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اجلمعة 14 - ال�سبت 15  اأوت   2020  املوافـق  لـ 25 ذو احلجة   1441ه 24 �ساعة2
الوزير الأول عبد العزيز جراد يوؤكد

بروتوكول اأخالقي لإطارات الدولة قريبا 
.     » املال الفا�سد لوقف برنامج الرئي�س »

وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد اأم�س اأ�سابع التهام اإىل بع�س الأطراف التي متار�س البريوقراطية 
وت�ستعمل املال الف�ساد من اأجل عرقلة برنامج رئي�س اجلمهورية وكبح م�سرية التطور والرقي كما ك�سف 
عن جتديد امليثاق الأخالقي املطبق على اإطارات الدولة قريبا من اجل مكافحة جرائم ت�سارب امل�سالح 

ودعا الولة اإىل �سرورة فتح قنوات حوار مع املواطنني قبل فر�س اأي ت�سور يف حل امل�ساكل .
باية ع  

ويف كلمة ختامية �شديدة اللهجة يف 
بالوالة  احلكومة  لقاء  اأ�شغال  ختام 
التي  االأرقام  ح�شب  اأنه  جراد  اأفاد 
االأوىل  الوزارة  م�شالح  عليها  حتوز 
من  فقط  باملائة   20 اإىل   10 فاإن 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  توجيهات 
ب�شبب  ميدانيا  نفذت  تبون  املجيد 
يف  بريوقراطيون  اأ�شخا�س  وجود 
خمتلف االإدارات والهيئات العمومية 
م�شاكل  بوجود  اعرتف  اأنه  غري 
�شحي  وظرف  مو�شوعية  مالية 
غري  املا�شي  واإرها�شات  خا�س 
اأ�رص على وجود  بريوقراطيون  اأنه 
رئي�س  برنامج  م�شار  يعرقلون 
اجلمهورية وبرنامج احلكوم م�شددا 
على �رصورة مكافحة هذه االآفة من 
اأجل  بلوغ« ن�شبة معتربة من جت�شيد 

برنامج رئي�س اجلمهورية قبل نهاية 
اأنه  ال�شنة اجلارية 202« م�شريا اإىل 
من خالل املتابعة اليومية للقرارات 
مبعدل  مقبولة  ن�شبة  اإىل  ن�شل  قد 
جت�شيد 60 اإىل 70 باملائة من برنامج 
جراد  اأبرز  اجلمهورية  كما  رئي�س 
املهمة  اعتماد  من  االأولويات  اأنه 
التدخل  اإىل  تهدف  �شاملة  مقاربة 
وحتديد  الظل  مناطق  يف  ال�رصيع 
هذه  برنامج  لتنفيذ  عمل  رزنامة 
املناطق الأن  اجلزائر اجلديدة هي 

اآلية وو�شائل ومنهجية جديدة.
كما �شدد الوزير االأول على �رصورة 
فتح قنوات ات�شال دائمة بني الوالة 
كما  اأولوياتهم  ومعرفة  واملواطنني 
اأكد اأن احلوار �رصوري قبل عر�س 
اأي ت�شور من طرف االإدارة املحلية 
يف حل امل�شاكل اليومية املطروحة 

ميدانيا

كما اعرتف الوزير االأول با�شتمرار 
بع�س  يف  واملف�شدين  الف�شاد 
العمومية  واالإدارات  املوؤ�ش�شات 
حماربة  اإىل  االإطار  هذا  يف  داعيا 
اأن  موؤكدا  اجلرائم  لهذه  هوادة  بال 
املال الفا�شد غايته حتطيم م�شرية 
يف  ال�شعب  و  العمومية  ال�شلطات 
التقدم والرقي كما حث الوزير االأول 
على �رصورة اعتماد الت�شيري ال�شليم 
للمال العام من �شانهما تعزيز الثقة 
اإىل  دعا  كما  والدولة  املواطن  بني 
اأمناط  مع  جذرية  قطيعة  اإحداث 
القدمية  احلكومات  وممار�شات 
التي اأدت -كما قال- اإىل انحرافات 
ملحا  مقبولة  وغري  خطرية 
النفقات  تر�شيد  على  باملنا�شبة 
�شوؤون  اإدارة  يف  ال�رصامة  واعتماد 
الدولة واعتماد الكفاءة واجلدارة يف 
التوظيف باملنا�شب العليا , م�شريا 

تتقاع�س يف  التي  االإطارات  اأن  اإىل 
الذهاب  اأما  م�شريها  مهامها  اأداة 

اأو العدالة .
وك�شف يف هذا ال�شياق  اأن احلكومة 
االإطار  بتجديد  قريبا  �شتقوم 
كافة  على  االأخالق« املطبق 
االأعوان العموميني واإطارات الدولة 
من جرائم  ت�شارب  الوقاية  بهدف 
النظام  ميزت  التي  امل�شالح 
امليثاق  هذا  اأن  ال�شابق  مربزا 
االإداري  الو�شط  العمل به يف  �شيتم 
هدفه  و  العمومية  باملوؤ�ش�شات  و 
اأخلقة العالقات يف هذه الف�شاءات 

واأخلقة احلياة ال�شيا�شية
 

بروتوكول �سحي خا�س 
مبوؤ�س�سات الرتبية والتكوين 

بهذه  االأول  الوزير  ك�شف  كما 

املنا�شبة عن و�شع برتوكول �شحي 
وقائي من وباء فريو�س كورونا بكافة 
واجلامعية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
حت�شبا  املهنيني  والتعليم  والتكوين 
من  القادم  االجتماعي  للدخول 
اأوليائهم  و  التالميذ  طماأنة  اأجل 
الدرا�شة  اإىل  العودة  بخ�شو�س 
على  �رصورة  التاأكيد  جمددا 
للدخول  واملحكم  اجليد  التنظيم 
الوطنية  ولالمتحانات  املدر�شي 
املتو�شط  التعليم  �شهادتي  القادمة 
االأول  الوزير  ودعا  والباكالوريا 
اإىل �رصورة  االإطار  نف�س  الوالة يف 
املادية  الو�شائل  كافة  تعبئة 
والب�رصية الإجناح الدخول املدر�شي 
القادم ,ولدى تطرقه مللف حماربة 

اأو�شح  كورونا  فريو�س  وباء  تف�شي 
الوزير االأول اأنه �شيتم قريبا تطبيق 
الن�شق  الإنعا�س  وطني  برنامج 
اجليد  بالتدخل  ي�شمح  ال�شحي 
�شحية  اأزمات  حدوث  حال  يف 
تعزيز  �رصورة  جديدة  مربزا 
االإجراءات الوقائية يف هذا املجال 
و كذا تدعيم املخزون الوطني من 
دعا  واالإنعا�س كما  الوقاية  و�شائل 
التعاون مع جمعيات املجتمع  على 
املدين يف عمليات الت�شامن الوطني 
ال�شعب  خاللها  من  اأعطى  الذي 
اجلزائري يف جتنده ملحاربة تف�شي 
اجلائحة درو�شا لكل من كان ي�شكك 
يف وجود هوة بني ال�شعب وال�شلطات 

العمومية

ت�شجيل  االأخرية  ال�شت  االأ�شهر  خالل  مت 
11.815 م�رصوع تنموي لفائدة مناطق الظل 
ح�شب  دج,  مليار   207 بـ  يقدر  مايل  بغالف 
اجتماع  طار  يف  باجلزائر  عر�س  تقرير 

احلكومة بالوالة.
ووفقا للتقرير النهائي للور�شة املخ�ش�شة ل 
مناطق  تنمية  برنامج  تنفيذ  مراحل  »تقييم 
اخلتامية  اجلل�شة  يف  عر�س  والذي  الظل«, 
التنموية  امل�شاريع  هذه  فاإن  لالجتماع, 
تعود  ظل  منطقة   9.502 مت�س  امل�شجلة 

اآثارها على اأكرث من 4ر8 مليون مواطن.
ويقدر العدد االإجمايل للعمليات املنتهية يف 
هذا االإطار 1.256 م�رصوع مببلغ 95ر15 مليار 
لفائدة  ظل  منطقة   1.014 م�شتوى  على  دج 
امل�شاريع  هذه  تخ�س  و  مواطن  األف   716
املنتهية عدة جماالت هي : املياه ال�شاحلة 
ال�شحي )293(, فك  لل�رصب )208(, ال�رصف 
التمدر�س  ظروف  حت�شني   ,)170( العزلة 
الطبيعي  الغاز  و  بالكهرباء  التزويد   ,)136(
)91(, االإنارة العمومية )73(, التكفل بال�شحة 
و  ريا�شية  ف�شاءات  تهيئة   ,)60( اجلوارية 

ترفيهية لل�شباب )31(.
االإجناز, فتقدر  للعمليات يف طور  بالن�شبة  و 
خم�ش�س  اإجمايل  مببلغ  م�رصوع   5.280 بـ 
قدر ب 66ر95 مليار دج على م�شتوى 4.205 
مليون  8ر3  من  اكرث  لفائدة  ظل  منطقة 
اأو�شح  الذي  الور�شة,  مقرر  ح�شب  مواطن, 

اأن اأغلب هاته 
اأكتوبر  �شهر  ا�شتالمها  يرتقب  امل�شاريع 
البع�س منها يرتقب ت�شليمه خالل  املقبل و 

الثالثي االأول ل�شنة 2021.
و  االنطالق  طور  يف  للعمليات  بالن�شبة  اأما 
ال�شنة,  نهاية  قبل  فيها  ال�رصوع  املرتقب 
قدره  اإجمايل  مببلغ  م�رصوع   5.279 فتبلغ 
منطقة   4.283 م�شتوى  على  دج  مليار  5ر95 
مواطن  مليون  9ر3  يقارب  ما  فائدة  يف  ظل 
من  ابتداء  تدريجيا  ا�شتالمها  يتم  ان  على 

اأواخر الثالثي االأول لل�شنة املقبلة.

عراقيل و �سعوبات

التي  ال�شعوبات  و  العراقيل  بخ�شو�س  و 

تواجه اجناز هذه امل�شاريع التنموية, خل�شت 
الطاقة,  وزير  تراأ�شها  التي  الور�شة  اأ�شغال 
عبد املجيد عطار, اإىل عدة مالحظات منها 
نق�س التن�شيق بني القطاعات و �رصورة �شبط 
�رصوط  حتديد  و  الظل  مناطق  خ�شائ�س 
قابلية اال�شتفادة من امل�شاريع التنموية و كذا 

حتديد امل�شاريع امل�شتعجلة.
امل�شاريع  ت�شجيل  اإن  اإىل  االإ�شارة  متت  كما 
ال�رصيع  بالتكفل  ي�شمح  ال  الكبرية 
ان  كما  للمواطنني  امل�شتعجلة  باالحتياجات 
االأولوية يف اختيار امل�شاريع ال تلبي يف بع�س 
االأحيان توقعات �شاكنة مناطق الظل و كذلك 
ت�شجيل تاأخر يف  االنتهاء من بع�س امل�شاريع 
اأو  االإدارية  االإجراءات  ثقل  ب�شبب  ال�شغرية 

عجز املوؤ�ش�شات املكلفة باالإجناز.
الوقاية  اإجراءات  اأن  كذلك مالحظة  و متت 
قد  )كوفيد-2019(  كورونا  وباء  انت�شار  من 
اأثرت على عملية �شري التكفل مبناطق الظل.
ت�شويب برنامج التكفل بتنمية مناطق الظل

بتنمية  التكفل  برنامج  ت�شويب  بهدف  و 
بني  التنمية  فوارق  لتقلي�س  الظل  مناطق 
تركيز  التقرير,  ح�شب  يجب  البالد,  مناطق 
امل�شاريع على اأربع اأهداف اإ�شرتاتيجية و هي 
تعميم ربط ال�شكان باملاء و الكهرباء و الغاز 
و �شبكات ال�رصف ال�شحي و فك العزلة عن 
ال�شكان باملناطق البعيدة و اجلبلية املعزولة 
و حت�شني توفري اخلدمات املتعلقة بال�شحة 
القدرات  تنويع  كذا  و  ال�شباب  و  التعليم  و 

االقت�شادية و احلرفية للمناطق املعزولة.
و لبلوغ هذه االأهداف, خل�شت اأ�شغال الور�شة 
حتديث  منها  التو�شيات  من  العديد  اإىل 
تكييف  و  الظل  ملناطق  الوطنية  البطاقية 
املنطقة  طبيعة  ح�شب  امل�شجلة  امل�شاريع 
من  عنها  املعرب  لالحتياجات  اال�شتجابة  و 
قبل ال�شاكنة و كذا اإعطاء االأولوية للم�شاريع 
طويلة  اآجاال  و  كبريا  متويال  تتطلب  ال  التي 

لتج�شيدها.
اقرتح  التمويل,  م�شادر  تنويع  وبخ�شو�س 
التمويل  م�شادر  خمتلف  جتنيد  امل�شاركون 
يف  التفكري  و  املركزية  او  املحلية  املتاحة 
الظل  مبناطق  خا�س  وطني  �شندوق  اإجناز 
وتخ�شي�س برنامج خا�س بعنوان املخططات 

البلدية للتنمية بغالف مايل يقدر بـ 50 مليار 
 2022 و   2021 املالية  قانوين  اإطار  يف  دج 

يوجه ح�رصيا للتكفل مبناطق الظل و 
اجناز  يف  ال�شكن  قطاع  م�شاهمة  كذلك 

ال�شبكات على م�شتوى التجمعات ال�شكنية.
اإ�سراك املجتمع املدين

املجتمع  فعاليات  باإ�رصاك  يتعلق  فيما  اأما 
التكفل باحتياجات مناطق الظل,  املدين يف 
التاأكيد على �رصورة تفعيل م�شاركة  فقد مت 
اأولويات  حتديد  يف  الظل  مناطق  �شكان 
الت�شيري  مبادرات  ت�شجيع  و  امل�شاريع 
تو�شيع  و  املنجزة   للم�شاريع  الت�شاركي 
على  ال�شحي  التكفل  و  االجتماعية  التغطية 

م�شتوى  هذه املناطق.
نظام للمتابعة على 

م�ستوى كل ولية

خل�شت  اليقظة,  و  باملتابعة  يتعلق  فيما  و 
للمتابعة  نظام  و�شع  �رصورة  اإىل  الور�شة 
متابعة  على  ي�شهر  والية  كل  م�شتوى  على 
امل�شاريع و تنفيذها و اإن�شاء اآلية حتت �شلطة 
التقنية  امل�شالح  مب�شاركة  اجلمهورية  والة 
تكلف بال�شهر على املتابعة امل�شتمرة لتنفيذ 

امل�شاريع.
الن�شاطات االقت�شادية  اأما فيما يخ�س خلق 
مناطق  م�شتوى  على  العمل  منا�شب  و 
التجميد  رفع  الور�شة  اأع�شاء  اقرتح  الظل, 
اإن�شاء  بهدف  اجلماعي  النقل  تراخي�س  عن 
خلق  و  الظل  مناطق  لفائدة  نقل  خطوط 
ن�شاطات اقت�شادية و حرفية يف هذه املناطق 
بدون  القرو�س  تدعيم  طريق  عن  �شيما  ال 

فوائد التي متنحها اأجهزة الدولة.
مبناطق  التكفل  اأن  اإىل  الور�شة  خل�شت  كما 
اجلمهورية  رئي�س  عليها  اأكد  التي  الظل 
م�شادر  و  القطاعات  كل  جتنيد  ي�شتدعي 
الدولة  اأجهزة  خمتلف  و  املتاحة  التمويل 
ال�شيما على م�شتوى القطاعات الوزارية ذات 
ال�شلة و ذلك بهدف التدخل ال�رصيع و الفعال 
مع االإ�رصاك الفعال للمجتمع املدين ل�شمان 
مناطق  لفائدة  اال�شتعجايل  الربنامج  جناح 

الظل. 

باأمر من الوزير الأول 

خطة م�ستعجلة لرقمنة اجلمارك وال�سرائب

اأمر الوزير االأول عبد العزيز جراد يف ختام 
باجلزائر  بالوالة  احلكومة  اجتماع  اأ�شغال 
للرقمنة  م�شتعجلة  خطة  باإعداد  العا�شمة, 
يف  جراد  واأو�شح  املحلي  امل�شتوى  على 
اإعداد  اأنه يتعني على الوالة  كلمته اخلتامية 
غاية  اإىل  تنفذ  عمليات  تت�شمن  خطة 
على  الرقمنة  اأهداف  لتج�شيد  ال�شنة  نهاية 
م�شتوى االإدارة املحلية لتكون قاطرة تدفع 
ال�شيما  القطاعات  باقي  يف  امل�شار  بهذا 

االقت�شادية منها .
اأكد الوزير االأول باأنه »من غري املمكن انتظار 
تنفيذ برامج طويلة املدى متتد ل�شنوات يف 
اأن�شطة  »نريد  بالقول  املجال« م�شيفا  هذا 
م�شتعجلة لتدارك التاأخر الذي تعرفه البالد 
االقت�شادية«ويف  واحلياة  االإدارة  رقمنة  يف 
اأن  يجب  الرقمنة  اأن  اعترب  ال�شياق,  هذا 
اجلمارك  جمايل  يف  اأولوي  ب�شكل  جت�شد 
اإ�شفاء  يف  ذلك  الأهمية  بالنظر  وال�رصائب 
موؤكدا  والف�شاد  الر�شوة  وحماربة  ال�شفافية 
بان »حتقيق هذا الهدف لن يكون �شهال الأنه 

�شيم�س مب�شالح كبرية«.
االأول  الوزير  دعا  االإح�شائيات,  جمال  ويف 
املعلومات  جلمع  وطنية  هيئة  اإن�شاء  اإىل 
من  املزيد  اإعطاء  اجل  من  االإح�شائية 

الفعالية وال�شماح باتخاذ قرارات مدرو�شة.

جلان جهوية لدعم املوؤ�س�سات
 النا�سئة وامل�سغرة 

الوزير  �شدد  ال�شناعي,  العقار  وبخ�شو�س 
اأنواع  باقي  عن  متييزه  �رصورة  على  االأول 
موؤكدا على وجوب حت�شني  العمومي  العقار 

املوجودة  ال�شناعية  املناطق  ت�شيري 
يف  التفكري  قبل  ناجع  ب�شكل  وا�شتغاللها 

ان�شاء مناطق جديدة.
امل�شتعجل  بالربط  جراد  ال�شيد  اأمر  وهنا 
امل�شتثمرات  وكذا  ال�شناعية  للمناطق 
الكهرباء  �شبكة  ال�شيما  بال�شبكات  الفالحية 
داعيا يف هذا ال�شاأن اإىل التعجيل يف ا�شغال 
رزنامة  وفق  الغر�س  لهذا  امل�شكلة  اللجان 
القريب  املدى  على  االأن�شطة  توزع  دقيقة 

واملتو�شط والبعيد.
بع�س  اأن  اإىل  ال�شياق  ذات  يف  واأ�شار 
ربط  عدم  من  يعانون  امل�شتثمرين 
ا�شتثماراتهم بالكهرباء ال�رصورية الإطالقها 
انهم ا�شتكملوا كل االإجراءات االإدارية  رغم 
عديدة  �شنوات  منذ  امل�شتحقات  دفع  مع 
التحلي  اىل  ذلك  عن  امل�شوؤولني  داعيا 

بال�شمري املهني.
امل�شتثمرين  من  املئات   »: قائال  و�رصح 
حمل  �شيكون  يعرقل  من  وكل  ينتظرون 
كفاءة  عدم  عن  ذلك  كان  اذا  حتقيقات 
اخرى  خلفيات  لذلك  كان  اذا  اما  فليغادر 

ف�شيحال على العدالة«.
جهوية  جلان  بت�شكيل  اأمر  اأخرى,  جهة  من 
والوزارتني  جهة  من  الوالة  بني  م�شرتكة 
املنتدبتني املكلفتني باملوؤ�ش�شات امل�شغرة 

واملوؤ�ش�شات النا�شئة واحلا�شنات.
ال�شباب  تعبئة  اإىل  اللجان  هذه  وتهدف 
من  قدراتهم  الإطالق  املحلي  ال�شعيد  على 
وتعريفهم  وم�شغرة  نا�شئة  موؤ�ش�شات  خالل 
وتعزيز  املتوفرة  التمويلية  باالإمكانيات 

اآليات املرافقة.

تنمية مناطق الظل 

12 األف م�سروع بغالف مايل يفوق 200 مليار دج
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الإ�شعاع  يف  الزوايا  دور  تعزيز  اأن 
�شميم  يف  يندرج  واملعرفة  الثقايف 
برنامج رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد 

تبون.
ولدى تراأ�شه لجتماع مع ممثلي الزوايا 
الولية,  مبقر  القراآنية  واملدار�س 
اجلمهورية,  رئي�س  لتعليمات  تنفيذا 
ت�شتعيد  اأن  �رضورة  اإىل  بلخ�رض  اأ�شار 
احلقيقية  مكانتها  الف�شاءات  هذه 
اآلف  بتكوين  قامت  للمعرفة,  كمنابر 
بتكوين  بدورهم  قاموا  الذين  العلماء 

اأجيال يف اجلزائر اأو يف بلدان اأخرى.
ملكانتها  الزوايا  ا�شرتجاع  اأن  واأو�شح 
عملية  من  جزءاً  يعد  املجتمع  يف 
متيزت  التي  الوطنية  الذاكرة  ا�شتعادة 
يف بداية �شهر جويلية املا�شي بحدث 
هام متثل يف ا�شتعادة جماجم مقاومني 
جزائريني اإىل الوطن من فرن�شا, م�شريا 
اإىل مرافقة الزوايا يف �شبيل ا�شتعادتها 
القيم  لتعليم  كمراكز  ودورها  ملكانتها 

التي بُني عليها املجتمع اجلزائري.

املوؤ�ش�شات  هذه  اأن  بلخ�رض  ذكر  و 
لعبت دورا هاما يف احلفاظ على الهوية 
اجلزائري  املجتمع  وقيم  الوطنية 
خالل  من  ال�شتعمارية,  احلقبة  خالل 
املقاومة  يف  ن�شط  ب�شكل  امل�شاركة 
الفرن�شي  ال�شتعمار  �شد  والكفاح 
تدمري  خالل  من  منها,  انتقم  الذي 

املعرفة  منارات  و  هذه  العبادة  اأماكن 
تاأطري املجتمع و  الثقايف و  و الإ�شعاع 

حرق ر�شيدها الوثائقي.
رئي�س  يوليه  الذي  الهتمام  يندرج 
اجلمهورية لهذه املوؤ�ش�شات, من خالل 
تطلعاتها,  و  اهتماماتها  اإىل  الإ�شغاء 
»يف اإطار م�رضوع بناء اجلزائر اجلديدة 

الذات  مع  امل�شاحلة  على  القائمة 
الت�شامن  وقيم  مرجعياتنا  حماية  و 
هويتنا  ت�شكل  التي  �شويا  العي�س  و 
غر�س  يف  الزوايا  دور  يتمثل  الوطنية. 
منحهم  ق�شد  ال�شباب  لدى  القيم  هذه 
موجات  من  تقيهم  التي  الأدوات 
اأّو  الغرب  من  �شواء  القادمة  التطرف 

ال�رضق«, ي�شيف بلخ�رض.
وخالل هذا اللقاء الذي �شهد م�شاركة 
16 زاوية من جمموع 18 التي ت�شمهما 
الزوايا  تن�شيقية  عن  ف�شال  الولية 
وزو,  لتيزي  قراآنية  مدار�س  واأربعة 
النقا�شات  خالل  املتدخلون  تطرق 
بو�شع  مطالبني  الن�شغالت  بع�س  اإىل 
رد  و  الزوايا  لكافة  م�شرتك  تنظيم 
العتبار ملهمتها البيداغوجية و ترميم 
الهياكل ويف رده, طماأن بلخ�رض  بع�س 
يف  تندرج  ان�شغالتهم  باأن  احل�شور 
هذه  مهام  تثمني  اإعادة  م�شعى  اإطار 
املوؤ�ش�شات و الذي يرمي اإىل مرافقتها 
ل�شتعادة مكانتها يف املجتمع, م�شيفا 
من  �شت�شتفيد  العتيقة  الزوايا  اأن 

عمليات ترميم. 

اأكد م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية, عي�سى بلخ�سر بتيزي وزو اأن دور الزوايا ال 
ا تر�سيخ قيم امل�ساعدة املتبادلة والت�سامن االأخوي والعي�س  يقت�سر على التعليم الديني, بل ي�سمل اأي�سً

معا, وهي القيم التي تعترب اأ�س�س املجتمع اجلزائري, م�سيفا اإن الزاوية لي�ست �سيًئا تاريخًيا يجب حفظه 
اأو ح�سره يف تعليم القراآن, بل موؤ�س�سة اأنتجت, بف�سل التعاليم الدينية, فكًرا حًرا م�ستنرًيا وحديًثا ي�سنع 

االأمم واحل�سارات, وهذه, كما قال, هي املهمة التي يجب اأن توؤديها اليوم.

م�ست�سار رئي�س اجلمهورية عي�سى بلخ�سر

دور الزوايا ال يقت�سر على التعليم الديني
.      الزاوية لي�ست موؤ�س�سة اأنتجت فكًرا حًرا م�ستنرًيا وحديًثا

اأن  العاملي  الأغذية  برنامج  اأكد 
توفري  يف  بدور  تقوم  اجلزائر 
كل  وتقدمي  اجليدة  الظروف 
ونقل  لتقدمي  ال�رضورية  الت�شهيالت 
الإن�شانية  امل�شاعدات  وتوزيع 
جاء  ح�شبما  ال�شحراويني,  لالجئني 
اأن  الأممية مربزا  للمنظمة  بيان  يف 
امل�شاعدات  برنامج  مراجعة  نتائج 

ل�شنة 2019 كانت مر�شية جدا .
الأغذية  برنامج  اأن  البيان   واأو�شح 
ثالث  على  رده  اأكد  يف  العاملي 
مذكرات ل�شفري املغرب لدى وكالت 
الأمم املتحدة بروما - اإن احلكومة 
لالجئني  امل�شيف  البلد  اجلزائرية, 
كبري  ب�شكل  ال�شحراويني, ت�شاهم 
خالل  من  الن�شاين  العمل  هذا  يف 
ت�شهيل عمليات التخلي�س اجلمركي 
نحو  الإمدادات  ونقل  املوانئ  يف 
املخيمات  واأو�شح برنامج الأغذية 
منتظم  ب�شكل  يجري  اأنه  العاملي 
للم�شاعدات  الأوروبي  املكتب  مع 

لالإعانات  دقيقة  مراجعة  الإن�شانية 
الالجئني  خميمات  اإىل  توجه  التي 
اجلزائر  م�شريا  عرب  ال�شحراويني 
اأن عملية املراجعة ل�شنة 2019  اإىل 

كانت نتائجها جد مر�شية .
اللتزام  على  التاأكيد  جدد  كما 
الدورة  يف  به  التعهد  مت  الذي 
الإدارة والتي  ملجل�س  ال�شنوية 
امل�شاعدة  توفري  تخ�س ا�شتمرار 
ال�شحراويني  لالجئني  الإن�شانية 
وتقدمي امل�شاعدة لالأ�شخا�س الذين 
يعانون من نق�س يف الأمن الغذائي 
واحلياد  الإن�شانية  ملبادئ  وفقا 
وال�شتقاللية مربزا  اأن تقييم ن�شبة 
الغذائية  وامل�شاعدات  الحتياجات 
لالجئني ال�شحراويني ياأتي بناء على 
جتري  مو�شوعية  تقييم  منهجية 
الإن�شانية  الوكالت  مع  بالتعاون 
كما  املخيمات  يف  العاملة  الأخرى 
جائحة  ظهور  خالل  موؤخرا  جرى 

كورونا

عبد  العايل,  التعليم  وزير  اأعلن 
الدخول  اأن   زيان,   بن  الباقي 
اجلامعي الر�شمي وموا�شلة التعليم 
عن بعد حدد بتاريخ 23 اأوت 2020 
ح�شوريا  بالدرو�س  اللتحاق   ,
�شيعلن عنه من طرف كل موؤ�ش�شة 

جامعية,يف تاريخ لحق.
والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأفاد  
العلمي, عبد القادر بن زيان , من 
الفاي�شبوك  على  له  من�شور  خالل 
يوم  باأن  اجلامعيني  الطلبة  باأن  
الدخول  تاريخ  هو   2020 اأوت   23
عن  التعليم  وموا�شلة  الر�شمي 
يف  الأول  امل�شوؤول  واأو�شح  بعد. 
بالدرو�س  اللتحاق  باأن  القطاع  

ح�شوريا �شيعلن عنه من طرف كل 
لحق  تاريخ  يف  جامعية  موؤ�ش�شة 
يف  الوبائية  الو�شعية  تطور  ح�شب 

كل ولية.
وزير  خاطب   , مت�شل  �شياق   ويف 
العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
عنايتكم  نلفت   »: قائال   , الطلبة 
الأعزاء  وطلبتنا  طالباتنا  الكرمية 
تاريخ  هو   2020 اأوت   23 يوم  باأن 
الدخول الر�شمي وموا�شلة التعليم 
عن بعد,  �شالمتكم واأمنكم ال�شحي 
هو همنا الأول والأ�شا�س,وكذلك كل 
مكونات الأ�رضة اجلامعية الأخرى 

اأ�شاتذة وعمال وم�شريين«.
اإميان لوا�س

برنامج االأغذية العاملي يوؤكد

اجلزائر تقوم بدور كبري يف 
م�ساعدة ال�سحراويني
.    ردا على ثالث مذكرات للمغرب

وزير التعليم العايل: 

ا�ستئناف الدرا�سة يف
   23 اأوت املقبل 

رئي�سة جمل�س الدولة فريدة بن يحيى

احلركة يف �سلك الق�ساة 
لي�ست اعتباطية

اأكدت رئي�شة جمل�س الدولة فريدة 
احلركة  اأن  البويرة,  يف  يحيى,  بن 
التي قام بها رئي�س اجلمهورية عبد 
الق�شاة,  �شلك  يف  تبون,  املجيد 
يف  جديدة  روح  »بث  اإىل  تهدف 
اخلدمة  وحت�شني  الق�شائي  العمل 

العمومية يف قطاع العدالة«.
الدولة  جمل�س  رئي�شة  واأ�شارت 
لدى تدخلها خالل مرا�شم تن�شيب 
ق�شاء  ملجل�س  اجلديدة  الرئي�شة 
النائب  و  حورية,  زلبدي  البويرة 
العام اجلديد جعاد �رضيف, املعينني 
يف اإطار احلركة التي اقرها رئي�س 
التي  الأهمية  اإىل  اجلمهورية, 
ترقية  يف  التغيريات  هذه  تكت�شيها 

وتطوير الن�شاط الق�شائي.
اأن  كلمتها  يف  يحي  بن  واأ�شافت 
رئي�س  اأقرها  التي  احلركة  »هذه 
املجيد  عبد  اجلمهوريةال�شيد 
روح  اإعطاء  اإىل  تهدف  تبون, 
وحت�شني  الق�شائي  للعمل  جديدة 
قطاع  يف  العمومية  اخلدمة 

�شياق  يف  تندرج  اأنها  كما  العدالة, 
عدالة  باإر�شاء  اإلتزاماته  جت�شيد 
ذلك  و  منحازة,  وغري  فاعلة 
امل�رضوعة  للطموحات  ا�شتجابة 

للمواطنني«.
الدولة  جمل�س  رئي�شة  واغتنمت 
جديد  من  لتوؤكد  الفر�شة  هذه 
التي  الرئي�شية  الأهداف  اأحد  على 
حددتها ال�شلطات العليا يف البالد, 
و املتمثل يف »اإر�شاء عدالة م�شتقلة 
التحديات  مع  التوافق  اأجل  من 
ل  العدالة,  تواجه  التي  اجلديدة 
احل�شا�شة  الظروف  هذه  يف  �شيما 
التي تعي�شها اجلزائر والتي تتطلب 
»يف  الب�رضية  الطاقات  كل  تعبئة 
ال�شيدة  عنه  نيابة  قراأتها  ر�شالة 
بن يحيى, دعا وزير العدل, حافظ 
خمتلف  زغماتي,  بلقا�شم  الأختام 
مكونات القطاع اإىل بذل املزيد من 
الت�شحيات لرت�شيخ احرتام القانون 

وتطبيقه ب�رضامة وحيادية. 
م.�س

يف  ال�رضوع  ال�شناعة  وزارة  قررت 
القطاعني  يف  املنتجة  الأ�شول  اإح�شاء 
على  للوقوف  البالد  يف  واخلا�س  العام 
تقدمها  التي  امل�شافة  القيمة  م�شتوى 

لالقت�شاد الوطني.
براهم  علي  اآيت  القطاع  وزير  واأو�شح 
اختتام  عقب  �شحفية  ت�رضيحات  يف 
هذه  اأن  بالولة,  احلكومة  اجتماع 

ت�شبع  مدى  مبعرفة  �شت�شمح  الدرا�شة 
قدراتها  ومعرفة  الإنتاجية  ال�شعب 
التحويلية ب�شكل دقيق م�شياف اأنه »من 
غري املعقول اأن ن�شوي بني م�شنع يقوم 
وبني  حمليا  اخلام  للمواد  كلي  بتحويل 
اآخر يقوم فقط بتعليب مواد تنتج خارج 
امل�شطر  الهدف  بان  واأ�شاف  الوطن«. 
هو  واملتو�شط  القريب  املدى  على 

خام  مواد  ت�شتقبل  البالد  موانئ  جعل 
اأكرث من املواد امل�شنعة م�شريا اإىل اأن 
اجلزائر تعي�س الآن مفارقة غريبة حيث 
ت�شدر املواد اخلام والكفاءات الب�رضية 
م�شنعة  مواد  ذلك  مقابل  يف  وت�شتورد 
اأمام خيار  ب�شكل كامل. وتقف اجلزائر 
ا�شرتاتيجي - ح�شب الوزير- وهو دخول 
جمال الت�شنيع احلقيقي و التخلي متاما 

عن ا�شترياد املواد الكمالية ال�شتهالكية 
وقتا  يتطلب  اخليار  هذا  اأن  اإىل  لفتا 
ان  ال�شياق  نف�س  يف  واأكد  ليتج�شد 
فها  مبا  منتجات  لتوفري  الوحيد  احلل 
اجلميع  متناول  يف  باأ�شعار  ال�شيارات 
ي�شمح  مبا  ال�شناعة  انعا�س  يف  يكمن 

برفع الجور والقدرة  ال�رضائية.
ع.غ

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  قال 
جممع  اأن  بوخلرا�س  �شاهر  �شونلغاز 
�شونلغاز قرر بعد موافقة جمل�س اإدارته 
براجمه  من  باملائة   30 بن�شبة  تقلي�س 
اأكرث من 10 باملائة  ال�شتثمارية و كذا 
من تكاليف ال�شتغالل و ال�شيانة و ذلك 
اتخذ  املجمع  اأن  مو�شحا  اأولية  ب�شفة 
اجلهود  مرافقة  بهدف  القرار  هذا 
خالل  النفقات  تقلي�س  بغية  الوطنية 
الأزمة  هذه  عرفت  التي  ال�شنة  هذه 

ال�شحية.
و ك�شف بوخلرا�س يف ت�رضيح لل�شحافة 
معاهدات  على  التوقيع  هام�س  على 

تابعة ملجمع  اأربعة فروع  اإدماج  تخ�س 
�شونلغاز يف ال�رضكة الأم يف خطوة اأوىل 
م�شتحقات  قيمة   ان  هيكلتها,  لإعادة 
امل�شددة  غري  والكهرباء  الغاز  فواتري 
من قبل زبائن �شونلغاز منذ بداية �شنة 
مليار   70 اإىل  و�شلت  اليوم  لغاية   2020
�شنة  من  الفرتة  ذات  بلغت يف  فيما  دج 

2019 قرابة 53 مليار دج.
كما بلغت قيمة فواتري الغاز و الكهرباء 
�شونلغاز  زبائن  قبل  من  امل�شددة  غري 
منذ بداية �شنة 2020 لغاية اليوم حوايل 
باجلزائر  اأكده  ح�شبما  دج,  مليار   70
العا�شمة الرئي�س املدير العام للمجمع, 

�شاهر بوخلرا�س.
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  واو�شح 
امل�شتحقات  قيمة  ارتفاع  اأن  �شونلغاز 
الكهرباء يعود  الغاز و  املتعلقة بفواتري 
اإىل انعكا�شات الأزمة ال�شحية العاملية 
يف  ذكر  و  اجلزائر  منها  تنجو  مل  التي 
ذات الإطار اأن �شونلغاز جمدت قرارات 
قطع التيار الكهربائي و الغاز خالل فرتة 
الوباء و ذلك خلدمة للمواطن و اإىل اأن 
يتم اخلروج من هذه املحنة موؤكدا اأنه 
الوباء �شوف ت�شهر �شونلغاز  انتهاء  بعد 
طرف  من  م�شتحقاتها  ت�شديد  على 
الأ�شا�شي  الهدف  اأن  قال  و  زبائنها 

لل�رضكة هو مرافقة ال�شلطات العمومية 
حت�شني  كذا  و  الوباء  هذا  ملكافحة 
نوعية اخلدمة باجتاه املواطنني و كذا 
امل�شتثمرات  و  ال�شناعية  املوؤ�ش�شات 

الفالحية. 
يطراأ  مل  اليوم  غاية  اإىل  انه  اأبرز  و 
حيث  كبري  تقني  حادث  اأي  ل�شونلغاز 
مراحل  اجتياز  من  املواطنون  متكن 
اأريحية  يف جمال  ال�شحي بكل  احلجر 
التزويد بالغاز و الكهرباء با�شتثناء بعد 
التكفل  مت  التي  ال�شئيلة  النقطاعات 

بها ب�رضعة كبرية. 
عبدال�سالم.غ/وكاالت

اجلزائر اأمام خيار ا�سرتاتيجي قريبا 

التخلي عن ا�سترياد املواد الكمالية اال�ستهالكية
* معرفة مدى ت�سبع ال�سعب االإنتاجية

اإدماج اأربعة فروع يف ال�سركة االأم

تقلي�ص 30 باملائة من الربامج اال�ستثمارية ل�سونلغاز

ال�سكن مبدينة امل�سرية  

اأولوية املحتاجني و�سغوطات املحتجني 
اجتماعي  �شكن  على  احل�شول  اأ�شبح 
النعامة  ولية  �شمال  امل�رضية  ببلدية 
لكل  بالن�شبة  التحقيق  �شهل  حلم  مبثابة 
والبلديات  القرى  من  اإليها  الوافدين 
التي  الوحيدة  البلدية  فهي  املجاورة, 
جتد يف قوائمها اخلا�شة بتوزيع ال�شكنات 
الجتماعية اأو الريفية من خالل ال�شنوات 
املا�شية, �شمها اأ�شماء من 48 ولية يف 
اأبنائها املولودين فيها بدون  يبقى  حني 
�شكن, وحتى العاملني خارجها حمرومني 

من ال�شتفادة بحجج واهية ومتعددة . 

وبالأخ�س  النعامة  ولية  تدخل   فحني 
بلدية امل�رضية يقابلك مثل �شائع  يقول » 
من دخلها يبكي و من خرج منها يبكي  و 
الناهي  الآمر  هو  ي�شبح  فيها  بقي  من 
�شتكون  نهايته  و  املدينة  اأعيان  ومن 
�شبب  اأن  ذلك  تف�شري  و  ماأ�شوية   », 
البكاء يف املرة الأوىل �شعوبة التاأقلم مع 
اأما  امل�شافة,  باملنطقة  وبعد  الطبيعة 
�شبب البكاء يف املرة الثانية فهو مغادرة 
كرم  اأهلها  و  بجود  األفها  التي  الولية 
اإليها  للوافد  تقدم  التي  بالت�شهيالت  و 

بقدرة  اأ�شبح  و  فقريا  اأتاها  بعدما 
املت�رضد  و  القوم,  �شيد  و  غني  قادر 
اأ�شبح فيها متزوج واأب اأ�رضة واملطرود 
املتزوجة  ال�شيدة  و  الناهي  الآمر  �شار 
املدينة  تتموقع  و  ولوجها  فبمجرد 
وت�شبح  الزوج  خلع  به  تقوم  �شيء  اأول 
تعد  ل  والأمثلة  كثرية  املنطقة  اأمرية 
الب�شيط  ويبقى املواطن    . و ل حت�شى 
اأولويته  دوره وهذا رغم  ينتظر  امل�شامل 
ياأويه,  �شواء  �شكن  على  احل�شول  يف 
و�شعيته  اأو  الإيداع  تاريخ  ناحية  من 

اأخرى  فئة  جلاأت  حني  يف  الجتماعية, 
اإىل ا�شتعمال اأ�شلوب ال�شغط والحتجاج 
يف  بالقوة  اأ�شمائهم  فر�س  اأجل  من 
للقانون  جمال  ل  وهنا  املعدة  القوائم 
طريقة  اكرب  وتبقى  العملية,  هذه  يف 
التي  بالطعون  املتعلقة  تلك  للتحايل 
ب�شبب  املراقبة  عيون  عن  بعيدة  تكون 
وهنا  امل�شتخلفني,  قائمة  اإ�شهار  عدم 
ي�شطوا اأ�شحاب النفوذ واجلاه على حق 

املواطنني املحتاجني فعال . 

باية ع 

النعامة: ب. �سالمي
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الدكتور كمال العريف/ بقلم 
الدكتور كمال العريف اأ�ستاذ 

الفقه واأ�سوله بكلية ال�سريعة 
والقت�ساد/ جامعة الأمري عبد 

القادر للعلوم الإ�سالمية ق�سنطينة

اال�ستهالكية  التمويل  عمليات  ت�سكل 
اأمرا يف غابة االأهمية واالإحلاح، يف ظل 
ق�سور الدخول الفردية الأكرث النا�س عن 
بخا�سة  االأ�سا�سية  احتياجاتهم  توفري 
اأي�سا  ورمبا  والنقل،  ال�سكن  يف جماالت 
تاأجري  طريق  عن  عمل  فر�س  توفري 
اإيجاد  لزاما  ف�سار  واملعدات،  املعامل 
املنا�سبة  التمويلية  والكيفيات  االآليات 
مناخ  يف  الفر�س،  هذه  على  للح�سول 

الأ�ساليب  القاطع  بالرف�س  يتميز 
البنوك  توفرها  التي  التقليدية  التمويل 
ال  والتي  القائمة،  املالية  واملوؤ�س�سات 
اإال  خدماتها  على  احل�سول  اإىل  �سبيل 
الفائدة  بهام�س  امل�ساحب  باالإقرا�س 
املفرو�س منذ عهود، كو�سيلة تكاد تكون 
عمليات  على  والغالبة  املتوافرة  هي 

التمويل املمكنة. 
معتقده  باعتبار  اجلزائري  وال�سعب 
واالأدبية  واالأخالقية  الدينية  وم�سلماته 
اأ�ساليب التمويل  ، رف�س يف معظمه كل 
، وحترج  الربوي  االإقرا�س  املبنية على 
وغريهم  ال�سباب  من  امل�سطرون  حتى 
للت�سغيل  ال�سابقة  العرو�س  كل  من 
موؤ�س�سة  دامت  ما  وغريها  كاالون�ساج 
، وحتى عندما قررت  االأ�سل  على هذا 
يف  القرو�س  عن  الفائدة  اإلغاء  الدولة 
 ، احلرج  هذا  لرفع  اال�ستفادة  اإطار 
على  التمويل  انبناء عقود  م�سكلة  بقيت 
وجود الفائدة ولو مل ي�سددها امل�ستفيد 
ببقاء  مت�سمة  عنه  الدولة  و�سددتها 
احلرج، الناجت عن تكييف املعاملة وفقا 
العقد  يف  الربا  بوجود  الفتاوى  الأغلب 
بوجود الفائدة فيه ولو اأعفي امل�ستفيد 

من ت�سديدها. 
عند  املعهودة  املعرفية  االأ�سول  والأن 

واال�ستفتاء  الفتوى  على  بناء  الغالبية 
ما  وبخا�سة   ، حياتية  مهمة  كل  يف 
باجلانب املايل من حيث م�سدره  تعلق 
قراآين  اأ�سل  على  لتاأ�سي�سه  واكت�سابه، 
البيع  اهلل  واأحل   (  : تعاىل  قوله  هو  كبري 
ن�سو�س  اإىل  اإ�سافة   ،  ).. الربا  وحرم 
اأخرى ت�سع الربا يف خانة اأعظم اجلرائم 
باأ�سواأ  لب�ساعتها  مثل  والتي   ، امل�سنفة 
عاقل  يقبلها  اأن  ميكن  ال  التي  ال�سور 
ف�سال عن موؤمن ، ولدخول الوعيد عليه 
مرحلة احلرب املعلنة من اهلل على عبده 
الواقع يف هذه الكبرية، لقوله تعاىل : ) يا 
اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي 
من الربا اإن كنتم موؤمنني . فاإن مل تفعلوا 

فاأذنوا بحرب من اهلل ور�سوله، 
واإن تبتم فلكم روؤو�س اأموالكم، ال تظلمون 

وال تظلمون ( . البقرة : 278 .. 
ومبقت�سى هذا الوعيد ال�سديد الذي ال 
ميكن جتاهله ، مل يكن ليجروؤ حتى من 
على  املخالفات،  خمتلف  يف  عادة  يقع 
الدخول  قبول  اأو   ، الهول  هذا  اقتحام 
اخل�رسان  يقت�سي  وعيد  �سقف  حتت 

املوؤكد يف الدنيا واالآخرة.
وهو ما جعل كل املتطلعني اإىل �رسورة 
التمويل ينتظرون بفارغ ال�سرب كل بادرة 

ميكن اأن تزيح احلرج اأو تخفف منه ..

التي  والبنوك  امل�سارف  اإىل  فتطلعوا 
حماولة   ، االإ�سالمية  عنوان  رفعت 
نفي  مع  التمويل  اإىل  �سالتها  اإيجاد 
ولكن  الربا،  لوجود  املوؤاخذة  حرج 
 ، البنوك  تلك  يف  خاب  االأكرثين  اأمل 
�ساحبت  امل�رسوعية  يف  الختالالت 
منتجاتها  الأكرث  املطلوبة  اخلطوات 
 ، التقليدي  للتمويل  بديال  اأعلنتها  التي 
من  خ�سو�سا  به  لها  �سمح  ما  اإطار  يف 
جمال  يف  والدخول  اال�ستثمار  عمليات 
لي�س  مما  وغريها  وامل�ساركة  التجارة 
من  الربوية  التقليدية  للبنوك  متاحا 
اأن  باعتبار  نف�سها  القانونية  الناحية 
البنك  اإ�رساف  اإطار  يف  لها  امل�سموح 
هو  والقر�س  النقد  وهيئة  املركزي 
كل   ، والودائع  واالقرتا�س  االإقرا�س 
ذلك بفوائد ت�سنف كما اأ�رسنا �سابقا يف 

دائرة الربا...
فاإن  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
الفتة  اختارت  التي  وامل�سارف  البنوك 
كلها   ، ال�رسيعة  وموافقة  االإ�سالمية 
للقطاع  تابعة  اأي  خا�سة،  موؤ�س�سات 
يف  جدا  حمدودة  يجعلها  مما  اخلا�س، 
عرو�س  يف  وكذا  للطلبات،  ا�ستيعابها 
اأن  املنتجات املمكنة ، على الرغم من 
بع�سها قد يتبع �رسكة اأما يف بلد اآخر ..

اختارت  واالنتظار  التطلع  ويف جو هذا 
التقليدية  البنوك  فتح   ، اأخريا  الدولة 
ال�سريفة  منتجات  بع�س  نوافذ  على 
االإ�سالمية كاملرابحة يف جملة مقرتحات 
منع�سا  واأمال  جديدا  نف�سا  فتح  مما   ،
للكثريين يف اإيجاد فر�سة اأخرى للتمول 
املعقول والرافع للحرج القدمي ، ورافق 
هذا القرار وفتحه الكثري من اال�ستب�سار 
القدمي  الت�ساوؤل  من  بالكثري  امل�ساحب 

املزمن عن امل�رسوعية .. 
جوانب  يف  اخلو�س  عن  النظر  وبغ�س 
�ساأحاول  والتي   ، بامل�رسوعية  يتعلق  ما 
هذا  من  اآخر  جزء  يف  ا�ستق�ساءها 
تثمني  هو  االأول  املطلوب  فاإن  املقال، 
تفتح  التي  العمالقة  اخلطوة  هذه 
املجال وا�سعا الإ�سفاء �سيء من القبول 
امل�سارف  يف  املالية  املعامالت  على 
مالية  لنه�سة  تقدم  ورمبا  التقليدية، 
واقعية  بني  االن�سجام  تعيد  وم�رسفية 
االأمة ومثاليتها، وبني واقعها و�رسيعتها، 
وبني التمويل والقبول، بغ�س النظر اأي�سا 
ووجود  االأوىل  التمويل  هذا  �سور  عن 

بع�س النقائ�س فيها .. 
ميكن  واالختالالت  تُتدارك  فالنقائ�س 
ال�سرب  من  ب�سيء  ومعاجلتها  �سدها 

واملثابرة ..

عبدال�سالم.غ/وكالت

االقت�ساد  واأ�ستاذ  اخلبري  يرى 
بجامعة عبد الرحمن ابن خلدون 
اأن  عية،  الرحمن  عبد  بتيارت 
خارج  ال�سيولة  من  االأكرب  الن�سبة 
الأ�سباب  تعود  امل�رسيف،  النظام 

غري دينية.
فاإن  عية،  الرحمن  عبد  وح�سب 
�سبب بقاء ال�سيولة النقدية خارج 
لعدم  باالأ�سا�س  يعود  البنوك 
)ال�سيكات(  ال�سكوك  ا�ستعمال 
البنوك،  بني  اآنية  دفع  كو�سيلة 
تتعلق  دينية  الأ�سباب  ولي�س 

بالفوائد الربوية.
النظام  اأن  اإىل  املتحدث  واأ�سار 
البنكي يف اجلزائر يجعل العمالء 
اأيام  لثالثة  ينتظرون  )الزبائن(، 
ال�سيك  بوا�سطة  اأموالهم  ل�سحب 
لتف�سيل  يدفعهم  ما  )ال�سك(، 

االدخار املنزيل بدل امل�سارف.
االأمر  »هذا  بالقول:  وعلق 
غري  التعامالت  النتعا�س  يدفع 
وتتو�سع  كبرية  مببالغ  الر�سمية 
عن  بعيدا  االقت�سادية  احلركية 
االأ�سباب  البنكية«ومن  االأطر 
خارج  ال�سيولة  لبقاء  الدينية  غري 
تاأخر  »جند  عية،  ح�سب  البنوك، 
االئتمان  ببطاقات  الدفع  اأنظمة 

االنرتنت  عرب  االلكرتوين  والدفع 
وبا�ستعمال الهاتف اجلوال«وقال: 
ال�سيولة  من  جتعل  اأ�سباب  »كلها 
لت�سوية  الوحيدة  الو�سيلة 
التعامالت، وهو ما يجعلها خارج 
ونق�سا  �سحا  ون�سهد  البنوك 
واكتظاظا اأمام البنوك خا�سة يف 

املنا�سبات«.
ويعتقد عية اأن اإ�سكالية التعامالت 
االإ�سالمية يف البنوك، قد ال تكون 
اأن  ل�سخ�س  ميكن  الأنه  مطروحة 
يودع اأمواله يف البنوك يف ح�ساب 
بدل  فائدة(  تقابله  )ال  جاري 
ح�ساب لالدخار ترتتب عنه فوائد 
االإ�سكال  »اإذن  واأ�ساف:  ربوية 
االدخار  ح�ساب  يف  هو  ال�رسعي 
ولي�س  ربوية،  فائدة  مقابل 
احل�سابات اجلارية التي ال ترتتب 

عنها فوائد«.
اأبواب  جمددا  اجلزائر  طرقت 
باإطالق  االإ�سالمية،  ال�سريفة 
منتجات غري ربوية الأول مرة من 
يف  للدولة،  مملوكة  بنوك  طرف 
اإطار خطط حكومية ال�ستقطاب 
ال�سوق  يف  املتداول  النقد 

املوازية.
البنك  اأطلق  اجلاري  اأوت  ومطلع 
الوطني اجلزائري ثمانية منتجات 
لل�سريفة االإ�سالمية الأول مرة من 

للدولة،  مملوك  م�رسف  طرف 
هيئة  اأعلى  من  فتوى  تلقيه  بعد 
)املجل�س  البالد  يف  خمولة 

االإ�سالمي االأعلى(.
منتجات   8 بت�سويق  االأمر  ويتعلق 
م�رسفية اإ�سالمية هي: املرابحة، 
وامل�ساربة، وامل�ساركة، واالإجارة، 
وح�سابات  واال�ست�سناع،  وال�سلم، 

الودائع، وودائع اال�ستثمار.
االإ�سالمية  التمويل  �سيغ  وتهدف 
)دون فوائد ربوية(، اإىل امل�ساهمة 
يف تعبئة االدخار وخ�سو�سا �سخ 
البنوك  خارج  املتداول  النقد 
داخل  لي�سبح  املوازية(  )ال�سوق 

ال�سوق الر�سمية.
االإ�سالمية  ال�سريفة  واقت�رست 
يف البنوك املعتمدة على االأجنبية 
االأوىل،  بالدرجة  )خليجية(  منها، 
على غرار فرع اجلزائر ملجموعة 
»بنك  وفرع  البحرينية،  »الربكة« 
وبنك  كويتي،  اجلزائر«  اخلليج 

ال�سالم االإماراتي.
ال�سريفة  خدمات  ومتثلت 
متويالت  يف  ال�سابقة  االإ�سالمية 
ل�رساء عقارات )اأرا�س وعقارات( 
و�سيارات ومواد ا�ستهالكية )اأثاث 
متويل  عن  ف�سال  وجتهيزات(، 
م�ساريع ا�ستثمارية �سغرية مببالغ 

حمدودة.

اخلبري القت�سادي
 حمفوظ كاوبي

حماولة لتح�سني ا�ستقطاب 
الأموال

االقت�سادي  واملحلل  اخلبري  اأكد 
اجلزائري حمفوظ كاوبي، اإطالق 
بنوك  يف  االإ�سالمية  ال�سريفة 
لتح�سني  حماولة  هي  حكومية، 
والودائع  االأموال  ا�ستقطاب 
هو  الديني  العامل  اأن  اعتقادا 
من  جتعل  التي  احلواجز  اأحد 
ن�سبة الودائع �سعيفة يف اجلزائر.

واأفاد »كاوبي« اأن االأ�سباب الدينية 
ن�سبة  جعلت  التي  وحدها  لي�ست 
»الأن  �سعيفة،  البنوك  يف  الودائع 
امل�سكل اأكرب من ذلك بكثري«و�رسح 
يف  تلخي�سها  ميكن  امل�سكلة  اأن 
�سوق  ووجود  االأ�سعار  ازدواجية 
اأعلى  ربحية  ن�سبة  به  موازية 
مما هو متداول يف البنوك، �سواء 
منتجات  تقدم  التي  او  التجارية 
البنوك  »انت�سار  وتابع  اإ�سالمية 
اجلزائرية متاأخر بـ 50 باملئة عما 
هو مطبق على االأقل يف املنطقة 
البنوك  »ت�سيري  املغاربية«واأردف 
ما زال يتم على اأ�س�س بريوقراطية 
اإدارية ثقيلة بعيدة عن مقت�سيات 
التجارية  والناجعة  املردودية 

فة  ل�سري ا » » ية د قت�سا ال ا و
االإ�سالمية �ستح�سن من املعرو�س 
من املنتجات، وتوفر حلوال مالية 
حواجز  لهم  الذين  للمواطنني 
عقائدية لكن ذلك لن يحل ب�سفة 

كافية م�سكل �سعف الودائع«.

كتلة نقدية �سخمة يف 
ال�سوق ال�سوداء

تتوقع ال�سلطات، اأن تبني ال�سريفة 
االإ�سالمية، �سيمكن من ا�ستقطاب 
جزء هام من االأموال املتداولة يف 
ال�سوق املوازية ومتويل االقت�ساد، 

بعيدا عن القنوات الر�سمية.
يف  املوازية  ال�سوق  قيمة  وتقدر 
اجلزائر باأكرث من 40 مليار دوالر، 
يرى  فيما  ر�سمية،  بيانات  وفق 
مليار   60 يتجاوز  الرقم  مراقبون 
حكومية  م�ساعي  وف�سلت  دوالر 
منتجات  ت�سويق  يف   ،2014 منذ 

وبقيت  االإ�سالمية،  ال�سريفة 
حم�سورة يف تعامالت حمدودة.

يف مار�س املا�سي، رخ�س البنك 
العاملة  البنوك  بقيام   ، املركزي 
بالت�سويق  املحلية،  ال�سوق  يف 
م�رسفية  منتجات  لثمانية 
باعتبارها  جديدة،  اإ�سالمية 
تداعيات  مواجهة  اأدوات  اإحدى 

ال�سدمة النفطية.
ال�سريفة  منتجات  بخ�سو�س 
البنك  عر�سها  التي  االإ�سالمية 
احلكومي،  اجلزائري  الوطني 
اأنها يف  عية  الرحمن  عبد  اأو�سح 
ا�ستثمارية  قرو�سا  لي�ست  الغالب 
ل�رساء  متويل  عمليات  ولكنها 
هذه  »يف  و�سيارات  عقارات 
اقت�سادية  جدوى  ال  احلالة، 
اإغفال  دون  االإ�سالمية  لل�سريفة 
املتعاملون  يقتنع  هل  م�ساألة 
الأحكام  مطابقة  باأنها  )الزبائن( 

ال�رسيعة االإ�سالمية«.

يرتقب مالحظون اأن تقوم 30 موؤ�س�سة بنكية بت�سويق منتجات حتت غطاء ال�سريفة 
ال�سالمية  هذه املوؤ�س�سات منها 7 عامة )حكومية(، واأكرث من 20 بنكا اأجنبيا من دول 

اخلليج على وجه اخل�سو�ص، واأخرى فرن�سية، وواحد بريطاين واآخر اإ�سباين.

يف موجهة واقع �سعب

حتديات ال�سريفة الإ�سالمية ونوافذ البنوك التقليدية 

اأ�سباب غري دينية لوجود كتلة نقدية خارج الإطار الر�سمي

30موؤ�س�سة بنكية ل�ستقطاب ال�سوق ال�سوداء
.    عدم ا�ستعمال ال�سكوك )ال�سيكات( كو�سيلة دفع اآنية

.    تف�سيل الدخار املنزيل بدل امل�سارف
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املجهودات  كل  من  بالرغم 
املتوا�صلة  والنداءات  املبذولة 
الطبية  الطواقم  طرف  من 
والقائمني على م�رشوع »حتاليلنا 
م�صاعي  جانب  اإىل  دارنا«،  يف 
امل�صوؤولني  تنبيه  يف  املواطنني 
املحليني وكذا رجال الإعالم يف 
تبليغ الر�صالة اإل اأن امل�رشوع ل 
زال يراوح مكانه اإىل غاية كتابة 

هاته الأ�صطر.
ال�صحة  قطاع  مهازل  تتوا�صل 
يف  موؤخرا  جت�صدت  والتي 
عن  ال�رشيع  الك�صف  كابو�س 
منذ  املتوقفة  كورونا  فريو�س 
�صهر،  قبل  ال�صحة  وزير  زيارة 
الأجهزة  كافة  توفر  ورغم  حيث 
بجهاز  املتعلقة  وامل�صتلزمات 
اأن  اإل  اآر«  �صي  »بي  الك�صف 

اأكدوا  امل�رشوع  على  القائمني 
على وجود عراقيل اأخرى ل زالت 
انطالقه،  تقف عائقا يف طريق 
الإدارية  الإجراءات  ذلك  من 
عن  ف�صال  بالرتخي�س  املتعلقة 
والتي  الكوا�صف  توفري  عدم 
للتطوع  املح�صنني  اأحد  ا�صطر 
الطلبيات،  طريق  عن  و�رشائها 
عرب  ال�صياق  ذات  ويف  هذا 
ا�صتياء  عن  امل�رشوع  اأ�صحاب 
�صديد من �صيا�صة النتظار التي 
املحلية  الإدارة  على  �صيطرت 
مطرقة  بني  املواطن  وو�صعت 
الفريو�س و�صندان الإهمال، زيادة 
املنتهجة يف  البريوقراطية  على 
فكيف  الب�صكري،  املواطن  حق 
لإ�صكالية يراها الطواقم الطبية 
�صهلة احلل اأن ت�صل عالقة ملدة 

ذات  لي�صيف  ال�صهر،  جتاوزت 
املطروح  امل�صكل  باأن  امل�صدر 
اإ�صافة  اأخرى  تداعيات  له  كان 
عدد  عن  املتاأخر  الك�صف  اإىل 
الإ�صابات اليومية بيد اأن الك�صف 
مما  الولية،  اإقليم  خارج  يجري 
موقع  يف  املحلية  الإدارة  و�صع 
قبل  املواطنني  قبل  من  الهجاء 

امل�صتخدمني.
مع  وموازاة  اأخرى  جهة  من 
التوقيفات التي طالت الكثري من 
الوليات  كافة  عرب  امل�صوؤولني 
وخيانة  الت�صيري  ب�صوء  املتعلقة 
الأمانة، تعالت اأ�صوات املجتمع 
بتحقيق  بب�صكرة مطالبة  املدين 
القطاع  كافة  مي�س  �صامل 
ال�صحة  قطاع  وبالأخ�س  العام، 
الفرتة  يف  اأو�صاعه  املتدهورة 

مواطنو  �صنف  حيث  الأخرية، 
عا�صمة الزيبان وليتهم يف خانة 
مناطق الظل نظري ما تتكبده من 
قطاعات  يف  متوا�صلة  معاناة 
وجه  على  وال�صكن  ال�صغل 
قائمة  اإىل  لي�صاف  اخل�صو�س، 
الذي   PCRالـ جهاز  كوابي�صهم 
يف  حتقيقه  ي�صعب  حلما  اأم�صى 
حني جتاوزت الوليات املجاورة 
الب�صيطة  الإدارية  هذه امل�صاكل 
على حد تعبريهم، منا�صدين يف 
اجلمهورية  رئا�صة  ال�صياق  ذات 
التدخل الآين من اأجل و�صع ولية 
م�صاحلها  اأنظار  حتت  ب�صكرة 
املتكررة،  التنمية  مهازل  لوقف 
الهوة بني املواطن  وكذا ت�صييق 

و امل�صوؤولني.
اأحمد نا�سري

الب�ساكرة �ساقوا ذرعا من �سيا�سة الإنتظار

مهزلة الـ »بي �سي اآر« ت�سع امل�سوؤولني بب�سكرة يف ورطة

للمطالبة بو�سع حد للتجاوزات بال�سكن ،قطع الرا�سي وملف الت�سغيل 

�سكان اأدرار يهددون بوقفة احتجاجية 
.    مت�سك مبطلب مقابلة الوايل  لو�سع النقاط عن احلروف 

اأحمد باحلاج 

الولية  عا�صمة  �صكان  هدد 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم  اأدرار 
الثنني  الدائرة  اأمام مقر  �صلمية 
مطالبهم  لئحة  لرفع   ، القادم 
ال�صكن  مقدمتها   يف  تاأتي  التي 
اإ�صناد  مبطلب  التم�صك  مع 
مع  الولية  لوايل  القائمة  �صبط 
ح�صب  مبداأ  بتطبيق  حتديدها 
املتاحة  والإمكانات  الأولويات 
الأرا�صي  قطع  بخ�صو�س  اأما   ،
هوؤلء  اأبدى  فقد  املدعمة 
العتبار  بعني  الأخذ  ب�رشورة 
التحذير  مع  ال�صباب  ح�صة 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  من 
العك�صية  التدخالت  عن  تندرج 
امل�صتفيدين  قوائم  حتديد  يف 
غري  املنتخبني  هنا  ويق�صدون 

املرغوب فيهم .
من جهة ثانية يطمح امل�صاركون 
منت�صف  الحتجاجية  الوقفة  يف 

رفع  على   ، القادم  الأ�صبوع 
ينتظر  التي  املطالب  من  جملة 
الت�صغيل  منظومة  تطهري  منها 
مقدمة  يف  وتاأتي  الفا�صدين  من 
املطالب ، ت�صكيل جلنة ملراقبة 
الولية  وايل  التوظيف من طرف 
لها  تكون  ال�صباب حتى  ومرافقة 
م�صداقية ولئية للق�صاء على من 

و�صفوهم بل�صو�س الت�صغيل.
حذر  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الرتاكمات  من  املت�رشرين 
لها  التي  بالقطاعات  امل�صجلة 
�صلة بيوميات املواطن ما اأ�صموه 
لولية  ياأتي  ما  كل  با�صتغالل  
اأدرار من ح�ص�س �صكنية واأرا�صي 
فالحية وعرو�س عمل من طرف 

كحملة  ل�صاحلهم  املنتخبني 
مو�صوع  و  يف  م�صبقة،  انتخابية 
مت�صل فقد ذهب هوؤلء اإىل ابعد 
يثقون  ل  اأنهم  موؤكدين  ذلك  من 
يف منتخبني مزورين باأدرار الذين 
اأخطبوط  راأ�س  الربملاين  عينهم 
الع�صابة ، متهمني اإياهم بالوقوف 

خلف التعرث التنموي .
ويف مو�صوع مت�صل قال متابعون 
لل�صاأن املحلي اإن انتفا�صة �صاكنة 
لعدة  وذلك  منتظرة  كانت  اأدرار 
غياب  مقدمتها  يف  تاأتي  اأ�صباب 
اإرادة حقيقية من طرف ال�صلطات 
املحلية يف حلحلة الرتاكمات وهو 
تو�صيات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
القا�صي الأول  رئي�س اجلمهورية 
دوائر  لإلزام  الرامية  بالبالد 
للنزول  املعنية  الخت�صا�س 
لن�صغالت  وال�صتماع  للميدان 
التكفل  وال�صعي خلف  املواطنني 
بها بهدف احتواء احتقان اجلبهة 

الجتماعية املحلية .

�سبط �سكان مدينة اأدرار تاريخ الـ 17 من �سهر اأوت اجلاري، موعدا للوقفة الحتجاجية 
ال�سلمية املطالبة بو�سع حد للتجاوزات واخلروق التي ظل م�سكوت عنها بقطاعات ال�سكن ، 

قطع الأرا�سي وملف الت�سغيل .
اإجراءات  تطبيق  اإطار  يف 
اجلزئي  ال�صحي  احلجر 
املطبق على ولية ورقلة على 
الوطن  وليات  باقي  غرار 
فريو�س  انت�صار  من  للوقاية 
�صجلت   «  19 كوفيد   « كورونا 
م�صالح اأمن ولية ورقلة خالل 
 09 تاريخ:  من  املمتدة  الفرتة 
اأوت   11 غاية  اإىل   2020 اأوت 
املعمول  للقوانني  وفقا   ،2020
احلادية  ال�صاعة  بداية من  بها 
غاية  اإىل  )23و00د(  ليال  ع�رش 
�صباحا  ال�صاد�صة  ال�صاعة 
)06و00 د( من اليوم املوايل يف 

عديد املخالفات .
الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�صال 
مبديرية اأمن ولية ورقلة كانت 
اأنه يف   ،« »الو�صط  قد ت�صلمت 
احلجر  اإجراءات  تطبيق  اإطار 
من  للوقاية  اجلزئي  ال�صحي 

تف�صي جائحة كورونا مت  و�صع 
مركبة   28 لـ  البلدي  باملح�رش 
البلدي  باملح�رش  و�صع  مع   ،
لـ02 دراجة نارية ، اإ�صافة لـ 43 
ق�صائية،  متابعة  �صخ�س حمل 
القناع  ارتداء  عدم  ناهيك 

الواقي لـ 46 �صخ�س.
و يف الأخري تدعو م�صالح اأمن 
املواطنني  جميع  ورقلة  ولية 
اأ�صحاب  وكذا  واملواطنات 
ربوع  عرب  التجارية  املحالت 
اللتزام  �رشورة  اإىل  الولية 
من  التي  الإجراءات  بهذه 
من  احلد  و  الوقاية  �صاأنها 
انت�صار هذا الوباء و امل�صاهمة 
بالتوعية وامل�صاركة يف احرتام 
الحرتازية،  الوقائية  التدابري 
وا�صعة حتت الت�رشف اأرقامها 
 104 الرقم    ،1548 اخل�رشاء 

وخط �رشطة النجدة17.
اأحمد باحلاج 

ورقلة

و�سع 28 مركبة باملح�سر 
،توقيف 43 �سخ�ص 

.    ت�سجيل 46 خمالفة لعدم ارتداء الواقي

احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكنت 
توقيف  الولية من  باأمن  الرابع 
�صخ�صني يبلغان من العمر )24 و34 
بالك�رش  ال�رشقة  ق�صية   يف  �صنة( 

من داخل حمل م�صكن. 
تقدم  اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
ال�رشطة  م�صالح  اإىل  ال�صحية 
ق�صد تقييد �صكوى نتيجة تعر�صه 

منزله  داخل  من  بالك�رش  لل�رشقة 
على  جمهولني  طرف  من  العائلي 
م�صتوى حي الوئام طالت قالدة من 
املعدن الأ�صفر، حا�صوب حممول، 
هاتف نقال ومبلغ مايل، وفور تلقي 
ال�رشطة  عنا�رش  قامت  ال�صكوى 
والتحريات  الأبحاث  بتكثيف 
اأثمرت  اأين  الفاعلني،  لتوقيف 

امل�صتبه  اأحد  توقيف  نتائجها عن 
فيهم، وعند التحقيق معه اعرتف 
�رشيك  رفقة  املن�صوبة  بالأفعال 
الأبحاث  تكثيف  مت  اأين  اآخر، 
اإىل  اأف�صت  التي  والتحريات 
اإيقاف هذا الأخري، بعد ا�صتكمال 
الأطراف  تقدمي  مت  الإجراءات 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات  اأمام 

حق  يف  اأ�صدرت  التي  بتمرنا�صت 
حكم 01 �صنة  الأول  فيه  امل�صتبه 
مالية  وغرامة  نافذة  غري  حب�س 
قدرها 50.000 دج، وامل�صتبه فيه 
الثاين �صدر يف حقه حكم 01 �صنة 
وغرامة  الإيداع  مع  نافذة  حب�س 

مالية قدرها 100.000 دج.
اأحمد باحلاج 

اأمن مترنا�ست 

توقيف �سخ�سني يف ق�سية ال�سرقة

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
و�صالمة  اأمن  على  واحلفاظ 
املواطنني بولية اأدرار، �صجلت 
لل�رشطة  الولئية  امل�صلحة 
اأدرار  ولية  باأمن  الق�صائية 
�صنة  من  جويلية  �صهر  خالل 
2020 جمموعة من الق�صايا .. 

العالم  خللية  بيان  ك�صف 
العامة  والعالقات  والت�صال 
اأدرار كانت  مبديرية اأمن ولية 
»الو�صط«  يومية  ت�صلمت  قد 
ق�صية   24 مت  اأنه  منه  ن�صخة 
واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
املا�صة بالأ�صخا�س تورط فيها 
25 �صخ�س حلت منها23 ق�صية، 
كما �صجلت نف�س امل�صلحة 25 
ق�صية خا�صة باجلنايات واجلنح 
تورط  باملمتلكات  املا�صة 
ال�صياق  يف  �صخ�س،  فيها17 
ق�صايا  ت�صجيل07  مت  ذاته 
�صد  واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
ال�صيء العمومي تورط فيها 08 
فيما  جميعها،  حلت  اأ�صخا�س 

القت�صادية  اجلرائم  يخ�س 
ق�صايا  ت�صجيل05  مت  واملالية 
اأ�صخا�س  فيها09  تورط  حيث 

حلت جميعها .
مكافحة  فرقة  �صجلت  كما 
لنف�س  التابعة  املخدرات 
خا�صتان  ق�صيتان  امل�صلحة 
العقلية  باملخدرات واملوؤثرات 
حلت  اأ�صخا�س  فيها06  تورط 
حجز  اإثرها  على  مت  جميعها 
60 قر�س من املوؤثرات العقلية 
رانتج  غرام  وحجز57.35 

القنب .
م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما 
النوعية  الأمنية  العمليات  فاإن 
اإطار  يف  تندرج  املذكورة 
لتعليمات  ال�صارم  التطبيق 
املديرية العامة لالأمن الوطني 
احتالل  خمطط  لتج�صيد 
الإجرام  بوؤر   لتطويق  امليدان 
وفق  واأ�صكالها  اأنواعها  ب�صتى 
ما اأوردته م�صادرنا .                        

اأحمد باحلاج 

يف اطار حماربة اجلرمية 

اأمن اأدرار يعالج 30 ق�سية 
خالل �سهر جويلية 
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يقول الفل�سطينيون يف 
اأمثلتهم: »قالوا للخيل مد 

قدميك ليحدوها، فمد 
الفاأر رجليه!!«.. هذا حال 

ال�سغار الذين اأعلنوا عن 
عالقات ر�سمية وتطبيع مع 

العدو ال�سهيوين الغا�سب 
لفل�سطني.. اإنهم مل يقراأوا 

تاريخ فل�سطني احل�سارة 
واالنت�سارات واأّنى لهم وهم 
ما عرفوا للح�سارة طعما وال 
لالنت�سار مذاقا اإمنا الهوان 
والدعة.. ومل يعرفوا اأن 

فل�سطني ت�سكن قلوب العرب 
وامل�سلمني واالأحرار يف 

العامل، واأّن لها �سعب ح�ساري 
عرك الكفاح و�سارع 

االأهوال وال يوجد فيه من 
يتنازل عن حّبة تراب من 
اأر�سه املباركة ومقد�ساته 

وال ي�سره من تخلى عنه اأو 
خذله.. اأما الكيان ال�سهيوين 

فهو ال ينتظر منهم اإال 
دورهم يف اإثارة الفنت داخل 

االأمة وتقدمي اخلدمات 
لل�سهاينة يف اأكرث من مكان.  

خيانة

�تفاقية »�أبر�هام«.. لتدمري دولنا ومتزيق جمتمعاتنا
املوقف االإماراتي:

خاللها  من  تناول  التي  التغريدات  �سيل   
اإماراتيون  خليجيون  و�سيا�سيون  اإعالميون 
وي�سيطنون  فل�سطني  ي�ستمون  و�سعوديون 
الفل�سطينيني وتاريخهم ويقد�سون اإ�رسائيل 
وجودها  �رسعية  على  الدالئل  ويقدمون 
مبظهر  ويظهرونهم  ال�سهاينة  وميجدون 
التطبيع  هذا  ت�سعيد  مت  مظلوم..  اإن�ساين 
بي  »م  ال  ف�سائية  خا�ست  حيث  الثقايف 
و«خمرج7«  هارون«  »اأم  م�سل�سل  �سي« 
للتطبيع  حملة  الكرمي  رم�سان  �سهر  يف 
الر�سمي مع ال�سهاينة والرتكيز يف احلديث 
كانوا ميهدون  الفل�سطينيني  من  االأذى  عن 
خطوات  يف  ي�سريون  كانوا  اليوم..  لهذا 
االإبراهيمي  البيت  باإقامتهم  �سيطانية 
املتنوعة  واملعابد  اليهودي  والكني�س 
واإقامة  امل�ساجد  يف  لليهود  واال�ستقبال 
كان متهيدا  االإمارات كل ذلك  االأ�سنام يف 
لالإعالن عن العالقة الر�سمية.. لقد مهدوا 

املناخ االإعالمي،
 ان ما اأعلنته االإمارات عن اإقامة عهد �سالم 
�سنعه الرجال مع الكيان ال�سهيوين«اتفاقية 
تثري  زايد-  بن  حممد  قال  اأبراهام«-كما 
ال�سخرية الأنها لي�ست اتفاقية بني متحاربني 
او خمتلفني اأو متجاورين واإمنا هي اتفاقية 
بينهما عالقات  بلدين  تنظيم عالقات بني 
منذ  عميقة  واقت�سادية  و�سيا�سية  اأمنية 
�سيا�سية  �رساكة  وبينهما  طويلة  �سنوات 
للوحدة  الت�سدي  يف  اإ�سرتاتيجية  واأمنية 

العربية والنه�سة العربية وفل�سطني..
مزيدا  االتفاقية  من  يريدون  انهم  �سحيح 
ليقبلوا مبا  الفل�سطينيني  على  ال�سغط  من 
واالأر�س  القد�س  �سم  من  اإ�رسائيل  تريده 
ال�سهيوين  املطلب  هو  وهذا  واالحتالل 
ذلك الن الكيان ال يريد اإال االعرتاف بدولة 

اإ�رسائيل  من قبل الفل�سطينيني وفقط.
اخلطوات  اىل  النظر  من  البد  ولكن 
نحو  لال�ستمرار  موطئة  اإنها  االإماراتية  
االإمارات  لعالقة  و  اخلطوات  من  مزيد 
هو  كما  ملف  من  اأكرث  يف  اأمنيا  بالكيان 
وا�سح يف اليمن وم�سيق باب املندب وحيث 
تبدي االإمارات كل حر�س ورعاية للم�سالح 
متت  اأن  بعد  املندب  باب  يف  ال�سهيونية 
ال�سيطرة لالإمارات على عدن واإقامة كيان 
�سيا�سي مبثابة األعوبة بيد االإمارات وكذلك 
يف  ال�سهيوين  والكيان  بينها  التخادم  كيفية 
ميناء العقبة االأردين الذي و�سعت االإمارات 
يدها عليه وكذلك ا�ستحواذها على م�رسوع 
جوا�سي�س  قيام  واالأكرث  بل  ال�سوي�س  قناة 
اإماراتيون ب�رساء بيوت واأرا�س يف القد�س 
ال�رسيف واالأردن وبيعها من ثم اىل ال�سهاينة 
واالآن حتاول االإمارات التحرك يف منطقة 
كبرية  �سيولة  تربز  حيث  املتو�سط  �رسق 
تعمل  فاالإمارات  اخلرائط  تركيب  الإعادة 
ولهذا  دورا  لها  يكون  ان  على  مدة  منذ 
وجدنا ت�سديها الأي حالة قوة يف املنطقة 
الربيع  لرثوات  ت�سديها  فكان  العربية 
وتون�س وحماربتها  واليمن  ليبيا  العربي يف 
امل�سلمني  االأخوان  �سد  ال�رس�سة  العلنية 
بادوار  قامت  اأنها  وكما  مكان  من  اأكرث  يف 
النمط  وان هذا  نف�سه..  اأخرى يف االجتاه 
من العالقة يدفع اإىل االنتقال نحو تن�سيق 
اأعلى �سد تركيا وتق�سيم النفوذ �سد اإيران 
واالإ�رسار  الطرفني  اإزاء  اإيران  وحتييد 
خالل  من  املتو�سط  يف  تركيا  مب�سالح 
انتقال نفوذها اإىل املوانئ على املتو�سط 

املتو�سط..  منطقة  يف  لي�ست  اأنها  رغم 
ت�ستفيد القيادة االإماراتية من و�سع الدولة 
الذي يبدو فيه احلكم م�ستقرا بال م�سكالت 
داخلية مع معار�سة وال م�سكلة عر�س كما 

احلال يف ال�سعودية.
 ولكن لالإمارات م�سكلة حدودية مع عمان 
وقطر، وحتى ال�سعودية م�ستقبال، وهي يف 
�سد  بالذات  لدعم  حتتاج  امل�سكالت  هذه 
ال�سهيوين  من  االإعانة  حتتاج  فهي  عمان 
وتون�س  وليبيا  اليمن  يف  خدمات  مقابل 
واأما  وايران  تركيا  جتاه  تخادمية  وعالقة 
اخلطوة التالية بعد تر�سيم خطوط االتفاقية 
املعاهدات  من  نوع  اخطر  �ستكون  انها 
لتحقيق هذا النمط من التوا�سل ال�سيا�سي 
عديد  يف  للتدخل  واال�سرتاتيجي  االأمني 
يقف  لن  واالإ�سالمية  العربية  الدول  من 
عند حد املنطقة بل �سيمتد �سد باك�ستان 
والفل�سطينيون  املاليزي...  واالقت�ساد 
فاإنهم  لالتفاقية  املرافق  العنوان  ان  رغم 
الهام�س  على  رقما  يكونوا  ان  يعدون  ال 
بالن�سبة ل�سيا�سة االإمارات ورغم انه �سيكر 
امل�سبحة حيث البحرين وعمان مر�سحتان 
للقيام بدور  اأنهما غري مهياأتني  اإال  للمهمة 

�سبيه بدور االإمارات..

املوقف الفل�سطيني:

وفل�سطني  واالأق�سى  للقد�س  »خيانة 
العربية«  االإمارات  دولة  به  قامت  ما  هو 
امل�ستوى  اأعلنها  وا�سحة  حا�سمة  كلمات 
الر�سمي الفل�سطيني.. اإنها حلقة يف �سفقة 
على  العرب  مع  العالقات  وتطبيع  القرن 
املوقف  يرتدد  مل  القرن  �سفقة  اأر�سية 
عنه  االإعالن  مت  ما  اإدانة  يف  الفل�سطيني 
اتفاقية  من  االأمريكي  االأبي�س  البيت  يف 
ال�سهيوين  والكيان  االإمارات  حكومة  بني 
م�ستوى..  من  اأكرث  على  �سامل  بتطبيع 
ولقد اأ�رسع كل القادة الفل�سطينيني من كل 
وهذا  االإماراتية  اخلطوة  االإدانة  مواقعهم 
فل�سطيني  �سعبي  مبوقف  م�سنود  املوقف 
التفاهم  يتطور  ان  املتوقع  ومن  غا�سب 
اإدارية داخلية حتد  اإىل ترتيبات  الف�سائلي 
اأن  ورغم  واالنق�سام..  الت�سظي  حالة  من 
اإال  مفاجئة  تكن  مل  االإماراتية  اخلطوة 
عن  يبتعدون  دوما  ظلوا  الفل�سطينيني  اأن 
دولة  �سلوك  عن  باالمتعا�س  الت�رسيح 
ال�سهيوين..  الكيان  جتاه  العربية  االإمارات 
اأ�سابيع  و قد �سبق للفل�سطينيني قبل ثالثة 
برف�س م�ساعدة اإماراتية و�سلت اىل مطار 

تل اأبيب بدون تن�سيق مع الفل�سطينيني.
الإدانة  الفل�سطينيون  توحد  هنا  ومن 
موؤكدين  ال�سهيونية  االإماراتية  االتفاقية 
انهم يف مواجهة التحديات اخلطرية يجدون 
ال�سنوات  ويف  واحد..  �سف  يف  اأنف�سهم 
الفل�سطيني  املوقف  ت�ستت  اأدى  االأخرية 
النظام  لبع�س  فر�سة  تقدمي  اىل  الداخلي 
نياته يف رغبة جاحمة  الذي يخبئ  العربي 
ولعل  ال�سهاينة..  مع  العلني  لاللتقاء 
الفل�سطينيون االآن اأدركوا اأنهم مبا اقرتفوه 
من تلهي دامي قد اأ�ساءوا اإىل ق�سيتهم اأميا 

اإ�ساءة..
دولة  بني  اجلديدة  االتفاقية  هذه  ولعل 
عربية والكيان ال�سهيوين توفر املناخ الإنهاء 
التوجه  و  ال�سلطة  حما�س  بني  االحتدام 
�سيا�سيا  الفل�سطيني  املوقف  ت�سليب  نحو 
اإ�سرتاتيجية  بناء  يعني  وهذا  وامنيا.. 
مراهنة  تعد  ومل  جديدة  فل�سطينية 
التفاو�س مع اإ�رسائيل بديال للكفاح بل البد 

من اإعادة االعتبار للكفاح بكل اأدواته بدءا 
بقيادة وطنية موحدة وتثبيت الفل�سطينيني 
الت�سدي..  كل جبهات  فتح  و  اأر�سهم  على 
الفل�سطينيني  عدد  بلغ  ان  بعد  ال�سيما 
عدد  من  اأكرث  التاريخية  فل�سطني  داخل 
قوة  ذاته  حد  يف  يعترب  الذي  االأمر  اليهود 
حقيقية لدى ال�سيا�سي الفل�سطيني.. ويرى 
ال�سهيونية  القيادة  حتلل  اإن  الفل�سطينيون 
هناك  اإن  بو�سوح  يعني  الدولتني  حل  من 
وفر�س  ال�سهيوين  االبارتايد  �سد  معركة 
اإال  تكون  لن  دميقراطية  دولة  واقع  اأمر 

ل�سالح الفل�سطينيني..
مع  تعامل  ال  اأن  الفل�سطينيون  يرى  وهكذا 
وال  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  القرن   �سفقة 
تقدميها  يتم  التي  املبادرات  مع  تفاهم 
مربرات  عن  الكالم  �سيء  اأي  يفيد  وال 
لالتفاقات العربية ال�سهيونية يف ظل وجود 
الكيان  االأ�سا�سي يف  للقانون  اأ�سا�سي  مبداأ 
الدولة  يهودية  اأ�سبحت  بحيث  ال�سهيوين 
نحو  ال�سهيوين  لل�سلوك  اأ�سا�سية  قاعدة 

االآخرين.

املوقف ال�سهيوين:

االإمارات  بعلم  اأبيب«  »تل  بلدية  تزينت 
عن  االإعالن  بعد  ال�سابقة  الليلة  العربية 
برتحيب  م�سحوبا  ذلك  وكان  االتفاقية 
ال�سهيونية..  االإعالم  و�سائل  يف  وا�سع 
واأما املوقف ال�سهيوين فلقد اأكده نتنياهو 
زايد  بن  حممد  ت�رسيحات  بعد  مبا�رسة 
�سالم  هو  االتفاق  اإن  عر�س  حيث  بان 
تنازالت  واقع  من  ينبع  وال  �سالم  مقابل 
ا�سرتطت  اأنها  االإمارات  ادعته  ما  ونفى 
موؤقتا  يوقف  فقط  وانه  ال�سم..  اإيقاف 
اجل  من  الغربية  ال�سفة  ب�سم  الت�رسفات 

اإجناح االتفاقية.
من  ال�سهيونية  املوؤ�س�سة  تريد  ماذا  ولكن 
حتاول  فقط  هل  االإمارات؟  مع  االتفاق 
تقوية اأوراقها يف املفاو�سات القادمة؟.. يف 
ال�سهيونية  الدبلوما�سية  ا�ستطاعت  الواقع 
ان تقلب املعادلة حيث و�سع النظام العربي 
قاعدة اأن التطبيع مع اإ�رسائيل اأال ب�سالم مع 
ال�سهيونية  القيادة  فاأجنزت  الفل�سطينيني 
مع  تطبيع  اأ�سبحت  بحيث  املعادلة  قلب 

العرب يوؤدي اإىل ت�سوية مع الفل�سطينيني.
ال�سهاينة  القادة  فان  ال�سجيج  عن  بعيدا 
بطريقة  يفكر  االأمني  امل�ستوى  ال�سيما 
عمليات  لكل  قيمة  ال  ان  ويدركون  اأخرى 
التطبيع املقامة يف املنطقة وذلك لوجود 
املجتمعات  يف  �سلبة  اجتماعية  قوى 
ال�سالم  باتفاقية  مثال  وي�رسبون  العربية 
التطبيع  مع م�رس واالأردن حيث ال يحظى 
االإ�رسائيلي  ال�سفري  وظل  �سعبي  قبول  باأي 
حمرو�س  فندق  يف  ي�سكن  القاهرة  يف 
وجود  ال  وان  احلركة  من  ممنوع  بكثافة 
لعالقة طبيعية مع الدولة امل�رسية.. فهذا 
اجلانب ال�سكلي يعني لهم اأنهم مل يجتازوا 
بعد خط الكراهية رغم وجود اأنظمة تقمع 

اأي حماوالت للت�سدي لالأمن ال�سهيوين.
املوؤ�س�سة  به  تن�سغل  الذي  اخلطري  ولكن 
العربية  اجليو�س  هو  ال�سهيونية  االأمنية 
اإن ع�رسة  ح�ساباتهم  ويف  ت�سليحها  وتطور 
بانقالب  كفيلة  �ستكون  قادمة  �سنوات 
ارتباك  نتيجة  املنطقة  يف  ا�سرتاتيجي 
حماوالت  و  املتحدة  الواليات  �سيا�سات 
وعناد  املنطقة  تركيب  يف  الرو�س  تدخل 
امتالك  موا�سلة  على  وت�سميمها  اإيران 
وم�رس  العربية  اجليو�س  وكذلك  القوة 

واجلي�س  وال�سعودية..  واجلزائر  بالذات 
املنطقة  يف  للتمدد  تركيا  وطموح  الرتكي 
والتغيري احلا�سل يف �سيا�ساتها جتاه الدولة 

العربية.
االأهمية  كل  تويل  ال�سهيونية  القيادات  اإن 
االأول:  اعتبارين،  على  العربية  للجيو�س 
اأنها عماد الدولة  العربية وان انهياره يعني 
بالتلقاء انهيار الدولة العربية، الثاين: التطور 
العربي  والتجيي�س  الت�سليح  يف  احلا�سل 
للكيان  االأول والثاين  بحيث كانت االنت�سار 
قوة  بدون  له  قيمة  وال  ع�سكري  ال�سهيوين 
العربي،  ال�سالح  ال�سهيوين و�سعف  ال�سالح 
ومن هنا يرى القادة االأمنيون ال�سهاينة اأن 
تزايد الت�سليح العربي ير�سم معامل املرحلة 
اقل  زمنيا  مدى  لذلك  وي�سعون  القادمة، 
النظر  فان  هنا  ومن  �سنوات..  ع�رسة  من 
اإىل االتفاقية احلالية بني االإمارات والكيان 
اعرتاف  حدود  عند  تقف  ال  ال�سهيوين 
فهذا  ال�سهيوين  الكيان  بوجود  عربية  دولة 
احلد  وقف عند هذا  لو  وهو  باهت  غطاء 
يتعلق  اإمنا هو  ال�سهاينة  له لدى  فال قيمة 
بتوظيف مكت�سبات االإمارات االإ�سرتاتيجية 
واملوانئ  املمرات  على  �سيطرتها  من 
�سد  ال�سهيونية  االأمنية  املوؤ�س�سة  ل�سالح 
ويف  واليمن..  وليبيا  تون�س  و  وايران  تركيا 

مرحلة الحقة م�رس وال�سعودية.

املوقف االأمريكي:

�سي�ستقبل البيت االأبي�س وفودا من االإمارات 
والكيان ال�سهيوين بعد ثالثة اأ�سابيع لتوقيع 
عقد اتفاق اأطلقوا عليه اتفاقا تاريخيا با�سم 
»عقد اأبراهام«.. فيما اأعلن االأمريكان عن 
اأن هناك خطوات �سبيهة �ستبهر االأمريكان 
خطوة  بعد  العربية  املنطقة  من  �ستاأتي 
االتفاق  و�سع  من  بد  ال  ولكن  االإمارات، 
بعد  االأبي�س  البيت  نحو  الت�سابق  �سياق  يف 
االأمريكية  ال�سيا�سة  قطبي  بني  اأ�سهر  عدة 
وحر�س  والدميقراطيني  اجلمهوريني 
الرئي�س ترمب على حتقيق بع�س النجاحات 
لتعزيز جبهة اليمني املتطرف وامل�سيحيني 
فريق  فان  املقابل  ويف  حوله..  االإجنيليني 
يتحدث  الدميقراطي  املر�سح  بايدن  جون 
خطابا  يعترب  والذي  الدولتني  حل  عن 
ال�سابقني  الدميقراطيني  للروؤ�ساء  تقليديا 
و�سع  الذي  ترمب  بعك�س  وكلينتون  اأوباما 
اأن  خطة لتدمري احتمال حل الدولتني كما 
والتحرك  للنووي  العودة  عن  تكلم  بايدن 
بعيدا عن ال�سلف الذي مار�سه ترمب جتاه 
االإمارات  مع  االتفاق  فان  وكذلك  اخلارج 
مكافاأة  اإىل  احلالية  االإدارة  �سيدفع 
و�ستتجه  قطر  على  بالت�سييق  االإمارات 
�ستظل  امل�ساألة  فاإن  وهكذا  البحرين.. 

معلقة باالنتخابات االأمريكية القادمة.
ال يرى االأمريكان يف التوقيع على اأي اتفاق 
ال�سهيوين  والكيان  عربية  دولة  اأي  بني 
لتحقيق  يريدونها  لكنهم  لل�سالم  حتقيقا 
يف  متاما  جربوا  فلقد  جمتمعة  اأغرا�س 
كامبديفد الثاين مع كلينتون وكما تبني اأي�سا 
القرن  �سفقة  اأن طرح  بعد  ترمب  للرئي�س 
ونقل �سفارته اإىل القد�س وخطى خطوات 
الفل�سطينيني  رف�س  فكان  تنفيذها  نحو 
قادرا على جعلها بال قيمة و اأن ال اإمكانية 
فهم  ولذلك  الفل�سطيني  القرار  لتجاوز 
الفل�سطينيني  ميار�سون ال�سغط  االآن على 
يجد  ال  لكي  اإ�رسائيل  مع  عربية  باتفاقات 
الفل�سطينيون اأمامهم اإال االن�سياع لالتفاق 

مع ال�سهاينة واأمريكا.

بقلم: �سالح عو�ض
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�أ�رشف  �ت�صاالت  توج  �لذي  �التفاق  وهو 
و�نتهت  منذ مدة  �الأمريكي  �لرئي�س  عليها 
�لعالقات  تطوير  لعملية  �صامل  ت�صور  �إىل 
�لثنائية بني �لبلدين باإخر�جها من �ل�رش �إىل 
مر��صيمها  يف  �ل�رشوع  �إىل  و�لذهاب  �لعلن 
�لرمزية و�لربوتوكولية منها �إن�صاء �صفارتي 
�صامل  خمطط  تنفيذ  يف  و�لبدء  �لبلدين 
�ملجاالت  جميع  ي�صمل  و�ل�رش�كة  للتعاون 
و�نتهاء  �جلوي  و�لنقل  بال�صياحة  بدء� 

مبجال �لتعاون �الأمني.
كان كل �صيء جاهز� �إًذ� على طاولة قيادتي 
�لبلدين ومل يكن ينتظر �إىل �صيغة لالإخر�ج 
عن  ��صتعر��صية  كوميدية  حركة  لنقل  �أو 
حدثا  �لعملية  من  جتعل  �لهاتف  طريق 
مبزيد  �لعامل  يف  �الإعالم  و�صائل  تتناوله 
تظهر  �أن  عبثا  حتاول  �لتي  �لتفا�صيل  من 
�أن  �أقل خذالنا مما ميكن  �لعربي  �لطرف 
يت�صور. يرتكز �ل�صيناريو على عدة وم�صات 
�إعالمية �فتتحها �لرئي�س �الأمريكي �نطالقا 
من ح�صابه �خلا�س على �لتويرت بتقدمي ما 
�أ�صماه �تفاق �صالم بني �إ�رش�ئيل و�الإمار�ت 
�لعربية هو �الأهم يف نظره منذ عام 1994 
تاريخ �لتوقيع على �تفاق �صالم وتطبيع بني 
�الأبي�س  �لبيت  ح�صب  و�الأردن،  �إ�رش�ئيل 
"�نفر�جة  عن  تر�مب  وحتدث  �الأمريكي. 
هائلة" وب�رش ب"�تفاقية �صالم تاريخية بني 
و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل  �لعظيمتني،  �صديقتينا 
�لفرق  �صاكلة  وعلى  �ملتحدة”.  �لعربية 
�أبو�صبي  �أمري  عهد  ويل  تبعه  �ملو�صيقية 
بنغمة  �لنهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ 
�رتد�دية �أكدت �خلرب على ح�صابه �خلا�س 
�مل�صرتك  �لبيان  ياأتي  �أن  قبل  �لتويرت  على 
ليعطي  �الإ�رش�ئيلي  �الإمار�تي  �الأمريكي 

للقر�ر طابعا ر�صميا.
 �أول ما يبدو على هذه �لت�رشيحات �ملتتالية 
بني  من�صق  ب�صكل  موزعا  كان  �خلطاب  �أن 
�الأطر�ف فقد كان موجها بالدرجة �الأوىل 
حديث  �تفق  �إذ  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إىل 
�الإمار�تي  �لعهد  وويل  �الأمريكي  �لرئي�س 
بني  �ل�صالم  �جتاه  يف  ي�صري  �الأمر  �أن  على 
خالل  من  و�لفل�صطينيني  �الإ�رش�ئيليني 
�إبر�ز فكرة ب�صط �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية على 
من  وتقدميها  �لغربية  �ل�صفة  من  �أجز�ء 
�لعالقات  �تفاق تطبيع  �الأهمية على  حيث 
تفا�صيل  يف  �ختلفا  �لطرفني  �أن  ولو  ذ�ته 
مهمة جد� �إذ �أن تغريدة �لرئي�س �الأمريكي 
ويل  ��صتعمل  بينما  "�إرجاء"  عن  حتدثت 
وكاأن  "توقيف"  عبارة  �الإمار�تي  �لعهد 
لالأطر�ف  موجها  كان  �الأول  حديث 
�الإ�رش�ئيلية �لتي �صتت�رشر من �لقر�ر بينما 
توجه �لثاين �إىل �لفل�صطينيني. غري �أن بيان 
عندما  و�صوحا  �أ�صد  كان  �الأبي�س  �لبيت 
حدد �أهد�ف �التفاق �حلقيقية بالقول "�إن 
قد  �ملتحدة  �لعربية  و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل 
تو�صلتا �إىل �تفاق �صالم مت �لتفاو�س عليه 
حتت �إ�رش�ف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
�لكامل  �لتطبيع  �إىل  يقود  �أن  �صاأنه  من 
�لبلدين  �لديبلوما�صية بني هذين  للعالقات 
�لبيت  �أن يو�صح  �الأو�صط" قبل  �ل�رشق  من 
�الأبي�س �أن "نقا�صات ثالثية طويلة �صهدت 
�التفاق هذ�  �الأخرية مت  ت�صارعا يف �ملدة 
�لقادة  بني  �لهاتف  طريق  عن  �خلمي�س 
يت�صمن  �التفاق  �أن  تر�مب  و�أكد  �لثالث". 
�أن ترجئ �إ�رش�ئيل ب�صط �صيادتها على عدة 
حتدثت  �لتي  �لغربية  �ل�صفة  من  مناطق 
ز�يد  بن  حممد  �أكد  بينما  �صابقا  عنها 

�إ�رش�ئيل  �صم  "وقف  يت�صمن  �التفاق  �أن 
ياأتي  �أن  قبل  فل�صطينية جديدة".  الأر��صي 
�لثالث  �لقادة  �أن  ليوؤكد  �مل�صرتك  �لبيان 
للعالقات  �لكامل  �لتطبيع  على  �تفقو� 
�ملتحدة  �لعربية  و�الإمار�ت  �إ�رش�ئيل  بني 
�لتاريخي  �لديبلوما�صي  "�لتطور  هذ�  و�أن 
�صيدفع �إىل تقدم �ل�صالم يف منطقة �ل�رشق 
�الأو�صط وي�صهد على �لديبلوما�صية �جلريئة 
�الإمار�ت  و�صجاعة  �لثالثة  �لقادة  وروؤية 
طريق  �صق  يف  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لعربية 
جديدة ت�صمح بالك�صف عن طاقة هائلة يف 

�ملنطقة". 
�صي�رشب  كلنتون  وبيل  كارتر  نهج  وعلى 
للتوقيع  للطرفني  قريبا  موعد�  تر�مب 
�الأبي�س وقد  بالبيت  �التفاق  �لر�صمي على 
النتخابات  �النتخابية  فاحتة حلملته  يكون 
م�رشوع  فاإن  ذلك  قبل  لكن  �لرئا�صة 
يت�صمن  �صنو�ت  منذ  �أعد  �لذي  �لتطبيع 
جماالت  يف  لال�صتثمار  ثنائية  �تفاقيات 
�ملبا�رشة  �جلوية  �خلطوط  وفتح  �ل�صياحة 
�أخرى  وجماالت  و�الت�صاالت  و�الأمن 
قن�صلية  ممثليات  بفتح  �صيتوج  كما  عديدة 

وديبلوما�صية.
و�أمام �لغ�صب �لذي �أبد�ه �لفل�صطينيون على 
�لتحرير  قياديني من منظمة  �أع�صاء  ل�صان 
و�جلهاد  حما�س  حركة  ومن  �لفل�صطينني 
وف�صائل �أخرى �جتهدت دولة �الإمار�ت من 
�أجل تقدمي �التفاق �لذي يقوم على خدعة 
�أنه  على  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �صم  �إرجاء 
�أح�صن ما ميكن �لدفاع به عن حق �ل�صعب 
�لفل�صطيني يف �إقامة دولته و�أن هذ� �لتطبيع 
�صيعود باخلري على �لفل�صطينيني يف وقت ال 
�خلطوة  فهذه  و�ملمانعة  �لتعنت  فيه  يفيد 

من �صاأنها �أن تبقي �الأمل، يف نظر �الإمار�ت 
�لقائم  �حلل  �إمكانية  يف  �ملتحدة،  �لعربية 
��صتمر�ر  �أن  �أ�صا�س  على  �لدولتني  على 
�صيجعل  �ال�صتيطاين  تو�صعها  يف  �إ�رش�ئيل 
و�لفل�صطينيني  �إ�رش�ئيل  بني  �ل�صالم  عملية 
م�صتحيلة يف �مل�صتقبل ومن هنا فاإن عملية 
نوعها  من  �لر�بعة  وهي  �جلديدة  �لتطبيع 
وتبعها  م�رش  بها  قامت  �لتي  تلك  بعد 
�الإمار�ت  "�صتحفز  وموريتانيا  �الأردن 
كر�مة  عن  للدفاع  �إيجابية  �أكرث  دور  للعب 
يف  �مل�رشوعة"  وحقوقهم  �لفل�صطينيني 
�الإمار�تيون.  ي�صوقها  �لتي  �صياق �ملربر�ت 
دورها  تنتظر  �أخرى  عربية  دوال  �أن  ويبدو 
ما  �الأربعة ح�صب  �لدول  هذه  لتحذو حذو 
�أعلن عن م�صت�صار �لرئي�س �الأمريكي لالأمن 

�لقومي يف تعليق له على �التفاق.
�الإمار�ت  بني  �ل�صالم"  "�تفاق  هو  ها 
يكلف  ومل  ب�صالم  مير  و�إ�رش�ئيل  �لعربية 
بيان  �إ�صد�ر  عناء  �لعربية  �لدول  من  �أحد� 
�لدول  جامعة  �صمن  �أو  ثنائي  �أو  �أحادي 
�إمار�تيا بحتا  �الأمر �صاأنا  �إذ �عترب  �لعربية 
�أو�صلو  و�تفاقيات  ديفد  كامب  فاتفاقيات 
وبعدها �التفاق مع �الأردن وما تخللها من 
بني  ديبلوما�صي  غري  وتطبيع  �خرت�قات 
كل  و�إ�رش�ئيل  �لعربية  �لبلد�ن  من  �لعديد 
�ل�صدمة  وطاأة  تخفيف  على  �صاعد  هذ� 
وجعل �ل�صعوب �لعربية تعي�س �لتطبيع و�قعا 
مفرو�صا قبل �أن تعي�صه و�قعا طبيعيا، كيف 
"�تفاق  الإقر�ر  كافيا  �لهاتف  �صار  وقد  ال 
�لفل�صطينيني  �ملقاومني  ظهر  على  �صالم" 

كطريق ملبا�رشة عملية �لتطبيع.

�سالم �لهاتف و�لتويرت 

بقلم اح�سن خال�ص   

يفاجئ الرئي�ص الأمريكي دونالد 
ترامب مناف�سه وهو يف الطريق اإىل 
جتديد وليته على البيت الأبي�ص 

باإعالن �سفقة اعتربها تاريخية 
وهي التفاق على اإن�ساء عالقات 

بني "دولتني عظيمتني و�سديقتني 
للوليات املتحدة الأمريكية"، 

الإمارات العربية املتحدة واإ�سرائيل. 

الإمارات على خطى م�سر والأردن

بل  �أ�صهر  منذ  ح�رشت  لقد  �لوزير  �ل�صيد 
�لوطنية  �جلل�صات  �لوبائية  �حلالة  ظهور 
�لتي   " �ل�صبانية  "�ل�صيا�صة  حول  �ملنظمة 
نظمت مب�صتغامن من قبل نقابة "�ل�صناباب 
" و�الحتادية �لنقابية لعمال قطاع �ل�صباب 
و�لريا�صة وقد قدمت مد�خلة يف �ملو�صوع 
�الت�صال  يف  جامعي  كا�صتاذ  موقعي  من 
ق�صايا  على  ي�صتغل  و�إعالمي  و�الإعالم 
كان  وقد  �ل�صباب  موؤ�ص�صات  و�أد�ء  �ل�صباب 
لتبادل  فر�صة  �لهام  �لوطني  �لن�صاط  هذ� 
�إطار�ت  من  �لعديد  مع  �لنظر  وجهات 
موؤ�ص�صات  دو�وين  م�صريي  من  �لقطاع 
يوؤطر  �لتي  �لثقافية  و�ملر�كز  �ل�صباب 
ن�صاطها طاقم بيذ�غوجي يحتاج هو �الآخر 
الإعادة �لنظر يف �أ�صاليب �لعمل خا�صة �لتي 
�لتي  �لن�صاط  �ل�صباب ويف و�صائل  تخاطب 
ت�صكيل  ظهور  مع  خا�صة  تكون  �أن  يجب 
و�هتماماتهم  �ل�صباب  ن�صاطات  من  جديد 

.

الإعالم ال�سباين ف�ساء فعال 

�ال�صتغال  �لتي يجب  �لهامة  �الأولويات  من 
منو  مع  خا�صة  �لر�هن  �لوقت  يف  عليها 
�ل�صباب  من  و��صعة  لفئات  نوعية  مهار�ت 
�حلديثة  �لتكنولوجيات  نحو  �جلز�ئري 
�ل�صباب  وز�رة  �عتماد  و�الإعالم  لالت�صال 
جديدة  و�إعالم  �ت�صال  ل�صبكة  و�لريا�صة 
موجهة لل�صباب ميكن على �أ�صا�صها حتقيق 
باهد�ف  ترتبط  �الأهمية  غاية  �أهد�ف يف 
�حلياة  يف  ومبوقع  �أعبائها  ودفرت  �لوز�رة 
�ل�صبانية فاأول �لتد�بري �لتي ميكن �عتمادها 
و�الإعالمية  �الت�صالية  "�ل�صبكة  �إطار  يف 
بقنو�ت  ي�صمى  ما  ��صتحد�ث   " لل�صباب 
للتو��صل �الجتماعي عرب تقنية "�ليوتيوب" 
من  يتم  �حل�رش  ال  �ملثال  �صبيل  على 
ت�صتهدف  �إعالمية  �أعمال  عر�س  خاللها 

�هتمامات �ل�صباب وميوالتهم وما يريدونه 
�لتو��صل  ملن�صات  ��صتخد�مهم  خالل  من 
وميكن   " "�لفاي�صبوك  خا�صة  �الجتماعي 
م�صاريع  تت�صمن  مثال  �أعمال  ن�رش  مثال 
�صباب موهوب ون�صط يف جمال �جتماعي 
�أو ثقايف وحتى ريا�صي ويفر�س  �أو �صباين 
م�صتوى  على  هاما  تو�زنا  �لن�رش  هذ� 
�الت�صال �ل�صباين من حيث �نه يحقق قدرة 
على ��صتقطاب جزء هام من �ل�صباب مييل 
نحو متابعة م�صاريع �ل�صباب و�لتو��صل مع 
وميكن  �ن�صغاالتهم  حتى  �أو  طموحاتهم 
�الت�صايل  �لتوجه  هذ�  �لوز�رة  تبنت  لو 
قطاعا  ت�صرتجع  �أن  �لتفاعلي  �الإعالمي 
و��صعا من �ل�صباب �لذي ال تتجاوز �عماره 
�لثالثني �صنة مييلون نحو ��صتخد�م مكثف 
ويتو�جدون  �الجتماعي  �لتو��صل  ملو�قع 
ال   " "�ملتلقي  موقع  �الأحيان يف  غالب  يف 
"�لنا�رش " ل"�ملحتوى " وهذه م�صالة هامة 
�ليها �صمن �صيا�صة �الت�صال  يجب �النتباه 
م�صتوى  على  �إليها  ن�صري  �لتي  و�الإعالم 
�أ�صا�صها  على  ويتم  �ل�صبانية  �ملوؤ�ص�صات 
خماطبة �ل�صباب و��صتقطابه نحو م�صامني 
�الهتمامات  �حد  ت�صكل  وحمتويات 
و�مليوالت باالإ�صافة �إىل �عتماد ما ي�صمى 
وقنو�ته  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  �حد 
�لتفاعلية " �ليوتيوب " ميكن �الجتاه �أي�صا 
�إىل �ال�صتثمار يف "�لفاي�صبوك " من خالل 
 " ��صتحد�ث  وهي  هامة  عملية  �عتماد 
�لتو��صل  مو�قع  عرب   " �ل�صباب  ن�رش�ت 
�الجتماعي �لتي يقدم من خالل "قادة يف 
�لثقافية  "�ملر�كز  عرب   " �ل�صباب  خدمة 
" لفائدة  " "�أخبار وخدمات  ودور �ل�صباب 
ويتم  لل�صباب  �لعمرية  �لفئات  خمتلف 
بطريقة  �لتفاعلي  �ملحتوى  هذ�  ن�رشها 
ذ�ت جودة عالية من حيث �الإخر�ج ونوعية 
حتقق  �أن  يجب  �لتي  �ملعرو�صة  �ملادة 

�ل�صباب  لدى  و�لتفاعل  �ال�صتقطاب  غاية 
�ملتابع كما ميكن من خالل �عتماد فكرة 
�لتو��صل  و�صائط  عرب   " �ل�صباب  "قادة 
�الجتماعي فر�س لغة جديدة يف "�لو�صط 
" و"حتريك  "�لتاأطري  " متيل نحو  �ل�صباين 
و�ملبادرة  �لن�صاط  نحو   " �ل�صبانية  �حلياة 
�ل�صباين  و�لتكوين  �الإبد�ع  ثقافة  وت�صجيع 
��صتهالك  و�صعية  يف  �ل�صباب  ترك  بدل 
للم�صامني �لتي يجدها عرب مو�قع �لتو��صل 
�الجتماعي وال حترك فيه �أي حركة و�صلوك 
�لفجوة  من  وتزيد  �ملعامل  و��صح  �ت�صايل 
لو�صائل  وبالن�صبة  و�ملوؤ�ص�صة  �ل�صباب  بني 
و�ملرئية  و�مل�صموعة  �ملكتوبة  �الإعالم 
فاعتقد �أن وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة ميكنها 
نطرحه  �الإطار  هذ�  يف  م�رشوع  و�صمن 
موجهة  و�إعالم  �ت�صال  �صيا�صة  لتفعيل 
 " للدولة  وطنية  "�صيا�صة  �صمن  لل�صباب 
بقنو�ت جديدة  ي�صمى  ما  تعتمد على  �أن 
خاللها  من  تفر�س   " �ل�صباين  ل"�الإعالم 
�صبانيا  �إعالميا  م�صهد�  �لو�صية  �لوز�رة 
موؤطر� ي�صجع على عملية يف غاية �الأهمية 
 " �ل�صباب  "�الإعالميني  وهي ظهور ثقافة 
�لذي يهتمون برب�مج وحمتويات ومو��صيع 
مبيوالت  وطيدة  عالقة  لها  متخ�ص�صة 
كفئة  و�ن�صغاالتهم  �ل�صباب  و�هتمامات 

�جتماعية هامة يف �ملجتمع .
�الإعالمي  �جلانب  هذ�  يف  ونحتاج 
يجب   " لل�صباب  ل"قناة  �ملوؤ�ص�صاتي 
�أ�صا�س  على  بر�جمها  باقة  تعتمد  �ن 
�حلالية  �ملرحلة  بعد  يالم�س  مدرو�س 
�جتاه  ولغته  �ل�صباب  موقع  حتدد  �لتي 
هذ�  يف  نحتاج  كما  ور�صمي  عام  هو  ما 
�جلانب �الإعالمي �أي�صا "الإذ�عات �صبانية 
" يتم ��صتحد�ثها خا�صة على �مل�صتويات 
�ملحلية تنمي ثقافة �الت�صال ب"�ل�صباب " 
وتوؤطر طاقاته ومو�هبه وتو�صل �ن�صغاالته 

�صمن �إيقاع مهني ر�صمي ي�صتهدف خدمة 
بال�صكل  متاح  �إعالميا وهذ� غري  �ل�صباب 
�لكايف يف �ملنابر �الإعالمية �حلالية �لتي 
تتناول مو��صيع �ل�صباب و�هتماماته �صمن 
حمدودة  �أو  ظرفية  �إعالمية  م�صاحات 
مبنا�صبات  �لغالب  يف  ترتبط  للغاية 

وتظاهر�ت .

تكوين اإطارات ال�سباب �سروري
كباحث  ندعو  �لني  �ملقرتحات  �أهم  ومن 
و�الإعالم  و�الت�صال  �ل�صباب  در��صات  يف 
�الإطار�ت  تكوين  عليها  �ال�صتغال  �إىل 
 " �ل�صباب  "دور  توؤطر  �لتي  �لبيذ�غوجية 
"�ملر�كز �لثقافية �لتابعة للقطاع " "بيوت 
 " لل�صباب  �لوالئية  "�لر�بطات   " �ل�صباب 
على دفرت �أعباء جديد يرتكز على مر�جعة 
جتعل  �لتي  �لتقليدية  �لعمل  �أ�صاليب 
ينتظر  موقع  يف   " �لبيذ�غوجي  "�ملربي 
فيه "�ملنخرطني " وي�صري فيه ب�صب نق�س 
فادح يف �لتاأطري وطنيا �ملرفق �ل�صباين بل 
يجب �لتوجه نحو ع�رشنة " دور �ل�صباب " 
ي�صمى  ما  وت�صجيع  فعالة  �ت�صال  بو�صائل 
ب"مقاهي �ل�صباب " �لتي تتناول مو��صيع 
بال�صباب و�ملجتمع ب�صكل  هامة لها �صلة 
وموؤ�ص�صاتها  �لوز�رة  بذ�لك  وتنخرط  عام 
علمية  بت�صلية  ي�صمى  فيما  بقوة  �ملنفذة 
ر�صيد  رفع  �أ�صا�صها  على  ميكن  �صبانية 
�صمن  و�ملعارف  �خلرب�ت  من  �ل�صباب 
يجب  كما  موجه  وال  م�صي�س  غري  قالب 
على �لوز�رة �أن جت�صد مقاربة جديدة يف 
�لبيد�غوجي  للطاقم  تتيح  �ل�صباب  تاأطري 
تو�صيع  م�صاعدة  عمل  لبيئة  يحتاج  �لذي 
�صبكة �لعالقات �لعامة مع باقي موؤ�ص�صات 
�جلمعوية  �ل�صاحة  يف  و�لفاعلني  �ل�صباب 
�ل�صباب  يكون  م�صاريع  لتج�صيد  �ل�صبانية 

فيها �لفاعل و�ملنفذ و�ملربمج.

�سيا�سة لل�سباب .. ماذ� عن �ملحتوى و�لآليات

ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة "�سيدي 
علي خالدي " ن�سع اأمامكم �سمن هذه 
امل�ساهمة ال�سحفية جلريدة "الو�سط 
اجلزائرية " عدد من املقرتحات التي 

تخ�ص مو�سوع "�سيا�سة الدولة لل�سباب 
للظرف  تبعا  يكون  اأن  يجب  " وما 

الوطني امل�ستجد الذي انبثقت عنه 
م�سارات احلراك ال�سعبي الراقي الذي 

اأبان عن لغة �سبانية مطلبية خارج 
منظومة الإيقاع الر�سمي واملوؤ�س�ساتي 
ومنابر التمثيل التقليدية فقد اأ�سبح 

ال�سباب وتبعا لعدة معطيات وموؤ�سرات 
قابلة للقيا�ص كتلة هامة تفر�ص 

اإيقاعا وواقعا على املوؤ�س�سات وحتى 
على اجلماعات الجتماعية باملفهوم 

لتاأطري  ت�سعى  " التي  "ال�سو�سيولوجي 
. " "ال�سباب 

مقاربات

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي يف الإعالم والت�سال
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�سريته 

مواليد  من  الدرقاوي  احل�سن  بن  مو�سى  احلاج 
على   18 القرن  نهاية  يف  دمياط،  قرب  م�رص 
اإىل  انتقل  �سغري،  وهو  اأبوه  تويف   ، الأرجح 

مر�ض  من  للعالج   1822 �سنة  �سوريا 
ثم   ، الرزق  عن  وبحثا  راأ�سه  يف  اأ�سابه 
غرب  اإىل  ومنها  الق�سطنطينية  اإىل  انتقل 
العثمانية«  التجنيد  فرق  �سمن   « اجلزائر 
الثورات  فرتة  الع�سكرية،«  اخلدمة  من  فر 
كالتيجانية  العثمانية  ال�سلطة  �سد   ال�سعبية 
والدرقاوية منها ثورة ابن الحر�ض وال�رصيف 
الدرقاوي يف مطلع القرن 19 م«  ويبدو انه 
تاأثر بالطريقة ال�سوفية الدرقاوية املعروفة 
بالغرب اجلزائري بعدما انتقلت اإىل اجلزائر 
اإىل  بعدها  انتقل   ، الأق�سى  املغرب  من 
الغرب  واىل طرابل�ض  تون�ض  واىل  ق�سنطينة 
1826 والتقى بال�سيخ �سيدي حممد بن حمزة 
العلوم  فاخذ  ال�ساذلية  �سيخ  املدين  ظافر 
اجلزائر  بعدها  دخل   ، ال�سوفية  والطريقة 
وا�ستقر بالغواط �سنة 1829 وابهر ال�سكان 
له  ومنحت  زاوية  له  فبنيت  وكراماته  بعلمه 
جعله  التيجانية  مع  التناف�ض  لكن   ، اأمالك 

يغادر اإىل م�سعد.
�سنة  م�سعد  اإىل  مو�سى  احلاج  انتقل  حينما 

الق�رص  هذا  اإىل  �سبقته  قد  �سهرته  كانت   1831
فوجد كل النا�ض تواقة ل�ستقباله، وكان انخراط 
اأولد نايل يف دعوته كثيفا فبنيت له زاوية وبيت 
فيه  راأو  الذي  ال�سكان  كل  تقدير  يف  جنح  لأنه 
مبعوثا من ال�سماء  وهكذا فان انتقاله اإىل م�سعد 
 ، اجلهادية  م�سريته  يف  حمورية  نقطة  �سي�سكل 
اإىل  تاأثريها  و�سل  الدرقاوية  زاويته  وان  خا�سة 
الطريقة  مقادمي  فعني  واملدية  البخاري  ق�رص 
بن  قويدر  ال�سيخ   ، بولنوار  ال�سيخ  باملنطقة« 
حممد احلاج، حممد بن عبد القادر ، �سي الطيب 
ال�سيخ  الب�سري،  احلاج  ح�سن،  ابن   ، الكربوبي 

احمد بن الوارث«.
فيها،  واأقام  ال�سارف  مدينة  اإىل  بعدها  انتقل   
ويذكر اأرنو اأن مو�سى قد اأقام �سنة 1834 يف عني 
اخل�رصة قرب ال�سارف وقتا متكن فيه من الدعوة 
ال�سيا�سية  الو�سعية  بذلك  م�ستغال  طريقته  اإىل 
املنا�سبة ليقنع كثريا من اأولد نايل وكل العبازيز 
وجه  ثائرين يف  اجلزائر  اإىل  معه  بال�سري  تقريبا 

فرن�سا .

احلاج مو�سى بن احل�سن الدرقاوي
 ينت�سر يف املدية 

معاهدة  على  القادر  عبد  الأمري  توقيع  بعد 
الدرقاوي  اتهم    1834 فيفري   26 دميي�سال 
الأمري عبد القادر  بالتحالف مع الفرن�سيني ، ومل 
اأعلن اجلهاد ومقاومة الحتالل  يكتف بذلك بل 
دخول  الأمري يف  تاأخر  عندما  خا�سة  الفرن�سي، 
يقنع  اأن  مو�سى  احلاج  ا�ستطاع  تيطري  اإيالة 
مدينة  لغزو  معه  بالزحف  والعبازيز  نايل  اأولد 
املدية، ف�ساروا معه يف جي�ض كبري.ويف الطريق 
ما فتئ اجلي�ض الذي كونه يتزايد حتى و�سل اإىل 
بعدما   ،1835 اأوائل   يف  حا�رصها  التي  املدية  
جمع حوايل 5000 مقاتل بني 3000 فار�ض و 2000 
م�ساة م�ستغال ان�سغال الأمري ب�سبط اأمور منطقة 

ال�سلف.
املخيمات   اإىل  مو�سى  احلاج  و�سل  حينما   
الذين  التقى علماء املدينة   بالقرب من املدية 
بعر�ض  ذلك  رد على   ، الهجوم  حثوه على  عدم 
ذلك  يف  العلماء،  رف�سه  ما  وهو  اإليه  الن�سمام 
الوقت مل يكن ملدينة املدية حتى باب �سلب ومل 
يكن لديهم  �سوى مدفع قدمي مهرتئ ، حينما عاد 
البلدة  واأهل  للنا�ض  اأعلنوا   املدينة  اإىل  العلماء 
اأن مو�سى اأراد الدخول بالقوة ، خرجوا  وقاتلوا  
املدينة،  اأ�سوار  من  مو�سى  اقرتب  احلدائق،  يف 
فاأطلقوا عليه وعلى جماعته النار من مدفع كان 
يف حوزتهم من اأيام احلكومة العثمانية، فانفجر 
هذا املدفع فاأوهمهم هذا الرجل اأن تلك معجزة 
املدينة  فادخلوه  له،،  وكرامة  معجزاته  من 

وجهروا له بالطاعة وال�ست�سالم .

تهدئة  يحاول  القادر  عبد  الأمري  كان  وبينما 
وادي  »فليته« يف  قبائل  ن�سبت بني  التي  القالقل 
لعريبي،  �سيدي  اأبناء  �سده  اأثارها  التي  ال�سلف، 
احلاج  امل�سمى  اأن   تقول  التي  لالأخبار  انده�ض 
دخل  قد   ، ال�سحراء  اأ�رصاف  من  وهو  مو�سى 

املدية و ا�ستقبله عدد كبري من النا�ض ا�ستقبال  
حارا .

احلاج مو�سى بن احل�سن الدرقاوي 
والأمري عبد القادر مواجهة بني املقاومة 

الروحية واجلهادية 

وراأى  الأمري،  لرتددات  حًدا  احلدث  هذا  و�سع 
ا�ستيالء  يعار�ض  مل  الفرن�سي  العام  احلاكم  اأن 
وخل�ض   ، املدية  مدينة  على  مو�سى  احلاج 
خططه  ليعار�ض  يكن  مل  اأنه  اإىل  احلال  بطبيعة 
بعد الآن  لو نفذها، منذ تلك اللحظة مت اتخاذ 
قراره بالتحرك نحو تيطري وبخا�سة بعد علمه 
الدوائر والزمالة بداأت تتحرك �سده  اأن ع�سائر 
لأخيه  واأوعز  مو�سى   احلاج  بحركة  مت�سجعة 
من  الفرن�سيني  يراقب  اأن  �سعيد  حممد  الكبري 
من  البوحمدي  واإىل  واأرزيو،  م�ستغامن  ناحية 
نواحي  بجي�سه  ينحدر  اأن  واأمره  تلم�سان  ناحية 
تيطري  اإىل  هو  وتوجه  حاكمها  لي�سغل  وهران 
بعد اأن وافق املجل�ض الع�سكري بالإجماع، وملا 
النا�ض  وخطب  جموعه  جمع  مو�سى  احلاج  علم 
وواعدهم بالن�رص، وقال لهم: اآية ن�رصنا �ستكون 
واأن  فينا،  يعمل  لن  الدين  حميي  ابن  مدفع  اأن 
اإىل  كتب  ثم  ماء،  �سي�سري  املواجهة  باروده عند 

الأمري يدعوه اإىل اجلهاد.
يف هذه الأثناء و�سل ر�سله الذين اأخربوه 
اأن عبد القادر قد تو�سل للتو اإىل ال�سالم 
مع�سكر  راأ�ض  على  واأنه  الفرن�سيني،  مع 
كبري جًدا، وقد اجتاز وادي �سلف و�سار 
فر�سان  فرق  بكل  متبوعا  املدية  نحو 
امل�ساة  جي�ض  من  وبفرقتني   ، وهران 
املدفعية،  من  قطع  النظاميني،وباأربع 
غريت هذه الأخبار خطط مو�سى ، الذي 
وبداأ  وامري.   جبل  اإىل  ذلك  بعد  توجه 
الطرفان القتال يف فرتة ما بعد الظهر، 
اجتاه  مدفعيته  �سوب  القادر  عبد  لكن 
الرعب،  فيها  اأثار  مما  مو�سى  وحدات 
، قتل  فيها  الهزمية  التي كانت �سهلة  و 
نف�ض  واأخذ   ، رجاًل   280 الأمري  جي�ض 

العدد من ال�سجناء ، واختطف العديد من الن�ساء، 
اأما مو�سى فهرب اإىل ال�سحراء ، يف حني اأر�سل 

الأمري حرميه اإىل مليانة وابنه حممد.
اأن يثري احلاكم  فتح الأمري  املدية ولكنه خ�سي 
العام ديرلون اإذا احتلها مبا�رصة لن فرن�سا لديها 
على  له  خليفة  يعني  اأن  وبدل  بها  حتميهم  من 
بن  حممد  وهو  له  ممثال  الأمري  عني   ، املدية 
عي�سى الربكاين من عائلة م�سهورة وكهذا �سارت 
اإىل  القادر  لالأمري عبد  ملكا  كلها  التيطري  بالد 

حدود بالد القبائل .

احلاج مو�سى بن احل�سن الدرقاوي اأمري 
ال�سحراء يق�ض م�سجع الفرن�سيني 

القادر  عبد  الأمري  بني  وامري  موقعة  بعد 
ال�سيت  ذائع  الأخري  هذا  اأ�سبح  مو�سى  واحلاج 
يف ال�سحراء فقد ا�ستمر يف خو�ض الكفاح �سد 

العدو يف اجلنوب » م�سعد ونواحيها .
يف فرباير 1847 ، قام اجلرنال ماري موجن 
التمرد  يف  لقمع   ، نايل  اأولد  بني  بجولة 
كانت  فقد  بومعزة،  يقود  الذي  بدايته 
عانت  ال�سطل  قلتة  من  بالقرب  قواته 
فر�ست   ، ثلجية  عا�سفة  من  خاللها 
�سديدة  عقوبة  الفرن�سية  القوات  حينها 
حتري�ض  اإىل  ا�ستمعت  التي  القبائل  على 
  ، الذي ظهر يف م�سعد  الدرقاوي  مو�سى 
لينتقل بعدها  ب�رصعة مع عدد قليل من 
فر�سان »القوم« اإىل متليلي  ببني ميزاب. 
كان الكثري من �سكان هذا الق�رص تربطهم 
به عالقات قدمية ، حينما كان  بالأغواط  
من  نعمة  بينهم  وجوده  يعتربون  فهم 

ال�سماء. 
اأولد  ببالد  الفرن�سية  التحركات  تبقى 
نايل من اجل اجتثاث مقاومة مو�سى بن 
الكثري   بت�سليط   وذلك  الدرقاوي  احل�سن 
من العقوبات طيلة هذه الفرتة على هذه 
القبائل ، ففي يونيو 1849  عرب اجلرنال 
اأولد  و   ، فرج  اأولد  ملعاقبة  زاغز   »لدمريو« 

�سا�سي  و اأولد خالد ، الذين متردوا. 
جلاأ  قد  الدرقاوي  مو�سى  اأن  من  الرغم  على 
يف  الأحداث  امل�رصح  عن  ابتعد  و  متليلي  اإىل 
نف�سه على  اإبقاء  ا�ستمر يف  اأنه  اإل   ، املنطقة  
اطالع دائم بال�سيا�سة الفرن�سية ، واحلفاظ على 
ا له »  اإليه اإخال�سً اأكرث املنت�سبني  العالقات مع 
وهنا يق�سد اولد نايل« ، ولديه مرا�سالت مهمة 
للغاية مع روؤ�ساء التجمعات الدينية الأخرى، ومت 
كل  دمج  اجل   من  الرتغيب   مب�رصوع  تكليفه 
وقام حينها مو�سى  واحدة،  الإخوان يف طريقة 
الهدف  كان   ، نائل   اأولد  اإىل  متكررة  بزيارات 
ويف  متابعيه،  عدد  وزيادة  العطايا   جمع  منها 
ال�سكان   جميع  ا�ستقبله  الأغواط   نحو  جولة 
الذي  �سامل   بن  اأحمد   ، نف�سه  اخلليفة  منهم  
اأغدق  اآثر مقابلة هذه ال�سخ�سية الكبرية والتي 

عليها  بالهدايا.
احلاج مو�سى بن احل�سن الدرقاوي 

قائد روحيا لثورة الزعاط�سة  

قادها  التي  الزعاط�سة   واحة  مقاومة  مثلت 
و  اجلهاد  روح  و  للوطنية  مثال  بوزيان  ال�سيخ 
املحتل  لرد  اجلزائري  ال�سعب  لتالحم  منوذجا 

عند  ح�رصت  قد  اأحداثها  كانت  اإذا  و  الغا�سم 
مرتبطة  حملية  كاأحداث  الفرن�سية  الكتابات 
بع�سيان لبع�ض وجهاء املنطقة فان بوادر هذه 
ظهر    ، الوطني  بالبعد  ات�سفت  التي  املقاومة 
اإىل مناطق حميطة  اأحداثها  انتقال   يف �رصعة 
مثل الورا�ض و احل�سنة واأولد نائل دليال على 
ترابط  من  قوته  ي�ستمد  الذي  ال�سعبي  عمقها 
كان  الذي  و  اجلزائرية  العرا�ض  و  العائالت 
دائما احد املقومات الهامة يف توا�سل الن�سال 

و الكفاح الوطني.
�سنة  الزيبان  على  الفرن�سيون  ا�ستوىل  بعدما   

القادر،  عبد  الأمري  ا�ست�سالم  عقب   1848م 
احلكم  الفرتة  تلك  خالل  �سكانها  عرف 
الفرن�سية اجتاه  ال�سلطات  ال�ستبدادي من قبل 
املواطنني، ففر�سوا على الفالحني زيادة جائرة 
يف  فرن�سا  وكانت  النخيل،  على  ال�رصيبة  يف 
الوطن،  داخل  الثوار  بقمع  من�سغلة  الفرتة  هذه 
وانقالب اجلمهوريني بعر�ض ملك فرن�سا لوي�ض 

فليب. 
هذه الظروف جعلت ال�سيخ بوزيان ي�ستعد للثورة 
نائب  ي�سغل من�سب  ال�سابق  كان يف  الذي  ،وهو 
الظهري،  الزاب  مبنطقة  القادر  عبد  لالأمري 
ال�سكان،  اأو�ساط  يف  م�سموعة  كلمته  وكانت 
ومنحه  �رصوريا  العام  الن�سال  جعل  اأجل  ومن 
طابًعا دينًيا ، �سعى للح�سول على دعم الإخوان، 
الطريقة   �سيخ  مع  مقابلة  اأجرى  الغاية   ولهذه 
 - املختار  �سي  ال�سيخ  اجلنوب  يف  الرحمانية 
الذي   ب�سكرة-   دائرة  اأولد جالل  يف  يقيم يف 
، من  نائل   اأولد  اإىل مقادمي   الفور  كتب على 

اجل م�ساركتهم  يف املقاومة �سد  الفرن�سيني 

دفاع احلاج مو�سى بن احل�سن الدرقاوي 
عن الزيبان وا�ست�سهاده يف واحة 

الزعاط�سة 

و�سل نداء اجلهاد من ال�سيخ بوزيان اإىل الزوايا 
الزعاط�سة   مقاومة  لن�رصة  والعرا�ض  وال�سيخ 
 ، اجلهاد  نداء  الدرقاوي  مو�سى  �سى  لبى  فقد 
 ، زيان  بو  �سي  مقرتحات  على  ب�سعادة  موافقا 
ف�سله يف  والنت�سار على  العتبار  رد  اأمل  على 
التي  املناطق  الطائفة يف  مبادئ  ون�رص  املدية 
اإىل  الفور  على  ذهب  فيها،  جمهولة  تزال  ما 
م�سعد ونا�سد اأتباعه، وقد ا�ستطاع جمع حوايل 
الزعاط�سة    اإىل  بعدها  ليتوجه   ، متطوًعا   80
التي  واحتها   عن  الدفاع  يف  ا�ستب�سل   التي 
�سنه  الذي  الكبري  الهجوم  غاية  اإىل  حو�رصت 

العدو الفرن�سي يوم 28 نوفمرب1849. 
ا�ست�سهد  التي  الواحة  باقتحام  الهجوم  انتهى 
بن  مو�سى  واحلاج  وابنه،   بوزيان  ال�سيخ  فيها 
احل�سن الدرقاوي الذي كان من اأكرث الأ�سخا�ض  
على  ال�ستيالء  مت  فعندما   ، القتال  يف  ب�سالة  
دافع  الذي  املنزل  داخل  نف�سه  ، فجر  املدينة 

فيه واحة الزعاط�سة وا�ست�سهد حينها.
وهنا يذكر �سيخ املوؤرخني ابو القا�سم �سعد اهلل 
»انه بعد �سقوط كل الدور �سكنت جميع الأرواح 
وبقيت دار بوزيان قائمة يت�ساعد  منها ال�رصب، 
مبن  ون�سفت  الألغام  اأ�سا�سها  يف  العدو  فو�سع 
واأنات  والغبار  بالدخان  النريان  واختلطت  فيها 
و�سط  املتهاوية  احلجارة  ب�سوت  اجلرحى 
�سبح   كاأنه  الراأ�ض  �سامخ  بوزيان  خرج  الركام 
�سحابي من رفاق عقبة بن نافع ، فانهال 
عليه  ينجلي  اأن  قبل  �رصبا  العدو  عليه 
م�رصجا  �سهيدا  ف�سقط  والدخان  الغبار 
بدمائه و بعد اأن تاأكد العدو انه مل يبق يف 
الزعاط�سة حي من الب�رص ول ال�سجر اأقام 
رفع  مق�سلة  هريبيون  مع�سكر  باب  على 
بوزيان  ال�سيخ  راأ�ض  روؤو�ض:  ثالث  عليها 
حارب  طاملا  اآخر  �سيخ  وراأ�ض  وابنه 
الفرن�سيني منذ 1833 ،وهو احلاج مو�سى 

الدرقاوي.
وقد ذكرت جريدة املب�رص حينها اأن اأهل 
وكان  اأبيهم   بكرة  عن  اأبيدوا  الزعاط�سة 
منهم  الثمامنائة  يقارب   ما  عددهم 
مو�سى  �سي  وال�رصيف  وولديه  بوزيان 
الزعاط�سة  الدرقاوة لأنه كان داخل  �سيخ 
قبل ذلك باأيام،  ثم ن�سبت روؤو�ض اأعيان القتلى 
الفرن�سيون عند  يتوقف  ب�سكرة مل  اأبواب  ،على 
هذا احلد،  بل ارتكبوا جرمية اأب�سع واأ�سنع وهي 
النرتبولوجي  املتحف  اإىل  الروؤو�ض   حتويل 
جمهودات  بف�سل  ا�سرتجعت  التي  بباري�ض 
الكثري من اخلريين من اأبناء الوطن �سواء باحثني 
ا�ستطاعت  �سيا�سية  �سلطات  اأو  موؤرخني  اأو 
من  ال�سعبية  املقاومة  ل�سهداء  العتبار  رد 
احل�سن  بن  مو�سى  واحلاج  بوزيان  ال�سيخ  اأمثال 

الدرقاوي 
للمو�سوع م�سادر ومراجع 

خ�سي  ولكنه  املدية  الأمري   " فتح 
اأن يثري احلاكم العام ديرلون اإذا 

احتلها مبا�سرة لن فرن�سا لديها من 
حتميهم بها وبدل اأن يعني خليفة له 

على املدية ، عني الأمري ممثال له وهو 
حممد بن عي�سى الربكاين من عائلة 

م�سهورة وكهذا �سارت بالد التيطري 
كلها ملكا لالأمري عبد القادر اإىل حدود 

بالد القبائل "

بعد مرور ثمان وخم�سني 
�سنة هاهي اجلزائر قد 
احتفلت بذكرى عيد 

ال�ستقالل وال�سباب بعد 
مواجهة دامية �سد م�ستعمر 
فرن�سي، احتل اجلزائر طيلة 

132 �سنة مار�ض فيها كل 
جرائمه �سد اجلزائريني، 

الذين مل يركنوا لال�ست�سالم، 
بل منذ الوهلة الأوىل بداأت 

املقاومة ال�سعبية  التي 
قادتها �سخ�سيات عظيمة 
ا�ستطاعت اأن ت�سحذ همم 
اأبناء الأمة اجلزائرية يف 

موا�سلة الكفاح امل�سلح  ولعل 
من بينها �سخ�سية احلاج 

مو�سى بن احل�سن الدرقاوي، 
الذي مل ين�سفه التاريخ  يف 

الكتابة والتدوين وهو  الذي 
دخل  التاريخ مرتني ، فاملرة 

الأوىل حينما قاد املقاومة 
�سد ال�ستعمار الفرن�سي 

وا�ست�سهد على ار�ض اجلزائر 
الطاهرة واملرة الثانية حينما 

حط رحاله ك�سهيد باأر�ض 
اجلزائر بعد غياب دام 170 

�سنة فقد قطع راأ�سه يف 
معركة الزعاط�سة باأر�ض 

الزيبان وو�سعت جمجمته يف 
متحف امل�ستعمر الفرن�سي، 

فلهذا واحتفاء  بذاكرة هذه 
ال�سخ�سية التاريخية اأردنا 
اأن نكتب هذه الورقة  حول 

قائد املقاومة ببالد اأو لد 
نايل احلاج مو�سى بن احل�سن 

الدرقاوي .

رائد املقاومة ال�سعبية اجلزائرية1831 -1849

�سرية وجهاد �حلاج مو�سى بن �حل�سن �لدرقاوي  

اأ . �سليمان قا�سم
باحث يف التاريخ
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التدري�س و الإمامة بقرية 
حتمامت و تفلفال :

و يف �أول �أفريل 1944 جاءته جماعة من 
حتمامت  من  �حمد  �سي  �أوالد  عر�ش 
بتعليم  للقيام  معها  �لذهاب  منه  طالبة 
�أجرته  ،و  �لفتوى  و  �الإمامة  و  �الأوالد 
تتمثل يف  غلل �أمالك �مل�سجد ،و قدمو� 

له �إعانة قبل جميء ف�سل �حلرث .
�سعبة يف  كانت  �جلوية  �الأحو�ل  �أن  غري 
وعم  �لب�ساتني  يب�ست  ،فقد   1946 �سنة 
�الأو�ساع  ز�د  مما  �ملنطقة،و  �جلفاف 
�سوء�  �آثار �حلرب �لكونية �ملدمرة ، مما 
�أجربه على �لتوقف عن �لتدري�ش  ،و رجع 
ولده  و  بعائلته  من�سور  �أوالد  قرية  �ىل 
�آخر  يف  �هلل   رحمه  �لوهاب  عبد  �الأول 

عام 1946 .
و يف هذه �ل�سنو�ت �لتى توىل فيها تعليم 
�لقر�آن ، حفظ على يديه ب�سيدي بركات 
25 طالب قر�آن ،و حفظ بقرية �لريف 15 

طالبا .

التدري�س و الإمامة بربيكة :

مت ��ستدعاء �ل�سيخ �سالح بن مدور  من 
مدير  �لدين  خري  حممد  �ل�سيخ  طرف  

بب�سكرة،  �لتعليم  و  �لرتبية  مدر�سة 
م،   1947 مار�ش  �أول  يف  �إليها  فانتقل 
من  عدد  مع  �ملدر�سي  �لتعليم  توىل  و 
حيث  م   1949 مار�ش  �إىل  �ملعلمني 
�لعلماء  جمعية  طرف  من  حتويله  مت  
�مل�سلمني �جلز�ئريني �ىل مدينة بريكة 
من �أجل رفع �لنز�ع �لذي كان و�قعا بني 
معلمي �ملدر�سة و �إمام �مل�سجد ب�سبب 
�ل�سيا�سية  �ملو�قف  يف  �الختالف 
لالأحز�ب، فذهب و توىل �سالة �جلمعة 
و �لدر�ش للكبار يف �مل�سجد ،مع �لقيام 
بالتعليم باملدر�سة �أوال  لوحده، ثم مع 
�أ�سهر  �أربعة  �آخر، و مكث مدة  مدر�ش 
، و  �لتاأم �جلمع  �أن ز�ل �خلالف و  �إىل 
�ل�سيد   تاأ�س�ست جمعية جديدة ير�أ�سها 
هذه  خالل  ز�ره  قد  ،و  عي�سى  باعلى 

كمفت�ش  �لغ�سريي  حممد  �ل�سيخ  �لفرتة 
للتعليم .

الإمامة بقرية اأولد من�سور :

يف �آخر �سنة 1949 رجع �ىل قرية  �أوالد 
حممد  �ل�سيخ  بها  حل  وعندما  من�سور، 

�لغ�سريي ز�ئر� عائلته، طلبت منه جماعة 
�لقرية تعيني �ل�سيخ �سالح بن مدور كاإمام 
، فو�فق على  بالقرية  للدرو�ش  و معلم 
يدر�ش  وبقي  �لتعيني  جاءه  و  �لطلب، 
بالقرية ،مما مكنه من جتهيز �ملدر�سة 
بامل�ساعي  قام  باالإمامة.كما  �لقيام  و 

لبناء م�سجد بو�د �لذئب و �ملدر�سة .

يف مدر�سة الرتبية و التعليم 
بب�سكرة :

�أخرى  �آخر �سنة  1952 �نتقل مرة  يف  
جمعية  من  بطلب  ب�سكرة  مدينة  �ىل 
توىل  و  �لتعليم،  و  �لرتبية  مدر�سة 
�لو�قعة  �جلديدة  باملدر�سة  �لتدري�ش 
�ل�سيخ  د�سنها  و�لتي  �حل�سي�ش  ب�سوق 
 1952 �سنة  �البر�هيمي  �لب�سري  حممد 
م، و ز�ول �لتعليم بها حتت �إد�رة �ل�سيخ 
علي مغربي ثم �ل�سيخ �أحمد �ل�رسحاين، 
منهم:  �ملعلمني  من  زمرة  جانب  �ىل 
�ل�سيخ حممد �لعابد �جلاليل، و�الأ�ستاذ 
ـ،  �ملحامي  ـ  مر�وي  �ل�سادق  حممد 
 ، ميموين  عمار  بن  بلقا�سم  و�ل�سيخ 
معا�ش  �لطيب  �أحمد  �ل�ساعر  و�ل�سيخ 
،و�ل�سيخ  �لقماري  بلقا�سم  و�ل�سيخ   ،
حممد  و�ل�سيخ  بخو�ش،  مغزي  حممد 
�أنه كان  �لقنطري . كما  �ل�رسيف بالل 

�لعلماء  جمعية  يف  ع�سو�  �لثورة  قبل 
بطاقة  ميلك  و  �جلز�ئريني  �مل�سلمني 

عامل .
�الإ�سالمية  للك�سافة  �ملوؤيدين  من  و 
�جلز�ئرية ،و ي�سجع تالمذته �الأنا�سيد 

�لوطنية �حلما�سية .

م�ساركته يف الثورة :

يقوم  مدور  بن  �ل�سالح  �ل�سيخ  كان  كما 
�حلرب  و  �لرتبوية  مهمته  على  زيادة 

،ب�سفته  �لثورة  يف  ،بالت�سبيل  قائمة 
حيث  �ملايل،  �ملكتب  ب�سوؤون  �ملكلف 
�لعمال  من  �ملالية  �حلو�الت  تاأتيه 
جهات  عدة  ومن  بفرن�سا  �جلز�ئريني 
و  ت�سجيلها  ،فيتوىل  �الأور��ش  بناحية  
بن  م�سطفى  مثل  للم�سريين  تقدميها 

بومعر�ف و �الأمني ميموين .
�ل�سهيد  �رس  �أمني  كان  كما 
�لعر�يف بركات رئي�ش �ملنظمة 
�ملدنية جلبهة �لتحرير بب�سكرة 
�ىل مار�ش  �أخر عام 1958  من 

.1961
 و حتى بعد غلق مدر�سة �لرتبية 
 1957 �سنة  �أو�خر  �لتعليم يف  و 
�جلهادي   عمله  يو��سل  بقي 
�أوالد  بقرية  ��ستقر  .و  كم�سبل 

ميمون يف عام 1959 .
دكانا  فتح  1960م  عام  يف  و   
للتجارة بثمن بع�ش �ملح�سنني 
عمله  مو��سلة  مع  بالقر��ش 

لفائدة �لثورة .
وكان يلتقي مع �أفر�د من جي�ش 
�لتحرير منهم �لف�سيل و عر�مي  و حممد 

�لطاهر  و غريهم .

ن�ساطه بعد ال�ستقالل:

من  ��ستدعاوؤه  ،مت  �لقتال  توقيف  بعد 
طرف �سباط �جلي�ش و منهم: علي مزياين 
عبد  �ل�رسيف  حممد  و  با�سا  �ل�سعيد  و 
زعطوط،  عني  بقرية  لالجتماع  �ل�سالم 
�الإ�رس�ف  و  �لتعليم  تنظيم  منه  وطلبو� 
عليه باجلهة �لتي ت�سمل  تفلفال �ىل غاية 
غويف  ببلدة  ��ستقر  .لهذ�  عقبة  �سيدي 
مع عائلته، �ىل غاية يوم �ال�ستفتاء على 

��ستقالل �جلز�ئر .
وز�رة  ،طلبت  �حلكومة  ت�سكيل  بعد 
�لرتبية من �ملعلمني �لذين كانو� ينتمون 
�لثورة �لرجوع �ىل  �لتعليم قبل  �ىل �سلك 
 ، ذلك  يف  رغبو�  ما  �إذ�  �لتعليم  ميد�ن 
فقدم مرتجمنا  طلبه و عني بقرية غويف. 
لكن يف �أول يناير 1963 جاءه �ل�سيخ �أحمد 
�ل�رسحاين مدير �الأوقاف بوالية �الأور��ش 

�جلمعة  ل�سالة  �الإمامة  تويل  منه  وطلب 
بجميع  قام  و  فا�ستجاب،  تفلفال  بقرية 
م�سالح �الأوقاف بكامل �مل�ساجد ببلدية 
و  للقر�آن  �ملعلمني  كمر�قبة  غ�سرية، 
،و   13 �مل�ساجد  عدد  كان  و  �الأئمة 
تطوع باالإفتاء يف �لنز�عات �لعرو�سية 
،و  �هلل  علمه  مبا  �لفقهية  �مل�سائل  و 
بالعرف  �ملتنازعني  بني  يف�سل  كان 
�ملبادئ  و  �ملعامالت  يف  �جلاري 

�لفقهية.

ن�ساطه التعليمي بقرى غ�سرية 
و بب�سكرة :

�لتعليم  �إىل  رجع   1964 عام  �آخر   يف 
على  ح�سوله  بعد  منه،  بطلب 
�الأقدمية فيه ملدة 18 �سنة و ثمانية 
�لباكالوريا  �سهادة  مب�ستوى  �أ�سهر 
و�حدة  �سنة  ،فعلم  مدر�ش-  -رتبة 
بتكوت ثم �سنة 1965 بغويف ثم بكاف 

�لعرو�ش من 1967 �إىل 1969 .
ب�سكرة بطلب  �ىل مدينة   �نتقل  بعدها   
�لبنات  مبدر�سة   1970 �سنة  فعلم  منه، 
بجنان الندو، ثم حول �إىل مدر�سة بركات 
عبد �لرحمان يف �آخر �سنة 1970 م و بقي 
تاريخ ح�سوله   1977 مار�ش  �أول  �ىل  بها 

على  �لتقاعد . 

ن�ساطه ال�سيا�سي واخلريي و 
الفتوى :

منذ �ال�ستقالل و �ل�سيخ �سالح بن مدور 
يقوم بالفتوى �ل�رسعية جمانا يف كل وقت، 
و ي�سافر مع �لنا�ش �ىل �الأرياف و �لقرى 
�لتي يقع فيها �لنز�ع . مل يكن يبخل على  
حمتاجا  يرد  ال  و  مربر،  لعذر  �إال   �أحد 
�لدينية على  . كما توىل رئا�سة �جلمعية 
قام  �لتي  �الأعمال  ،ومن  غ�سرية  م�ستوى 
بها  ت�سجيل �أمالك �الأوقاف لكل م�سجد 
بهذ�  �ملتعلقة  �لوثائق  كل  ،و  بغ�سرية 
لد�ئرة   �لعد�لة  مقر  يف  توجد  �مللف 
�لدينية  �ل�سوؤون  مديرية  مبقر  و  �أري�ش 
بباتنة ،كما  �أ�رسف على بناء م�سجد قرية 
تفلفال ،و م�سجد قرية كاف �لعرو�ش، و 
�مللوك  ب�سطر  عمارة  بن  حي  م�سجد 

مبدينة ب�سكرة .
حزب  بق�سمة  ع�سويته  �ىل   باالإ�سافة 
و  بتفلفال  �لوطني   �لتحرير  جبهة 
ع�سويته يف �ملجل�ش �ل�سعبي �لبلدي مع 
�ملرحوم نز�ر ،و�نتخب �لع�سو �الأول يف 

جمل�ش �لبلدية برئا�سة  �ل�سيد �رس�رة .
توقفت عن هذ� �لن�ساط  �الإد�ري يف �سنة  
�سعد  م�سجد  �إمامة  توليه  بعد   ،1990
بب�سكرة  �بن عمارة  �أبي وقا�ش بحي  بن 
على  زيادة  �سنو�ت  �ست  ملدة  متعاقد� 

�الإفتاء .
وفاته :

 تويف �ل�سيخ �ل�سالح بن مدور رحمة �هلل 
عليه مبدينة ب�سكرة يوم �ل�سبت 15جمادى 
2009م،  ماي   09 �ملو�فق  1430ه  �الأوىل 
موكب  يف  �لعالية  حي  مبقربة  ودفن 
جنائزي ح�رسه تالمذته و �أ�سدقاوؤه من 
�أبنه  و  عليه  �سلى  قد   ، و�لعلماء  �الأئمة 
�ل�سيخ حممد يخلف �إمام م�سجد قور�ري 

بب�سكرة . فطيب �هلل بالرحمات ثر�ه .

تناول الأ�ستاذ �سعدي بزيان 
يف مقالة حملت عنوان )�ساهد 

على ميالد احلركة الإ�سالحية 
جلمعية العلماء يف الأورا�س 

( ن�سرت يف جريدة – الب�سائر 
بتاريخ  ال�سادر   860 – العدد 

29 ماي 2017  عدة اأ�سماء  كان 
لها دورها امل�سهود  و املوؤثر يف 
انت�سار احلركة الإ�سالحية 

مبنطقة جبل احمر خدو  
بالأورا�س ،منهم ال�سيخ عمار 

بن �سي اجلودي و ال�سيخ بلقا�سم 
بن عمار ميموين و ال�سيخ حممد 

يكن الغ�سريي و ال�سيخ اأحمد 
بن ال�سعدي ميموين وغريهم، 

لكنه اأ�سار يف ثنايا مقاله اىل اأنه 
)ومع الأ�سف ال�سديد ل اأملك 
اأي معلومات وافية عن ال�سيخ 
�سي ال�سالح بن مدور وهو من 

قرية اأولد من�سور( ،لهذا 
ف�سلت الوقوف عند حمطات 
بارزة يف م�سرية  هذا املربي 
الذي ق�سى حياته يف خدمة 

الرتبية و التعليم و ن�سر العلم 
على املنابر مبنطقة غ�سرية وما 

جاورها من القرى ومبدينة 
ب�سكرة قبل الثورة التحريرية 

التي كان اأحد جنودها 
الأتقياء املجهولني و بعد 

ال�ستقالل،عالوة على ن�ساطه 
املعترب يف حقل الإ�سالح 

الجتماعي  . و يكفيه فخرا 
اأنه اأحد تالمذة باعث النه�سة 

الوطنية يف اجلزائر ال�سيخ عبد 
احلميد بن بادي�س .

من رجال احلركة الإ�سالحية بالأورا�س

�ل�سيخ �سالح بن مدور �لغ�سريي

بقلم :اأ / الأخ�سر رحموين .
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الدويل  الالعب  يقرتب 
من  فار�س  حممد  اجلزائري 
جديد  فريق  اإىل  االنتقال 
بعد  مغايرة  مغامرة  وخو�س 
�سبال  ناديه  عن  رحيله  تاأّكد 
اإىل  االأخري  �سقوط  عقب 
االيطالية،  الثانية  الدرجة 
حيث ك�سفت تقارير اإعالمية 
الزيو  نادي  اإدارة  اأن  ايطالية 
اإنهاء  على  تو�سك  روما 

الظهري  التعاقد مع  اإجراءات 
االأي�رس للمنتخب الوطني ومل 
يتبق �سوى االإم�ساء على العقد 
واإعالن ال�سفقة ر�سميا، حيث 
مل مير املو�سم املميز الذي 
"الكالت�سيو"  فار�س يف  قّدمه 
اهتمام  حمل  يجعله  اأن  دون 
يف  كبرية  اأندية  طرف  من 
فريق  غرار  على  ايطاليا 
وفريونتينا  كالياري  تورينو 

اأي�سا، اإال ان الوجهة اجلديدة 
لفار�س تقرتب اأكرث من الزيو 

الذي انهى املو�سم املن�رسم 
جدول  من  الرابع  املركز  يف 
يف  يخو�س  و�سوف  الرتتيب 
املو�سم اجلديد دوري اأبطال 
اأوروبا، وح�سب نف�س امل�سادر 
فغن عملية توقيع الالعب مع 
يجري  �سوف  اجلديد  فريقه 

مع بداية االأ�سبوع املقبل.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  ا�ستعاد 
�سهية  بغداد بوجناح  اجلزائري 
اإىل  وعاد  جمددا  التهديف 
قاد  بعدما  ال�سباك  معانقة 
فريه ال�سد اإىل خطف فوز مثري 
جمعته  التي  املواجهة  خالل 
اأول ام�س بامل�سيف نادي قطر 
دوري  من   21 اجلولة  حل�ساب 
جنوم قطر، حيث متكن مهاجم 
اإنهاء  من  الوطنية  الت�سكيلة 

االأهداف  ت�سجيل  مع  القطيعة 
ثماين  مدار  على  امتدت  التي 
وجنح  التوايل،  على  مقابالت 
نقاط  ثالث  فريق  اإهداء  يف 
للهدف  توقيعه  عقب  ثمينة 
الوقت  يف  املقابلة  يف  الوحيد 
ال�سائع منها، عندما متكن من 
تنفيذ  خالل  اجلميع  خمادعة 
وجنح  الركنية  زمالئه  اأحد 
خطف  اإىل  العايل  باالرتقاء 

عانقت  ناجحة  براأ�سية  الكرة 
�سباك ا�سحاب االأر�س، ومتكن 
التهديفية يف  رفع ح�سيلته  من 
انطالق  منذ  القطري  الدوري 
اإىل  احلايل  الكروي  املو�سم 
اإىل  و�سعد  هدفا،   13 جمموع 
و�سافة هدايف البطولة القطرية 
والعب  مواطنه  رفقة  منا�سفة 
وعلى  ابراهيمي  يا�سني  الريانة 
هداف  عن  وحيد  هدف  بعد 

اأكرم  ال�سد  يف  زميله  الدوري 
ر�سيده  يف  ميلك  الذي  عفيف 

جمموع 14 هدفا.
عي�شة ق.

اجلزائر  مولودية  فريق  اإدارة  توا�سل 
عملية اال�ستقددامات حت�سبا لالنطالق 
اجلديد،  الكروي  للمو�سم  التح�سري  يف 
اول  ر�سميا  اعلنت  فقد  الغر�س  ولهذا 
داودي  ال�سنغايل  الالعب  انتداب  اأم�س 
الذي  العقد  على  وقع  الذي  اإي�سال 
ثالثة  ملدة  العا�سمي  بالنادي  يربطه 
املولودية  اإدارة  متكنت  حيث  موا�سم، 
القمي�س  حلمل  الالعب  اإقناع  من 
االأحمر واالأخ�رس وانتقل اأول اأم�س اإىل 
العقد قادما  اأين وقع على  الفريق  مقر 
من اأهلي برج بوعريريج الذي ف�سخ معه 
العقد وحت�سل على اأوراق ت�رسيحه بعد 
املالية  امل�ستحقات  ت�سوية  مطالبته 
االإدارة  وتهديده  بها  يدين  التي  العالقة 
املنازعات  اإىل جلنة  باللجوء  الربايجية 
تو�سل  اأين  حقوقه،  حت�سيل  اأجل  من 
الطرفني  ير�سي  حلول  اإىل  معها 
باحل�سول على جزء من اأمواله والتنازل 
على  احل�سول  مقابل  �سهرية  اأجور  عن 
انتقاله  مهمة  وت�سهيل  ت�رسيحه  اأوراق 
اإىل مولودية اجلزائر، ويعترب �سيال الذي 

�سبق له اي�سا حمل األوان وفاق �سطيف 
لت�سكيلة  اجلديدة  التعاقدات  ثاين 
االأ�سبوع  خالل  التعاقد  بعد  "العميد" 
املن�رسم مع العب �سبيبة �سكيكدة معاذ 
اإدارة  نفت  خمتلف،  �سياق  يف  حداد. 
االأخبار  اأملا�س  النا�رس  عبد  الرئي�س 
االأخرية  ال�ساعات  خالل  راجت  التي 
جابو  املوؤمن  عبد  الالعب  رحيل  حول 
االإدارة،  مع  عقده  وف�سخ  الت�سكيلة  عن 
اأين اأو�سح امل�سوؤولني يف الفريق اأن جابو 
موعد  اإثر  على  ام�س  اول  �سباح  تنقل 
حمدد معه من اأجل احلديث معه حول 
تخفي�س اأجرته ال�سهرية يف ظل الو�سع 
املتلي ال�سعب الذي يتواجد عليه النادي 
العا�سمي مثل بقية الفريق ب�سبب توقف 
الن�ساط الكروي على مدار خم�سة اأ�سهر 
اإثر انت�سار وباء كورونا، اأين  كاملة على 
جاء يف بيان االإدارة اأن االجتماع بجايو 
انتهى يف ظروف مثالية تطرقوا خالله 
اإىل املو�سم املقبل واأكدوا اأنهم يعولون 
عليه كثريا حت�سبا للمواعيد التي تنتظر 

املولودية م�ستقبال.
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عي�شة ق.

من  املقابلة  تخو�س  التي 
بعد  وذلك  االأ�سا�سية،  الت�سكيلة 
ثمن  اإياب  مباراة  عن  غيابه 
والتي  اأمام ريال مدريد،  النهائي 
على  باجللو�س  خاللها  اكتفى 
اأطوارها  ومتابعة  البدالء  مقاعد 
دون لعب اأي دقيقة، اأين تتحدث 
عن  بريطانية  اإعالمية  م�سادر 
عودة  اأجل  من  قائمة  امكانية 

التكتيكية  احل�سابات  اإىل  حمرز 
كان  الذي  الكتالوين  للمدرب 
ال�سابقة  املقابلة  يف  عليه  ف�سل 
الالعب ال�ساب فودين الذي رافق 
يف  وخي�سو�س  �سرتلينغ  الثنائي 
للنادي  االأمامية  القاطرة  قيادة 
حمرز  اأن  واالأكيد  "ال�سماوي"، 
لقب  اأول  معانقة  على  يعول 
الكروي،  م�سواره  يف  اأوروبي 
االألقاب  بجميع  فاز  الذي  وهو 
لي�سرت �سيتي  املحلية مع فريقيه 

االجنليزيان،  �سيتي  ومان�س�سرت 
ومل يتبق له �سوى لقب املناف�سة 
تعترب هدف  التي  االأم،  االأوروبية 
القارة  يف  االأندية  كبار  يطارده 

العجوز.
نادي  خريج  رفقاء  و�سيكون 
موعد  على  الفرن�سي  لوهافر 
�سهرة اليوم مع اأخذ مواجهة ليون 
اأي مفاجاأة  ماأخذ اجلد، وتفادي 
فّجرها  كان  التي  مثل  �سارة  غري 
عندما  االأملاين  اليبزيغ  نادي 

مدريد  اأتلتيكو  ام�س  اول  اأق�سى 
اإزاحة  له  �سبق  الذي  اال�سباين 
الفارطة  الن�سخة  لقب  حامل 
املناف�سة،  من  ليفربول  نادي 
وبالتايل فاإن حمرز ورفقائه اأمام 
�سوف  التي  املقابلة  اأخذ  مهمة 
ب�سبب  واحدة  مواجهة  يف  تلعب 
مير  التي  اخلا�سة  الظروف 
وباء  انت�سار  اإثر  على  العامل  بها 
لتجاوز  الالزمة  باجلدية  كورونا 
مي�سال  الرئي�س  ت�سكيلة  عقبة 

تعرف  ان  ينتظر  اأين  اوال�س، 
امليدان �رساعا جزائريا  اأر�سية 
االأ�سول  و�ساحب  حمرز  بني 
اجلزائرية ح�سام عوار الذي �سبق 

الدور  يف  املفاجاأة  اإحداث  له 
جوفنتو�س  نادي  باإق�ساء  ال�سابق 
النجم  �سفوفه  يف  يلعب  الذي 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

يلتقي الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز رفقة ناديه مان�ش�شرت �شيتي االجنليزي �شهرة 
اليوم نادي اأوملبيك ليون الفرن�شي يف مباراة تندرج حل�شاب الدور ربع النهائي من مناف�شة 

دوري اأبطال اأوروبا، حيث ي�شعى املان �شيتي اإىل اقتطاع تاأ�شرية املرور اإىل املربع الذهبي يف 
املواجهة التي جتري على ملعب خو�شيه الفاالندي مبدينة ل�شبونة الربتغالية، وينتظر اجلمهور 

اجلزائري روؤية قائد املنتخب الوطني �شمن كتيبة املدرب اال�شباين بيب غوارديوال

املان �شيتي ي�شعى اإىل االإطاحة باأوملبيك ليون يف دوري ابطال اأوروبا

حمرز ي�ضطدم بعوار يف �ضراع تاأ�ضرية املربع الذهبي

�شدد انهم يركزون على التكوين والعودة غلى �شكة االألقاب

عنرت يحي: م�ضروعنا الريا�ضي ميتد لثالثة موا�ضم ونطالب الأن�ضار بال�ضرب

لنادي  اريا�سي  املدير  �سّدد 
�رسورة  على  العا�سمة  احتاد 

الريا�سي  امل�رسوع  على  ال�سرب 
الذي جاءت به االإدارة اجلديدة 
مرافقتها  اأجل  من  للفريق 
للنجاح يف جت�سيده مثلما يطمح 
اإليه اأن�سار الفريق، حيث اأعرب 
ب�ساأن  كبري  تفاوؤل  عن  املعني 
النتائج  حت�سيل  من  التمكن 
اخلطوط  خالل  من  املرجوة 
التي ي�سمها امل�رسوع  العري�سة 
مع  و�سعه  مت  الذي  الريا�سي 
االإدارة الحتاد العا�سمة، اإال اأنه 
واالأوفياء  االحتاد  ع�ساق  طالب 
الوقت  منحهم  �رسورة  اإىل 
على  العمل  اأجل  من  الكايف 

جت�سيد امل�رسوع وهو املر الذي 
اأجل  من  �سنوات  ثالث  يحتاج 
الوقوف على النتائج التي ميكن 
املطاف،  نهاية  يح�سلها يف  اأن 
وقال الالعب الدويل اجلزائري 
التلفزيون  مع  حوار  يف  ال�سابق 
العمومي اأن م�رسوعه الريا�سي 
للحكم  اأعوام  ثالثة  مدة  يحتاج 
ي�سعون  اأين  على مدى جناعته، 
الفريق  يف  االأمور  حت�سني  غلى 
والرتكيز على التكوين واالهتمام 
لبناء  حت�سبا  ال�سبانية  بالفئات 
م�ستقبل النادي العا�سمي خالل 
اأنه  وا�ستطرد  املقبلة،  االأعوام 

اختار الطاقم الفني الطي يقوده 
فران�سوا  الفرن�سي  املدرب 
اأجل  من  منه  �سعيا  �سيكوليني 
جاءبه  الذي  امل�رسوع  تطبيق 
احلالية  االإدارة  مع  عليه  واتفق 

الحتاد العا�سمة.
للخ�رس  ال�سابق  القائد  اأو�سح 
العا�سمة  احتاد  ادارة  اأمننح 
مينعها  لن  للتكوين  االأولوية 
على  املوا�سلة  يف  التفكري  من 
بخ�سو�س  االحتاد  تقاليد 
اأ�سار  اأين  باالألقاب،  التتويج 
االهتمام  مينحون  �سوف  اأنهم 
ت�رسيف  اأجل  من  االأول  للفريق 

التواجد �سمن  الوانه من خالل 
وحمبي  االأن�سار  طموحات 
اللونني االأ�سود واالأحمر، واأ�رس 
الريا�سية  الهياكل  توفري  اأن 
اإجناح  اأجل  من  �رسوري  اأمر 
امل�رسوع الريا�سي الدارة احتاد 

العا�سمة.
اإدارة  اقدمت  اآخر،  �سياق  يف 
التوقيع  على  هادي  الغني  عبد 
لل�سكك  الوطنية  ال�رسكة  رفقة 
من  ي�ستفيد  اتفاقية  احلديدية 
اأبناء  ت�سكيلة  العبو  خاللها 
من  قطار  على  "�سو�سطارة" 
يف  ال�ستعماله  االأوىل  الدرجة 

تقودهم  التي  التنقالت  خمتلف 
غلى املالعب داخل الوطن وذلك 
حت�سبا للمو�سم الكروي اجلديد، 
نوعها  من  االأوىل  اخلرجة  وهي 
اإىل جانب  الوطنية،  االأندية  بني 
على  امل�سوؤولني  با�رس  ذلك، 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
عملية التطهري اخلا�سة مبختلف 
حت�سبا  للملعب  التابعة  املرافق 
اإىل  قريبا  العودة  المكانية 
رفع  عند  الريا�سية  الن�ساطات 
ال�سلطات العليا احلجر ال�سحي 

ب�سبب وباء كوفيد 19.
عي�شة ق.

االإدارة تنفي رحيل جابو وتوؤكد اأنها تعول عليه حت�شبا 
للمو�شم اجلديد

ال�ضنغايل �ضيال يلتحق مبولودية 
اجلزائر ويوقع عقد 3 موا�ضم

رفع غلته التهديفية اإىل 13 هدفا على بعد هدف وحيد عن �شدارة الهدافني

بوجناح ي�ضتعيد �ضهية التهديف ويهدي ال�ضد انت�ضارا ثمينا

مر�شح للتوقيع على العقد ابتداء من اال�شبوع املقبل

فار�س يقرتب من الن�ضمام اإىل لزيو روما

عي�شة ق.
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الأملاين  الألعاب  �صانع  اأكد 
ال�صخ�ص  اأنه  اأوزيل  م�صعود 
الوحيد الذي �صيقرر موعد رحيله 
الندليزي،  اأر�صنال  نادي  من 
مدربه  ت�صكيلة  عن  ابعاده  برغم 
ال�صباين ميكل اأرتيتا، ومل يحمل 
تف�صي  منذ  اأر�صنال  األوان  اأوزيل 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 
النادي  �صعي  عن  تقارير  و�صط 
للتخل�ص من راتبه ال�صخم، حيث 
يتقا�صى الالعب البالغ 31 عاماً 
األف   350 يبلغ  اأ�صبوعياً  راتباً 

 458 يعادل  ما  ا�صرتليني  جنيه 
اإىل  يرتق  مل  لكنه  دولر،  األف 
قدومه  منذ  التوقعات  م�صتوى 
من ريال مدريد ال�صباين، وقال 
»كانت  اثلتيك:  ذي  اأوزيل ملوقع 
الأمور �صعبة لكني اأحب اأر�صنال، 
ولي�ص  اأذهب  متى  �صاأقرر  اأنا 
يف  »اأظهرت  وتابع  الآخرين«، 
اإىل  العودة  املا�صي قدرتي على 

الفريق و�صاأظهر ذلك جمدداً«.
اأنه ي�صتحق فر�صة  اأوزيل   ويرى 
تخو�ص  »ل  اأر�صنال  مع  جديدة 

تكن  مل  اإذا  متتالية  مباريات   10
بلياقة جيدة، ل�صت جيداً مبا فيه 
جيداً«،  تت�رصف  ل  اأو  الكفاية 
ور�صي اأرتيتا والعديد من لعبي 
بن�صبة  رواتبهم  تقلي�ص  اأر�صنال 
12،5% يف اأفريل املن�رصم نتيجة 
لفريو�ص  املالية  التداعيات 
اأوزيل مل  لكن  كورونا امل�صتجد، 
وهو  التقلي�ص  هذا  على  ي�صّوت 
يعتقد: »هذا القرار رمبا اأ�صعف 
امل�صتطيل  على  نزويل  فر�ص 

الأخ�رص«.

املدير  ناجل�صمان  جوليان  علق 
انت�صار  على  لاليبزيج،  الفني 
فريقه اأمام اأتلتيكو مدريد  يف ربع 
اأوروبا،وقال  اأبطال  دوري  نهائي 
ناجل�صمان خالل ت�رصيحات لقناة 
مباراة  »كانت  �صبورت«:  تي  »بي 
ب�صكل  اأتلتيكو  دافع  لقد  جيدة، 
جيد جًدا مثل كل املباريات، لكن 
يف  اأف�صل  الفريق  كنا  النهاية  يف 
ن�صنع  مل  اأننا  رغم  الأخري،  الثلث 
اأنهم  اإل  الفر�ص،  من  العديد 
كثرية«،  فر�صا  ي�صنعوا  مل  ا  اأي�صً
واأردف: »اأنا اأ�صعد رجل يف العامل، 
اأعتقد اأننا كنا اف�صل منهم، هناك 
م�صاعر كبرية لدى النادي والفريق، 
واأنا كمدرب اأتطلع اإىل الأمام، لذا 
التالية«،  للمباراة  ال�صتعداد  علينا 
من  الكثري  هناك  »لي�ص  واأ�صاف: 
الوقت لالحتفال، لكن رمبا نحتفل 
لقاء  على  نركز  ثم  الفندق،  يف 

باري�ص �صان جريمان«، وبخ�صو�ص 
»الفريق  قال:  النت�صار،  يف  دوره 
توتنهام  على  فاز  فاز،  من  هو 
لي�صت  فهذه  اأتلتيكو،  على  واليوم 
اإنها ريا�صة للفرق،  مباراة مدربني 
خلقنا فر�صا اأكرث من اأي فريق اآخر 
يواجه اأتلتيكو«، وا�صتطرد: »جنحنا 
تفاجاأنا  امل�صاحات،  ا�صتغالل  يف 
نوعا ما بعد ت�صجيل الهدف الأول، 
لكن ا�صتعدنا تركيزنا عقب التعادل 

ومل نخف�ص روؤو�صنا«.
وحول اللقب، قال: »ل اأريد التحدث 
يف  نرغب  بالطبع  لكننا  عنه،  الآن 
اأن جنتاز  النهائي، قبله علينا  بلوغ 
اأحد الفرق الكبرية، اإنه فريق قوي 
املدرب  وتابع  ومنتع�ص«،  للغاية 
�رصيعني  نكون  اأن  »يجب  ال�صاب: 
جًدا على طول اخلط اخللفي، لأنه 
ميكنك  ل  مواقف  هناك  �صتكون 
مبفردك،  هوؤلء  �صد  الدفاع  فيها 

حاول  عندما  اأتالنتا  فعل  كما 
الدفاع اأمامهم بطريقة واحد �صد 
واحد، هناك الكثري من النجوم يف 
يكون  لن  الأمر  لذا  الفريق،  هذا 
م�صيدا  ناجل�صمان  اختتم  �صهاًل«، 
ب�رصعة  يتطور  »ليبزيج  بناديه: 
للبوند�صليغا  و�صلنا  اأن  منذ  كبرية، 
اأبطال  لدوري  التاأهل  يف  جنحنا 
اأوروبا 3 مرات، وما زلنا نلعب يف 
اأ�رصع  التطور  هذا  البطولة..  هذه 

من املعتاد«.

مدرب  �صيميوين  دييغو  قال 
اأتلتيكو مدريد، عقب الإق�صاء 
اأوروبا  اأبطال  دوري  من 
النهائي  ربع  يف  باخل�صارة 
كل  قدم  فريقه  اإن  بنتيجة 
و�رصح  املباراة،  يف  لديه  ما 
على  اخل�صارة  عقب  �صيميوين 

يف  األفالدي  جوزيه  ملعب 
ل�صبونة: »اأنا مقتنع اأننا قدمنا 
كل  املباراة،  يف  لدينا  ما  كل 
اإىل  واأ�صار  حقا«،  لدينا  ما 
طويال  كان  املو�صم  هذا  اأن 
هناك  »كان  مو�صحا:  و�صاقا، 
للعب،  العودة  ثم  طويل  توقف 
متتالية،  مباراة   11 وخو�ص 
الدخول  يف  الرتكيز  واإعادة 
يف اأجواء دوري الأبطال �صواء 
من  اأ�صبوع  ثم  ل،  اأم  اأردت 
التوقف ثم العودة للتدريبات«، 
واأردف: »حاولنا اإعطاء كل ما 
كما  ت�رص  مل  الأمر  لكن  لدينا 
روؤو�صنا  نرفع  اأن  علينا  نريد، 
العام  يف  لرفعها  نعود  واأن 
باأن  �صيميوين  واأقر  اجلديد«. 

لعبيه:  على  تفوق  املناف�ص 
املواجهات  يف  علينا  »تفوقوا 
ويف  الأخطاء  ويف  الفردية 
ونحن  للقاء،  جيدا  التح�صري 
املباراة  يف  الدخول  كلفنا 
بع�ص ال�صيء«، ووا�صل: »رمبا 
املواجهة   1-1 التعادل  بعد 
لكن  اأكرث،  هادئة  اأ�صبحت 
عندما كانوا يف اأ�صواأ حالتهم 
الذي  الثاين،  الهدف  �صجلوا 
اأنهى مباراة ف�صلنا خاللها يف 
ويرى  لعبنا«،  اأ�صلوب  فر�ص 
�صيميوين اأنه ل توجد اأية اأعذار 
»اأعجبني  م�صيفا:  للهزمية 
كان حا�صما ميتلك  املناف�ص، 
نحن  اأما  والنتعا�صة  احليوية 

فعانينا«.

النجم  نفى م�صدٌر مقّرب من 
رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل 
اإّنه  تقول  التي  الأخبار  كّل 
من  بر�صلونة  على  ُعر�ص 
�صحيفة  معه،  التعاقد  اأجل 
عن  نقلت  الإ�صبانّية  »اأ�ص« 
جنم  من  مقربني  اأ�صخا�ص 
هذه  كل  اإن  قولهم  جوفنتو�ص 
ال�صّحة  عن  عارية  الأخبار 
الفريق  اأّن  علم  كذلك  اما،  تمَ
اأي عر�ص  الكاتالوين مل يتلّق  
من طرف رونالدو، وكان اأحد 

قال  الإ�صبان  ال�صحافّيني 
�صي«  بي  »بي  مع  حديث  يف 
جورج  اأعلم  جوفنتو�ص  اإّن 
رونالدو  اأعمال  وكيل  مينديز 
اأن يجد له فريقا اآخر ما دفعه 
من  عّدة  اأندية  على  لعر�صه 
جريمان  �صان  باري�ص  اأبرزها 
به  رونالدو  ا�صم  ارتبط  الذي 
ال�صحفي  اأ�صار  كما  ُموؤّخرا، 
رونالدو  عودة  فكرة  اأن  اإىل 
من  رف�صها  مّت  مدريد  لريال 
وو�صل  امللكي  النادي  قبل 

الأمر اإىل عر�ص رونالدو على 
ليونيل  بجانب  للّعب  بر�صلونة 

مي�صي.

مارك-اأندريه  اأمام  متاحة  الفر�صة  �صتكون 
تري �صتيغن حار�ص بر�صلونة الإ�صباين لإثبات 
يف  واحد  رقم  احلار�ص  مركز  يف  اأحقيته 
نوير  مانويل  ح�صاب  على  اأملانيا  منتخب 
تري  ميونيخ.ي�صارع  بايرين  عرين  حامي 
اأف�صل  كاأحد  مكانته  ثبت  الذي  �صتيغن 
الت�صكيلة  حرا�ص العامل لإيجاد مكان له يف 
بودو  وقال   ، اأملانيا.  ملنتخب  الأ�صا�صية 
العديد  »يف  ال�صابق:  اأملانيا  حار�ص  اإيلغرن 
حرا�ص  تيز  التي  وامليزات  ال�صفات  من 

اأعتربهما  احلديث،  الع�رص  يف  املرمى 
ال�صابق  الأملاين  الدويل  ويرى  مت�صاويني«، 
اللعب  مت�صابه يف  الثنائي  اأن  عاماً   53 البالغ 
على اخلط، املواجهات الفردية، �صخ�صيتيهما 
وحتى يف ركالت الرتجيح، ال اأن ايلغرن يعترب 
اأن نوير يتمتع بح�صور اأقوى كقائد يف منطقة 
كاحلار�ص  عدة  اأعوام  وبعد  فريقه،  جزاء 
رقم 2 يف املنتخب، نفذ �صرب تري �صتيغن يف 
�صبتمرب املا�صي. اإذ اأثار �صخباً عندما �رصح 
اأنه ل يتفهم ملاذا نوير حار�ص اأملانيا الأول ل 

يزال خياراً ل بديل عنه للمدرب يواكيم لوف، 
�رصاحة  بكل  اأويل  ال�صابق  بايرن  رئي�ص  ورد 
و�رصا�صة معترباً اأن تري �صتيغن لي�ص له احلق 
 34 البالغ  نوير  وبات  مبركزه،  املطالبة  يف 
الدولية،  م�صريته  نهاية  من  قريباً  رمبا  عاماً 
�صتيغن  تري  اأمام  متاحة  الفر�صة  �صتكون  لذا 
الأبطال  كدوري  مهمة  م�صابقة  يف  عاماً   28

لإظهار اأنه احلار�ص الف�صل.      
بقامة 1،93 م على ح�صاب  يتفّوق نوير بدنياً 
مواطنه 1،87 م وي�صتفيد من كل �صنتمرت من 

داخل  لعب  اأو  مهاجم  اي  مل�صايقة  ج�صمه 
املنطقة، اإذ يرى ايلغرن: »احلار�صني ي�صتهالن 
يف  جيدين  وكليهما  منطقتيهما  من  الهجمة 
لعب دور الالعب رقم 11 على اأر�ص امللعب، 
ال  هائل  ب�صكل  الدور  هذا  لعب  نوير  اأن  اإذ 
اأن تري �صتغني اجلديد بات اأف�صل من الن�صخة 
الأ�صلية:، وقال املدافع بينديكت هوفيدي�ص 
كاملقارنة  »اإنها  موؤخراً:  اعتزل  الذي 
والربتغايل  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  بني 

كري�صتيانو رونالدو، كالهما عظيمان«.

حقق ليبزيج فوًزا �صعبًا على نظريه 
اأتلتيكو مدريد بهدفني مقابل هدف، 
يف املباراة التي جمعتهما اأول ام�ص 
من  النهائي  ربع  الدور  مبناف�صات 
اأوروبا، �صجل الإ�صباين  دوري اأبطال 
اأدامز  تايلر  والأمريكي  اأوملو  داين 
و88،   50 بالدقيقتني  ليبزيج  هديف 
اأحرز الربتغايل جواو فيليك�ص  بينما 
هدف اأتلتيكو الوحيد من ركلة جزاء 
يف الدقيقة 71، وتاأهل ليبزيج للدور 
الأبطال  دوري  من  النهائي  ن�صف 
جريمان  �صان  باري�ص  ليواجه 

مدريد  اأتلتيكو  ودع  بينما  الفرن�صي، 
بداأت هادئة من  املباراة  امل�صابقة، 
املحاولت  غياب  و�صط  الطرفني 
الأوىل،  الدقائق  يف  املرمى  عن 
�صافيت�ص  ارتقى  التا�صعة  وبالدقيقة 
اجلميع  فوق  مدريد  اأتلتيكو  مدافع 
�صهلة  و�صلت  راأ�صية  كرة  و�صدد 
كرا�صكو  وكاد  جولك�صي،  للحار�ص 
بهدف  مدريد  لأتلتيكو  يتقدم  اأن 
وتوغل  الكرة  ا�صتلم  بعدما  اأول، 
داخل املنطقة ليطلق قذيفة باجتاه 
من  ليبزيج  حار�ص  جنح  املرمى 

اإبعادها لركنية. يف الدقيقة 50 تكن 
ليبزيج من ت�صجيل الهدف الأول بعد 
الكرة  بو�صول  انتهت  تريرات  عدة 
اإىل �صابيت�رص يف اجلانب الأمين الذي 
اأوملو  مرر كرة عر�صية وجدت داين 
الذي �صدد الكرة براأ�صية يف ال�صباك 
ركلة  احت�صاب  اللقاء  حكم  ورف�ص 
بعدما   ،62 بالدقيقة  لأتلتيكو  جزاء 
داخل  وانطلق  الكرة  لودي  ا�صتلم 
احلكم  ومينحه  لي�صقط  املنطقة 
بطاقة �صفراء، بعدما راأى عدم وجود 
اأوباميكانو، وح�صل جواو  خطاأ على 

لأتلتيكو  جزاء  ركلة  على  فيليك�ص 
بعد عرقلته داخل املنطقة  مدريد، 
يف  الربتغايل  لينجح  كلو�صرتمان  من 
التعادل  وي�صجل  بنجاح  ت�صديدها 
اأدامز  تايلر  وتكن  الدقيقة،  يف 
الدقيقة 72 من  الذي حل كبديل يف 
لاليبزيج،  قاتل  ثاٍن  هدف  ت�صجيل 
بعد هجمة مرتدة �رصيعة و�صلت اإىل 
و�صدد  الكرة  ا�صتلم  الذي  الأمريكي 
ت�صديدة  اجلزاء  منطقة  خارج  من 
اأتلتيكو  مبدافع  ا�صطدمت  قوية 

لتُغري اجتاهها وت�صكن ال�صباك.

دوري ابطال اأوروبا

ليبزيج يطيح بالأتلتيكو ويبلغ ن�ضف النهائي

�ضراع الزعامة بني مانويل نوير و تري �ضتيغن

�ضيميوين: عانينا اأمام ليبزيج وقدمنا كل ما لدينا

بر�ضلونة مل يتلَقّ عر�ضا ل�ضتقدام رونالدو

ناجل�ضمان: لن نكرر خطاأ اأتالنتا

البي اأ�س جي مهدد 
بغياب نافا�س اأمام 

ليبزيج
اأو�صح نادي باري�ص �صان جريمان 
امل�صابني  الالعبني  موقف  اأم�ص 
ليبزيغ  اأمام  امل�صاركة  من 
املقررة الثالثاء املقبل، يف ن�صف 
وقال  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي 
ر�صمي:  بيان  يف  جريمان،  �صان 
»غادر كيلور نافا�ص مباراة اأتالنتا 
بعد اأن �صعر ببع�ص الأمل يف اأوتار 
الركبة اليمنى عقب اإبعاده لإحدى 
»اأكدت  واأ�صاف:  الكرات«، 
الفحو�صات والرنني املغناطي�صي 
ذات  الع�صلة  يف  تزق  حدوث 
و�صيتم فح�ص  الفخذية،  الراأ�صني 
ال�صبت  يوم  اأخرى  مرة  حالته 
الثالثاء  مباراة  يف  م�صاركته  لكن 
يفقط  قد  وبالتايل  موؤكدة«،  غري 
له  كان  الذي  درعه  الفريق جهود 
دور كبري يف �صعود الفريق لن�صف 

نهائي الأبطال.
مباراة  �صيلفا  تياغو  »اأنهى  وتابع: 
الركبة  اأوتار  يف  باإ�صابة  اأتالنتا 
الفحو�صات  واأكدت  اليمنى، 
املغناطي�صي  والرنني  الطبية 
وهناك  خفيف،  تزق  حدوث 
يوم  م�صاركته  ب�صاأن  تفاوؤل 
ماركو  »يوا�صل  واأكمل:  الثالثاء«، 
امل�صبح  يف  اليومي  عمله  فرياتي 
و�صيعاد  التدريبات،  دراجة  وعلى 
تقييم حالة الالعب الإيطايل يوم 
ليفني  »يوا�صل  واأمت:  ال�صبت«، 
اخلا�صة  التعايف  برنامج  كورزاوا 
وعلى  الريا�صية  ال�صالة  يف  به 

اأر�ص امللعب«.

اأوزيل: اأنا من يقرر موعد رحيلي عن اأر�ضنال
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ق.ل

�أن  حمدونة   د.  �لباحث  و�أ�ضاف 
�أق�ضى  من  يعترب  �النفر�دي  �لعزل 
�ليه  تلجاأ  �لتي  �لعقوبات  �أنو�ع 
و�ضع  خالل  من  �الحتالل  �ضلطات 
بفوهة  معتمة  زنز�نة  يف  �الأ�ضري 
للنف�س  متعبة  �ضميكة  حديدية 
�ملكان  هو�ء  حترك  ال  و�ضيقة 
حتت  و�أحياناً  رطبة  وبجدر�ن 
ب�ضجن  نيت�ضان  عزل   ( كما  �الأر�س 
�لتحرك  ي�ضتطيع  بالكاد   ) �لرملة 
بد�خلها ولفرت�ت طويلة من �لزمن، 
ويحرم خالل فرتة �لعزل �الأ�ضري من 
�أب�ضط �حلقوق �الإن�ضانية و�الأ�ضا�ضية  
�إر�ضال  �أو  وحماميه،  ذويه  كزيارة 
، و�حلرمان من  �لر�ضائل  و��ضتقبال 
�مل�ضرتيات �إال ب�ضلع حمدودة جد�ً، 
و�لثقافة  �لتعليم  �أدو�ت  من  ومنعه 
 ، كالتلفاز  �لكهربائية  و�الأجهزة 
للخروج  جد�ً  حمدود  وقت  ومنحه 
للفورة يف مكان �ضيق ومقيد �الأيدى 
خالل �لتنقل وغري ذلك من عقوبات 
موزعة  �لعزل  �أق�ضام  �أن  و�أ�ضاف   ،

بجناحيه  �ل�ضبع  كبئر  �ضجون  على 
وجلبوع،  كيد�ر،  و�أهلي  �أي�ضل 
وع�ضقالن و�لرملة و�ضطة وكفار يونا 

وغري ذلك من �ضجون ومعتقالت .
من  جمموعة  حمدونة  د.  وبني 
�لعزل  �أن  توؤكد  �لتى  �لدر��ضات 
ج�ضدية  �أثار�ً  يخلف  �النفر�دى 

�ملدى  بعيدة  عميقة  ونف�ضية 
 ، كاال�ضطر�بات  مثل  لتجاوزها 
�أحياناً  �لرغبة  وعدم  للعزلة  و�مليل 
 ، �لو��ضع  �لف�ضاء  مع  �لتعامل  من 
وحاالت حادة من �الرتباك و�لتوتر، 
بعد  تتال�ضى  �أن  �ضاأنها  من  ولكن 
و�لزمن  �حلرية  وبفعل  مدته  �نتهاء 

�جلانب  على  �ل�رضر  يقت�رض  وال   ،
�لطبية  �لتقارير  �أثبتت  بل   �لنف�ضي 
�لعزل  �أن  �لتاأويل،  يقبل  ال  مبا 
�جلهاز  يف  باأمر��س  �الأ�ضري  ي�ضيب 
و�لقلب  �لدموية  و�الأوعية  �له�ضمي 
و�الإرهاق  �لن�ضفي  و�ل�ضد�ع 
�لقلب  دقات  و��ضطر�بات  �ملزمن، 
حمدونة  د.  ودعا   . �لتنف�س  و�ضيق 
جمل�س حقوق �الإن�ضان �لتابع لالأمم 
�حلقوقية  �ملنظمات  و  �ملتحدة 
�ل�ضغط  وجمموعات  و�الإن�ضانية 
�لتى  و�التفاقيات  �لقو�نني  حلماية 
و�حلرب  �ل�ضلم  فى  �الن�ضان  حتفظ 
لاللتز�م  ��رض�ئيل  على  و�ل�ضغط   ،
و  �الأ�رضى  حماية  على  و�لعمل  بها 
مو�جهة هذه �لعقوبة غري �الن�ضانية 
مبقت�ضى  �الن�ضان  لكر�مة  �مل�ضيئة 
�العالن  من  �خلام�ضة  �ملادة 
و�ملادة   ، �الن�ضان  حلقوق  �لعاملي 
�خلا�س  �لدويل  �لعهد  من  �ل�ضابعة 
و  و�ل�ضيا�ضية  �ملدنية  باحلقوق 
ملناه�ضة  �ملتحدة  �الأمم  �تفاقية 
ع�ضو  دولة   147 باأغلبية   �لتعذيب 

قامت بالت�ضديق عليها .

العزل االنفرادي للأ�سرى الفل�سطينيني 

عقوبة خطرية ترتك اآثارًا نف�سية عميقة
حذر مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة من �سيا�سات �سلطات االحتلل االإ�سرائيلي واأجهزة 

االأمن واإدارة م�سلحة ال�سجون االإ�سرائيلية التى ت�ستخدم بحق االأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون 
واملعتقلت �سيا�سات ترتك اآثاراً نف�سية غائرة يف اأعماق نفو�سهم اإىل فرتات طويلة جداً كالعزل االنفرادي على 

اأتفه الق�سايا ولفرتات طويلة متكث اأ�سهراً و�سنوات بهدف تدمري نف�سية االأ�سري وعقابه بو�سائل غري ج�سدية 
وال ترتك اأثاراً على ج�سمه ك�سواهد للملحقة اأمام املوؤ�س�سات احلقوقية والدولية .

ِرنا نقول...  من اأَ�سْ
�سالٌم لبريوت

كتب االأ�سري با�سل االأ�سمر- 
 �سجن اإي�سل

يف �ل�ضاد�ضة وثماين دقائق بالر�بع من �آب 
ح�ضب توقيت �نفجار مرفاأ بريوت، توقفت 
�الأ�ضياء  و�ضكنت  �لدور�ن  عن  �الأر�س 
كّل  �رتد�د�ته  فو�ضلت  مكانها،  غري  يف 
و�الأذناب  �مل�ضايخ  عرو�س  فهّزت  مكان، 
الأنها  بريوت،  حا�رضو�  �لذين  و�الأمر�ء 
وعلى  عليهم  ع�ضّية  و�ضتظل  كانت 
د�خل  �إلينا  �رتد�د�ته  وو�ضلت  �أ�ضيادهم، 
حلّت  �لكارثة  وكاأن  �الإ�رض�ئيلية،  �ل�ضجون 
مبنارة ر�م �هلل، يف بيت رميا، يف بيتنا بل 
�ملاآقي  من  �لدموع  ن�ضبت  ودو�خلنا... 
وكبارك  �ضغارك  �لقلوب  بكت  بريوت،  يا 
�لذين ق�ضو� يف �لفاجعة، �أملاً وحزناً وحباً 
لك وعليهم يا بريوت، نهبوِك و�أمعنو� فيِك 
تقبياًل وف�ضاد، وبقيِت �الأم �حلاين حا�ضنة 
من ال بيت له ومن ُهّجر من �أر�ضه وتاآمر 
�لغرباء  على  ع�ضّية  جلدته،  �أبناء  عليه 
مل  �ملنيع،  و�ل�ّضد  و�ملتاآمرين  و�ملحتلني 
تك�رض عزميتك حروباً تو�لت، وعلى �ضخرة 
�لطامعني  �أحالم  كل  تك�رّضت  مقاومتك 
�ل�ضغرية  فاأنت  و�ملطّبعني،  و�ل�ضما�رضة 
�مَللحمة  و�لنهاية،  �لبد�ية  و�لكبرية، 
حتت  من  و�لوالدة  �ل�ضهادة  و�لبطولة، 
عهدناِك  كما  قومي  عنقاءنا  يا  �لّرماد، 
يا  َم�ضاء،  و�أ�ضد  قوة  �أكرث  جديد  من 
عا�ضمة �ملقاومة و�حلرية و�النت�ضار�ت، 
يا �ضانعة �لثقافة و�حل�ضارة و�ملجد... ال 
�لدمار  فم�ضاهد  �لفاعل...  مُيكن جتهيل 
و�جلرحى  �ل�ضهد�ء  و�ضور  �ملفجعة 
بالذ�كرة  تُعيدنا  �مل�رضدين،  �آالف  ومئات 
من خاللها  �أُريد  وما   ،2006 حلرب متوز 
و�ملتاآمرين  �لعدو  نف�س  فهو  حتقيقه، 
�أنف�ضهم، و�مل�رضوع �لقدمي �جلديد نف�ضه 
�أُريَد من تلك  وبال�رضورة �لنتيجة نف�ضها، 
�حلرب والدة �رضق �أو�ضط جديد كما جاء 
�الأمريكية  �خلارجية  وزيرة  ل�ضان  على 
وُمطّبع  تابع  �آنذ�ك،  ر�ي�س  كوند�ليز� 
وُم�ضت�ضِلم ور�ضم خارطة جديدة للمنطقة 
�ل�ضهيوين  �لكيان  و�أطماع  رغبات  ِوفق 
�إال  �ملقاومة،  ر�أ�س  و�لهدف  و�أذنانه، 
�ل�ضغري  �لبلد  هذ�  و�ضمود  �ملقاومة  �أن 
قطعت ر�أ�س هذ� �ملولود �مل�ضخ �مل�ضمى 
�رضق �أو�ضط جديد. �إن �إهمال هذه �لكمية 
�لهائلة من نرت�ت �الأمونيا يف قلب وع�ضب 

بريوت ال مُيكن و�ضعه حتت �إطار �لف�ضاد 
�ل�ضلطوي �ملتعاقب فقط، و�إمنا خمزون 
عند  ال�ضتخد�مه  وحتري�ضي  تدمريي 
��ضتخبار�ت  �أجهزة  و�أن  خا�ضة  �لطلب، 
و�الإ�رض�ئيلية  �الأمريكية  �ل�رض  ُخما�ضي 
و�لفرن�ضية و�ل�ضعودية و�الإمار�تية حا�رضة 
فبعد  �ملرفاأ،  يف  وبالوكالة  فاعل  ب�ضكٍل 
خالل  ومن  �خلما�ضية  هذه  ف�ضلت  �أن 
لالأ�ضف،  �أي�ضاً  �للبنانية  �الأحز�ب  بع�س 
وخنقه  �هلل  وحزب  بريوت  مبحا�رضة 
�الإرهابيني  �لتكفرييني  باإر�ضال  ع�ضكرياً 
وحما�رضته  �لعقوبات  بو�ضع  و�قت�ضادياً 
عمقه  عن  بف�ضله  و�جتماعياً  دولياً، 
�خلما�ضية  هذه  �ضارعت  حيث  �لعربي، 
و�ملطالبة  �مل�ضوؤولية  لتحميله  و�أدو�تها 
�ل�ضارع  تاأليب  وحماولة  �ضالحه  بنزع 
للبنان  �مل�ضاعد�ت  وربط  عليه  �للبناين 
�ل�ضاحة  عن  وعزله  �ل�ضيا�ضي  باالإ�ضالح 
لالإ�ضالح،  ك�رضط  دوره  و�إنهاء  �للبنانية 
و��ضتخد�م  �لطاولة  قلب  �إىل  عمدت 
�الأحر�ر  �إن  بالتفجري.  �مُلخّباأة  �مل�ضيبة 
يف �ل�ضارع �للبناين على غالبيتهم مدركني 
يف  تاأ�ضي�ضه  منذ  �هلل  حزب  لدور  متاماً 
�ملن�رضم،  �لقرن  من  و�لثمانون  �خلام�س 
�ل�ضهد�ء  �آالف  قّدم  �لذي  �حلزب  فهذ� 
وقد  و�لت�ضحيات  و�الأ�رضى  و�جلرحى 
�رُضّد �أهله وُظلم، خا�س حروباً عّدة �ضد 
و�نت�رض  �ل�ضهيوين  و�لكيان  �لتكفرييني 
كر�مة  عن  دفاعاً  �جلنوب،  وحّرر  عليهم 
�لذي  لبنان  وم�ضتقبل  لبنان  وحّرية  لبنان 
�ضيكون ع�ضياً على �لك�رض، وهذ� ما �أكده 
فور  ماكرون  �ملغرور  فرن�ضا  طاوو�س 
�لفجيعة،  �أر�س  من  لفرن�ضا عائد�ً  عودته 
»�إّن  قوله  تر�مب  �ضيده  مع  �ت�ضال  يف 
بنتائج  جاء  �هلل  وحزب  لبريوت  ح�ضارنا 
�لفادحة  �خل�ضارة  من  فبالرغم  عك�ضية«، 
يختلف  �آب   4 بعد  ما  �ضيكون  للبنان 
�الإقت�ضادية  �ل�ضعد  كّل  على  قبله  عّما 
�أرجل  و�ضتقطع  و�ل�ضيا�ضية،  و�الجتماعية 
و�أي�ضاً  لبنان  �لعابثة يف  و�أيادي �خلما�ضي 
�لفاعل  �أن  �الأيام  و�ضتثبت  ب�ضفافية... 
�أن  من  �أكرب  �ل�ضغري  لبنان  و�أن  نف�ضه، 
ينهار، ما د�مت بريوت عا�ضمته ومقاومته 
�ملت�رضرين  مع  وت�ضامناً  باملر�ضاد. 
بالترّبع  �أتقّدم  �حلبيب  �للبناين  و�ل�ضعب 
تخفف  علّها  ب�ضيطة  كم�ضاهمة  بر�تبي 

�لقليل من جر�حكم.

الأ�سري املري�ض يو�سف مقداد 
بحاجة ملتابعة طبية

طالبت هيئة �ضوؤون �الأ�رضى و�ملحررين 
�إطار  يف  �جلنوبية  �ملحافظات  يف 
�الأ�رضى  حياة  و�إنقاذ  لن�رضة  حملتها 
�الإن�ضانية  �ملوؤ�ض�ضات  �ملر�ضى 
و�لعربية  �لفل�ضطينية  و�حلقوقية 
و�لدولية لل�ضغط على �الحتالل الإنقاذ 
�ل�ضجون  يف  �ملر�ضى  �الأ�رضى  حياة 
�الأ�ضري  �أن  م�ضيفة   ، �ال�رض�ئيلية 
حمد�ن  م�ضطفى  يو�ضف  �ملري�س 
مدينة  �ضكان  من  عاما(   54( مقد�د 
  ،2003/11/14 منذ  و�ملعتقل   ، غزة 
و�ملحكوم 21 عام يعاين من عدة م�ضاكل 
�ضحية يف �ضجون �الحتالل وي�ضتكي من 
�آالم يف �لظهر نتيجة للتحقيق �لقا�ضى 
�لطبية، وكذلك م�ضاكل  وعدم �ملتابعة 
يف �ملعدة دون نقله للعر�س على طبيب 

�الأ�رضى  �أن  �لهيئة  و�أكدت   . خمت�س 
�جر�ء  عدم  من  يعانون  �ملر�ضى 
و�لقيام  �لدورية  �ملخربية  �لفحو�ضات 
ب�ضور �الأ�ضعة ، ومن عدم وجود طو�قم 
طبية معاجلة من �إد�رة �ل�ضجون يف ظل 
منع �إدخال �لطو�قم �لطبية �ملتخ�ض�ضة 
وعدم  �لفل�ضطينية  �ل�ضحة  وز�رة  من 
�إجر�ء  �أو  �لالزمة  �لعالجات  تقدمي 
�لعمليات �جلر�حية لالأ�رضى . وطالبت 
و�حلقوقية  �الإن�ضانية  �ملوؤ�ض�ضات 
لل�ضغط  و�لدولية  و�لعربية  �لفل�ضطينية 
�الأ�رضى  حياة  الإنقاذ  �الحتالل  على 
�ل�ضجون  يف  �ملر�ضى  �لفل�ضطينيني 
وبنود  مبو�د  و�اللتز�م  �الإ�رض�ئيلية، 
و�لر�بعة  �لثالثة  جنيف  �تفاقيات 

و�لقانون �لدوىل �الإن�ضانى .

نادي االأ�سري

الحتالل اعتقل )24( مواطنًا من ال�سفة 
�أفاد نادي �الأ�ضري �أن قو�ت �الحتالل 
�عتقلت منذ ع�رض �أم�س وحتى فجر 
�خلمي�س2020/8/13  )24( مو�طناً 
�ضقيق  بينهم  �ل�ضفة،  من  على 
�ل�ضهيدة د�ليا �ضتيتي، وجنل �ل�ضهيد 
�أن�س  �الأ�ضري  �لوفا، وجنل  �أبو  مازن 
حثناوي. وقال نادي �الأ�ضري يف بيان 
له �أن مو�طنني جرى �عتقالهما من 
�ضتيتي  �أحمد  �ضالح  وهما:  جنني 
من خميم جنني وهو �ضقيق �ل�ضهيدة 
حثناوي  �أن�س  ور�ئد  �ضتيتي،  د�ليا 
حثناوي  �أن�س  �الأ�ضري  جنل  وهو 

عاماً.   )27( مدة  بال�ضجن  �ملحكوم 
ومن عدة بلد�ت يف ر�م �هلل و�لبرية 
مو�طنني  ثمانية  �الحتالل  �عتقل 
وهم: نا�رض عبد �للطيف �لربغوثي، 
رم�ضان  ونعيم  ن�ضار،  عبا�س  ور�ئد 
عبد  و�أحمد  قند�ح،  ومر�د  ن�ضار، 
و�ضالح  �لدب�ضي،  �حلافظ، وحممد 
�أبو  زيد  وحمدي  �لربغوثي،  ب�ضام 
زيد )37 عاماً(. فيما جرى �عتقال 
جرب  عقبة  خميم  من  ملو�طنني 
يف  تو�جدهما  خالل  �أريحا  يف 
عمر  �هلل  عبد  وهما:  حزما  بلدة 

ظالم،  كايد  ور��ضد  جحاجحه، 
روجيب  بلدة  من  �آخرين  ومو�طنني 
خالد  حممد  وهما:  نابل�س  يف 
�إىل  يُ�ضاف  عبادة.  وجنله  رو�جبه، 
نو�ورة  �هلل  عبيد  حممد  �ملعتقلني 
نو�ورة  �أ�ضعد  وبدر  عاماً(،   20(
ومو�طنني  حلم،  بيت  من  وكالهما 
من بلدة �لعي�ضاوية يف �لقد�س وهما: 
�إيا�س ح�ضني عبيد، وحممود حممد 
عبيد، �إ�ضافة �إىل �حلاج نهاد �لزغري 
من �لقد�س، وهو �أ�ضري �ضابق حترر 
�إبر�هيم  وز�هي  وجيزة،  فرتة  قبل 

وح�ضام  �ضابق،  �أ�ضري  وهو  �لق�ضول 
�ل�ضهيد مازن  �لوفاء جنل  �أبو  مازن 
�أبو �لوفا وهما من بلدة كفر �لديك 
�الحتالل  �أن  �إىل  يُ�ضار  �ضلفيت.  يف 
مرو�ن  �أحمد  �أم�س  م�ضاء  �عتقل 
يف  عنبتا  بلدة  من  عاماً(   31( فقها 
ملقابلة  ��ضتدعائه  بعد  طولكرم 
خمابر�ته، وخليل �أكرم عبيد لد�دوة 
من بلدة �ملزرعة �لغربية يف ر�م �هلل 
بعد ��ضتدعائه ملقابلة �أي�ضاً، �إ�ضافة 
�إىل حار�س �مل�ضجد �الأق�ضى �أحمد 

دالل.

ظروف �سعبة لالأ�سرى املر�سى يف مركز حواره
تقرير: اإعلم االأ�سرى

مركز  يف  �لقابعني  �الأ�رضى  يعاين 
من  �أ�ضري�   33 وعددهم  »حو�رة«، 
وخا�ضة  �ضعبة،  معي�ضية  �أو�ضاع 
يعانون  �لذين  �ملر�ضى  �الأ�رضى 
نتيجة  للغاية،  مقلقة  �ضحية  ظروفا 
تقدمي  وعدم  بحياتهم  �ال�ضتهتار 
�لعالج �لالزم لهم . وحتدثت تقارير 
حقوقية عن معاناة عدد من �الأ�رضى 
�لذين  حو�ره  مركز  يف  �ملر�ضى 
ترت�جع �ضحتهم ب�ضكل م�ضتمر نتيجة 

بحقهم  �ملتعمد  �لطبي  �الإهمال 
حياتهم،  على  خطورة  ي�ضكل  مما 
خميم  من  تيم«  �الأ�ضري«حممود  وهم 
عني بيت �ملاء مبدينة نابل�س، حيث 
ي�ضتكي من عدم �نتظام بدقات �لقلب 
يف  وي�ضاب  �الأع�ضاب،  يف  وم�ضاكل 
ت�ضنج  بحاالت  �الأحيان  من  كثري 
�الأ�ضري  طلب  وقد  للوعي.  وفقد�ن 
تزويده  �ملعتقل  �إد�رة  من  مر�ر�ً 
�الإد�رة  لكنها  ياأخذها،  �لتي  باالأدوية 
موجودة،  غري  �الأدوية  �أن  �دعت 
و�كتفت بعر�ضه على طبيب �ملعتقل 

لت�ضخي�س حالته بدون عالجه، علما 
�أن �الأ�ضري بحاجة لعناية طبية فائقة 
عاي�س  �الأ�ضري  يعانى  بينما  حلالته. 
من  عاماً(   23( �لع�س  �أبو  ��ضماعيل 
نابل�س،  مدينة  �رضقي  بالطة  خميم 
من نزيف وجرثومة يف �ملعدة جتعله 
ي�ضتفرغ ب�ضكل د�ئم، وقد مت عر�ضه 
لكنه  �ملعتقل  د�خل  �لطبيب  على 
وعند  يذكر،  عالج  �أي  له  يقدم  مل 
�عتقاله تعمد جنود �الحتالل �رضبه 
على معدته مما فاقم من حالته، وهو 
لكن  للم�ضفى  لنقله  ما�ضة  بحاجة 

�إد�رة �ملعتقل متاطل بتحويله. كذلك 
 17( م�ضطفى«  �أبو  »حممد  �الأ�ضري 
من  يعاين  نابل�س،   مدينة  من  عاماً( 
�أثناء  به و�العتد�ء عليه  �لتنكيل  �آثار 
عملية �عتقاله، حيث تعر�س لل�رضب 
هو  �الحتالل  جنود  يد  على  �ملربح 
�عتقالهم،  حلظة  �ل�ضبان  من  وعدد 
جنود  �لع�رضة  قر�بة  هاجمهم  حيث 
عليهم،  و�لدع�س  ب�رضبهم  وقامو� 
كما تعمد جنود �الحتالل �ضد �لقيود 
�لدماء  �إىل نزف  �أدى  على يديه مما 

من يديه.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

دويل

ق.د/وكاالت

العربية  اللغة  لي�شان�ش  على  ح�شل 
بن  الإمام حممد  جامعة  من  واآدابها 
يف  وبكالوريو�ش  الإ�شالمية،  �شعود 
كلية  من   1979 عام  الأمنية  العلوم 
يف  وماج�شتري  الأمنية،  فهد  امللك 
علوم احلا�شب الآيل من جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن كما ح�شل على 
دكتوراه يف هند�شة احلا�شوب والذكاء 
جامعة  من   1998 عام  ال�شطناعي 
اأدنربة يف اململكة املتحدة وهو وزير 
�شابق  �شعودي  ا�شتخبارات  و�شابط 
يعي�ش حاليا يف كندا، وت�شعى الريا�ش 
باإهدار  اتهامه  عرب  ا�شتعادته  اإىل 

املال العام.

اأهم املنا�سب:

عبد  بن  �شلمان  امللك  توىل  عندما 
العر�ش، يف 23 جانفي 2015،  العزيز 
دولة  وزير  من�شب  يف  اجلربي  ُعني 
اأُعفي  وع�شوا يف جمل�ش الوزراء، ثم 
 11 يف  ملكي  باأمر  املن�شبني  من 

�شبتمرب 2015.
جاءت هذه الإقالة بعد لقاء اجلربي، 
يف 2015، مبدير املخابرات املركزية 
الأمريكية حينذاك، جون برينان، يف 
بن  حممد  معرفة  دون  من  وا�شنطن 
وفوجئ  حاليا(.  العهد  )ويل  �شلمان 
وزير  ال�شابق،  ورئي�شه  اجلربي 
بن  حممد  الأمري  ال�شابق،  الداخلية 
ال�شعودي  التلفزيون  باإعالن  نايف، 
)�شحيفة  وظيفته.  من  اإقالته  خرب 
وا�شنطن بو�شت( يحمل اجلربي رتبة 
يف  عقود  اأربعة  ملدة  وعمل  لواء، 
وزارة الداخلية، وكان خالل الع�رشين 
لالأمري  اأمنيا  الأخرية م�شت�شارا  عاما 
حممد بن نايف، وزير الداخلية وويل 

العهد ال�شابق.
من  اأمني  م�شت�شار  من�شب  �شغل 
الداخلية،  وزارة  املمتازة يف  الدرجة 
�شوؤون  اإدارة  ومدير   ،2010 عام 
وكان  الوزارة،  يف  والأفراد  ال�شباط 
ال�شيا�شية  ال�شوؤون  جمل�ش  يف  ع�شوا 
امللك  كلية  يف  عمل  كما  والأمنية، 

فهد الأمنية.

اأبرز مهامه:

عمل  عاما،   20 نحو  مدى  على 
ال�شابق،  العهد  ويل  مع  اجلربي 
اإ�شالح  نايف، على  الأمري حممد بن 
اأهم  اأحد  وكان  ال�شتخبارات،  جهاز 
جهود  يف  كثريا  �شاهم  كما  �شباطه، 
»القاعدة«،  تنظيم  ملكافحة  اململكة 
مع  اأمنيا  الريا�ش  تن�شيق  عرب 

وا�شنطن.
خا�ش  �شندوق  على  اجلربي  اأ�رشف 
بن  اهلل  عبد  الراحل  امللك  اأن�شاأه 

الإرهاب،  ملكافحة  العزيز،  عبد 
يف   2001 �شبتمرب   11 هجمات  بعد 
يعمل  املتحدة ظل اجلربي  الوليات 
بن  لالأمري حممد  �شخ�شيا  م�شت�شارا 
نايف حتى مت اإعفاء الأخري من ولية 
جوان  يف  الداخلية،  ووزارة  العهد 
2017، فغادر اجلربي بعدها اململكة 
اإىل كندا، خوفا من مالحقة ال�شلطات 

ال�شعودية.

اتهامات �سعودية:

اإن  تقول  ال�شعودية  الر�شمية  الرواية 
اجلربي اأهدر هو وم�شاعدوه نحو 11 
منها  الدولة،  اأموال  من  دولر  مليار 
اأنف�شهم،  على  اأنفقوها  دولر  مليار 
بن  حممد  الأمري  مع  عمله  خالل 
اأكرب  ثاين  اجلربي  كان  حيث  نايف، 
الداخلية،  وزارة  يف  نافذة  �شخ�شية 
واأدار �شندوقا خا�شا للوزارة ي�رشف 
جهود  على  احلكومي  الإنفاق  على 
»وول  )�شحيفة  الإرهاب.  مكافحة 

�شرتيت جورنال« الأمريكية(.
جمع  �شعوديني،  حمققني  بح�شب 
واثنان  اأخيه  وابن  و�شقيقه  اجلربي 
دولر  مليار  من  اأكرث  م�شاعديه،  من 
ول  مبا�رشة،  مدفوعات  �شورة  يف 
مليارات  حول  حتقيقات  هناك  تزال 
تدفقات  من  الأخرى  الدولرات 
مالية وعقود متت من الباطن. )»وول 

�شرتيت جورنال«(.
مواقف بارزة:

ال�شعودية  تورط  اجلربي  عار�ش 
لأنه  2015(؛  )منذ  اليمن  حرب  يف 
م�شمونة  وغري  مكلفة  اأنها  يرى  كان 
اأثبتت  الذي  املوقف  وهو  النتائج، 
الإذاعة  )هيئة  �شحته.  الأيام 
اأن  وقبل  �شي(  بي  بي  الربيطانية 
عمه،  بابن  �شلمان  بن  حممد  يطيح 

ويل العهد الأمري حممد بن نايف عام 
2017، وي�شعه قيد العتقال املنزيل، 
كان قد اأ�شعف موقعه، عرب الإطاحة 
وعلى  الداخلية،  يف  منه  باملقربني 
ي�شغل  كان  الذي  اجلربي،  راأ�شهم 
مبجل�ش  وع�شو  دولة  وزير  من�شب 

ال�شوؤون الأمنية وال�شيا�شية.

اأهمية اجلربي:

من  جدا  مقربة  �شخ�شية  »اجلربي 
تاريخ يف وزارة  نايف، وله  حممد بن 
له  اأمنيا  م�شت�شارا  وكان  الداخلية، 
بن  وكان  للدولة،  وزيرا  يُعنينّ  اأن  قبل 
نايف يعتمد عليه منذ كان م�شت�شارا، 
وازداد  للوزارة  ترقيته  طلب  ثم 
اعتماده عليه بعد تعيينه وزيرا، حتى 
الداخلية  عمل  من   %80 ينجز  �شار 
احل�شا�ش«. )تغريدة للمغرد ال�شعودي 

»جمتهد« يف �شبتمرب 2015(.
»ال�شندوق  باأنه  اجلربي  يو�شف 
نايف،  بن  حممد  لالأمري  الأ�شود« 
ولديه اأ�رشار الأ�رشة احلاكمة وميتلك 
معلومات عن  تت�شمن  وثائق  اجلربي 
بن  حممد  الأمري  وممتلكات  اأر�شدة 
بن  حممد  العهد،  ويل  ي�شعى  نايف 
لأغرا�ش  عليها،  للح�شول  �شلمان، 
تتعلق بال�شغط على �شلفه. )اجلزيرة 

نت(.
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأ�شادت 
باجلربي، الأ�شبوع املا�شي، قائلة اإنه 
للوليات املتحدة  »كان �رشيكا مهما 
عمل  �شاعد  الإرهاب.  مكافحة  يف 
اإنقاذ  املتحدة يف  الوليات  مع  �شعد 
وال�شعوديني«.  الأمريكيني  اأرواح 
الأمريكية  اخلارجية  با�شم  )متحدث 
الربيطاين(  اآي«  اي�شت  »ميدل  ملوقع 
وجه اأربعة اأع�شاء يف جمل�ش ال�شيوخ 
اجلمهوري  احلزبني  من  الأمريكي، 
والدميوقراطي، يف جويلية املا�شي، 

ترامب،  دونالد  الرئي�ش  اإىل  ر�شالة 
و�شعه  يف  ما  بذل  اإىل  فيها  يدعونه 
اللذين  اجلربي،  وعمر  �شارة  لتحرير 
يف  ال�شعودية  ال�شلطات  اعتقلتهما 
»بلومبريغ«  )موقع  املا�شي.  مار�ش 

الإخباري الأمريكي(.
وثائق  على  لع  مَطنّ اجلربي  اأن  كم 
ح�شا�شة  معلومات  على  حتتوي 
يخ�شى ويل العهد اأن ت�شبب �رشرا له. 

)م�شادر مطلعة لوكالة رويرتز(.
حمطات يف مالحقته:

تنقل  ال�شعودية،  من  فراره  بعد 
تركيا  هي  دول،  اأربع  بني  اجلربي 
واأخريا  املتحدة  والوليات  واأملانيا 
كندا، حيث طلبت ال�شلطات ال�شعودية 
لكنها  ت�شليمه،  الكندية  احلكومة  من 

رف�شت. )»وول �شرتيت جورنال«(.
كندا  من  ال�شعودية  طلبت  فقد 
ت�شليم  و2019،   2018 يف  مرتني، 
اجلربي اإليها، لكنها رف�شت الطلبني. 
لل�رشطة  الدولية  املنظمة  وحذفت 
من  اجلربي  ا�شم  )اإنرتبول(  اجلنائية 
ق�شيته  اأن  معتربة  املالحقة،  قوائم 

�شيا�شية. )نيويورك تاميز(.
الكاتب  اغتيال  من  اأ�شبوعني  بعد 
ال�شحفي ال�شعودي، جمال خا�شقجي، 
داخل القن�شلية ال�شعودية باإ�شطنبول، 
العهد  اأر�شل ويل   ،2018 اأكتوبر   2 يف 
النمر«، مكونا  »فرقة  اآخر من  فريقا 
)مدينة  تورنتو  اإىل  �شخ�شا،   50 من 
)موقع  اجلربي.  لغتيال  كندية( 

»ميدل اي�شت اآي«(.
وحتاول الريا�ش ا�شتدراجه من كندا، 
مبمار�شة �شغوط، منها مذكرة جلب 
من  اثنني  واعتقال  »الإنرتبول«،  عرب 

اأبنائه، منذ مار�ش املا�شي.

جلوء للق�ساء االأمريكي:

يف10  اأوت اجلاري، اأ�شدرت  حمكمة 
با�شتدعاء ويل  اأمرا ق�شائيا  اأمريكية 
�شلمان،  بن  حممد  ال�شعودي،  العهد 
بتدبري  متهمني  اآخرين  �شخ�شا  و12 
بينهم  اجلربي،  اغتيال  حماولة 
ال�شعودي  امللكي  الديوان  م�شت�شار 
والنائب  القحطاين،  �شعود  ال�شابق، 
ال�شتخبارات  لرئي�ش  ال�شابق 
ومدير  الع�شريي،  اأحمد  الع�شكرية، 
بدر  العهد،  لويل  اخلا�ش  املكتب 

الع�شاكر.
العهد  ويل  من  ر�شالة  ن�ش  ويوجد 
اجلربي  من  فيها  يطلب  ال�شعودي، 
 24 خالل  ال�شعودية،  اإىل  العودة 
الدعوى  )لئحة  ف�شيُقتل.  واإل  �شاعة 
الق�شائية( وخوفا على حياته، ت�شدد 
احلرا�شة  الكندية  الأمنية  ال�شلطات 
اآند  »غلوب  )�شحيفة  اجلربي.  على 

ميل« الكندية(.

هو �سعد بن خالد بن �سعد اهلل اجلربي )61 عاما(، وتعود اأ�سوله اإىل قبيلة عتبة، وهي من العائالت املعروفة يف 
مدينة حائل ال�سعودية، وكانت تقطن منطقة الربقا.

وزير و�سابط ا�ستخبارات �سعودي �سابق 

من هو �شعد اجلربي الذي يقا�شي ويل العهد ال�شعودي؟ 
.   اأقيل يف 2015 بعد لقائه مدير املخابرات االأمريكية من دون علم حممد بن �سلمان

.    عمل لنحو 20 عاما مع ويل العهد ال�سابق، االأمري حممد بن نايف
.     عار�ض تورط ال�سعودية يف حرب اليمن

تطبيع االإمارات

رف�س �شعبي و ترحيب غربي 
و�شمت عربي 

الر�شمي  التطبيع  اتفاق  يزال  ل 
واإ�رشائيل،  الإمارات  بني  للعالقات 
ودوليا،  عربيا  بقوة  اأ�شداوؤه  ترتدد 
لقي ترحيبا غربيا، مقابل رف�ش  اإذ 
عربية  وغ�شبة  قاطع،  فل�شطيني 
على ال�شعيد ال�شعبي واجهها �شمت 
الرئي�ش  اأعلن  واخلمي�ش،  ر�شمي. 
تو�شل  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
الإمارات واإ�رشائيل اإىل اتفاق و�شفه 
بـ«التاريخي«، قوبل بتنديد فل�شطيني 
وا�شع اإىل حد اعتباره »خيانة للقد�ش 
والق�شية الفل�شطينية«وعرب ح�شابهما 
»تقدم  ترامب:  قال  تويرت،  على 
تاريخي  �شالم  اتفاق  اليوم،  هائل 
اإ�رشائيل  العظيمني،  �شديقينا  بني 
رئي�ش  و�شف  فيما  والإمارات«، 
الوزراء الإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو، 

اإعالن التفاق بـ«يوم تاريخي«.
الربيطاين  الوزراء  رئي�ش  قال  فيما 
على  التفاق  اإن  جون�شون  بوري�ش 
بال�شفة، خطوة  ال�شم  تعليق خطط 
مرحب بها على طريق �رشق اأو�شط 
عام  اأمني  رحب  كما  �شالما  اأكرث 
اأنطونيو غوتريي�ش،  الأمم املتحدة، 
اأبيب  وتل  ظبي  اأبو  بني  بالتفاق 
باعتباره »فر�شة للقادة الإ�رشائيليني 
يف  النخراط  لإعادة  والفل�شطينيني 
مفاو�شات هادفة من �شاأنها حتقيق 

املمثل  واأعرب  الدولتني«.  حل 
لعملية  املتحدة  لالأمم  اخلا�ش 
ال�شالم يف ال�رشق الأو�شط، نيكولي 
مالدينوف، عرب  تويرت، عن اأمله يف اأن 
»تخلق التفاقية فر�شة لالإ�رشائيليني 
النخراط  لإعادة  والفل�شطينيني 
التفاق  وقوبل  املفاو�شات«.  يف 
بتنديد  الإ�رشائيلي«  »الإماراتي 
بارزة،  ف�شائل  من  وا�شع  فل�شطيني 
و«اجلهاد  و«فتح«  »حما�ش«  اأبرزها 
الإ�شالمي«، التي اأجمعت، يف بيانات 
»طعنة«  اعتباره  على  منف�شلة، 
بخا�رشة ال�شعب الفل�شطيني ون�شاله 
كما  ملوقفه  و«اإ�شعاف«  وت�شحياته 
عرب  الفل�شطينية،  القيادة  عدته 
للقد�ش  الإمارات  من  »خيانة  بيان 
الفل�شطينية«.  والق�شية  والأق�شى 
الإجماع  والبحرين  م�رش  وخرقت 
التفاق،  حيال  بال�شمت  العربي 
يف  واملنامة،  القاهرة  هناأت  اإذ 
باعتبار  ظبي  اأبو  ر�شمية،  بيانات 
التو�شل  فر�ش  »تعزز  اخلطوة  تلك 
الأو�شط«فيما  بال�رشق  ال�شالم  اإىل 
العربية،  التوا�شل  من�شات  تلقت 
بغ�شبة  واإ�رشائيل،  الإمارات  اتفاق 
اأن  تظهر  �شاخرة  ور�شومات  عاتية 
ينق�شه  ومل  جديدا  يكن  مل  التطبيع 

�شوى الإعالن.

داخل حمب�سه مب�سر

وفاة ع�شام العريان القيادي 
بـ"الإخوان" 

البارز  القيادي  اخلمي�ش،  توفى 
ع�شام  امل�شلمني  الإخوان  بجماعة 
م�رش،  يف  حمب�شه  داخل  العريان، 
وفق حماميه وو�شائل اإعالم حملية. 
عبداملق�شود،  عبداملنعم  وقال 
حمامي قيادات الإخوان لالأنا�شول، 
بوفاة  الأمنية  ال�شلطات  »اأبلغتني 
املحبو�ش(  باجلماعة  )القيادي 
العريان ول معرفة بالأ�شباب  ع�شام 
»ل  عبداملق�شود:  الآن«وتابع  حتى 
اأعرف ما اإذا كان العريان توفى داخل 
اأبلغت   )..( امل�شت�شفي  اأم  ال�شجن 
ما  اإجراءات  وبداأت  بوفاته،  اأ�رشته 
بعد الوفاة«. دون تفا�شيل اأكرث فيما 
بينها  حملية،  اإعالم  قالت و�شائل 
اخلا�شة،  اليوم«  »امل�رشي  �شحيفة 

اأزمة  اإثر  »طبيعية  العريان  وفاة  اإن 
 11:40 ال�شاعة  مفاجئة«وحتى  قلبية 
الداخلية  وزارة  ت�شدر  مل  ت.غ، 
العريان  وفاة  ب�شاأن  بيانا  امل�رشية 
 66 ناهز  عمر  العريان عن  وتوفى 
لعدة  تنفيذا  حمب�شه  داخل  عاما، 
ب�شجن طرة، جنوبي  اأحكام ق�شائية 
عدة  العريان  ع�شام  وتوىل  القاهرة 
منا�شب قيادية يف اجلماعة، قبل اأن 
يتم اإلقاء القب�ش عليه عقب الإطاحة 
بحكم الرئي�ش الراحل حممد مر�شي 
العريان  على  كما حكم   2013 �شيف 
 25( املوؤبد  بال�شجن  اأحكام  بعدة 
اقتحام  ق�شايا  اأبرزها  عاما(، 
قليوب،  واأحداث  ال�رشقية،  احلدود 

واأحداث البحر الأعظم.

الو�سط:2020/08/15
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اأ�سغر كاتبة يف اجلزائر "كوثر فاطمي" يف حوار لـ "الو�سط"

طموحي اأن اأ�صبح كاتبة متميزة وطبيبة الأطفال
انفردت يومية »الو�سط« يف هذا العدد بحوار خا�ص جمعها ب�سيفة متميزة ال تزال ت�سنع احلدث كونها اأ�سغر كاتبة يف اجلزائر اإنها »كوثر فاطمي« 

تلميذة يف الطور املتو�سط من مواليد 2008 ذاع �سيتها وطنيا وعربيا بن�ساطها الدوؤوب يف خمتلف التظاهرات الثقافية وامل�سابقات االأدبية التي 
تركت فيها ب�سمتها اخلا�سة على غرار م�سابقة »حتدي القراءة العربي« وغريها من امل�ساركات التي نالت خاللها عدة تكرميات وجوائز كما يف 

حوزتها اإ�سداران موجهان لفئة االأطفال ،وتك�سف لنا يف هذا اللقاء ال�سيق عن اأحالمها وطموحاتها يف الدرا�سة و م�سوارها االأدبي.

حاورها:اأح�سن مرزوق

 .       اأوال كيف تقدم كوثر فاطمي 
نف�سها للقراء ؟

مواليد  من  فاطمي  كوثر  اأنا   
اجلزائر  باتنة  مبدينة   13/08/2008
 ، متو�سط  اأوىل  الّدرا�سي  م�ستواي   ،
باملكتبة  الأدبية   الور�سة       خٌريجة 
حمّمد  العمومية  للمطالعة  الّرئي�سية 
يرتاأ�سها  كان  .الور�سة  ب�سكرة  ع�سامي 
�ساعر الّطفولة الأ�ستاذ جموعي    اأنفيف  
الأعلى،  الفردو�س  وا�سكنه  اهلل  رحمه 
اجلزائريني  الكتاب  احتاد  يف  ع�سو 
بالولية      الّطفولة  �سفرية   ، ب�سكرة  فرع 
ع�سو يف جمعية ب�سكرة تقراأ الّثقافية ، 

يل اإ�سداران بعنوان ق�س�س كوثر .

مع  حكايتك  بداأت  كيف        .  
الكتابة ، ومن اكت�سف موهبتك؟

مبّكر  وقت  منذ  بالقراءة  مرتبطة  كنت 
يل  رفيقا  الكتاب  عمري،اإتخذت  من 
اإنخرطت  عندما  الّرابعة  �سّن  منذ   ،
من  اهلّل  جعلها  والدتي  كانت  باملكتبة 
ورثة الفردو�س اّلعلى كانت يف البداية 
وهكذا  الّنوم  قبل  الق�س�س  يل  تقراأ 
عمري،  من      ال�ّساد�سة  �سّن  حتى 
واأقوم  مبفردي  بقراءتها  بداأت  بعدها 
وم�ساعدتها  منها  بطلب  بتلخي�سها 
يل         تعري  اهلل  حفظها  والدتي  كانت  يل، 
الق�س�س من املكتبه ،كنت اأقوم ببع�س 
اأن  اإىل  اخلا�س  دفرتي  يف  اخلرب�سات 
باملكتبة  الأدبيه  الور�سة  افتتاح  مّت 
مبواهب  تهتّم  الور�سة  الّرئي�سية     
...املكتبة  بها  فالتحقت  الأطفال 

فتحت يل اأبوابها ولزالت.
من  هي  الّرحمان  رعاها  اأّمي  اأقول 
والدي  من  وبت�سجيع  موهبتي  اكت�سفت 
 « اأنفيف  »جموعي  الأ�ستاذ  معلّمي  و 
رحمه اهلّل     الّذي كان يدعمني خطوة 

بخطوة حّتى طبع اأّول عمل.

 

الّذين  والكّتاب  تطالعني  ملن        .
حتّبني القراءة لهم ؟

واأحر�س  املجالت  جميع  يف  اأقراأ   
،والأدب  العلوم  يف  اأقراأ   ، الّتنّوع  على 
والّثقافة   واحلديث  والّدين  والّتاريخ، 
حّتى  املختلفة  املجالت  من  وغريها 
ل اأح�رص نف�سي يف جمال واحد ، لذلك 
اأحر�س على الّتنّويع واملوازنة بني كتابة 
 ، الأخرى  واملجالت  الأطفال  ق�س�س 
�سغفي  تبنّي  الّتي  الأكادميية  والّدرا�سة 
قراأت   ، فاأكرث  اأكرث  العربية  اللّغة  يف 
للكاتبة هدى موفق ،       الكاتب رابح 
خدو�سي، الكاتب الّدكتور حممد نا�رص 
 ، الكيالين  الّرزاق  عبد  الكاتب   ، �سالح 
الكاتب فا�سل الكعبي ، الكاتبة  فاطمة 
لطفي  م�سطفى  ،الكاتب  الّدين  �رصف 
من  العديد  قراأت  ...كما  املنفلوطي 
اللّغة         اإىل  املرتجمة  والروايات  الكتب 
العربية،قراأت للكاتب الّروائي  الك�سندر 
الكاتب   موبا�سان،  غيدو  دوما،الكاتب 
مارك توين ، الكاتب  فيكتور هيجو... 
العاملي  املحا�رص  للّدكتور      قراأت 
ابراهيم الفقي ...وغريهم كثري .            

اّلتي  الكتب  عن  حّدثينا        .  
�سدرت لك ، وما هو حمتواها؟

و  ق�س�سيتني  جمموعتني  اأ�سدرت   
تتكون  الأوىل  احلمد،املجموعة  هلل 
ة  وق�سّ  ، اآية  ة  ق�سّ ق�س�س:  ثالث   من 
ولكن...  عطلة  ة  وق�سّ   ، اأحالم  حلم 
تني  ق�سّ من  تتاألف  الّثانية  املجموعة 
ة  وق�سّ  ، الّريف  يف  كوثر  ق�ٌسة   :
ديقتان ، واجلدير بالذكر اأّن ال�سّيد  ال�سّ
مدير الّثقافة لولية ب�سكرة هو �ساحب 
وبني  بيني  كامل  م�سرتك  عمل  فكرة 
ب�سريي   �رصار  املبدع  الّر�سام  الّطفل 
الّثقافةبالّطباعة،  مديرية  وتكّفلت 
اأو�سانا  ،قّيم  فيها  واقعي  من  ق�س�سي 
تتمحور  احلنيف.ق�س�س  ديننا  بها 
والّراأفة  الفتيات  بني     الغرية  حول 
الأعذار  التما�س  ووجوب  باحليوانات 
للّطرف الأخر،املحافظة على البيئة...
ة من�سورة يف جملّة  الب�سكري  كما يل ق�سّ

غري بعنوان املكافاأة. ال�سّ

  .      ماذا عن م�ساركتك يف م�سابقة 
وكيف  العربي،  القراءة  حتدي 

ع�ست التجربة؟

القراءة  حتّدي  م�سابقة  يف  م�ساركتي 
بدران  الأ�ستاذ  اإ�رصاف  حتت  العربي 
واحلجر  القراءة  م�سابقة  هي  جمال، 
امل�سابقة   ، كورونا  زمن  يف    حي  ال�سّ
ت�سّم عّدة مراحل، املرحلة الأوىل هّي 
وتلّخ�سه،  كتاب   )25 فيه)  تقراأ  حتّدي 
رم�سان..و  �سهر  خالل     ذلك  وكان 
الّنهائية  للّت�سفيات  تاأهلت  اهلّل  بف�سل 
الأيام.. قادم  يف  املراحل  لبقّية  عقبى 
القراءة  حتّدي  لقب  انتزع  اأن  اأمتنى 
حي  ال�سّ واحلجر  »القراءة  بدرع  والفوز 
الّتحدي  اأحب  كورونا«ولأين  زمن  يف 
مفيدة  جتربة  هّي  الّتجربة  خ�ست 
اإّنها  ،اأعتقد  الوقت  نف�س  وممتعة   يف 
كان يف  الّتحدي  كون  نوعها  من  فريدة 
القراءة  ...  حقيقة  ظرف �سهر تقريبا 
وجتعلنا  العقلية  مهاراتنا        تنمي 
�سعداء .. ومل�سابقة حتّدي القراءة دور 
عيد  ال�سّ على  مهاراتي  تنمية  يف  فّعال 

ال�ّسخ�سي .

جهودك  نظري  تكرميك  مّت        .   
فرتة  خالل  االأطفال  مرافقة  يف 
عن  تقولني  ماذا  حي،  ال�سّ احلجر 

املبادرة ؟
طرف  من  احلمد  وهلل  تكرميي  مّت  لقد 
ب�سكرة،  لولية  الرّتبية  مدير  ال�سّيد 
وهذا ت�سجيعا للمبدعني واملوهوبني...
من  مبادرات  هكذا  مثل    اإعتماد 
قدرات  من  رفع  هو  امل�سوؤولني  طرف 
واملوهوب  املبدع  الٌطفل  ومعنويات 
وهذا ي�ساهم ب�سكل كبري يف   موا�سلة 
امل�سري نحو القّمة والّنجاح مب�سيئة اهلل، 
اأقول يجب تغيري نظرة جمتمعنا اإىل اأّن 
اإجنازات  حتقيق  على  قادرون  غار  ال�سّ

كبرية يف جّو من الّت�سجيع والّدعم.

يقال  حني  اإح�سا�سك  هو  ما        .   
اٌنك اأ�سغر كاتبة يف اجلزائر ؟

الأطفال  اأرى  عندما  اأكرث  ي�سعدين  ما   
ق�س�س  اأّنها  خا�سة  ق�س�سي  يقروؤون 

من الّطفل واإىل الّطفل.. اأمتنى اأن اأكون 
كاتبة  كبرية متمّيزة با�سداراتي.

الّدرا�سة  يف  طموحاتك         .   
واملجال االأدبي ؟

امل�ستقبل  يف  الّطموح  عن  احلديث   
يعني احلديث عن اجنازات كثرية يطمح 
ال�ّسخ�س اإىل حتقيقها،وهذا يعطي دافعا 
كبريا  للعمل والإجناز والإجتهاد . اأريد 
اأول،فاأنا  درا�ستي  يف  ناجحة  اأكون  اأن 
احلمد،درا�سة  وهلل  درا�ستي  يف  متفوقة 
طموحي،اأريد  الأطفال  ،طب   الّطب 
اأ�سبح كاتبة حقيقية،ناجحة متمّيزة  اأن 
حمرتفة .اأريد اأن اأكون خري مثال للطفل 
اجلزائري و العربي  املثقف و املتعلم 
واأن  ب�سمة  اأترك  اأن  ،اأطمح  واملثابر 
بحاجة  فعال  هم  اأ�سخا�س  حياة  اأغرّي 
اأريد يف يوم من     الأيام  مل�ساعدتي، 
اأن اأكون نافعة للدين والوطن والإن�سانية 
جمعاء، اأطمح اأن اأغر�س روح القراءة يف 

نفو�س الأطفال لأنهم جيل امل�ستقبل.
يف  اأدبية  م�ساريع  لك  هل        .  

امل�ستقبل؟

م�ساريع  واأمامي  امل�ستقبل  اإىل  اأتطلّع 
مب�سيئة  م�سريتي  خالل  اإجنازها  يجب 
يف  مازلت   ، ثابتة  ،وبخطوات  اهلل 
خطواتي       الأوىل ل�ست م�ستعجلة،قريبا 
باإذنه تعاىل �سي�سدر كتاب جامع موّجه 
دار  اإ�رصاف  حتت  الأطفال،العمل  لفئة 
من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة    . املثقف 
اهلل  دائما،ن�ساأل  للّطفل  موّجهة  ق�س�س 

التوفيق .

اأ�سحاب  لالأطفال  ر�سالتك        .  
املواهب ؟

املكتبات،  يزوروا  اأن  الأطفال  اأن�سح   
اأن يتوّجهو للقراءة لأّنها ت�سنع العظماء 
اأردت  العلم واملعرفة،  زيادة  من خالل 
طريقي،اأن  ي�سلكوا  اأن  لهم  اأقول  اأن   
ي�ستغلوا  لأحالمهم،اأن  العنان  يطلقوا 
مواهبهم،  تنمية  يف  فراغهم  وقت 
اأّنه  منهم  واحد  لكّل    اأقول  اأن  اأردت 
�سناعة  ممكن  الأحالم  حتقيق  ممكن 
اأن  ممكن  الّنجاح  ممكن  امل�ستحيل، 

يرتكوا ب�سمة لهم يف هذه الّدنيا .

الو�سط:2020/08/15الو�سط:2020/08/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم -23 2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتا�سي�ص جمعية حملية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مبقت�سى 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت  لـ 12  1433املوافق 
بتا�سي�س  الت�رصيح  ت�سليم و�سل  اليوم 2019-12-22  هذا 

اجلمعية املحلية ذات طابع اجتماعي /خريي امل�سماة

جمعية مرافقة املري�ص الق�سر 
العتيق ورقلة ورقلة

الكائن مقرها حي بني براهيم الق�رص ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�سيد / �سبيحي حممد

تاريخ ومكان امليالد:24-12-1951 اجلزائر الو�سطى
العنوان : حي �سعيد عتبة رقم 03 ورقلة  

الو�سط:2020/08/15

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

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

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

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

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

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

ومبوجــب ال�سيغــة التنفيذيــة للحكــم ال�ســادر عــن حمكمــة ال�رصاقــة »الق�ســم املدنــي« بتاريــخ 2019/03/06، اجلــدول رقــم 18/8889، الفهــر�س رقــــــــــــــــم 19/1849.
وتنفيذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رصاقـة بتاريـخ 2020/08/10، حتـت رقــم 20/2861،

املت�سمن الإذن بن�رص م�سمون حم�رصي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�سيـــد : فرفــا�س عبــد الوهـــاب.

العنــوان  : 01 �ســـارع بـــن ف�ســــة عي�ســــــى، زرالـــــــــــــدة.
بــاأدائه بــني يدينــا خــالل االأجــل القانونــي :

لفائــــدة : �رصكة املنافع العامة  وال�سيانـة امل�سمـاة �سوفيمـو�س –�رصكـة عموميـة اقت�ساديـة ذات اأ�سهـم-
حملة ويف حالة ت�سفية – املمثلة من طرف م�سفيها ال�سيد كرامة علـــــــــــــــي.
العنـــوان  : الطريق الوطني رقم 05، احلميز الدار البي�ساء، اجلزائـــــــــــــــــــــر.

القائمة يف حقها واحلا�رصة عنها يف ق�سية احلال، وكيلتها الأ�ستاذة/ �سنيخر فاتن املحامية املعتمدة لدى املجلــــــ�س.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رصكة املدنية  املهنية للمح�رصين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 1.191.720.00 دج
)واحد مليون ومائة وواحد وت�سعني األفا و�سبعمائة وع�رصين دينار جزائري(

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

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

اإ�صهار
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خالل مظاهرات بال�ضفة الغربية

فل�سطينيون يحرقون �سور حممد بن زايد
اأحرق فل�ضطينيون، ظهر اأم�س اجلمعة، �ضورا لويل عهد الإمارات حممد بن زايد، خالل مظاهرات يف 

ال�ضفة الغربية، تنديدا باتفاق التطبيع مع العدو ال�ضهيوين .
ق./وكالت

�شهود  عن  نقال  مرا�شل  واأفاد 
عيان، باأن املئات من الفل�شطينيني 
مبناطق  مظاهرات  يف  خرجوا 
تنديدا  الغربية  ال�شفة  من  متفرقة 
عالقاتها  لتطبيع  الإمارات  باتفاق 

ر�شميا مع العدو ال�شهيوين.
اخلليل  مبحافظة  يطا  بلدة  ويف 
من  جمموعة  اأحرق  )جنوب( 
خالل  الإمارات،  علم  امللثمني 
وقفة منددة بالتفاق خرجت و�شط 

املدينة.
كما ردد امل�شاركون بالوقفة هتافات 
راف�شة لتفاق التطبيع الذي و�شفوه 

بـ"اخلياين"، ح�شب ال�شهود.
ندد  )�شمال(،  نابل�س  مدينة  ويف 
مظاهرة  خالل  بالتفاق،  املئات 
يف  اجلمعة،  �شالة  عقب  خرجت 

ميدان "ال�شهداء" و�شط املدينة.

كما دا�س �شبان �شاركوا باملظاهرة، 
دونالد  الأمريكي  للرئي�س  �شور 
العدو  وزراء   ورئي�س  ترامب، 
وويل  نتنياهو،  بنيامني  ال�شهيوين 
وحمل  حرقها  قبل  ظبي،  اأبو  عهد 
املتظاهرون لفتات حتمل عبارات 
منددة بالتفاق، بينها "من فل�شطني 
اإىل  الطريق  زايد..  بن  حممد  اإىل 
�شهدائنا  بدماء  معبدة  القد�س 

ولي�س بنزوة اخلائنني".
مبحافظة  حار�س  بلدة  يف  اأما 
�شلفيت )�شمال(، فقد رفع حمتجون 
عهد  لويل  �شورا  فل�شطينيون، 
بعد  زايد،  بن  حممد  الإمارات 
وهتفوا  "اإك�س".  بعالمة  و�شمها 
ب�شعارات منددة بالتفاق الإماراتي 

الإ�رسائيلي.
ال�شعيد، �شارك املئات  وعلى ذات 

من الفل�شطينيني يف م�شرية مبيدان 
غزة،  مدينة  و�شط  "فل�شطني"، 

رف�شا لتفاق التطبيع الإماراتي.
ورفع امل�شاركون يف امل�شرية، التي 
نظمتها حركة "اجلهاد الإ�شالمي"، 
خليانة  "ل  عليها  كتب  لفتات 
غا�شبة  هتافات  ورددوا  فل�شطني"، 

منددة بالتفاق.
القيادي  قال  امل�شرية،  وخالل 
اإن  البط�س،  خالد  "اجلهاد"  بحركة 
"التطبيع خيانة هلل ولر�شوله وتخلي 

عن امل�شوؤولية التاريخية".
ومعها  "غزة  البط�س:  واأ�شاف 
رف�شها  اليوم  توؤكد  فل�شطني  كل 
وا�شتنكارها، ملا ح�شل من قبل قبل 
الإمارات"من جانبه، اعترب القيادي 
يف حركة "حما�س" م�شري امل�رسي، 
خالل امل�شرية، اأن كل "املت�شاوقني 
ل  التطبيع،  نحو  واملت�شابقني 

ميثلون اإل ذواتهم".

املجلة اجلزائرية لل�ضياحة و ال�ضفر العدد 4
م�ضتغامن

تدابري ال�ستقبال مرتب�سي مراكز التكوين املهني

الهزة الأر�ضية بالبليدة 

عدم ت�سجيل خ�سائر ب�سرية اأو مادية  

والتعليم  التكوين  مركز  �شخر 
 " بومدين  هواري   " املهنيني 
الرتتيبات  علي  �شيدي  بدائرة 
العودة  لجناح  ال�رسورية 
مت  حيث  للمرتب�شني  التدريجية 
للتعاطي  خا�شة  رزنامة  و�شع 
يفر�شه  الذي  احلايل  الو�شع  مع 
من  اإذ   " امل�شتجد  الوباء   "
اىل  املرتب�شني  عودة  املنتظر 
ال�شهر  التكوين مع نهاية  مقاعد 
من  الثالثني  وحتديدا  اجلاري 

الأمر  ويتعلق  احلايل  ال�شهر 
باملرتب�شني امل�شجيلن يف ال�شنة 
تنق�شي  التي مل  احلالية  املهنية 
ال�شتثنائية  للو�شعية  تبعا  بعد 
مراكز  خمتلف  ت�شهدها  التي 
العايل  والتعليم  والرتبية  التكوين 
وهم  املعنيون  ي�شتكمل   اإذ 
امل�شائية  الدرو�س  حم�شيون 
والتكوين املهني يف التخ�ش�شات 
مكيفة  تدابري  عرب  املعنية 
وخا�شة بالإ�شافة اإىل املدجمني 

يف دورة فرباير املا�شية املعنيني 
هم اأي�شا بالعودة التدريجية كما 
اأقر مركز التكوين املهني تدابري 
خا�شة لإدماج املراأة املاكثة يف 
اجلديدة  التدابري  �شمن  البت 
نوفمرب  دورة  وبخ�شو�س 
القادمة فقد اأ�شار مركز التكوين 
اأن  علي  �شيدي  لدائرة  املهني 
نهاية  مع  �شتكون  الت�شجيالت 

�شهر �شبتمرب .
حممد مرواين

املدنية،  اأعلنت م�شالح احلماية 
اخلمي�س  اأم�س  اأول  لها  بيان  يف 
خ�شائر  اأية  ت�شجيل  يتم  مل  اأنه 
الهزة  اثر  مادية  اأو  ب�رسية 
�شبيحة  �شجلت  التي  الأر�شية 
اليوم منطقة عني رمانة بالبليدة. 
واأو�شحت ذات امل�شالح اأنه على  
�شعر  التي  الأر�شية  الهزة  اثر 
تيبازة  وليات  �شكان  اأي�شا  بها 

العا�شمة  واجلزائر  املدية  و 
املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
بعملية ا�شتطالع وتعرف عرب كل 
بلديات واأحياء البليدة والوليات 
ال�شكان  �شعر  اأين  املجاورة 
مل  الآن  "حلد  اأنه  موؤكدة  بالهزة 
ب�رسية  خ�شائر  اأي  ت�شجيل  يتم 
التعرف  "عملية  واأن  مادية"  اأو 
متوا�شلة". و قد �شجلت اخلمي�س 

يف حدود ال�شاعة ال09 و4 دقائق 
2ر4  �شدتها  بلغت  اأر�شية  هزة 
درجات على �شلم ري�شرت مبنطقة 
عني رمانة بولية البليدة، ح�شب 
الفلك  علم  يف  البحث  مركز 
واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء 
مركز  اأن  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 
جنوب- كلم   04 ب  حدد  الهزة 

غرب عني رمانة بنف�س الولية.

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

          .     477 اإ�ضابة جديدة بفريو�س 
كورونا

.  ارتفاع اإجمايل الإ�ضابات بفريو�س 
كورونا اإىل 37664

 .    10 حالت وفاة جديدة بفريو�س 
كورونا

.   ارتفاع اإجمايل الوفيات بفريو�س 
كورونا اإىل 1351

من  جديدة  �ضفاء  حالة   304     .
فريو�س كورونا

.   ارتفاع اإجمايل حالت ال�ضفاء من 
فريو�س كورونا اإىل 26308

تب�ضة

�ستة )6( مكاتب بريد جديدة
يف حريقني خمتلفني بامل�ضيلة

اتالف 30 هكتارا من غابة حمام ال�سلعة
 )6( �شتة  اخلدمة  حيز  �شتدخل 
عرب  موزعة  جديدة  بريد  مكاتب 
تب�شة  ولية  بلديات  من  عدد 
"قبل نهاية ال�شنة اجلارية 2020"، 
الولئي  املدير  به  اأفاد  ح�شبما 

لربيد اجلزائر، ريا�س ديناري.
امل�شوؤول  ذات  اأو�شح  ت�رسيح  ويف 
اجلديدة  الهياكل  هذه  دخول  باأن 
وجه  على  �شي�شمح  اخلدمة  حيز 
اخلدمات  بتح�شني  اخل�شو�س 
ال�شغط  وتخفيف  الزبائن  لفائدة 
املكاتب  عديد  منه  ت�شتكي  الذي 
املناطق  يف  ل�شيما  الربيدية، 

باأن  مفيدا   ،" اجلديدة  احل�رسية 
الولية تتوفر حاليا على 68 مكتب 
متنقل  مكتب  اإىل  اإ�شافة  بريد 

يجوب خمتلف الإدارات.
ويتعلق الأمر، ح�شب ال�شيد ديناري، 
مكتبني  ا�شتغالل  يف  بال�رسوع 
ال�رسيعة  ببلدية  للربيد  جديدين 
من  كل  ببلديات  بريد  ومكتب 
العاتر واحلمامات  بئر  العوينات و 
والعقلة وهو ما �شي�شمح بتخفي�س 
الكثافة الربيدية من 11 األف و300 
 11 اإىل  بريدي  مكتب  لكل  مواطن 

األف و100.

بغابة  املندلعة  احلرائق  ت�شببت 
حمام  ببلدية  واحلوران  الدريعات 
يومني  امل�شيلة،منذ  ولية  ال�شلعة 
يف اإتالف ما يزيد عن 35 هكتارا 
الغابية،ح�شبما  الأ�شجار  من 
املدنية  احلماية  مديرية  به  اأفاد 
ن�شب  حريق  بامل�شيلة،وت�شبب 
اإتالف  يف  الدريعات  بغابة 
هكتارا   50 بنحو  تقدر  م�شاحة 
بلوط  اأ�شجار  هكتار   30 منها 
،كما  ياب�شة  هكتار ح�شائ�س  و30 
اأولد  مبنطقة  اآخر  حريق  �شب 

احلوران،واتي  بغابة  عمر  �شيدي 
اأ�شجار  على حوايل 15 هكتار من 
البلوط،وقد تدخل اأعوان احلماية 
خالل  والغابات،من  املدنية 
لإخماد  املتنقلة  الأرتال  اإدماج 
النريان ومنع انت�شارها اإىل مناطق 
اأخرى،حيث مت ت�شخري فرق اإطفاء 
متكونة من 64 عون مبختلف الرتب 
حتت اإ�رساف املدير الولئي،وقد 
فتحت امل�شالح الأمنية املخت�شة 
حتقيقا ملعرفة اأ�شباب احلريقني.
عبدالبا�ضط ب

بح�ضور 12 �ضخ�ضا من اأ�ضرته 
وحماميه

دفن ع�سام العريان 
فجرا و�سط اإجراءات 

اأمنية م�سددة
ع�شام  الإخوان  بجماعة  البارز  القيادي  دفن 
مقابر  باإحدى  اجلمعة،  اأم�س  فجر  العريان، 
ت�شديدات  و�شط  القاهرة،  العا�شمة  �رسقي 

اأمنية، وفق م�شدر قانوين مطلع.
اأم�س  فجر  دفن  العريان  اإن   ، امل�شدر  وقال 
اأ�رسته  من  �شخ�شا   12 بح�شور  اجلمعة 
مكثفة  اأمنية  ت�شديدات  و�شط  وحماميه، 
واأو�شح امل�شدر، مف�شال عدم ذكر ا�شمه، اأن 
الدفن مت مبقربة مر�شدي جماعة الإخوان يف 

منطقة الوفاء والأمل، �رسقي القاهرة .

�ضطيف

تفكيك �سبكة وطنية 
تتاجر باملخدرات 

الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�شيلة  اأفراد  متكن 
ب�شطيف من تفكيك �شبكة وطنية خمت�شة يف 
املتاجرة باملخدرات و حجز ما ل يقل عن 4 
اأم�س  علم  ما  املعالج، ح�شب  الكيف  من  كلغ 
اجلمعة من املجموعة الإقليمية لذات ال�شلك 

النظامي بالولية.

املدر�ضة العليا لالإدارة 
الع�ضكرية

تخرج خم�س دفعات 
بوهران

بوزارة  للمعتمدية  املركزي  املدير  اأ�رسف 
م�شاء  حاج  بو�شلجة  العميد  الوطني  الدفاع 
خم�س  تخرج  حفل  على  بوهران  اخلمي�س 
 2020-2019 الدرا�شية  لل�شنة  دفعات 
باملدر�شة العليا لالإدارة الع�شكرية "املجاهد 
بالناحية  اأخاموخ"  مو�شى  احلاج  املرحوم 

الع�شكرية الثانية.

ببجاية و�ضكيكدة 

وفاة �سخ�سني غرقا 
بجاية  بوليتي  غرقا   )02( �شخ�شان  تويف 
الأخرية، ح�شب  �شاعة  ال24  و�شكيكدة خالل 

ما اأفاد به بيان مل�شالح احلماية املدنية.

وزارة الدفاع الوطني

لقاء مع  متقاعدي 
اجلي�س واجلرحى 

واملعطوبني  

اأعلنت وزارة الدفاع الوطني، يف بيان لها اأم�س 
املقبل،  الأ�شبوع  خالل  �شيتم،  اأنه  اجلمعة، 
تنظيم لقاء بالنادي الوطني للجي�س )اجلزائر 
خمتلف  عن  ممثلون  يح�رسه  العا�شمة( 
اجلي�س  ملتقاعدي  املمثلة  والفئات  ال�رسائح 
واملعطوبني  واجلرحى  ال�شعبي  الوطني 
بغر�س درا�شة ان�شغالتهم والبحث عن احللول 

املنا�شبة لكل فئة.

البليدة

برنامج ا�ستثنائي 
لتوزيع املاء ال�سروب 

وحدة  للمياه  اجلزائرية  موؤ�ش�شة  �شبطت 
البليدة برنامج ا�شتثنائي بهدف �شمان التوزيع 
حد  و�شع  كذا  و  احليوية  املادة  لهذه  العادل 
من  العديد  ت�شجلها  التي  التذبذبات  مل�شكل 
الأحياء، وفقا ملا جاء يف بيان لهذه املوؤ�ش�شة 
العمومية. و تت�شمن الإجراءات التي اتخذتها 
و  التذبذبات  م�شكل  على  للق�شاء  املوؤ�ش�شة 
النقطاعات التي ت�شجلها العديد من الأحياء 
يف  يتمثل  ا�شتثنائي  توزيع  برنامج  ال�شكنية، 
�شاعات  تقلي�س  كذا  و  التوزيع  توقيت  تغيري 

التموين، كما جاء يف البيان.

البويرة

تن�سيب رئي�سة ونائب 
عام جمل�س الق�ساء

اأ�رسفت اأول اأم�س اخلمي�س رئي�شة جمل�س الدولة 
"بن  ال�شيدة  الأختام  حافظ  العدل  وزير  ممثلة 
على  البويرة  ق�شاء  مبقر جمل�س  فريدة"  يحيى 
تن�شيب كل من "زيالبدي حورية" رئب�شة جمل�س 
ق�شاء البويرة و "جعاد �رسيف" نائبا عاما لذات 
اأجراها  التي  احلركة  اإطار  يف  وهذا  املجل�س 
موؤخرا رئي�س اجلمهورية يف �شلك الق�شاء وذلك 
اأ�رسة  و  والع�شكرية  الولئية  ال�شلطات  بح�شور 
الدولة  جمل�س  رئي�شة  اأكدت  حيث  الإعالم، 
يندرج  احلركة  هذه  من  الهدف  اأن  كلمتها  يف 
بها  وعد  التي  العدالة  قطاع  اإ�شالحات  �شمن 
اأي�شا  رئي�س اجلمهورية قبل وبعد انتخابه وهي 
ال�شعب  رفعها  التي  الأ�شا�شية  املطالب  بني  من 

اأح�ضن مرزوقاجلزائري .



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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