل 

الوحدة العربية،ومواثيق االأمم 
املتحدة الداعية اىل عدم االعتداء 

على �شيادة الدول،واحرتام اإرادة 
ال�شعوب يف تقرير م�شريها بنف�شها " 

قبل احلديث عن االحتالل 
العراقي للكويت يف الثاين 

من �شهر اأوت 1990، او 
ما يعرف باأزمة اخلليج 

الثانية،ومعرفة املوقف 
اجلزائري من هذه االأزمة، 

البد من معرفة طبيعة 
العالقات التاريخية بني 

اجلزائر والكويت قبل 
االزمة، وحتى نتفهم موقف 

التوازن الذي اتخذته 
اجلزائر حيال االإجتياح 

الع�شكري العراقي للكويت.

اجلزائر وتداعيات االإحتالل العراقي للكويت

فجائية �ملوقف �لغام�ض،وجهود �لو�ساطة

اأ.د.ر�شوان �شافو-
 جامعة الوادي
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يعد �لعقيد حممود �ل�رشيف و�حد� من بني �أملع 
و��ستطاع  �جلز�ئرية،  �لتحريرية  �لثورة  قادة 
خالل فرتة ق�سرية من �لتحاقه ب�سفوف جي�ش 
ع�سكرية  �إجناز�ت  يحقق  �أن  �لوطني  �لتحرير 
�لع�سكرية  �لرتب  �سلم  يف  يرتقى  جعلته  هامة، 
مهمة  له  �أوكلت  �لتي  �ملهام  بعديد  وكلف 
م�ساره  ولأن  �لثورة،  قيادة  طرف  من  تنفيذها 
�حلا�سمة  �ملحطات  بع�ش  على  �سنعرج  حافل 
من  �لو�سط  جريدة  قر�أ  لنمكن  حياته،  يف 
و�أعماله معتمدين يف  �أكرث على حياته  �لتعرف 
ذلك على جمموعة من �مل�سادر و�ملر�جع �لتي 

توفرت لدينا. 

نبذة تعريفية عن حياة العقيد 
حممود ال�شريف:

حممود �ل�رشيف بن حممد علي بن حممد و�بن 
عمارنية �سهلة بنت علي، ولد �سنة 1911م، بدو�ر 
�ل�رشيعة، رقم �سهادة ميالده 1170، ينحدر من 
�أ�رشة ن�سفها جز�ئري ون�سفها �أملاين، فقد كان 
مبدينة  و��ستقر  تب�سة،  �إىل  قدم  �أملانيا  جده 
�للو�تي  �لن�ساء  �إحدى  من  وتزوج  �ل�رشيعة، 
ينحدرن من عر�ش �أولد حميدة، �لذين و�فقو� 
على تزويجه بابنتهم بعد �خل�سال �لتي �ت�سف 
بها، حيث �أثمر هذ� �لزو�ج ميالد و�لد حممود 

�ل�رشيف.

اخلدمة الع�شكرية وامل�شاركة يف احلرب 
العاملية الثانية:  

�لبتد�ئي  تعليمه  �ل�رشيف  حممود  تلقى  وقد 
�لدر��سي  م�ستو�ه  �أما  �لفرن�سية،  �ملد�ر�ش  يف 
ثم  بتب�سة،  �لكمايل  درو�ش  �إطار  يف   B.E
ببو�سعادة،  لل�سباط  �لع�سكرية  بالكلية  �لتحق 
�سنة  �أول، دفعة  برتبة مالزم  حيث تخرج منها 
1931م، �لفرقة �لثالثة لل�سبايحية، وهي �ل�سفة 
�لتي �أهلته للم�ساركة يف �حلرب �لعاملية �لثانية، 
وكذلك �أ�ستهر بها حممود �ل�رشيف يف �لأو�ساط 
فيها  كان يقطن  �لتي  �ل�رشيعة  �ل�سعبية مبدينة 

بت�سمية حممود �ليوطنا. 
�لثانية  �لعاملية  �حلرب  خالل  �لأ�رش  يف  ووقع 
�أعيد   ،1941 �سنة  �لأ�رش  من  وفّر   ،1940
��ستدعاوؤه للجي�ش �لفرن�سي �سنة 1942، وعمل 
جهات  عدة  يف  �لفرن�سي  باجلي�ش  ك�سابط 
كاإيطاليا، فرن�سا، و�أملانيا، و�رّشح �سنة 1946م. 
وبعد نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية،   
�جلز�ئر،  يف  د�مية  حو�دث  من  �أعقبته  وما 
وخر�طة،  �سطيف،  قاملة،  مدن  �سهدتها 
وغريها من �ملدن �جلز�ئرية، بعد قيام �جلي�ش 

حرب  جر�ئم  بارتكاب  �ل�ستعماري 
كان  �إذ  �جلز�ئري،  �ل�سعب  و�سط  يف 
�لعامل  �سعوب  غر�ر  على  �جلز�ئريون، 
�أر�دو� �مل�ساركة يف هذه �لفرحة و�لتعبري 
من خاللها، و�سلميا، عن �ملطالب �لتي 
كانو� ينادون بها و�حلرب �لعاملية على 
�لعاملية  �حلرب  �سنو�ت  خالل  �أ�سدها 

�لثانية. 

ملحة عن ن�شاله ال�شيا�شي يف حزب 
البيان اجلزائري:

�سفوف  يف  �ل�رشيف  حممود  نا�سل 
�جلز�ئري،  للبيان  �لدميقر�طي  �لحتاد 
بال�رشيعة  �حلزب  هيئة  رئا�سة  وتوىل 
لفرحات  �لأوفياء  �ملنا�سلني  من  وهو 
باحلزب  ن�سيطا  ع�سو�  ويعد  عبا�ش، 
بتب�سة، كما ح�رش موؤمتر�ت �حلزب مثل 
كما  1949م،  �سنة  نهاية  تلم�سان  موؤمتر 
كانت له عالقة باأع�ساء جمعية �لعلماء 

�مل�سلمني بتب�سة. 
حممود  �أن  دينار  حمة  �ملجاهد  ويوؤكد 
ل�رشح  �ملنطقة  �أ�سو�ق  يف  ينتقل  كان  �ل�رشيف 
�لحتاد  حلزب  �ل�سيا�سية  و�لأهد�ف  مبادئ 
�لدميقر�طي، ويف كثري من �ملر�ت كان يت�سابك 
جيد�  و�أذكر  �ل�ستعمارين،  �لدرك  رجال  مع 

�سوق  �إىل  مرة  ذ�ت  �أنتقل  �ل�رشيف  حممود  �أن 
وقام  �ل�سخ�سية،  �سيارته  فوق  و�سعد  �ل�سلعة 
يف  �ملتو�جدة  �ل�سعب  فئات  على  باملناد�ت 
يلقي  وبد�أ  كربى،  حلقة  يف  و�سمهم  �ل�سوق، 
حفيظة  �أثار  مما  �سيا�سي،  خطاب  يف  عليهم 
ف�سعد  �ل�سوق،  يف  �ملتو�جدين  �لدرك  رجال 
�إرغام  حماول  �ل�سيارة  ظهر  على  �أحدهم 
مو��سلة  من  ومنعه  منها  �لنزول  على  حممود 
خطابه، لكن حممود ت�سدى له بيده ومنعه من 

�لقرت�ب منه. 

ان�شمامه ل�شفوف جي�ش
 التحرير الوطني: 

عميقا  حتول  �لتحريرية  �لثورة  �أحدثت  لقد 
�إىل  ينتمي  و�أنه  �سخ�سية حممود، خا�سة  يف 
�لثورة  دخول  يف  �سباقة  كانت  ثورية  منطقة 
�إىل  يلتفت  �أن  طبيعيا  وكان  ملفت،  بثقل 
�ل�رشيعة  مدينة  يف  ومعروفة  بارزة  �سخ�سية 
و�أن  خا�سة  �لثورة،  ل�سالح  ل�ستقطابها 
حممود له خربة متمر�سة يف �جلي�ش �لفرن�سي 

وجتربة ثرية يف �لن�سال �لوطني. 
للبيان  �لدميقر�طي  �لحتاد  ولقد حل حزب 
وم�سرييه  من�ساليه  معظم  فان�سم  �جلز�ئري 
�إىل �سفوف جي�ش �لتحرير �لوطني، ويف �سهر 
�إىل  �ل�رشيف  حممود  �ن�سم   ،1956 مار�ش 
�سفوف جي�ش �لتحرير �لوطني بناحية تب�سة، 
وقد �ن�سم �إليه بعد قيام قيادة جي�ش �لتحرير 
�ملجاهدين  من  جمموعة  باإر�سال  �لوطني، 
لأجل مر�قبة منزله �لذي يبعد بحو�يل 03 كلم 
عن مدينة �ل�رشيعة، بعد �أن و�سلتها �إ�ساعات 
يتعامل  كان  �ل�رشيف  حممود  �أن  مفادها 
وقد  �لفرن�سية،  �ل�ستعمارية  �ل�سلطات  مع 
ثالث  مر�قبته ملدة  �ملجموعة يف  ��ستمرت 
�ت�سالت متت  �أي  فيها  �أي  ت�سجل  �أيام، ومل 

بينه وبني �ل�سلطات �ل�ستعمارية.
�سماعلي  علي  بن  �سالح  �أ�سدر  فقد  ذلك  ومع 
�أو�مره للمجاهدين ب�رشورة �إح�ساره �إىل مركز 
�لناحية  قائد  يتوىل  حتى  تب�سة،  ناحية  قيادة 
ومل ح�رش حممود  �أمره،  يف  �لبت  ورتان  ب�سري 
عبا�ش  �إىل  حني  �سيدي  ب�سري  حوله  �ل�رشيف، 
�لتاريخية  �ل�سهاد�ت  �إحدى  توؤكد  حيث  لغرور، 
لعبا�ش  �خلا�ش  �لكاتب  فار�ش  علي  للمجاهد 
لغرور، �أن فرحي �ساعي هو �لذي �سفع ملحمود 
لغرور  لدى  تدخله  بعد  و�أنقذه  عبا�ش،  عند 
بقوله: �إنني �أعرف هذ� �ل�سخ�ش معرفة جيدة، 
فهو ينتمي �إىل عائلة معروفة بن�سالها و�أن بع�ش 
�إخوته هم �لآن يف �سجون �لعدو ب�سبب تعاطفهم 

مع �لثورة، وباأن حممود رجل مثقف �سبق له �أن 
قدم ��ستقالته من �جلي�ش �لفرن�سي بعد جمازر 
يف  كبري�  ن�ساطا  ون�سط   ،1945 ماي  �لثامن 
�جلز�ئري،  للبيان  �لدميقر�طي  �لحتاد  حزب 
�إليها،  و�أن �لثورة �ست�ستفيد كثري� من �ن�سمامه 
�إىل ب�سري  باإر�سال حممود  و�تخذ عبا�ش قر�ره 

مغاوير  فرقة  له  يكون  �أن  عليه  مقرتحا  ورتان 
ويكلفه باأعمال فد�ئية �سد �جلي�ش �لفرن�سي.  

يف  فقول  يون�ش  �لربعي  حممد  �ملجاهد  �أما 
�سهادته حول مالب�سات �لتحاق حممود �ل�رشيف 
بجي�ش �لتحرير �لوطني: لقد كان �سالح بن علي 
�سيدي  �إىل  حممود�  قدم  �لذي  هو  �سماعلي 
�أنه  �حلظ  وحل�سن  قتله  على  عزم  �لذي  حني. 
��ست�سارين يف تنفيذ هذ� �لمر �لذي مل يو�سح 
يل �لأ�سباب �لتي دعته �إىل تنفيذه. لكني جنحت 
يف �إقناع �سيدي حني يف �لعدول عن قر�ر �إعد�م 
لن  �إعد�مه  �أن  له  و�أكدت  �ل�رشيف،  حممود 
يخدم �لثورة �لتحريرية �أبد�، وهكذ� فقد جنى 

حممود �ل�رشيف من �لت�سفية �جل�سدية على يد 
قادة جي�ش �لتحرير �لوطني.

�أن  على  فتوؤكد  �ل�ستعمارية  �مل�سادر  �أما 
يف  �لتحريرية  بالثورة  �لتحق  �ل�رشيف  حممود 
03 �أفريل 1956م، باجلبل �لأبي�ش رفقة �ملدعو 
بوزيد، وذلك ح�سب ر�سالة وجهها لأخوه �رشيف 
وذلك  باملجاهدين،  �للتحاق  �أجل  من  �لهادي 
 S.A.S ب   305 رقم  �لوثيقة  م�رش  ح�سب 
�لتحاقه  �أن  �أخر  م�سدر  يذكر  بينما  �ل�رشيعة، 
و�أ�سبح  1956م  �أفريل   10 بتاريخ  كان  بالثورة 

على ر�أ�ش جمموعة من �ملجاهدين. 
وبعدها �سلم لزهر �رشيط ملحمود فرقة خا�سة 
جمموعة  منهم  وكون  زروق،  �لوردي  بينهم  من 
�ملتدرب  �ل�سابط  وهو  خا�سة  فد�ئية 
يف  �لرعب  �أثارت  �لفرن�سي،  باجلي�ش 
و�سط �جلي�ش �لفرن�سي. وهكذ� �ساع ��سم 
لفوج  بقيادته  �ل�رشيف  حممود  �ل�سابط 
�لفرن�سية  �ل�سلطات  �أرهب  كومندو�ش 
بناحية تب�سة، وقد �جتهدت هذه �ل�سلطات 
يف �لإطاحة به دون جدوى، �إىل كلفت �أحد 

�خلونة برت�سده و��سطاده غدر�. 
�لوطني  �لتحرير  جي�ش  قيادة  كلفت  وقد 
�ل�رشيف وجمموعته �ملكونة من  حممود 
مهاجمة  مبهمة  �لقيام  جماهدين  �ستة 
حيث  �جلرف،  بجبل  �لفرن�سي  �ملركز 
توجه �إليه ومتركز قربه، وبحث عن �لثغرة 
مل  لكنه  �ملركز  مهاجمة  من  متكنه  �لتي 
من  متكنه  �لتي  �ملنا�سبة  �لطريقة  يجد 
�أيام  وبعد  �لفرن�سي،  �ملركز  مهاجمة 
�لتحرير  جي�ش  قيادة  مركز  �إىل  توجه 
�لوطني، وقدم تقرير� با�ستحالة مهاجمة 
�لقيادة  �أمرته  وبعدها  �جلرف،  مركز 
بالتوجه �إىل مدينة تب�سة، حيث توجه �إليها وقام 
عن  �أ�سفرت  بو�سطها،  فد�ئية  عملية  بتنفيذ 
مقتتل عدد من �لقومية، ثم قام بعدها بعمليات 
�إىل  �إثرها  على  فنقل  �إحد�ها  يف  جرح  �أخرى 

تون�ش لتلقي �لعالج.

ن�شاطه الع�شكري من خالل امل�شادر 
اال�شتعمارية: 

�لعمال  تتابع  �ل�ستعمارية  �ل�سلطات  كانت 
يقوم  �ل�رشيف  حممود  كان  �لتي  �لع�سكرية 
بالثورة  �لتحاقه  �أعقبت  �لتي  �لفرتة  خالل  بها 
�لأعمال  �أهم  ومن  تب�سة،  بناحية  �لتحريرية 

�لع�سكرية �لتي قام بها جند: 
�ل�رشيف  حممود  كان  1956م  ماي   18 يوم  يف 
على ر�أ�ش كتيبة جلي�ش �لتحرير �لوطني بها ما 
بني 100 و120 جماهد، حيث قام بالهجوم على 
 15 �إىل   14 ليلة  بتب�سة  �لفرن�سي  للجي�ش  كتيبة 
ماي 1956م، �أ�سفرت عن �لق�ساء على 
�ل�ستعالمات  فرقة  من  عنا�رش  �ستة 
 19 ويوم  ذبحا.  بتب�سة  �لفرن�سية 
طرف  من  ��ستدعاوؤه  مت  1956م  ماي 
بهذ�  �للتقاء  �أجل  فرحات عبا�ش من 
�لأخري قبل �أن ي�سافر �إىل �لقاهر، وكان 
�أفريل   11 يوم  موؤرخا  �ل�ستدعاء  هذ� 

1956م. 
يف �لفرتة �ملمتدة من 21 ماي 1955م 
كان  1956م،  جو�ن   07 يوم  غاية  �إىل 
�لتحرير  جلي�ش  كومندو�ش  ر�أ�ش  على 
�أح�سن  جمهز�  جماهد،   150 بـ  يقدر 
جتهيز من حيث �للبا�ش و�ل�سالح، وقام 
�لكوماندو�ش بتنفيذ عمليات �ختطاف 
عمليات  عدة  وقاد  و�لعمالء  للخونة 
فد�ئية بتب�سة. وكان ين�سط عرب حمور 
بالتن�سيق  �لع�ش  ور�أ�ش  �لأبي�ش  �جلبل 
بينما  علي،  بن  �سالح  �سماعلي  مع 
ومالح  �لتليلي،  �رشيط  من:  كل  تكفل 
وعرباوي  ميزوين،  وميزوين  �لطيب، 
وبوغامل  �سادوق،  ودقاي�سية  �لطاهر، 
بوغامل، مب�ساألة متوين وتقدمي �لدعم 

وتزويد حممود �ل�رشيف بالأخبار.  
�لفرتة �ملمتدة  بها يف  قام  �لتي  �لأعمال  و�أهم 
من 08 جو�ن �إىل غاية 22 جو�ن 1956م، وقعت 
بني  �لزيتونة،  08 جو�ن يف جبل  بتاريخ  معركة 
و�لقو�ت  �ل�رشيف  يقودها حممود  �لتي  �لكتيبة 
جماهدين  �أربعة  خاللها  �أ�سيب  �لفرن�سية 
مب�ستى  �لإ�سعافات  لهم  وقدمت  بجر�ح 
�لنو��رشية، ويف يوم 12 جو�ن متكنت �ل�سلطات 
�لتحرير  فرقة جلي�ش  من حتديد  �ل�ستعمارية 
�لوطني تابعة لقيادة حممود �ل�رشيف، وجمهزة 
باأ�سلحة حديثة، على ر�أ�سها زروق �لوردي وبن 
عرفة حممد، و�سهايلية حممد بن �أحمد، ومن 
بندقية  �لفرقة  متتلكها  كان  �لتي  �لأ�سلحة  بني 
هوؤلء  تلقى  وقد  حربية،  بنادق  و�ستة   F.M
بن  �لطيب  ر�مي  طرف  من  وموؤن  �أ�سلحة 
�أولد علية، وتليلي �لطيب بن  �ل�رشيف مب�ستى 
حمز�وي  وتليلي  علية،  �أولد  م�ستى  �ل�رشيف 
وزديرة حمز�وي م�ستة �أولد حمزة، وخماي�سية 
م�ستى  �ملكي  حاج  وخماي�سية  عبيد  بن  �أحمد 
�ل�ساكن  بورقعة  �سي  �ملدعو  وكان  خماي�سية،  
ميتلك  تروبية  بدو�ر  �جلد�ونية  م�ستى  يف 
قطيع �أغنام تابع للمجاهدين من �أجل �لتموين 

باللحوم.
ويف يوم 18 جو�ن 1956م، قام حممود �ل�رشيف 
على  �نت�سار  حتقيق  بعد  ��ستعر��سي  بعمل 
بو�سيبة  م�ستى  �سكان  �أمام  �لفرن�سية  �لقو�ت 
�ملجاهدون  وكان  مر�سط،  ببلدية  وخماي�سية 
قائد   PIERRE بيار  �لنقيب  ر�أ�ش  يحملون 
كتيبة G.M.P.R رقم 03 للرماية على �سكان 
 21 بتاريخ  �ل�رشيف  حممود  و�أ�سيب  �مل�ستى، 
�لع�ش  ر�أ�ش  �أو  قنتي�ش  بناحية  1956م،  جو�ن 
�أ�سيب  حيث  �لفرن�سي  �جلي�ش  مع  مو�جهة  يف 

بر�سا�ستني. 
لينقل حممود �ل�رشيف �مل�ساب يف �ل�سدر على 
جناح �ل�رشعة رفقة عمار عمري �إىل تون�ش عرب 
�حلدود لتلقي �لعالج، فاألقى عليهما عبد �حلي 
�ل�سويف �لقب�ش، فتدخلت قيادة �لثورة ممثلة يف 
�لوردي قتال وعمر �لبوق�سي لالإفر�ج عنهما.  

هناك فرتات �شتجد فيها  
نف�شك يف حالة مل تكن 

تتوقعها وجتعلك ت�شعر اأن 
ال�شغوط مالأت عقلك و كل 

االبواب اأُغلقت يف وجهك 
و �شت�شعر اأن العامل كله 

�شدك �شت�شعر باأن االأمل و 
الوجع قد ا�شتوطنا روحك 
. احلياة كلها قد حتطمت 

, اختفت جميع االألوان 
و مل يبقى �شوى اللون 

االأ�شود , تكره اخلروج و 
روؤية وجوه الب�شر البائ�شة 

, ت�شتوطن غرفتك التي 
اأ�شبحت عاملك الوحيد .  
حت�ش اأن اأجزائك متناثرة 

و باأنك فقدت كل �شيء 

العقيد حممود ال�شريف 

وزير �لت�سليح و�لتم�ين يف �حلك�مة �مل�ؤقتة 

بعمل  ال�شريف  حممود  "  قام 
ا�شتعرا�شي بعد حتقيق انت�شار 

على القوات الفرن�شية اأمام �شكان 
م�شتى بو�شيبة وخماي�شية ببلدية 
مر�شط, وكان املجاهدون يحملون 
راأ�ش النقيب بيار PIERRE قائد 

كتيبة G.M.P.R رقم 03 للرماية 
على �شكان امل�شتى, واأ�شيب حممود 
ال�شريف بتاريخ 21 جوان 1956م, 

بناحية قنتي�ش اأو راأ�ش الع�ش يف 
مواجهة مع اجلي�ش الفرن�شي حيث 

اأ�شيب بر�شا�شتني " 

ال�شريف  حممود  "  تلقى 
تعليمه االبتدائي يف املدار�ش 

الفرن�شية, اأما م�شتواه الدرا�شي 
االكمايل  درو�ش  اإطار  يف   B.E

بتب�شة, ثم التحق بالكلية 
الع�شكرية لل�شباط ببو�شعادة, 

حيث تخرج منها برتبة مالزم اأول, 
دفعة �شنة 1931م, الفرقة الثالثة 

لل�شبايحية, وهي ال�شفة التي 
اأهلته للم�شاركة يف احلرب العاملية 
الثانية, وكذلك اأ�شتهر بها حممود 

ال�شريف يف االأو�شاط ال�شعبية 
مبدينة ال�شريعة التي كان يقطن 

فيها بت�شمية حممود اليوطنا " 

بقلم االأ�شتاذ فرحاين
 طارق عزيز. 
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عي�شة ق.

يحي  عنرت  عرب  ال�صدد،  هذا  ويف 
اأر�ض  اإىل  عن ارتياحه بعد الو�صول 
فريقه  مع  التواجد  اأجل  من  الوطن 
جت�صيد  يف  لالنطالق  اجلديد 
به،  جاء  الذي  الريا�صي  امل�رشوع 

لل�صفحة  ت�رشيحات  يف  اأو�صح  اأين 
الر�صمية لالحتاد على موقع التوا�صل 
اأنه مت�صوق  "فاي�صبوك"  االجتماعي 
احتاد  عائلة  بني  التواجد  اأجل  من 
املجموعة  على  والتعرف  العا�صمة 
جانب  اإىل  معها،  يعمل  �صوف  التي 
والتعرف  الفريق  باأن�صار  االحتكاك 

اأنه  م�صيفا  قرب،  عن  النادي  على 
ميلك برنامج عمل �صوف يعمل على 
الفريق  م�صوؤويل  بقية  رفق  جت�صيده 

يف انتظار الك�صف عنه قريبا.
يف مو�صوع منف�صل، جنت اإدارة احتاد 
العا�صمة من الوقوع يف فخ االحتيال 
فيما  االأ�صخا�ض  اأحد  طرف  من 

يتعلق بق�صية الالعب ال�صابق للفريق 
تفطن  لوال  اإيبارا  برين�ض  الكونغويل 
ال�صدد  هذا  ويف  للفخ،  امل�صوؤولني  
اأنها  الغني هادي  اإدارة عبد  ك�صفت 
طرف  من  الكرتونية  مرا�صلة  تلقت 
اأن  خاللها  توؤكد  الالعب  حمامي 
تلقاه امل�صوؤولني على  الذي  العر�ض 

الق�صية  بت�صوية  يتعلق  فيما  االحتاد 
بامل�صتحقات  يتعلق  فيما  وديا 
املالية العالقة التي يدين بها للفريق 
 100 قيمة  بدفع  االكتفاء  خالل  من 
اأحد  حاول  خدعة  جمرد  اأورو  األف 
اأجل  من  ا�صتعمالها  االأ�صخا�ض 

الفريق،  على  والن�صب  االحتيال 
الفريق ان املحامي  اإدارة  واأ�صافت 
الوحيد  الطرف  اأنه  لهم  ك�صف 
املخول له التفاو�ض مع االإدارة فيما 
لالعب  العالقة  بامل�صتحقات  يتعلق 

اإيبارا.

التحق املدير الريا�شي اجلديد لنادي احتاد العا�شمة اأول اأم�ض اإىل ار�ض الوطن قادما من فرن�شا 
عرب رحلة جوية عادية للخطوط اجلوية اجلزائرية التي قامت باإجالء الرعايا اجلزائريني 

هناك، حيث تواجد الالعب الدويل ال�شابق �شمن الوفد من اجل االلتحاق باأر�ض الوطن 
وال�شروع يف املهام التي اأوكلت له يف من�شب املدير الريا�شي، اين يتواجد حاليا يف احلجر ال�شحي 
الذي تفر�شه ال�شلطات العليا الأ�شبوع قبل االلتحاق مبقر النادي البدء يف جت�شيد برنامج العمل 

امل�شطر رفقة اإدارة الفريق العا�شمي

حمامي اإيبارا يوؤكد الإدارة احتاد العا�شمة حماولة االحتيال عليها

عنرت يحي يلتحق باأر�ض الوطن ويدخل احلجر ال�ضحي

يا�رش  اجلزائري  الالعب  رف�ض 
ناديه  اإدارة  من  عر�صا  لعرو�صي 
عقد  لتوقيع  االجنليزي  ليفربول 
تقارير  ك�صفت  حيث  املدى،  طويل 
حامل  اإدارة  اأن  اجنليزية  اإعالمية 
املو�صم  االجنليزي  الدوري  لقب 
الالعب  على  اقرتحت  املنق�صي 
امل�صتقبلي للمنتخب الوطني توقيع 
عقد جديد مع الفريق ميتد خم�صة 
موا�صم كاملة وهو ما رف�صه املعني 
باعتبار  امل�صادر  نف�ض  ح�صب 
على  احل�صول  �صعوبة  يدرك  اأنه 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف  من�صب 
ظل  يف  كلوب  يورغن  للمدرب 

ميتلكهم  الذين  الالعبني  اأرمادة 
اأوروبا  اأبطال  رابطة  لقب  حامل 
حيث  املن�رشم،  العام  ن�صخة  من 
اإدارة  لعرو�صي متعاقدا مع  يزال  ال 
اأين   ،2021 العام  �صائفة  اإىل  ناديه 
يريد م�صوؤولو ليفربول �صمان توقيع 
عقد طويل املدة مع الالعب البالغ 
اال�صتثمار  اأجل  من  فقط  عاما   19
التي  الطيبة  لالمكانيات  نظرا 
ميلكها وهو الذي ين�صط يف من�صب 
ظهري اأي�رش. وي�صعى ابن مدينة واد 
جديدة  جتربة  خو�ض  اإىل  �صوف 
اللعب  اآخر مينحه فر�صة  مع فريق 
الذي  وهو  الفنية  قدراته  واإبراز 

مدار  على  مقالتني  �صوى  يلعب  مل 
وكانت  املنق�صي  الكروي  املو�صم 
حيث  اجنلرتا،  كاأ�ض  م�صابقة  يف 
العرو�ض  من  عددا  لعرو�صي  ميلك 
معه  التعاقد  تريد  اجنليزية  الأندية 
احلايل يف  ال�صيفي  املركاتو  خالل 
�صورة ليدز يونايتد ال�صاعد اجلديد 
املمتاز،  االجنليزي  الدوري  اإىل 
يف  ي�صم  الذي  وبرينتفورد  نوريت�ض 
�صفوفه الدويل اجلزائري �صعيد بن 
رحمة وكان ف�صل االأ�صبوع املن�رشم 
اإىل  ال�صعود  تاأ�صرية  اقتطاع  يف 

الربميرليغ.
عي�شة ق.

�شاو�ض ي�شتقيل من جلنة ا�شتقدامات النادي العا�شمي

اإدارة مولودية اجلزائر تهاجم ر�ضواين
اإدارة نادي مولودية اجلزائر  هاجمت 
الالعب �صعدي ر�صواين بعدما تخلّف 
الذي ربطه معها  االأخري عن املوعد 
اأم�ض  اول  الطرفني  بني  مقررا  وكان 
اأجل  من  عكنون  بن  يف  الفريق  مبقر 
املفاو�صات  طاولة  على  اجللو�ض 
االنتقال  اإىل  اإقناعه  على  والعمل 
املركاتو  خالل  معه  والتوقيع  للفريق 
ال�صيفي احلايل وحمل قمي�ض النادي 
الكروي  املو�صم  من  ابتداء  العا�صمي 
اأو�صحت  ال�صدد  هذا  ويف  اجلديد، 
اأملا�ض  النا�رش  عبد  الرئي�ض  اإدارة 
اأجل  من  الالعب  انتظرت  اأنها 

االلتحاق مبقر النادي والتفاو�ض معه 
الذي تقرتحه عليها  العقد  بخ�صو�ض 
فريقها،  مع  باللعب  اقناعه  اأجل  من 
املوعد  عن  غاب  املعني  ان  اإال 
عناء  نف�صه  يكلف  ومل  مربرات  دون 
احل�صور  بعدم  واإعالمها  االت�صال 

رفقة وكيل اأعماله.
يف �صياق مت�صل، اأعلن ابراهيم �صاو�ض 
اال�صتقدامات  جلنة  من  ا�صتقالته 
احتجاجا على ا�صتبعاده من امل�صاورة 
من  املقرتحني  الالعبني  اأ�صماء  على 
اأين  الفريق،  يف  معه  التعاقد  اجل 
اإعالمية  ت�رشيحات  يف  املعني  اأكد 

له يف جلنة يقرر  تواجده ال معنى  اأن 
لعزيزي  وطارق  اأملا�ض  الثنائي  فيها 
با�صت�صارة املدرب نبيل نغيز، وك�صف 

ا�صتقدام  يف  له  عالقة  ال  اأنه  املعني 
الالعب معاذ حداد القادم من ال�صاعد 
اجلديد �صبيبة �صكيكدة، بينما قال اأنه 
االإدارة  بني  موعدا  برمج  من  كان 
راوغ  االأخري  اأن  اإال  ر�صواين  والالعب 
اجلميع يف الفريق وف�صل اجلار احتاد 
ال�صيا�صة  منتقدا  ح�صبه،  العا�صمة 
احلالية،  االإدارة  بها  تتعامل  التي 
االأن�صار  اإىل  بالتوجه  حديثه  واختتم 
له  عالقة  ال  اأنه  لهم  اأو�صح  الذين 
وامل�صوؤولية  اجلديدة  باال�صتقدامات 

تقع على عاتق م�صوؤويل االإدارة.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ظهر 
يا�صني بن زية الأول مرة منذ تعر�صه 
اخلطري  املروري  احلادث  اإىل 
تواجد  بعدما  املن�رشم،  ماي  �صهر 
من  تابع  اين  امللعب  يف  اأم�ض  اأول 
التي  الودية  املباراة  البدالء  مقعد 
يف  ميتز  اأمام  ديجون  فريقه  جمعت 
حت�صبا  الفريقني  ا�صتعدادات  اإطار 
اجلديد،  الكروي  املو�صم  النطالق 
جانب  اإىل  جال�صا  زية  بن  كان  حيث 
اأجل  من  الدكة  يف  زمالئه  من  عدد 
اأطوار املواجهة، وهي املرة  متابعة 
اإىل  زية  بن  فيها  يخرج  التي  االأوىل 
اخلطري  املرور  حادي  بعد  العلن 
فرن�صا وجنا خالله  له يف  وقع  الذي 
من موت حمقق، دخل على اإثره اإىل 
فيها  للمكوث  ا�صطر  امل�صت�صفى 
عمليتني  اأجرى خاللها  اأ�صابيع  ملدة 

ظهرتا  اللتان  يديه،  على  جراحتني 
االإ�صابة  خطورة  نتيجة  م�صمدتني 
التي تعر�ض لها خا�صة على م�صتوى 
اليد الي�رشى، اين كان الالعب ال�صابق 
لنادي اوملبيك ليون الفرن�صي مهددا 
لطف  لوال  اليد  م�صتوى  على  بال�صلل 

اهلل.
عملية  اإجراء  اإىل  املعني  ويح�رش 
حراحية ثالثة على يديه قبل الركون 
من  والعالج،  الراحة  اإىل  بعدها 
املقبلة  الفرتة  خالل  العودة  اجل 
تقارير  اأوردت  حيث  املناف�صة،  اإىل 
اإعالمية فرن�صية اأن بن زية لن يكون 
جمددا  اللعب  اإىل  العودة  مبقدوره 
من  الثاين  الن�صف  خالل  �صوى 
مطلع  اأي  اجلديد،  الكروي  املو�صم 

العام اجلديد.
عي�شة ق.

�شجل ح�شوره يف املباراة الودية لديجون وميتز

بن زية ي�ضجل اأول ظهور للعلن 
بعد حادث املرور اخلطري

يف�شل الرحيل وخو�ض جتربة جديدة متنحه فر�شة اللعب

لعرو�ضي يرف�ض عر�ض ليفربول بتوقيع عقد 5 موا�ضم

طماأن ال�شبان املتاألقني باأخذ فر�شتهم مع الفريق االأول

دوما: ن�ضتهدف اللعب على جميع اجلبهات و�ضنقاتل يف رابطة الأبطال
ان  دوما  فرانك  املدرب  اعترب 
لعب  ي�صتحق  بلوزداد  �صباب  نادي 
بالنظر  القارية كل مو�صم  املناف�صة 
�رشكة  و�صعته  الذي  لال�صتثمار 
الفريق  ا�صهم  اأغلبية  �صاحبة  مادار 
حتت  و�صعتها  ايل  واالمكانيات 
ال�صدد  هذا  ويف  النادي،  ت�رشف 
الهدف  اأن  الفرن�صي  التقني  اأ�صار 
ال�صباب عند  اإدارة  مع  �صطره  الذي 
التاأهل  كان  معهم  والتعاقد  التحاقه 
الذي  اإىل م�صاركة قارية وهو االمر 
حتقق يف نهاية املطاف، وا�صتطرد 
الر�صمية  لل�صفحة  ت�رشيحات  يف 

"فاي�صبوك"  البلوزدادي على  للنادي 
اأنهم ي�صتحقون التم�صك بحظوظهم 
واالميان بقدراتهم من اأجل الو�صول 
األوان  وت�رشيف  م�صتوى  اأعلى  اإىل 

القمي�ض االأحمر واالأبي�ض.
 اورد امل�صوؤول االأول على العار�صة 
اأن  "العقيبة"  ابناء  لت�صكيلة  الفنية 
�صوف  املقبل  الكروي  املو�صم 
من  املناف�صات  جميع  على  يلعبون 
والعودة  بعيدا  فيها  الذهاب  اجل 
التتويج  من�صة  �صعود  اإىل  جمددا 
مثلما حدث معهم يف اآخر مو�صمني، 
يف  الثقة  ميلك  انه  اأو�صح  اأين 

اجل  ايديه من  بني  التي  املجموعة 
حتقيق م�صاركة م�رشفة يف مناف�صة 
من  والتي  اإفريقيا،  ابطال  رابطة 
كبار  مواجهة  بحلم  التم�صك  حقهم 
اأمامها  واللعب  ال�صمراء  القارة 

بحظوظ مت�صاوية.
كل  منح  على  اإ�رشاره  دوما  �صّدد 
اإمكانياته الفر�صة  العب �صاب يربز 
الفريق  اللعب والظهور مع  اأجل  من 
يعمل  �صوف  اأنه  او�صح  اأين  االأول، 
الالعبني  من  اال�صتثمار  على 
االإدارة  معه  تعاقدت  الذين  ال�صبان 
ال�صيفي  البلوزدادية خالل املركاتو 

من  العب  كل  وم�صاعدة  احلايل 
نف�ض  ومنحه  طاقاته  تفجري  اجل 
ت�صكيلة  العبي  مع  اللعب  فر�صة 
جميع  بني  املناف�صة  لتفعيل  االأكابر 
ويف  امل�صاواة  قدم  على  الالعبني 
جميع املنا�صب، وا�صتطرد املدرب 
القبائل  �صبيبة  لفريقي  ال�صابق 
واأهلي برج بوعريريج اأنه ال يتعامل 
مع االأعمار يف اختيار العنا�رش لهذا 
العبني  مع  التعاقد  ف�صل  الغر�ض 
�صبان من اأجل منحهم فر�صة اللعب 
مع الفريق الرديف والتاألق يف �صفوفه 
�صتكون  اأين  حتت معاينته �صخ�صيا، 

اإىل  مكافاأة كال العب يربز االرتقاء 
الفريق املحرتف، واأو�صح انه يعمل 
خالل  من  الذهنيات  تغيري  على 
اخلام  املادة  ا�صتغالل  على  العمل 
امكانياتهم  وا�صتغالل  ال�صبان  من 
الذي  االأمر  تفجريها،  اجل  من 
االأول  الفريق  على  بالفائدة  �صيعود 
الذي �صيجد على املجى املتو�صط 
فريق  تكوين  اجل  من  اخللف 
على  واللعب  للم�صتقبل  تناف�صي 
والتاألق يف املناف�صة  االأ�صعدة  كافة 

املحلية والقارية.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يت�صّدر 
الالعبني  اف�صل  قائمة  حمرز  ريا�ض 
مناف�صة  يف  احلا�صمني  املمررين 
مينح  قام  حيث  اأوروبا  اأبطال  رابطة 
لزمالئه  حا�صمة  متريرات  اأربع 
خالل مباريات ناديه مان�ص�صرت �صيتي 
املغامرة  يوا�صل  الذي  االجنليزي 
ربع  الدور  اإىل  تاأهل  بعدما  االأوروبية 
النهائي على ح�صاب العمالق اال�صباين 

ريال مدريد، ويف هذا ال�صدد يت�صدر 
اف�صل  قائمة  الوطني  املنتخب  قائد 
االأوروبية  امل�صابقة  يف  املمررين 
منا�صفة  اأوروبيا  لالأندية  االأوىل 
ويتعلق  اآخرين  العبني  اأربعة  رفقة 
العب  ليفاندوف�صكي  من  بكل  االأمر 
ومبابي  ماريا  جي  ميونيخ،  بايرن 
الفرن�صي  جرمان  �صان  باري�ض  العبا 

واملغربي حكيم زيا�ض.

حمرز اأف�ضل املمررين يف دوري 
اأبطال اأوروبا

عي�شة ق
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يونايتد  مان�س�سرت  يواجه 
التعاقد  �سفقة  خ�سارة  خطر 
�سان�سو  جادون  الإجنليزي  مع 
هذا  دورمتوند  بورو�سيا  جنم 
�سحيفة  وذكرت  ال�سيف، 
مان�س�سرت  اأن  ميل«  »الديلي 
قليلة  �ساعات  اأمامه  يونايتد 
طلبات  على  للموافقة  فقط 
دورمتوند، من اأجل التعاقد مع 
النتقالت  فرتة  خالل  �سان�سو 
النادي  اأن  واأ�سافت  ال�سيفية، 
يريد  اأنه  اأو�سح  الأملاين 
بحلول   ر�سمي  لتفاق  التو�سل 
�سان�سو  �سيبقى  واإل  البارحة 

�سمن �سفوف بورو�سيا.

يريد  دورمتوند  اأن  وتابعت 
مقابل  يونايتد  اإىل  �سان�سو  بيع 
وي�رص  اإ�سرتليني،  ماليني   108
عملية  اإيقاف  على  بورو�سيا 

مع  الالعب  توجه  اإذا  النتقال 
التدريبي  املع�سكر  اإىل  الفريق 
اأن  املقرر  ومن  �سوي�رصا،  يف 
اإىل  دورمتوند  �سافر  يكون 
املع�سكر  لبدء  اأم�س  �سوي�رصا 
للمو�سم  ا�ستعداًدا  التح�سريي 
اأن  اجلديد، واأ�سارت ال�سحيفة 
يكمن يف  الناديني  بني  اخلالف 
املان  �سان�سو من جانب  تقييم 
النادي  يبحث  حيث  يونايتد، 
الالعب  �رصاء  عن  الإجنليزي 
ب�سبب  خمف�س  �سعر  مقابل 
من  ت�رصر  الذي  املايل  املناخ 

جراء اأزمة كورونا.

مهاجم  مبابي  كيليان  عزز 
فر�س  جريمان  �سان  باري�س 
اأتالنتا  مباراة  يف  م�ساركته 
الدور  حل�ساب  غدا  املربجمة 
اأبطال  لدوري  النهائي  ربع 
�سحيفة  ذكرت  فقد  اأوروبا، 
مبابي  اأن  الفرن�سية،  »ليكيب« 
التدريبات  من  جزء  يف  �سارك 

اجلماعية اول ام�س، ولفتت اإىل 
منفردا  تدرب  الديوك  جنم  اأن 
بينما  املن�رصم،  ال�سبت  بالكرة 
ثم  الإحماء  عمليات  اليوم  اأدى 
التدريبات  من  جزء  يف  �سارك 
تدريبا  ينفذ  اأن  قبل  بالكرة، 
املعد  اإ�رصاف  حتت  خا�سا 
اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  البدين، 

جمددا  بعدها  ان�سم  مبابي 
فقرات  ليختتم  لزمالئه، 
املهاجم  ويتعافى  التدريب، 
كاحل  يف  التواء  من  ال�ساب 
له خالل  اليمنى، تعر�س  القدم 
 24 بتاريخ  اإيتيان  �سانت  مباراة 
جويلية املا�سي يف نهائي كاأ�س 

فرن�سا.

مدافع  ليخت  دي  ماتيا�س  عرب 
اآ�سفه  عن  جوفنتو�س  نادي 
مناف�سات  من  فريقه  خلروج 
اأبطال  النهائي بدوري  دور ثمن 
الفرن�سي،  ليون  يد  على  اأوروبا 
التاأهل  يف  جوفنتو�س  وف�سل 
اأوروبا  اأبطال  نهائي دوري  لربع 
رغم تغلبه على ليون 2-1 يف لقاء 

هزميته  ظل  يف  وذلك  الإياب، 
ذهاًبا 0-1، وكتب دي ليخت عرب 
اإن�ستغرام:  موقع  على  ح�سابه 
الذي  الغريب  املو�سم  هذا  »يف 
ال�سعور  يظل  الكثري،  فيه  عانى 
بلقب  فوزنا  بعد  الكبري  بالر�سا 
واأ�ساف  الإيطايل«،  الدوري 
من  نتمكن  مل  لأننا  اأ�سف  »اأنا 

الأبطال،  دوري  يف  هدفنا  بلوغ 
متجددة  قناعة  الآن  لدينا  لكن 
املزيد  تقدمي  على  وت�سميم 
املقبل«.لويواجه  العام  يف 
قد  لفرتة  الغياب  ليخت،  دي 
املقبل، حيث  نوفمرب  اإىل  متتد 
يف  جراحية  لعملية  �سيخ�سع 

الكتف يف الأيام املقبلة.

اأعلن اأتلتيكو مدريد الإ�سباين عن 
بفريو�س  اإ�سابة  حالتي  اكت�ساف 
�سفوفه،  يف  امل�ستجد  كورونا 
خو�س  من  اأيام  اأربعة  قبل  وذلك 
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  ربع 
ل�سبونة،  يف  الأملاين  ليبزيغ  �سد 
بعد  اإنه  بيان  يف  اأتلتيكو  وقال 
»اكت�سفنا  الفحو�س:  من  �سل�سلة 
اليوم،  عرفناها  التي  النتائج  من 
عزل  وقد  اإيجابيتني  حالتني 
اإبالغ  ومت  املنزل  يف  نف�سهما 
ا�سمهما على الفور اإىل ال�سلطات 
الربتغالية،  الإ�سبانية،  ال�سحية 
اليويفا، الحتاد ال�سباين، الحتاد 
الأعلى  واملجل�س  الربتغايل 
املفرت�س  من  وكان  للريا�سة«، 

العا�سمة  اىل  اأتلتيكو  ي�سافر  اأن 
اأن  اأقر  وقد  اأم�س،  الربتغالية 
توؤديان  قد  الإيجابيتني  احلالتني 
الأخرية  اللحظة  يف  تغيريات  اإىل 
وكذلك  ال�سفر  جدول  بخ�سو�س 
ل�سبونة،  يف  الإقامة  خطط 
�سين�سق  »النادي  مو�سحاً: 
الحتاد  مع  اجلديدة  اجلداول 
اأن  القدم ومبجرد  لكرة  الأوروبي 
�سيتم  جديدة  خطة  هناك  تكون 
»كما  واأ�ساف  عنها«،  الإعالن 
الحرتام  درجات  اأق�سى  نطلب 
احلالتني  هوية  يخ�س  ما  يف 

اليجابيتني«.
التي  امل�سغرة  البطولة  وتنطلق 
باإقامه  غدا  »كوفيد-19«  فر�سها 

النهائي  ون�سف  ربع  مواجهات 
من  ل�سبونة  واحدة يف  مباراة  من 
النهائي  اإىل  و�سولً  جمهور،  دون 
املقرر يف 23 اأوت املقبل، و�سبق 
للجار اللدود ريال مدريد اأن اأعلن 
دياز  ماريانو  اإ�سابة مهاجمه  عن 
بفريو�س »كوفيد-19« قبل خو�س 
اإياب ثمن نهائي امل�سابقة القارية 
الإ�سباين  الفريق  اأعلن  كما  الأم، 
الآخر اإ�سبيلية اإ�سابة اأحد لعبيه 
عن  الك�سف  بدون  بالفريو�س 
باإمكانية  القلق  اأثار  ما  ا�سمه، 
م�سابقة  ا�ستكمال  على  التاأثري 
الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« التي 
تقام اأي�سا ببطولة م�سغرة اعتباراً 
من ربع النهائي يف اأملانيا.                   

الكرة  اأ�سطورة  ماتيو�س  لوثار  ر�سح 
النادي  ميونخ  وبايرن  الأملانية 
اأبطال  دوري  بلقب  للتتويج  البافاري 
�سبكة  عرب  عموده  وخالل  اأوروبا، 
ماتيو�س:  كتب  �سبورت�س«،  »�سكاي 
»اأريد اأن اأقول �سيًئا واحًدا يف البداية، 
بالن�سبة يل بايرن املر�سح الأوفر حًظا 
يف دوري الأبطال«، واأ�ساف: »روبرت 
بايرن،  لأداء  انعكا�س  ليفاندوف�سكي 
بالثالثية،  التتويج  العارمة يف  ورغبته 
الأف�سل  الالعب  الآن  يعد  ل  فهو 
�سخ�سيته  اأن  بل  فح�سب،  العامل  يف 
وح�سوره وتركيزه الكبري على حتقيق 

الأهداف اأمر فريد، ول ي�ساهيه لعب 
اآخر«، واأردف: »اأحاول دوًما البحث عن 
اأداء  حتليل  عند  الق�س،  كومة  يف  اإبرة 
الفرق لو�سع يدي على نقاط ال�سعف، 
ل  بايرن،  حالًيا يف  �سيًئا  اأجد  ل  لكني 

داخل اأو حتى خارج امللعب«.
الذي  بر�سلونة  اإىل  ماتيو�س  وتطرق 
ربع  يف  البافاري  العمالق  �سيواجه 
قال:  حيث  املقبل،  اجلمعة  النهائي 
عديدة  �سعف  مبواطن  ظهر  »البار�سا 
ليونيل  »بالطبع،  واأكمل:  نابويل«،  اأمام 
اأي  تفكيك  على  قادًرا  زال  ل  مي�سي 
يف  يعود  الأمر  لكن  العامل،  يف  دفاع 

اجلماعي  واللعب  للفريق  النهاية 
ما  وهذا  الكربى،  الأهداف  لتحقيق 
يفتقده بر�سلونة ب�سدة، نظًرا ملعاناته 

يف اجلانب الدفاعي«. 
ال�سابق  اأملانيا  منتخب  جنم  واأ�سار 
رفقة  رونالدو  كري�ستيانو  خروج  اإىل 
النهائي،  ثمن  الدور  من  جوفنتو�س 
باملفاجاأة  الإق�ساء  هذا  وا�سًفا 
قدمه  ما  على  ثنائه  رغم  الكربى، 
وا�ستبعد  البيانكونريي،  اأمام  ليون 
اأخرى  معجزة  ليون  حتقيق  ماتيو�س 
دور  يف  �سيتي  مان�س�سرت  مواجهة  عند 
الأخري  جتاوز  بعد  �سيما  ل  الثمانية، 

ا�ستعادته  وقرب  مدريد،  ريال  عقبة 
اأغويرو،  �سريجيو  الأرجنتيني  لنجمه 
�سيكون  �سيتي  مان  اأن  اعترب  لكنه 
لقب  خ�سارة  بعد  هائل،  �سغط  حتت 
الدوري الإجنليزي املمتاز، ما �سيمنح 
يف  ح�سابه  على  للتاأهل  فر�سة  بايرن 
عموده،  ختام  ويف  النهائي،  ن�سف 
�سان  باري�س  و�سول  ماتيو�س  توقع 
يف  مدريد  اأتلتيكو  ملواجهة  جريمان 
ن�سف النهائي الآخر، مع تاأهل الفريق 
الفرن�سي للنهائي ملالقاة بايرن ميونخ، 
للظفر  حًظا  الأوفر  �سيكون  الذي 

باللقب.

رغم حجب الكرة الذهبية هذا العام، 
حول  متوا�ساًل  زال  ما  اجلدل  اأن  اإل 
الأحق بجائزة اأف�سل لعب يف العامل، 
كرة  مثله  ت�سهد  مل  معقد  مو�سم  اإثر 
غابت  واإذا  تاريخها،  طوال  القدم 
فاإن  امل�سهد،  عن  فوتبول«  »فران�س 
تنظيم  يف  رغبته  اإىل  اأملح  الفيفا 
 ،2020 لعام  الأف�سل  جوائز  حفل 
حال  الهتمام  بكل  �سي�ستاأثر  الذي 
ال�ساحة  على  الأبرز  لكونه  اإقامته، 
»البالون دور«، وقال  يف ظل احتجاب 
اأيام   10 قبل  الفيفا  با�سم  املتحدث 
من  العديد  يقيم  الدويل  الحتاد  اإن 
الذي  احلفل،  م�سري  ب�ساأن  اخليارات 
كما  بعد  عن  تنظيمه  ي�سعب  لن 

اأُجريت قرعة دوري الأبطال وغريها 
وجاء  البارزة،  العاملية  الأحداث  من 
لبع�س  الأمل  ليعيد  الت�رصيح  هذا 
النجوم الطاحمني للجائزة هذا العام، 
مهاجم  ليفاندوف�سكي  روبرت  خا�سًة 
بايرن ميونخ، الذي يقدم مو�سًما رمبا 
لكنه رغم  الأف�سل يف م�سريته،  يكون 
الأوروبي  للتاج  بحاجة  زال  ما  ذلك 
لإثبات اأحقيته بالتفوق على مناف�سيه

ول يبدو اأن هناك الكثري من املناوئني 
خطرون  لكنهم  البولندي،  للدويل 
النهائي  ربع  يف  فخ�سمه  قلوا،  واإن 
الأوروبي ليونيل مي�سي قائد بر�سلونة، 
املر�سحني  اأبرز  اأحد  دوًما  يظل 
النجم  ويبقى  العاملية،  الكرة  لت�سيد 

للجوائز  وفًيا  �سديًقا  الأرجنتيني 
الكربى، واإن مل يفز البلوغرانا بدوري 
الأبطال، كما حدث يف العام املا�سي، 
ملناف�سه  القاري  اللقب  ي�سفع  مل  اإذ 
ليفربول،  مدافع  دايك  فان  فريجيل 
لعب  �سانع  اإغفال  ميكن  ل  كما 
دي  كيفني  املتوهج  �سيتي  مان�س�سرت 
الكاأ�س  �سوى  ينق�سه  ل  الذي  بروين، 
لفوزه  معار�س  اأي  لي�سكت  الأوروبية 

بجائزة الأف�سل.
وما يزيد ال�رصاع اإثارًة، هو اأن القرعة 
واحد  طريق  يف  الثالثي  بهذا  األقت 
تك�سري  معركة  يف  القارية،  للكاأ�س 
امل�ستوى  على  فقط  لي�س  عظام 
اجلماعي بل الفردي كذلك، فبجانب 

احللم القاري يلمع املجد ال�سخ�سي، 
واإذا �سلطنا ال�سوء على خ�سمي موقعة 
هذا اجلمعة املقررة على ملعب النور 
يف العا�سمة الربتغالية ل�سبونة، �سنجد 
املو�سم  هذا  متفوًقا  ليفاندوف�سكي 
حتى  والألقاب  الأرقام  �سعيد  على 
بالثنائية  البولندي  ظفر  فبينما  الآن، 
يف  مي�سي  ف�سل  بايرن،  مع  املحلية 
ودع  كما  الليغا،  للقب  بر�سلونة  قيادة 
الأهداف،  وبلغة  مبكًرا،  امللك  كاأ�س 
ال�سابق  دورمتوند  بورو�سيا  جنم  هز 
�سباك املناف�سني 34 مرة يف الن�سخة 
مت�سدرا  البوند�سليغا،  من  الأخرية 
ا  اأي�سً الهدافني، وجل�س مي�سي  قائمة 
على عر�س هدايف الليغا لكن مبجموع 

25 هدًفا فقط، بينما جاءت ح�سيلته 
دوري  يف  معتادة  وغري  �سعيفة 
الأبطال، اإذ اكتفى بت�سجيل 3 اأهداف 

مقابل 13 هدًفا لليفاندوف�سكي الذي 
ح�سم تقريبا جائزة هداف البطولة.

مي�ضي وليفاندوف�ضكي يتناف�ضان حول الأف�ضل هذا العام

ماتيو�س ير�ضح البايرن للتتويج باللقب الأوروبي

دي ليخت يعتذر اإىل جماهري جوفنتو�س

فريو�س كورونا ي�ضرب اأتلتيكو مدريد

مبابي يعزز فر�س عودته اأمام اأتالننتا

غوليني يغيب اأمام 
باري�س �ضان جريمان 

ب�ضبب الإ�ضابة

�س  تعَرّ
قبل  جديدة  ل�رصبة  »اأتالنتا« 
جريمان«  �سان  »باري�س  مواجهة 
يف ُربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
املرمى  حار�س  بغياب  وذلك 
ويعاين  غوليني،  بيري-لويدجي 
اأربطة  اأحد  يف  قطع  من  غوليني 
الركبة ح�سبما ك�سفت الفحو�سات 
التي خ�سع لها وف�سلت حماولت 
الفريق الطبي عرب العالج امُلكثف 
املرمى  حار�س  حالة  حت�سني  يف 
الدقائق  خالل  اأ�سيب  الذي  
الأوىل من مباراة الفريق الأخرية 
اأمام  الإيطايل  الدوري  مو�سم  يف 
املنتظر  ومن  ميالن،  انرت  نادي 
�سبورتييلو   ماركو  ي�سارك  اأن 
املرمى  حار�س  وهو  اأ�سا�سياً، 
يف  مباريات  �ست  يف  ظهر  الذي 
دوري  يف  فقط  وواحدة  الدوري 

الأبطال.

مان�ض�ضرت يونايتد مهدد بخ�ضارة �ضفقة �ضان�ضو
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تقرير:جنيب فراج – القد�س

وقال قر�قع يف لقاء مع »�لقد�س«: �إن 
وحتمل  وخطرية،  مت�شعبة  �مل�ؤ�مرة 
�إد�رة  باإقد�م  وتُ�جت  كيدية،  �أبعاد�ً 
�شجن جلب�ع �لذي يقع يف غ�ر بي�شان 
تع�شفي  وب�شكل  ي�ن�س  �لأ�شري  بنقل 
ق�شم  يف  �عتقاله  مكان  من  ومفاجئ 
»4« �إىل �شجن جمدو، ولرمبا يف زنز�نة 
منذ  �أخباره  �نقطعت  �نفر�دية، حيث 
�أيام،  تاريخ �لنقل �لذي مت قبل ثالثة 
منا�شد�ً �لق�ى و�مل�ؤ�ش�شات �حلق�قية 
�ملركزية  و�للجنة  �ل�شلطة  وقيادة 
خلف  �ل�شطفاف  »فتح«  حلركة 
لإف�شال  جدية  بحملة  و�لقيام  ي�ن�س، 
قد  لأنها  و�إنقاذه،  �مل�ؤ�مرة  هذه 
حٍدّ  �إىل  و�شيا�شياً  ج�شدياً  ت�شتهدفه 
ما، و�مل�ؤ�مرة يجب �أن ل متر، ويجب 
لي�س  ي�ن�س  �أن  مدبروها  يعرف  �أن 
وحده، ول ميكن �ل�شتفر�د به، ويجب 
�لتع�شفي  نقله  قر�ر  �إلغاء  على  �لعمل 
جلب�ع  �شجن  يف  غرفته  �إىل  و�إعادته 
معتقل  �أ�رسى  وكان  �رسيع.  ب�شكٍل 
�أيام  �أربعة  منذ  �رسع��  »جلب�ع« 
نقل  على  رد�ً  �حتجاجية،  بخط��ت 
عميد �لأ�شـرى من معتقل »جلب�ع« �إىل 

»جمدو«.
عن  نقاًل  �لأ�رسى  هيئة  و�أو�شحت 
ممثل �لأ�رسى يف ق�شم )4( يف �ملعتقل 
و�شاح �لبزرة �أن �خلط��ت �لت�شعيدية 
�لق�شم  باإغالق ق�شم )4(، وه�  متثلت 
�لذي كان يقبع فيه ي�ن�س، كما �أرجع 
�أم�س  و�أغلق��  طعام،  وجبة  �لأ�رسى 
�جلمعة جميع �أق�شام �ل�شجن با�شتثناء 
ق�شم 3، لفتًة �إىل �أن ما قام به �أ�رسى 
»جلب�ع« من خط��ت �حتجاجية ياأتي 
�لتي  �ل�شتفز�زية  للحركة  رف�شاً 
�ملتمثلة  �ل�شجن  �إد�رة  بها  قامت 
مفاجئ  ب�شكل  ي�ن�س  �لأ�شري  بنقل 
�أ�شباب ت�شتدعي لذلك.  ومن دون �أي 
تُعقد  �أن  �ملت�قع  من  �أنه  و�أ�شافت 
�لأ�رسى  ممثلي  ت�شم  ح��ر  جل�شة 
عميد  باإعادة  للمطالبة  »جلب�ع«،  يف 
�لأ�رسى ي�ن�س �إىل �ملعتقل، ويف حال 
�لأ�رسى  فاإن  �حل��ر  جل�شة  ف�شلت 
�لت�شعيدية،  بخط��تهم  �شي�شتمرون 
ولكن  م�عدها،  د  يحَدّ مل  و�جلل�شة 
مرور  بعد  وقت  �أقرب  يف  �شتُعقد 
تتجمد  حيث  �ليه�دي،  �ل�شبت  عطلة 
وقال  �ل�شج�ن.  لإد�رة  �لن�شاطات  كل 
عملية  �إن  له  بيان  يف  �لأ�شري  نادي 
ما  ي�ن�س  لالأ�شري  �ملفاجئة  �لنقل 
و��شتهد�ف  قمعي،  �إجر�ء  �إل  هي 

�أن  من  خ�شيته  عن  معرب�ً  له،  و��شح 
�نفر�دياً،  لعزله  نقله  عملية  تك�ن 
خا�شة �أن �إد�رة �ل�شج�ن ومنذ مطلع 
من  جمم�عة  ��شتهدفت  �لعام  هذ� 
»فتح«،  حلركة  �لتنظيمية  �لك��در 
�لنقل �ملتكررة و�لعزل.  عرب عمليات 
كرمي  �لأ�شري  �أن  �إىل  قر�قع  و�أ�شار 
�لأ�رسى �مل�شتهدفني من  �أحد  ي�ن�س 
و�شبق  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�شج�ن  �إد�رة 
وت�شاعفت  �ملر�ت،  عديد  عزلته  �أن 
�ختياره  بعد  بحقه  �ملمار�شات  هذه 
»فتح«  حلركة  �ملركزية  للجنة  ع�ش��ً 
يف  ُعقد  �لذي  �ل�شابع  م�ؤمترها  يف 
مدينة ر�م �هلل ب�شهر ت�رسين �لثاين من 
عام 2016، م�ؤكد�ً �أن هذ� �ل�شتهد�ف 
يرف�ش�ن  �لذين  »فتح«  وك��در  لقادة 
�إد�رة  مع  تعامل  �أي  مطلقاً  رف�شاً 
ذر  �إىل  ي�ؤدي  �أن  �شاأنه  من  �ل�شج�ن 
�لرماد يف �لعي�ن. يُ�شار �إىل �أن �لأ�شري 
عام  �أر��شي  عارة يف  بلدة  من  ي�ن�س 
�لت��يل  �لـ)38( على  1948 دخل عامه 
يف �شج�ن �لحتالل مطلع هذ� �لعام، 
وجرى  �مل�ؤبد،  بال�ّشجن  وه� حمك�م 

حتديده لحقاً ملدة )40( عاماً.
�لأ�شري  نادي  �أ�شدره  تقرير  ووفق 
�عتُقل  ي�ن�س  كرمي  فاإن  �لفل�شطيني، 
يف 1983، وحكم عليه بال�شجن �مل�ؤبد 
بـ40 عاماً، وقد  �لذي حدد فيما بعد 
كان يفرت�س �أن يتم �لإفر�ج عنه خالل 
�لتي  �لتفاهمات  وفق  �لر�بعة  �لدفعة 
مع  عبا�س  حمم�د  �لرئي�س  �أبرمها 
تق�شي  و�لتي  �لإ�رس�ئيلية  �حلك�مة 
�لقد�مى  �لأ�رسى  كافة  عن  بالإفر�ج 
�ملعتقلني قبل �تفاقيات �أو�شل�، ولكن 
حك�مة �لحتالل تن�شلت من �لإفر�ج 
عن �لدفعة �لر�بعة �لتي كانت تت�شمن 
30 �أ�شري�ً، منهم 14 �أ�شري�ً من �لد�خل 

�لفل�شطيني وهم �لأقدم يف �ل�شج�ن. 
يعترب كرمي ي�ن�س رمز�ً لن�شال �حلركة 
�لأ�شرية يف �ل�شج�ن، ورف�س �أي �بتز�ز 
�أو م�شاومة �أو �أي عملية متييز وف�شل 
بقية  �أو  �لد�خل  من  �لأ�رسى  بني 
وغزة،  و�لقد�س  �ل�شفة  من  �لأ�رسى 
فل�شطيني�ن  منا�شل�ن  �أنهم  م�ؤكد�ً 
فل�شطني  �أجل  من  و�شح��  نا�شل�� 
خالل  م��قفه  �أبرز  ومن  وحريتها. 
�ل�شغ�طات  فر�س  �إ�رس�ئيل  حماولة 
�لقيادة  على  و�لبتز�ز  �ل�شيا�شية 
�لفل�شطينية يف فرتة تعليق �لإفر�ج عن 
�لدفعة �لر�بعة ومطالبة �إ�رس�ئيل من 
�لقيادة �لفل�شطينية �لعرت�ف بيه�دية 
دولة �إ�رس�ئيل وب�رسعية �مل�شت�طنات 
�ملرف��شة  �مل��قف  من  وغريها 
�إنه  ي�ن�س  كرمي  قال  فل�شطينياً، 
�أُخرى  عام  مائة  لق�شاء  م�شتعد 
��شتخد�مه  ويرف�س  �ل�شج�ن،  يف 
�لقيادة  على  �شيا�شي  �شغط  ك��شيلة 
�حلق�ق  ح�شاب  على  �لفل�شطينية 
�لأ�شا�شية و�لثابتة و�مل�رسوعة لل�شعب 
 /12  /24 يف  كرمي  �لفل�شطيني«.ولد 
1956 لأ�رسة فل�شطينية تنتمي لل�طن 
ودر�س  و�لق�شية،  �لأر�س  وتع�شق 
و�لإعد�دية،  �لبتد�ئية  �ملرحلتني 
يف  �لنجاح  ليحقق  للنا�رسة  �نتقل  ثم 
خالل  �عتقاله  ومّت  �لعامة،  �لثان�ية 
در��شته �جلامعية، وتنّقل بني �ل�شج�ن 
مكر�شاً �شخ�شيته �لن�شالية و�ل�طنية، 
وم�شاومات  لبتز�ز  �خل�ش�ع  فرف�س 
�إد�رة �ل�شج�ن و�ملخابر�ت لعزله عن 
�حلركة �ل�طنية �لأ�شرية يف �ل�شج�ن. 
�حلركة  قياد�ت  �أبرز  من  كرمي  ويُعّد 
ممثل  كان  وقد  ورم�زها،  �لأ�شرية 
وعرّب  معتقل،  من  �أكرث  يف  �لأ�رسى 
كل  يف  لق�شيته  وحبه  �نتمائه  عن 

�لطر�ز  من  منا�شاًل  وكان  �مل��قف، 
�لأول يرف�س �ل�شتكانة و�ل�شت�شالم، 
ويف  �لطبع،  هادئ  �أنه  من  بالرغم 
يف  يتفانى  �ل�شجن  �إد�رة  مع  �ل�رس�ع 
�أجل  من  و�لعمل  و�جلهد  �لن�شال 
من  �لكثري  وميتلك  �لأ�رسى،  حق�ق 
كر�شها  �لتي  و�لثقافة  و�خلربة  �ل�عي 
وتط�ير  �لأ�شرية  �حلركة  خدمة  يف 
�أو�شاعها وقدر�تها �ل�طنية و�لن�شالية 
نادي  وذكر  و�لعتقالية.  و�لتنظيمية 
�مل�قع  يف  كان  »�لأ�شري  �أن  �لأ�شري 
�ملعارك  جميع  يف  �لأول  �لقيادي 
يف  �لأ�شرية  �حلركة  �شطرتها  �لتي 
كافة �ملر�حل يف �رس�عها �ملرير مع 
�إد�رة �ل�شج�ن، ورغم تعر�شه للعقاب 
�آخر مل  �إىل  و�لعزل و�لنفي من �شجن 
يكن يتاأخر عن �مل�شاركة يف �إد�رة دفة 
�لأ�شرية  �حلركة  عن  دفاعاً  �ل�رس�ع 
ل لكرمي  ومكت�شباتها«.و�أ�شاف: »يُ�شَجّ
�إد�رة  حماولت  �شد  بق�ة  نا�شل  �أنه 
�ل�شج�ن بث �لفتنة و�لفرقة و�لتجزئة 
وف�شل  �لأ�شرية  �حلركة  �أبناء  بني 
باقي  �لد�خل عن  �أ�رسى  بني  �لعالقة 
�حلركة �لأ�شرية. ويف حمطات �لعطاء 
لالأمر  كرمي  ي�شت�شلم  »مل  و�ل�شم�د 
�لعتقال،  ظروف  وحتدى  �ل��قع، 
ت�ؤثر  ل  حتى  �شحته  على  وحافظ 
�إ�شافة  �شحته،  على  �ل�شج�ن  �أو�شاع 
�إىل �أنه حتدى �حلكم �جلائر و�شن��ت 
�إ�رس�ره  خالل  من  �ملريرة  �لعتقال 
�جلامعية،  در��شته  م���شلة  على 
و�شحافة،  �شيا�شية  عل�م  يدر�س  فه� 
ك�رس  على  �لأ�رسى  وي�شجع  ويدر�س 
�أهد�ف �لعتقال، لأن �لحتالل  �أحد 
و�لثقافة  �ل�عي  روح  طم�س  يريد 
يتخرج  �أن  ويتمنى  �لأ�شري،  لدى 
على  �نت�شار  �أكرب  وه�  �جلامعة  من 
عامل  كرمي  يعي�س  و�ل�شجان.  �ل�شجن 
�لقمع يف �ل�شج�ن، فقد مر عنه �آلف 
وعاي�س  �لفئات،  كل  ومن  �لأ�رسى 
و�ملمار�شات  �لقمع  حالت  كل 
�ل�شهد�ء  و�شقط  بحقهم،  �لتع�شفية 
و�أُ�شيب  �أ�رسى،  و�أُبعد  و�جلرحى، 
�ل�شاهد  وه�  كثرية،  باأمر��س  �آخرون 
�لإ�رس�ئيلي  �لتطرف  �شيا�شة  على 
�شد  و�لعن�رسية  �لفا�شية  وت�شاعد 
ق�ش�ة  تزد�د ظروفهم  �لأ�رسى، حيث 
�لت�شديد  �إجر�ء�ت  وتزد�د  ومعاناة، 
و�لنق�شا�س على حق�قهم. ول يز�ل 
فجر  و�إىل  �ل�شماء  �إىل  يتطلع  كرمي 
�حلرية م�شح�ناً بالأمل و�لإر�دة �لتي 
ول  �لقا�شيات  �ل�شن��ت  تك�رسها  مل 

ممار�شات �لقمع �ل�ح�شية.

قراقع يدعو اإىل حملة لإنقاذه

التحذير من م�ؤامرة ت�ستهدف عميد 
الأ�سرى كرمي ي�ن�س

حذر عي�شى قراقع، الرئي�س ال�شابق لهيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين واخلبري يف �شوؤون احلركة 
الوطنية الأ�شرية، من موؤامرة ت�شتهدف عميد الأ�شرى الفل�شطينيني كرمي يون�س، الذي اختارته 

حركة »فتح« يف موؤمتر ال�شابع ع�شواً يف جلنتها املركزية.

املحكمة العليا لالحتالل 

رف�س النظر يف التما�س حمرري 
»وفاء الأحرار« 

�أفاد نادي �لأ�شري �ن �ملحكمة �لعليا 
لالحتالل رف�شت ي�م �لحد �مل��فق 
2020/8/9، �لنظر يف �لتما�س �أ�رسى 
�لأحر�ر«   »وفاء  �شفقة  حمرري 
يف  �لنظر  وقررت  جماعي،  ب�شكل 
كل  �أي  فردي،  ب�شكل  �لتما�شاتهم 
ق�شية على حد�. وبناء على قر�رها 
�إبر�هيم  �لأ�شري  ملف  يف  نظرت 
ورف�شت  �هلل،  ر�م  من  �مل�رسي 
�لتما�شه متذرعة بالإدعاء�ت �ل��ردة 
�مل�رسي  �لأ�شري  �أن  علماً  ملفه،  يف 
 ،2014 حزير�ن  يف  �عتقاله  �أُعيد 
ويف عام 2015 �أعاد �لحتالل بحقه 
و20  م�ؤبدين  و�لبالغ  �ل�شابق  حكمه 
عاماً، علما �أنه ق�شى قبل حترره يف 
�ل�شفقة 17 عاماً. و�عتربت عائالت 
�لأ�رسى �أن قر�ري �ملحكمة، ما ه� 
م�شري  يف  �لتالعب  من  مزيد  �إل 
جديد  و�إثبات  وعائالتهم،  �لأ�رسى 
هدفها  �ملماطلة  عمليات  �أن  على 
»وفاء  �شفقة  حمرري  ��شتخد�م 

�لأحر�ر« كرهائن. 
قدورة  �لأ�شري  نادي  رئي�س  وقال 
قمة  »�إن  ذلك:  على  تعقيباً  فار�س 
يت��طاأ  لالحتالل  �لق�شائي  �لهرم 
�لأمنية  �مل�ؤ�ش�شة  مع  ب�رس�حة 
�لدلئل  من  �لرغم  على  و�ل�شيا�شية، 
ت�رط  تُثبت  �لتي  و�ملتن�عة  �لكثرية 
مبا  �لحتالل  دولة  م�ؤ�ش�شات  كافة 
فيها �مل�ؤ�ش�شة �لق�شائية يف �جلر�ئم 
�لتي يقرتفها �لحتالل بحق �ل�شعب 
كما  �لي�م  وت�رسفت  �لفل�شطيني، 
وفقاً  �ل�قت  مد�ر  على  ت�رسفت 
للدور �ملن�ط بها كم�ش�ق للجر�ئم.« 

هذه  تكتف  »فلم  فار�س:  وتابع 
�لأمن  خلدمة  تلكاأت  باأن  �ملحكمة 
من  �ملزيد  ولإعطائهم  و�حلك�مة 
�ل�قت، وتخرج �لي�م بتقليعة جديدة 
للهدف ذ�ته، باأن قررت قر�ر�ً �شخيفاً 
يق�شي باأن يتعامل مع كل حالة على 
هذه  جل�شات  �أن  يعني  وذلك  حد�، 
�ملحكمة �شتط�ل وتط�ل، �ن�شجاماً 
على  �لقائمة  �لحتالل  خطة  مع 
�أ�شا�س �إجناز �شفقة للتبادل باأقل ثمن 
�لأ�رسى  ه�ؤلء  يك�ن  بحيث  ممكن 
�ل�شهد�ء  جثامني  �إىل  بالإ�شافة 
قادمة  �شفقة  �أي  �شمن  �ملحتجزة 
م�شيفاً  و�ملقاومة«  �لحتالل  بني 
�ملحاولت  من  �لرغم  وعلى  �أنه 
�لحتالل  م�ؤ�ش�شات  من  �لدوؤوبة 
حمكمته  �أن  �إل  �جلرمية  لت�رسيع 
�حلكم  على  ت�شادق  بالعليا  �مُل�شماة 
علمها  رغم  �إبر�هيم  لالأ�شري  �مل�ؤبد 
�أن �شل�ك �حلك�مة �شل�ك ع�شابات 
و�أنها  �لأ�رسى هم رهائن  و�أن ه�ؤلء 
لأ�رسى  م�شطنعة  ملفات  يف  تنظر 
تعلم �أنهم رهائن. وذكر نادي �لأ�شري 
كانت  لالحتالل  �لعليا  �ملحكمة  �أن 
قد �أرجاأت �لنظر يف �للتما�س عدة 
م�شري�ً  عام،  من  �أكرث  منذ  مر�ت 
ت���شل  �لحتالل  �شلطات  �أن  �إىل 
من  حمرر�ً   )50( من  �أكرث  �عتقال 
�لأحر�ر« كرهائن وهم  �شفقة »وفاء 
جرى  حمرر�ً   )70( قر�بة  �أ�شل  من 
2014م،  عام  حزير�ن  منذ  �عتقالهم 
�لربغ�ثي  نائل  �لأ�شري  بينهم  من 
�عتقال يف  فرتة  �أط�ل  يق�شي  �لذي 
�لأ�رس وجمم�عها �أكرث من 40 عاماً.

املخت�س يف �شوؤون ال�شرى واملحررين 
الفل�شطينيني

500 اأ�سري اأم�س�ا اأكرث من 15 
عاما يف �سج�ن الحتالل

ك�شف عبد �لنا�رس فرو�نة، �ملخت�س 
و�ملحررين  �ل�رسى  �ش�ؤون  يف 
عن  �لأحد،  �لي�م  �لفل�شطينيني، 
حقائق مرعبة ومعطيات �إح�شائية 
�لذين  بالأ�رسى  خا�شة  �شادمة 
�أم�ش�� �أكرث من 15 عاما يف �شج�ن 

�لحتالل �لإ�رس�ئيلي.
عن  يزيد  »ما  فرو�نة:  وقال 
�لحتالل  �شج�ن  يف  �أ�شري   500
�لإ�رس�ئيلي قد م�شى على �عتقالهم 
�أكرث من 15 عاما، كما �أننا �شن�شهد 
�رتفاع  �لقادمني  �لعامني  خالل 
�لذين  �لأ�رسى  �أرقام  كبري جد� يف 
 20 من  �أكرث  �عتقالهم  على  م�شى 
و�شل  عددهم  �أن  ».و�أ�شاف  عاما 
بعد  �شنك�ن  فيما  �أ�شري�ً،   50 �إىل 
�أ�شري،ويطلق   300 �أمام  عامني 
م�شى  من  على  �لفل�شطيني�ن 
يزيد  وما  عاما   20 �عتقالهم  على 

فرو�نة  �لأ�رسى«.وطالب  “عمد�ء 
ل�شيما  �لفل�شطيني،  �لكل  من 
هذ�  تد�رك  �إىل  �ملقاومة  ف�شائل 
�مل�قف �خلطري و�ل�شعي ملعاجلته. 
و�أكد �أن حترير �لأ�رسى لي�س و�جبا 
و�إن�شانيا  و�شيا�شيا  ودينيا  وطنيا 
�رسورة  ولكن  فقط،  و�أخالقيا 
ثقافة  لتعزيز  وج�هرية  حي�ية 
�ملقاومة لدى �ل�شعب �لفل�شطيني.
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يوحي  ل  الأر�ش  على  الع�شكري  الواقع 
باأن هناك ان�شحابا قريبا مللي�شيا حفرت 
�رشت  مدينة  من  الأجانب  واملرتزقة 
وقاعدة  طرابل�ش(  �رشق  كلم   450(
كلم جنوب �رشت(   300( اجلوية  اجلفرة 
الطائرات  وعدد  الأ�شلحة  فنوعية 
�رشق  مبطارات  حطت  التي  الرو�شية 
ب�رشت  القر�شابية  وقاعدتي  ليبيا 
تعك�ش  )و�شط(  اجلويتني  واجلفرة 
الرو�ش  واملرتزقة  حفرت  عنا�رش  اأن 
من  اأكرب  ع�شكرية  ملواجهة  ي�شتعدون 
جمرد معارك تقليدية مع اجلي�ش الليبي 

التابع للحكومة ال�رشعية.

ج�سر جوي لتزويد حفرت باأ�سلحة 
نوعية

الليبي  للدولة  الأعلى  املجل�ش  رئي�ش 
)نيابي ا�شت�شاري(، خالد امل�رشي، ك�شف 
يف 6 اأوت اجلاري، عن ر�شد و�شول اأكرث 
من 110 طائرات حتمل معدات ومرتزقة 

لدعم حفرت خالل �شهر واحد.
م�شادر  ذكرت  املثال  �شبيل  وعلى 
اإعالمية ليبية نقال عن مواقع متخ�ش�شة 
 4 و�شول  الطريان،  حركة  ر�شد  يف 
مطاري  اإىل  رو�شية  �شحن  طائرات 

يف  والأبرق  بنغازي،  مدينة  يف  بنينة 
اأوت، ويف   2 البي�شاء )�رشق(، يف  مدينة 
ذاته هبطت 5 طائرات يف قاعدة  اليوم 

القر�شابية اجلوية.
طائرات  مو�شكو  اإر�شال  جانب  واإىل 
و�شوخوي24،   29 ميغ  نوع  من  حربية 
عرب  وا�شنطن  ك�شفتها  واأن  �شبق  التي 
التاأكيد  مت  ال�شناعية،  لالأقمار  �شور 
نوعي جديد  �شالح  اإر�شال  على  موؤخرا 
الواقعة  النفطية  املوانئ  منطقة  اإىل 

خلف خط �رشت اجلفرة.
»اجلزيرة«  ل�شبكة  م�شادر  وحتدثت 
دفاع  منظومة  تن�شيب  عن  القطرية، 
الرو�شية  »اآ�ش300«  نوع  من  جوي 
املتطورة، يف ميناء را�ش لنوف النفطي 
�شواريخ  مداها  يفوق  والتي  )و�شط(، 
منظومة بانتي�رش متو�شطة املدى، التي 
�شابق،  وقت  يف  ليبيا  يف  ن�رشها  �شبق 
ودمرت طائرات م�شرية من �شنع تركي 
البالد خالل  منها يف غرب  كبريا  عددا 
طرابل�ش  العا�شمة  على  حفرت  عداون 

)اأفريل 2019- جوان 2020(.
ناهيك عن زراعة حقول من الألغام حول 
املدنيني،  من  عدد  �شحيتها  راح  �رشت 
يعني  مما  �رشت،  غرب  خنادق  وحفر 
ومرتزقة  حفرت  ملي�شيات  ا�شتعداد 
»فاغرن« حلرب طويلة الأمد، خا�شة اأن 
املنطقة �شحراء مفتوحة، ل توجد بها 

حت�شينات طبيعية مثل اجلبال ال�شاهقة 
الكثيفة،  الغابات  اأو  العميقة  والوديان 
الظروف  يف  عنها  الدفاع  ي�شعب  لذلك 
اأو  جوي  تفوق  فيه  كان  اإذا  اإل  العادية، 
مدفعية  من  اأبعد  مدى  ذات  مدفعية 

الطرف الآخر، اأو خنادق واأنفاق.
من  الليبي  اجلي�ش  ا�شتنتجه  ما  وهذا 
قال  حيث  امليدانية،  املعطيات  خالل 
العميد  املعنوي  التوجيه  اإدارة  مدير 
املحلية،  »فرباير«  لقناة  القايد،  نا�رش 
من  الليبي  اجلي�ش  ير�شده  »ما  اإن 
)مرتزقة  امللي�شيات  تلك  ا�شتعدادات 
فاغرن واجلنجاويد( وقيامها بتح�شينات 
اأكرب  البقاء  تريد  اأنها  على  تدل  كبرية، 

فرتة ممكنة يف ليبيا«.
املرحلة  يف  ي�شعون  »فاغرن«  فمرتزقة 
اجلفرة،  �رشت  جبهة  لتثبيت  احلالية 
ل�شتكمال  النار  اإطالق  وقف  وا�شتغالل 
الدفاعات  واإحكام  التح�شيد  عمليات 
غلق  ا�شتمرار  و�شمان  واجلوية،  الربية 
النفط الليبي مبا ي�شمن خدمة امل�شالح 
كالعب  مو�شكو  دور  وتاأكيد  الرو�شية، 
مدة  لأطول  الليبي،  امللف  يف  رئي�شي 

ممكنة.
تخدم  �شلم«،  ول  حرب  »ل  و�شيا�شة 
اأرجل  تثبيت  يف  الرو�شية  ال�شرتاتيجية 
طويلة  لفرتة  املتو�شط  بجنوب  مو�شكو 

وباأقل اخل�شائر.

منطقة منزوعة ال�سالح

كثفت  التح�شيدات،  هذه  مقابل  يف 
جهودها  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الليبية  احلكومة  لإقناع  الدبلوما�شية 
لفر�ش  خطة  بقبول  حفرت  وملي�شيات 
�رشت  يف  ال�شالح  منزوعة  منطقة 
واجلفرة، وفتح قطاع النفط املغلق منذ 
خزينة  كلف  والذي   ،2020 جانفي   17
الدولة الليبية اأكرث من 7 مليارات دولر.

اأ�شدر م�شت�شار  اجلاري،  اأوت   4 ويف 
جمل�ش الأمن القومي الأمريكي روبرت 
اأوبراين، بيانا حول ليبيا، دعا فيه لتمكني 
املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط من »ا�شتئناف 
وتنفيذ  كاملة،  ب�شفافية  احليوي  عملها 

حّل منزوع ال�شالح يف �رشت واجلفرة«.
مدير  برئا�شة  اأمريكي  وفد  اأجرى  كما 
ال�رشق  ملنطقة  القومي  الأمن  جمل�ش 
ميغيل  اللواء  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
 7 نورلند، يف  ريت�شارد  وال�شفري  كوريا، 
دوائر  عرب  افرتا�شية  م�شاورات  اأوت، 
م�شت�شار  مع  ومنف�شلة  مغلقة  فيديو 
الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي، 
ورئي�ش جلنة ال�شوؤون اخلارجية مبجل�ش 
العقوري، للدفع  يو�شف  النواب )طربق( 
باجتاه اتخاذ خطوات ملمو�شة وعاجلة 
�رشت  يف  ال�شالح  منزوع  حّل  لإيجاد 

واجلفرة، واإعادة فتح قطاع النفط.
ومل يتم التفاق بعد حول من �شي�رشف 

على اجلانب الأمني يف املنطقة منزوعة 
ال�شالح، هل هي قوات اأممية اأو اأوروبية 

اأو ال�رشطة التابعة للحكومة الليبية.
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  لكن 
اأوغلو، ك�شف بطرابل�ش يف 6  ت�شاوو�ش 
لت�شليم  عر�ش  عن  اجلاري،  اأغ�شط�ش 
الليبية،  احلكومة  اإىل  واجلفرة  �رشت 
ومل يو�شح من قّدم هذا العر�ش هل هي 

الوليات املتحدة الأمريكية اأم رو�شيا؟
غري اأنه يف 22 جويلية املا�شي، اتفقت 
ع�شكري  ل حل  اأنه  على  ورو�شيا  تركيا 
لالأزمة يف ليبيا، ول ميكن حل امل�شكلة 
الليبيني  بقيادة  �شيا�شية  عملية  عرب  اإل 
املتحدة  الأمم  من  وت�شهيل  ورعايتهم 
دائم،  نار  اإطالق  وقف  واإعالن   )..(
الليبيني،  بني  ال�شيا�شي  احلوار  وتعزيز 
خا�شة  م�شرتكة  عمل  جمموعة  واإن�شاء 

بليبيا )بني رو�شيا وتركيا(.
وقت  يف  حذر  اأوغلو،  ت�شاوو�ش  لكن 
على  حلفرت  مفاجئ  هجوم  من  �شابق، 
م�رشاتة وطرابل�ش يف اأية حلظة، ولهذا 
تطالب  الليبية  احلكومة  فاإن  ال�شبب 

بت�شلم �رشت واجلفرة.
كلم   650( اجلوية  اجلفرة  فقاعدة 
مركز  كانت  طرابل�ش(،  �رشق  جنوب 

ومرتزقته  حفرت  ملي�شيات  حت�شيد 
لل�شيطرة  الرئي�شية  النطالق  ونقطة 
يف  �رشت  �شقوط  بينما  العا�شمة،  على 
يناير املا�شي بيد ملي�شيات حفرت، جعل 
ل  اإذ  مفتوحا،  م�رشاتة  نحو  الطريق 
توجد بني املدينتني �شوى قرى وبلدات 

�شغرية.
وبالنظر اإىل اأن حفرت �شبق له واأن نكث 
مفاجئة  بهجمات  وقام  تفاهمات  عدة 
جميع  موافقة  اأو  ا�شت�شارة  بدون  حتى 
يكرر  اأن  م�شتبعدا  فلي�ش  حلفائه، 
هجوما اآخرا �شد م�رشاتة اأو طرابل�ش 

اإن واتته الفر�شة.
يوؤدي  اأن  فتخ�شى  حفرت،  ملي�شيات  اأما 
اجلي�ش  يد  يف  واجلفرة  �رشت  �شقوط 
على  هجمات  انطالق  اإىل  الليبي، 
حدث  كما  النفطي،  الهالل  منطقة 
بهما  تتم�شك  و2017، لذلك   2014 بني 

ب�رشا�شة.
منطقة  اجلفرة  �رشت  جعل  ميثل  وقد 
منزوعة ال�شالح، خيارا و�شطا للطرفني، 
وقفا  يحقق  ب�شكل  خماوفهما  لتهدئة 
املجال  ويفتح  النار،  لإطالق  دائما 
الأزمة  لإنهاء  جديد،  �شيا�شي  حلوار 

واإعادة توحيد البالد.

حالة ت�سارب وا�سعة بني الت�سريحات ال�سيا�سية املتفائلة ب�ساأن ت�سليم منطقتي �سرت واجلفرة اإىل احلكومة 
الليبية ال�سرعية، وبني اجل�سر اجلوي الرو�سي لتعزيز حت�سينات ملي�سيات اجلرنال االنقالبي خليفة حفرت 

باملنطقة الو�سطى، ا�ستعدادا الأي تطورات ع�سكرية مفاجئة.

�سرت - اجلفرة

 تفاوؤل �شيا�شي يقابله حت�شيد ع�شكري 
.     تن�سيب منظومة دفاع جوي »اآ�س300« يف ميناء را�س النوف النفطي

هاجمت عملية اإيريني و�سادرت »اأموال« حفرت

اأ�شغر دولة يف الحتاد الأوروبي تتحالف مع تركيا
الأوروبي  الحتاد  دول  اأ�شغر  اأنها  رغم 
م�شاحة و�شكانا، اإل اأن مالطا الوحيدة يف 
راف�شا  موقفا  اتخذت  التي  املنظمة  هذه 
حلظر  الأوروبية  البحرية  »اإيريني«  لعملية 
منها،  وان�شحبت  بل  ليبيا،  اإىل  الأ�شلحة 
وا�شح  ب�شكل  داعمة  مواقفها  واأ�شبحت 

و�رشيح للحكومة ال�رشعية يف طرابل�ش.
الأ�شهر  خالل  املالطية  احلكومة  كثفت 
الليبيني  بامل�شوؤولني  لقاءاتها  من  الأخرية 
حترير  بعد  وخا�شة  تركيا،  مع  بالتن�شيق 
ال�رشعية،  للحكومة  التابع  الليبي  اجلي�ش 
للعا�شمة طرابل�ش،  كامل احلدود الإدارية 
الغربية يف  وبلدات املنطقة  ومعظم مدن 

جوان املا�شي.
تتجاوز  ل  التي  مالطا،  وحتّدت 
يف  كربى  دول  مربعا،  كلم  م�شاحتها 320 
واأملانيا  فرن�شا  مثل  الأوروبي  الحتاد 
انتقدت  عندما  اليونان،  اإىل  بالإ�شافة 
يف  اأوروبا  تتبعها  التي  املعايري  ازدواجية 

ليبيا.
وتغ�ش اأوروبا الطرف عن نقل كميات كبرية 
وم�رش  رو�شيا  من  وبرا  جوا  الأ�شلحة  من 
اإىل  ال�شوري  النظام  من  وحتى  والإمارات 
ملي�شيات اجلرنال النقالبي خليفة حفرت، 
ال�رشعية  احلكومة  حما�رشة  حتاول  بينما 

يف طرابل�ش بحرا.
ويف هذا ال�شدد، قال وزير خارجية مالطا 
اإيفاري�شت بارتولو، جويلية املا�شي، »ينبغي 
لأوروبا اأن ل تكون منافقة جتاه ليبيا، واأن 
تكون من�شفة، واأل تكيل مبكيالني«، م�شددا 
ليبيا  اإىل  الأ�شلحة  توريد  »حظر  اأن  على 

الربية منها  الطرق  اأن ي�شمل جميع  ينبغي 
واجلوية، ل فقط تلك الآتية من البحر«.

تُرجم من  فاليتا،  القوي من  هذا املوقف 
مع  املالطي  اخلارجية  وزير  توقيع  خالل 
اأوغلو،  ت�شاوو�ش  مولود  الرتكي  نظرييه 
بيان  على  �شيالة،  الطاهر  حممد  والليبي 
بطرابل�ش،  اجلاري،  اأوت   6 يف  م�شرتك، 
اأعلنوا فيه حتفظهم على عملية »اإيريني«، 
الليبية  للحكومة  وفاليتا  اأنقرة  ودعم 

ال�رشعية.
و�شبق هذا الجتماع الثالثي، اجتماع اآخر 
يف العا�شمة الرتكية اأنقرة، يف 21 جويلية، 
اأكار،  خلو�شي  الرتكي  الدفاع  وزير  �شم 
با�شاغا،  فتحي  الليبي  الداخلية  ووزيري 
بحث  ومت  كاميالري،  بويرون  واملالطي 
خطط تعزيز ال�شتقرار يف منطقة حو�ش 
املتو�شط، ومكافحة الهجرة غري النظامية 
الإرهاب،  ومكافحة  املنظمة،  واجلرمية 

وتطوير القدرات الأمنية.

ملاذا تتحالف مالطا مع احلكومة 
الليبية ؟

�شواطئ  عن  املالطية  ال�شواحل  تبعد  ل 
 357 نحو  �شوى  طرابل�ش  الليبية  العا�شمة 
اإىل  اأوروبية  اأر�ش  اأقرب  فهي  فقط،  كلم 
ليبيا بعد جزيرة لمبيدوزا الإيطالية )354 

كلم عن �شواطئ زوارة الليبية(.
الثاين  الهدف  مالطا  تعترب  لذلك 
اإيطاليا،  بعد  النظاميني  غري  للمهاجرين 
الغربية  ال�شواحل  من  ينطلقون  والذين 
كلم   150( زلينت  �شواطئ  غرار  على  لليبيا 

�رشق طرابل�ش( والقره بوللي )45 كلم �رشق 
طرابل�ش(، و�رشمان و�شرباتة )اأقل من 70 
كلم غرب طرابل�ش(، ومليتة )80 كلم غرب 
طرابل�ش( وزوارة )100 كلم غرب طرابل�ش( 

واأبو كما�ش )150 كلم غرب طرابل�ش(.
 460 �شكانه  عدد  يتجاوز  ل  بلد  ويف 
من  منهم  باملائة   90 فقط،  ن�شمة  األف 
تخ�شى  مالطا  فاإن  الكاثوليك،  امل�شيحيني 
غري  للمهاجرين  ِقبلة  اإىل  تتحول  اأن 
واإفريقيا  العربية  الدول  من  النظاميني 
يوؤثر  ب�شكل  اآ�شيا،  وحتى  ال�شحراء  جنوب 

على تركيبتها ال�شكانية.
املهاجرين  عدد  بلغ  املثال،  �شبيل  وعلى 
الو�شول  من  متكنوا  الذي  النظاميني  غري 
اإىل الأرا�شي املالطية يف 2019 فقط، نحو 

3 اآلف و700 مهاجر.
عملية  من  فاليتا  ا�شتياء  اأ�شباب  واأحد 
»اإيريني« الأوروبية، عدم ت�شمنها مكافحة 
الأبي�ش  البحر  يف  النظامية  غري  الهجرة 
كبريا  هاج�شا  متثل  والتي  املتو�شط، 

حلكومة فاليتا.
العتبار  بعني  الأوروبي  الحتاد  ياأخذ  ومل 
عند  العتبار  املالطية يف عني  الهواج�ش 
اإطالقه »اإيريني«، لذلك �شوت فاليتا يف 8 
الحتاد �شد  داخل جمل�ش  املا�شي،  ماي 
اأن تعلن ان�شحابها منها يف  »اإيريني«، قبل 

اليوم التايل.
بعدم  لأوروبا  فاليتا  اتهامات  عن  ناهيك 
بقية  على  عادل  ب�شكل  املهاجرين  توزيع 

الدول.
الداخلية  وزير  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 

تغريدة،  يف  فاروجيا،  مايكل  املالطي، 
قدمت  املالطية  »ال�شلطات  يناير 2020، 
طلباً مل�شاعدتها يف نقل املهاجرين الذين 
مت العثور عليهم يف مركز ال�شتقبال الأويل 
اإىل دول )اأوروبية( اأخرى، بعد عام قيا�شي 
)2019( من عمليات الإنقاذ التي اأجريت يف 
الآن  حتى  م�شوؤوليتنا.  حتت  البحار  اأعايل 
التوطني.  لإعادة  ترتيب  اأي  تقدمي  يتم  مل 

من ال�شهل جًدا انتقاد ذلك«.
وبالتزامن مع اإح�شا�ش مالطا بتخلي اأوروبا 
عنها يف اأزمتها مع الهجرة غري النظامية، 
ال�رشعية  الليبية  احلكومة  يف  وجدت 

حليفا جادا وموثوقا به.
وزير اخلارجية املالطي، قال يف تدوينة 
املا�شي،  يونيو  نهاية  في�شبوك،  على  له 
اإن »حكومة الوفاق متكنت على الرغم من 
ووباء  �شببتها،  التي  احلرب  خماوف  كل 
من  للغاية،  حمدودة  وبو�شائل  كورونا، 
 2000 اإر�شال  من  بالب�رش  املتاجرين  منع 

مهاجر اآخر اإىل مالطا«.
ويف 6 جويلية، ا�شتقبل رئي�ش وزراء مالطا 
الرئا�شي  املجل�ش  رئي�ش  اآبيال،  روبريت 
و�شفته  ا�شتقبال  ال�رشاج،  فاز  الليبي 
بـ«املهيب وغري املاألوف«،  اإعالم  و�شائل 
م�شبًقا،  عنها  يعلن  مل  مفاجئة  زيارة  يف 
للتن�شيق  مركزا  خاللها  الرجالن  وافتتح 
الهجرة  ملواجهة  البلدين  بني  امل�شرتك 

غري النظامية بفاليتا.
اأمني مالطي، طرابل�ش، يف  كما زار وفد 
ت�شارلز  ال�شفري  برئا�شة  اجلاري،  اأوت   5
الوزراء  رئا�شة  عن  ومندوبني  �شليبا، 

ما  ملناق�شة  املالطيني،  الدفاع  ووزارة 
النظامية  غري  الهجرة  مبكافحة  يتعلق 
وحر�ش  الليبية  الأمنية  العنا�رش  وتدريب 
الألغام،  ونزع  تفكيك  ال�شواحل يف جمال 

ومكافحة الهجرة غري القانونية.
التعاون القت�شادي

من بني املوا�شيع التي متت مناق�شتها بني 
م�شوؤويل ليبيا ومالطا يف حمطات خمتلفة، 
ففي  وال�شتثمارات  القت�شادي  التعاون 
�شدر  الذي  امل�شرتك،  الثالثي  البيان 
اخلمي�ش، مت التفاق على عودة ال�رشكات 
ليبيا،  يف  للعمل  واملالطية  الرتكية 
البلدان  بني  اجلوية  الرحالت  وا�شتئناف 

الثالثة.
كما بحث ال�شفري املالطي لدى طرابل�ش 
موؤ�ش�شة  رئي�ش  مع  له،  املرافق  والوفد 
اهلل،  �شنع  م�شطفى  الليبية  النفط 
املربمة  التفاهم  مذكرة  تفعيل  اإمكانية 
على  تن�ش  والتي   ،2013 يف  البلدين  بني 

التعاون النفطي بينهما.
عن  والقراءات،  التحاليل  بع�ش  وتتحدث 
اتفاقية  الليبية  احلكومة  توقيع  اإمكانية 
على  مالطا،  مع  البحرية  احلدود  تر�شيم 
نوفمرب  يف  تركيا  مع  املوقعة  تلك  غرار 

.2019
ملالطا،  البحرية  احلدود  تر�شيم  ويتيح 
يف  والغاز  النفط  ا�شتك�شاف  يف  البدء 
الأبي�ش  بالبحر  القت�شادية  منطقتها 

املتو�شط، الغني بالنفط والغاز.
بالتنقيب  فاليتا  �رشوع  يوؤدي  اأن  وكاد 
املتو�شط يف  البحر  يف  النفط  عن 

قبل  طرابل�ش،  مع  اأزمة  1980، لن�شوب 
ليبيا  ل�شالح  الدويل  التحكيم  يف�شل  اأن 

يف 1981. 

مالطا توجه �سربة موجعة 
حلفرت

التي  الأوروبية  الدول  من  مالطا  تعد 
ب�شكل �رشيح هجوم حفرت على  عار�شت 
اإىل  بالنظر   ،2019 اأفريل   4 يف  طرابل�ش 
�شواء من  اأمنها  �شلبيا على  ذلك  انعكا�ش 
اأو  النظامية  غري  الهجرة  ازدياد  حيث 

التهديدات الإرهابية.
اإىل  مالطا  وجهتها  �رشبة  اأكرب  لكن 
حاويتني  م�شادرتها  حفرت،  ملي�شيات 
�شبتمرب  اأواخر  مكعبا،  مرتا   56 بحجم 
يف  مطبوعة  ليبية  بعملة  مليئتني   ،2019
رو�شيا كانت خم�ش�شة للحكومة املوازية 

يف �رشق البالد.
موجعة  �رشبة  العملية  هذه  و�شكلت 
امللحة  حاجته  اإىل  بالنظر  حلفرت، 
حملته  لتمويل  املالية  املوارد  من  ملزيد 
خا�شة  حينها،  طرابل�ش  على  الع�شكرية 
القبائل  اأبناء  من  اأكرب  عددا  جتنيده  بعد 
ومواجهة  والأفارقة،  الرو�ش  واملرتزقة 
�شكان املنطقة ال�رشقية اأزمة يف ال�شيولة 
القت�شادي  الو�شع  وتدهور  املالية، 

اإجمال يف املناطق التي ي�شيطر عليها.
اأن يتعزز التحالف املالطي  ومن املتوقع 
مع ليبيا اأكرث وبدعم من تركيا، بالنظر اإىل 
بني  والقت�شادية  الأمنية  امل�شالح  حجم 

البلدان الثالثة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
جمل�س ق�ساء تيبازة 

حمكمة :ال�سراقة
الق�سم:�سوؤون اال�سرة

رقم اجلدول:02527 /16
رقم الفهر�س:03736 /16
تاريخ احلكم:26 /05 /16

�سدر احلكم االتي بيانه
بني ال�سيد:ابراهيمي حممد

العنوان:طريق بوجمعة متيم رقم 10 درارية 
املبا�رش للخ�سومة بنف�سه

�سد:ابراهيمي رانية دوجة 
العنوان:طريق بوجمعة متيم رقم 10 درارية 

املبا�رش للخ�سومة بنف�سه
ولهذه اال�سباب 
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون اال�رشة علنيا ح�سوريا يف اول درجة

يف ال�سكل:قبول الدعوى 
يف املو�سوع:امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري جعفر بن عبد اهلل املودع لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ  10 /04 /2016 
حتت رقم 16 /312 وبالنتيجة احلكم باحلجور على املدعى عليها »ابراهيمي رانية دوجة« ابنة حممد وكاتب فريال ليليا املواودة بتاريخ 22  /10 
/1995 باالبيار و تعيني والدها املدعي »ابراهيم حممد«مقدما عليها لرعايتها وادارة �سوؤونها مع الزام املدعي بن�رش منطوق هذا احلكم باحدى 

اجلرائد اليومية ال�سادرة باللغة العربية.
امر �سابط احلالة املدنية لبلدية االبيار بت�سجيل افتتاح التقدمي على هام�ش �سهادة ميالد املحجور  عليها ابراهيمي رانية دوجة وب�سجالت احلالة 

املدنية املعدة لذلك ب�سعي من النيابة العامة.
مع حتميل املدعي امل�ساريف الق�سائية

لذا ا�سدر واف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة باليوم وال�سهر وال�سنة املذكورة اعاله.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
جمل�س ق�ساء تيبازة 

حمكمة :ال�سراقة
الق�سم:�سوؤون اال�سرة

رقم اجلدول:08614 /19
رقم الفهر�س:01312 /20
تاريخ احلكم:09 /02 /20

�سدر احلكم االتي بيانه
بني ال�سيد:�سهبوب رابح

العنوان:حي عي�سات ايدير بلدية ال�رشاقة
املبا�رش للخ�سام بوا�سطة اال�ستاذة بو�سيبان فاطمة الزهراء

�سد:�سهبوب ابراهيم
العنوان:14 حي عي�سات ايدير بلدية ال�رشاقة 

املبا�رش للخ�سومة بوا�سطة اال�ستاذة بو�سيبان فاطمة الزهراء
ولهذه اال�سباب 

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون اال�رشة علنيا ابتدائيا ح�سوريا
من حيث ال�سكل:قبول دعوى الرجوع بعد اخلربة �سكال 

 19/  04587 الرتتيب  رقم  24-10-2019 حتت  بتاريخ  املو�سوع  الف�سل  يف  قبل  ال�رشاقة  ال�سادر عن حمكمة  االمر  من حيث املو�سوع:افراغ 
ورقم الفهر�ش 730 /19 ومنه امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي حمند طيب بن عثمان و املودعة لدى كتابة �سبط 
املحكمة بتاريخ13نوفمرب 2019 حتت رقم 1119 -19 و بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليه يف الرجوع �سهبوب ابراهيم من مواليد 31 /07 
/1994 ببني م�سو�ش البيه رابح والمه عوام مرمي مع االمر بتعيني والده املدعي يف الرجوع �سهبوب رابح من مواليد 21 /01 /1948 ببلدية زيامة 
من�سورية البيه م�سعود و المه بوطرفة ليامنة مقدم عليه لرعاية �سوؤونه القانونية و االدارية مع االمر بن�رش منطوق هذا احلكم باحدى ال�سحف 

اليومية الوطنية لالعالم
حتميل املدعي يف الرجوع بامل�ساريف الق�سائية املقدرة بت�سعمائة دينار جزائري 900.00دج )ر�سوم الدعوى اال�سلية ودعوى الرجوع(
بذا �سدر هذا احلكم واف�سح به يف اليوم وال�سهر وال�سنة املذكورين اعاله ول�سحته ام�سي على ا�سله من طرف الرئي�ش وامني ال�سبط.

�إ�شهار
بعد م�سرية فنية طويلة �ستبقى را�سخة يف ذاكرة اجلزائريني

رحيل عمالقة �ل�شا�شة �جلز�ئرية "نورية" و "عمي �لب�شري"
رحلت عن عاملنا  عميدة املمثالت اجلزائريات »نورية« ق�سدريل« عن عمر يناهز 99 �سنة  لتفقد  االأ�سرة الفنية املبدعة  » خديجة بن 
عيدة »  امللقبة »بزهرة امل�سرح اجلزائري » التي خدمت الفن اجلزائري لعقود طويلة  فقد تربت االأجيال على م�سل�سالتها وم�سرحياتها 
واأفالمها ال�سينمائية منها الثورية التي ر�سخت للذاكرة الوطنية، حيث �ستبقى هذه الفنانة اجلزائرية املتكاملة يف اأذهان اجلزائريني 

الذين ع�سقوا اأدوارها على �سا�سة التلفزيون فلقد كانت خري اأني�س لهم يف وحدتهم  فلقد قدمت اأعماال  خالدة يف عامل الفن اجلزائري 
الذي �سنع جمده الكثري من االأ�سماء من بينهم هذه االأيقونة الفنية التي لن تتكرر لكونها مدر�سة فنية قائمة بذاتها ا�ستفادت من 

ن�سائحها املمثالت اجلزائريات ال�ساعدات،ولقد مت اإلقاء النظرة االأخرية على هذه القامة الفنية الكبرية وتوديعها من طرف عائلتها 
الفنية وع�ساقها يف  القاعة الكربى للم�سرح الوطني اجلزائري بالعا�سمة .

حكيم مالك 

اجلزائرية  الفنانة  ولدت  ولقد 
يف  ق�سدريل«  بـ«نورية   املعروفة  
وا�سمها    1921 عام  تيارت  مدينة 
  ، عيدة  بن  خديجة  احلقيقي 
املمثالت  لعميدة  دور  اأول  اأ�سند 
امل�رشح  و«زهرة  اجلزائريات  
اأول  وكان    1945 عام  اجلزائري«  
دور لها  رفقة  الراحل عبد الرحمان 
عزيز  واملتمثل يف  دور » املت�سولة«  
 5 حوايل  يف  �ساركت  اأنها   ،كما 
اأفالم �سينمائية  ونذكر منها  فيلم 
الليل  »اأبناء الق�سبة »�سنة 1963 و« 
 1964 �سنة  ال�سم�ش«  من  يخاف 
و«خذ ما عطاك اهلل » �سنة 1981 و  
و�سجلت  تلفزيونيا،   م�سل�سال   170
ح�سورها يف العديد من التمثيليات 
من  اأكرث  يف  و�ساركت  االإذاعية 
»بنادق   : بينها  من  م�رشحية    200
والقاعدة«،  »اال�ستثناء  كرار«،  االأم 
»ممثل رغم اأنفه »، »وردة حمراء«، 
اإحمرار  الغولة«،«   «  ،  « اأجلي  »من 
الفجر« ، »بيت برناردا األبا »، فلقد 
امل�رشحيات  من  العديد  مثلت 
ق�سدريل،  م�سطفى  زوجها  مع 
ح�سن   ، كلثوم  و  روي�سد  والفنان 
التي   « »بوبقرة  املعروف  احل�سني 
القرن  خم�سينيات  يف  معه  مثلت 
حمي  مع  اأي�سا  ومثلت   ، املا�سي 
الدين با�سطارزي، م�سطفى بديع، 
ولطيفة  بايل،  هجرية  زكال،  وهيبة 
،  فريدة �سابوجني واأم اجلزائريني  
�سافية بوذراع، و مثلت  يف م�سل�سل 
فزاز  جمال  للمخرج  »امل�سري« 
العرو�سة   « و�سكات�سات   1989 �سنة 
»خالتي   ، وهو«  هي  »و«  والعجوزة 
نورية  وكانت  رم�سان«  يف  حنيفة 
متثل االأدوار النموذجية للمراأة كربة 

البيت اجلزائرية بطبيعتها الب�سيطة 
كما   ، العريقة  االأبوية  وتقاليدها 
املخرجني  كبار   مع  تعاملت  اأنها 
اجلزائريني  و منهم بن عمر بختي 
ومو�سى حداد واحلاج رحيم. ولقد 
قبل  من  نورية  الراحلة   تكرمي  مت 
الدين  عز  االأ�سبق  الثقافة  وزير 
لها  ومنح  �سنة   97 �سن  يف  ميهوبي 
واالعتزاز  للفخر  وميدالية  درع 
اجلزائري  الوطني  بامل�رشح 
وحتديدا يف اليوم العاملي للم�رشح 
الفنية  مل�سريتها  عرفانا  وهذا 
املبادرة  هذه  وكانت  الطويلة  
اجلمعية  تنظيم  من  التكرميية 
الثقافية االألفية الثالثة التي يراأ�سها 

الفنان �سيدعلي بن �سامل .
اأم�ش  ربه  جوار  اإىل  انتقل  ولقد 
حممد  بن  ب�سري  الكوميدي  الفنان 
عند  املعروف  االبت�سامة  �سانع 
ال�سيخ   « با�سم  اجلزائري  اجلمهور 
البطولة  اأنه لعب دور  ، كما  اخلري« 
امل�سهورة  الفكاهية  ال�سل�سلة  يف 
»اأع�ساب واأوتار«  ملحمد حازوريل  
قا�سم  �سيتي« جلعفر  مالح  و«نا�ش 
�سل�سلة  يانا�سي«و  و«ياعامر 
القرن  �ستينات  »يف  البهاليل   «
املا�سي والتي بثت على التلفزيون 
برز  اأنه  كما   ، واملغربي  التون�سي 
»ريح   : بينها  اأعمال عديدة من  يف 
اأدخلت  التي  وبي�سا«  كحلة   ، تور« 
الب�سمة اإىل قلوب اجلزائريني الذين 
كانوا ي�ستمتعون ب�سهادة اأدوار هذا 
الذي  العمالق  اجلزائري  الفنان 
الفن  ع�ساق  قلوب  يف  حيا  �سيبقى 

اجلميل الذي يحمل ر�سالة نبيلة.
الفنانة  عائلتي  تعزية  مت  ولقد   
والفنان  ق�سديل  نورية  الكبرية  
من  حممد   بن  ب�سري  الفكاهي 
للم�رشح  العام   املدير  طرف 

الوطني  اجلزائري  حممد يحياوي 
الوطني  املركز  العام    املدير   ،
مراد   ، الب�رشي  وال�سمعي  لل�سينما 
�سويحي  و دار الثقافة مالك حداد 
بق�سنطينة ، ومديرية الثقافة لوالية 
الفنانني  من  والعديد  بومردا�ش 

اجلزائريني .

وزيرة الثقافة والفنون مليكة 
بن دودة: نودعك يا فنانتنا 
العظيمة »نورية ق�سدريل«

الفنّية  ال�ساحة  تفجع  اأخرى  مرة 
اأ�س�سوا  الذين  اأبنائها  يف  والثقافية 
بكثري  اأجمادها،  و�سنعوا  اأركانها 
من احلزن تفارقنا« نورية  ق�سدريل 
» بعد �سنوات عطاء وتاألق، اإىل دار 
البقاء حمفوفة برحمة اهلل. نودعك 
واجفة  ِبُقلُوب  الَْعِظيَمة  فنانتنا 
التَّاأثُّر  من  وبكِثري  داِمعة،  وعيون 
من  اإليك  الَعْوُد  كان   .. َواالأ�سى 
امَلنُون  اأن خطوات  اإاَلّ  امْلُنَى،  اأعِزّ 

ِجوار  اإِىل  لتختارك  اأ�رشع  كانت 
ن�سيعك  واإِذ  واالأوفياء.  يقني  ِدّ ال�سّ
اهلَلّ  اإىل  اإىل مثواك االأخري، نت�رَشّع 
ي�سمل  اأن   ،- َوَعلَت  ُقْدَرتُُه  َجلَّت   -
عفوه  بجميل  اهر  الَطّ جثمانك 
واأن  ِجنانه،  وف�سيح  رحمته  ووا�سع 
واأهلك وخالنك  ابْنتك  يُبدل حمبَّة 
لك �سرًبا َوجلدا على فراقك. »اإنا 

ِ َواإِنَّا اإلَيِْه راجعون«. هلِلَّ

املخرج والناقد امل�سرحي  
حبيب بوخليفة : نورية نورت 

خ�سبة امل�سرح الوطني

ال�سديقة  وفاة  خرب  علينا  نزل 
نورية  املتميزة  املمثلة  الفنانة 
الفنان  ال�سديق  املرحوم  زوجة 
لقد  ق�سدريل.  م�سطفى  املمثل 
يف   الوطني  امل�رشح  خ�سبة  نورت 
االأفالم  و  العرو�ش  من  كبري  عدد 
منذ  التلفزيونية  و  ال�سينمائية 
لن  تقاعدها.  غاية  اإىل  اال�ستقالل 

تتخلى عن عملها حلظة واحدة.،مل 
اأن�سى اأبدا حمبتها يل عندما دخلت 
من  عودتي  بعد  الوطني  امل�رشح 
من  الت�سعينيات  اأواخر  يف  مو�سكو 
القيمة  ن�سائحها  و  املا�سي  القرن 
فيما يخ�ش التعامل مع املنافقني..
زوجها  مع  طيبة  و  كرمية  �سيدة 
وعلى  م�سطفى  �سي  املرحوم 
نتقدم  املوؤملة  الفاجعة  هذه  اإثر 
كل  اإىل  واملوا�ساة  العزاء  بخال�ش 
االأ�رشة  اإىل  و  املرحومة  عائلة 
ا�سكنها  و  الفقيدة  اهلل  الفنية.رحم 
ف�سيح جناته و يلهم ذويها ال�سرب و 

ال�سلوان، تعازي اخلال�سة.

املخرج ال�سينمائي حممد 
الزاوي:نورية وجه منري 

رافق طفولتنا »

كمتفرجني ومتابعني لالإنتاج الوطني 
الراحلة  وال�سكات�سات  االأفالم  من 
وحياتنا  طفولتنا  رافق  منري  وجه 

يف  ي�سدح  �سوتها  مازال  العائلية. 
اأذين. تعازي اخلال�سة لعائلتها ولكل 

االأ�رشة الفنية.

املخرج امل�سرحي عقباوي 
ال�سيخ : نورية الكبرية 

ال تاأخذي كل نور امل�سرح 
وتغادرين

نور  كل  تاأخذي  ال  الكبرية..  نورية 
تظلم  �سوف  وتغادرين..  امل�رشح 
بعدك... وال�سا�سات  اخل�سبات 
يف  ينتظرك  الكبرية..  نورية 
ال�سعادة  ملء  نور..فنامي  اجلنة 
فتحت  الكبرية..  وال�رشور...نورية 
اأبواب الفنون لهن.. فهل يبقى فيهن 

من نورك نور...

املمثل  ح�سان كركا�س:وداعا 
يا وجوه الزمن اجلميل 

االبت�سامة  ر�سمتم  من  يا  وداعا 
 ، اجلزائريني  كل  وجوه  على 
يوم  يف  اهلل   رحمكم  نن�ساكم  لن 
عمي  اجلميل  الزمن  وجوه  رحيل 
املعلقة  اجل�سور  مدينة  ابن  ب�سري 
تيهرت  ابنة  ونورية  واأ�سالة  تاريخ 

واحت�سنتها البليدة والعا�سمة .

املخرج امل�سرحي وليد عبد 
الالهي : وداعا عمي ب�سري 
�سانع الفرحة واالبت�سامة 

وداعا عمي ب�سري يف بداية جائحة 
لربنامج  اأح�رش  كنت   كورونا 
تلفزيوين ومل يكتب اهلل لتكون واحدا 
الب�سري  عمي  يرحل   ، �سيويف  من 
تاركا   ، واالبت�سامة  الفرحة  �سانع 
 ، ن�سيانها  ن�ستطيع  اأعماال ال  وراءه 

عمي ب�سري ربي يرحمك .

�إ�شهار
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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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املوت  اآلة  فيه  جتاوزت  الذي  الوقت  يف 
األف   700 من  اأكرث  ح�صد   ،  19 كوفيدا 
عتبة  جتاوز  الإ�صابات  عدد  و   ، �صحية 
 ، العامل  عرب  اإ�صابة  مليون  ع�رش  ت�صعة 
بع�ض  اإعالن  مع  تلوح  الأمل  بداأت خيوط 
املختربات العاملية ، يف الو�صول اإىل لقاح 

لهذا الفريو�ض الفتاك . 
حتى خرج علينا ال�صيد : انتوين فاوت�صي ، 
كبري خرباء الأمرا�ض املعدية يف الوليات 
املتحدة الأمريكية ، باإعالن خميب لالآمال 
، باأن اللقاح الذي و�صوف يوجه لهذا الوباء 
 ،  %  60 اإىل   %50 ن�صبة  اإل  فعال  يكون  لن 
مما   . البداية  مربع  اإىل  الو�صع  مرجعا 
بتدابري  اللتزام  يف  ال�صتمرار  ي�صتوجب 
الوقاية و الحرتاز ، ل �صيما ارتداء الِكمامة 
و  الجتماعي  التباعد  على  احلفاظ  و   ،
احلجر املنزيل .   اإن التدابري الأخرية ، يف 
توقيت  تخفيف  و   ، الف�صاءات  بع�ض  فتح 
بني  احلركة  فتح  و   ، املنزيل  الحتبا�ض 
كاأنها   ، التي ت�صهد ن�صاطا وبائيا  الوليات 

جاءت وليدة لطماأنينة الو�صول للقاح .
لذا راأينا اأنها م�صتعجلة ، غر�صها التنفي�ض 
فاتورته  تكون  قد  اجتماعي  انقبا�ض  عن 
الذي  اخلبري  هذا  ت�رشيح  بعد   ، باه�صة 
ندعو  لذا   ، مت�صائم  قول  جمرد  نظنه  ل 

جمددا اإىل مراجعة هذه القرارات . 

قلم جاف

اللقاح غري فّعال 
الوليد فرج

رئا�سة اجلمهورية

الرئي�س تبون ي�ستقبل وزير 
الداخلية الإ�سباين

ا�صتقبل رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ض 
اإ�صبانيا،  ململكة  الداخلية  وزير  باجلزائر  الثنني 
فرناندو قرند مارل�صكا غوميز، الذي يقوم بزيارة 
ر�صمية اإىل اجلزائر على راأ�ض وفد هام تدوم يوما 
رئا�صة  مبقر  جرى  الذي  اللقاء  وح�رش  واحدا 
اجلمهورية مدير الديوان برئا�صة اجلمهورية، نور 
اجلماعات  و  الداخلية  وزير  و  دايج  بغداد  الدين 

املحلية و التهيئة القليمية كمال بلجود.
ق.و

البويرة

�سيخ ينتحر �سنقا مبنزله 
العائلي

بو�صية  اولد  حي  �صكان  الثنني  �صبيحة  اهتز 
الكائن مبدينة البويرة على وقع فاجعة و�صع �صيخ 
حيث  �صنيعة،  بطريقة  حلياته  حدا  �صنة   75 يبلغ 
العائلي  منزله  يف  بحبل  معلقة  هامدة  جثة  وجد 
وتدخلت الوحدة الرئي�صية احلماية املدنية لنقله 
"حممد  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ  م�صلحة  اإىل 
بو�صياف" لعر�صها اإىل عملية الت�رشيح فيما فتحت 

اجلهات الأمنية حتقيقا يف احلادثة الأليمة .
اأح�سن مرزوق

مبيلة: 

هزة ارتدادية بقوة 3,2 
درجات على �سلم ري�سرت 

د  11�صا31  ال�صاعة  على  الثنني  اأم�ض  �صجلت 
ري�صرت  �صلم  درجة على   3،2 بقوة  ارتدادية  هزة 
مبنطقة قرارم قوقة و هذا عقب الهزة الأر�صية 
الفارط، ح�صبما  التي �صجلت مبيلة يوم اجلمعة 
اأفاد به اأم�ض الثنني بيان ملركز البحث يف علم 
وحدد  واجليوفيزياء.  الفلكية  والفيزياء  الفلك 
قوقة  قرارم  �رشق  �صمال  كم   2 ب  الهزة  مركز 
ت�صجيل  مت  اأنه  يذكر  امل�صدر  ي�صيف  )ميلة(، 
هزتني اأر�صيتني يوم اجلمعة الفارط بولية ميلة 
درجات   4،5 و   4،9 التوايل  على  �صدتهما  بلغت 
على �صلم ر�صرت حيث ت�صببا يف انهيار ال�صكنات 

ق.مدون ت�صجيل اأي خ�صائر ب�رشية. 

مع�سكر 

حريق يتلف 15 هكتارا من 
غابة ترزيزة 

ن�صمط  ببلدية  ترزيزة  بغابة  ن�صب  اأدى حريق 
)مع�صكر( اإىل اإتالف 15 هكتارا بينها 2 هكتار 
اأم�ض  علم  اأدغال، ح�صبما  هكتارا   13 و  غابة 
احلماية  مبديرية  الإعالم  خلية  من  الإثنني 

املدنية للولية.
ق.م

خبري املتفجرات الإيطايل دانيلو كوبي

انفجار بريوت نتج عن احرتاق 
�سواريخ ع�سكرية

زعم خبري متفجرات اأن النفجار الذي وقع يف 
مرفاأ بريوت نتج عن احرتاق �سواريخ ع�سكرية 
ولي�س نرتات الأمونيوم، كما جرى الرتويج له 

ووفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
فاإن الراأي �سدر عن الإيطايل دانيلو كوبي، 

البالغ من العمر 56 عاما، والذي يعد اأحد خرباء 
املتفجرات الرائدين يف البالد.

ق./وكالت

الذي  النفجار  اأن  كوبي  ويعتقد 
ب�صبب  يكن  مل  اأوت   4 يف  وقع 
لون  "لأن  الأمونيوم  نرتات 
ال�صحابة كان برتقاليا"، ح�صب ما 

اأظهرته ال�صور ومقاطع الفيديو.
نرتات  انفجار  اأن  اخلبري  واأو�صح 
�صفراء  �صحابة  يخلف  الأمونيوم 
اخلبري  واأ�صاف  لونها،  وا�صح 

بو�صوح  ترى  اأن  "ميكنك  كوبي 
مييل  التي  الربتقالية  ال�صحابة 
وهو  الفاحت..  الأحمر  اإىل  لونها 
عن�رش  ح�صور  على  يوؤ�رش  ما 
الليثيوم  "عن�رش  وتابع  الليثيوم". 
ميكن اأن يتجلى يف الوقود الدافع 
اأنه  اأعتقد  الع�صكرية..  لل�صواريخ 

كانت هناك اأ�صلحة".
الثالثاء  بريوت،  مرفاأ  و�صهد 
خلف  قويا،  انفجارا  املا�صي، 

اإىل  اجلرحى،  واآلف  قتيال   154
جانب ع�رشات املفقودين.

اللبناين  احلكومة  رئي�ض  وذكر 
من  طنا   2750 اأن  دياب  ح�صان 
كانت  الأمونيوم  نيرتات  مادة 

يف  �صنوات  �صت  منذ  خمزنة 
ال�صبب  اأنها  يعتقد  امل�صتودع، 
فيما  بريوت،  مرفاأ  انفجار  وراء 
التحقيق يف  خا�صة  توا�صل جلنة 

الواقعة.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
املدر�سة العليا للدفاع اجلوي عن الإقليم بالرغاية

تخرج دفعات من ال�سباط 

وفاق امل�سيلة

الأن�سار يطالبون بحل م�ساكل النادي

اأ�رشف قائد قوات الدفاع اجلوي 
عن الإقليم  اللواء عمار عمراين، 
الثنني، على مرا�صم حفل  اأم�ض 
الدفعات  من  جمموعة  تخرج 
باملدر�صة  املرتب�صني  لل�صباط 
الإقليم  عن  اجلوي  للدفاع  العليا 
بالرغاية  �صباطي"  "علي 
وتت�صكل  العا�صمة(.  )اجلزائر 
الدفعة  الدفعات املتخرجة، من 

) 28 ( ل�صباط القيادة والأركان، 
ال�صباط،  لإتقان   )  44  ( الدفعة 
 ، ما�صرت   )  4  ( الرابعة  الدفعة 
العاملني  لل�صباط   )  11  ( الدفعة 
 )  37  ( الدفعة  التطبيق،  تكوين 
للطلبة ال�صباط العاملني والدفعة 
الوطنية  املوؤ�ص�صة  لطلبة   )  19  (
لوزارة  التابعة  اجلوية  للمالحة 

النقل.

وفاق  فريق  اأن�صار  طالب 
ال�صلطات  امل�صيلة،من 
بالتدخل  والولئية  املحلية 
العاجل،لإنقاذ فريقهم،اإذ عرب 
الأن�صار عن غ�صبهم وتاأ�صفهم 
اإليه  الذي و�صل  للو�صع  الكبري 
ال�صنوات  امل�صيلة،خالل  وفاق 
ت�صبح  جعلها  الأخرية،مما 
رهينة حمتجزة مب�صاكل مالية 
واإدارية تتعلق بالت�صري،علما اأن 
خمتلف الفرق �رشعن يف �صبط 
اأوراقها حت�صبا املو�صم اجلديد 
يف حني اأن وفاق امل�صيلة لغاية 

الآن تبحث عن رئي�ض ي�صتطيع 
وا�صتقدام  الفريق  �صمل  اإعادة 
لعبني بارزين حت�صبا للمو�صم 
رئي�ض  ،مطالبني  املقبل 
البلدية بعقد اجتماع عاجل يف 
م�صتقبل  لدرا�صة  وقت  اأقرب 
حلول  اإيجاد  الفريق،وحماولة 
،وم�صاعدة  للفريق  فورية 
تقدم  حال  يف  الأعمال  رجال 
الفريق،ياأتي  لرئا�صة  اأحدهم 
تبقي  الذي  الوقت  يف  هذا 
اأكرب  مبثابة  الكبرية  الديوان 
الراغبني  من  ،جتعل  هاج�ض 

ي�صطدمون  الرئا�صة  يف 
يجعلهم  الكبرية،مما  بالديون 
رئا�صة  عن  النظر  ي�رشفون 
الفريق  اأن�صار  الفريق،ووجه 
لوايل امل�صيلة،طالبني  نداءهم 
التي  الأزمة  التدخل حلل  منه 
الفريق،واإقناع  فيها  يوجد 
الأعمال  ورجال  ال�رشكات 
ليبقى  الفريق،  مب�صاعدة 
على  قلق  حالة  يف  الأن�صار 
يف  يتخبط  الذي  الفريق 

م�صاكل كبرية.
عبدالبا�سط ب

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.     498 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا

الإ�سابات  اإجمايل  ارتفاع   .
بكورونا اإىل 35712

رحمهم اهلل .     10 وفيات 
الوفيات  اجمايل  ارتفاع       .

بكورونا اىل 1312
جديدة �سفاء  .    414 حالة 

من  ال�سفاء  اجمايل  ارتفاع    .
كورونا اىل 24920

اأم�ض،قافلة  اأول  انطلقت 
ولية  من  ت�صامنية 
ميلة،يف  ولية  امل�صيلة،باجتاه 
الت�صامنية  العمليات  اإطار 
ولية  �صكان  مع  وطنيا  اجلارية 
الهزة  من  ميلة،املت�رشرين 
الولية  �رشبت  التي  الأر�صية 
املا�صي،القافلة  اجلمعة 
انطالقها  اإ�صارة  اأعطى  التي 
العرجا"  ال�صيخ  الولية"  واإيل 

املحلية  ال�صلطات  رفقة 
ثالثة  من  والأمنية،تتكون 
�صاحنات مقطورة،ت�صمنت مواد 
ال�صتهالك،20  وا�صعة  غذائية 
طن  و20  الفرينة  مادة  من  طن 
اإيل  الدقيق،بالإ�صافة  مادة  من 
من احلليب،القافلة  لرت   21600
من  ت�صامنية  هبة  عن  عبارة 

موؤ�ص�صات خا�صة وعمومية .
عبدالبا�سط ب

امل�سيلة

قافلة ت�سامنية نحو ميلة
الولئية  اجلمعية  اأم�ض  اأطلقت 
تزامنا  بالبويرة  النف�صانيني  لالأطباء 
مع متديد فرتة احلجر ال�صحي جراء 
على  البالد  يف  كورونا  جائحة  تف�صي 
من  خلفته  وما  العامل  بلدان  غرار 
انعكا�صات �صلبية على احلالة النف�صية 
مبادرة  للمجتمعات  والجتماعية 
الأ�رش  لفائدة  دارك"  يف  "النف�صاين 
وم�صاكلها  ان�صغالتها  لطرح  البويرية 
النف�صية والجتماعية على املخت�صني 
بالتنقل  �صيتكفلون  الذين  النف�صانيني 

الت�صخي�ض  اأجل  من  املعنيني  اإىل 
مراحل  عرب  النف�صي  العالج  ومتابعة 
على  بالتوا�صل  وذلك  حالة  كل  ح�صب 
ويف   ،0659457692 الهاتفي  اخلط 
ال�صياق اأو�صح �صاحب املبادرة ورئي�ض 
يف  معنان"  "كمال  الدكتور  اجلمعية 
"الو�صط"  يومية  به  خ�ض  ت�رشيح 
اأثارا  خلفت  ال�صحي  احلجر  فرتة  اأن 
املجتمع  اأفراد  جميع  على  نف�صية 
تعترب  التي  الأطفال  فئة  وباخل�صو�ض 
مقارنة  اعتبارات  لعدة  ت�رشرا  الأكرث 

على  كثريا  نركز  نحن  لهذا  بالكبار 
هذه الفئة خالل هذه الفرتة احل�صا�صة 
الدرا�صة  من  حرمت  كونها  والع�صيبة 
الت�رشف  وحرية  واحلركية  واللعب 
على  الوقوف  مت  واأم�ض  الكبار  عك�ض 
لطفل  اأخري�ض  برج  منطقة  يف  حالة 
وجنحنا  الالاإرادي  التبول  من  يعاين 
هذا  جتاوز  من  نف�صانية  عالج  بطرق 
اأخرى  حالت  وهناك  ال�صطراب 

�صنتكفل بها عرب تراب الولية .
اأح�سن مرزوق

جمعية الأطباء النف�سانيني بالبويرة

مبادرة ت�سامنية "النف�ساين يف دارك"

ق.و



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/

