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بعجي يعيد احلر�ص القدمي اإىل اجلبهة

عودة اأن�سار بلخادم من بوابة املكتب ال�سيا�سي
اأعاد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني  اأبو الف�ضل بعجي، العتبار للحر�ص القدمي 

للحزب العتيد من بوابة املكتب ال�ضيا�ضي ممثلني يف عدة اأ�ضماء يف مقدمتهم رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي 
الوطني ال�ضابق ال�ضعيد بوحجة ورئي�ص الحتاد العام للفالحني اجلزائريني حممد علوي واآخرون 

بالإ�ضافة اإىل عدد من الأ�ضماء التي كانت حت�ضب على الأمني العام ال�ضابق عبد العزيز بلخادم 
وذلك من اجل الرهان على مرحلة �ضيا�ضية قادمة .

باية.ع

انتهت اللجنة املركزية حلزب جبهة 
التي  انعقدت  الوطني  التحرير 
للموؤمترات  الدويل  باملركز 
املكتب  على  قائمة  بامل�صادقة 
�صرتافق  اجلديد  التي  ال�صيا�صي 
بالإ�صافة  لالأفالن  العام  الأمني 
مت  وقد  الدائمة  اللجان  اإىل 
 18 من  ال�صيا�صي  املكتب  ت�صكيل 
من حيث  مكتب  اأكرب  وهو  ع�صوا 

احلزب  تاريخ  يف  املقاعد  عدد 
عن  يزيد  ل  املكتب  كان  بعدما 
15 ع�صوا يف عهد عمار �صعداين 
احلزب  ت�صكيلة  على  غلب  وقد   ,
ي�صمى  ماكان  اأو  القدمي  احلر�ص 
ويتجلى  احلزب  بدينا�صورات 
اإر�صاء  حماولة  يف  الختيار  هذا 
للقواعد  اجلديد  العام  الأمني 
باملحافظات  ال�صعبية  الن�صالية 
اىل  عاد جمددا  والق�صمات حيث 
املكتب  باب  من  احلزب  واجهة 

ال�صيا�صي رئي�ص املجل�ص الوطني 
ال�صابق ال�صعيد بوحجة الذي كان 
قد �صغل لعدة مرات ع�صو املكتب 
العام  الأمني  عهد  يف  ال�صيا�صي 
عبد  ال�صابق  احلكومة  ورئي�ص 
العزيز بلخادم كما عاد اإىل الواجهة 
الأمني  املكتب  هذا  خالل  من 
العام لحتاد الفالحني اجلزائريني 
حممد عليوي الذي �صغل باملكتب 
ال�صيا�صي يف عهد علي بن فلي�ص 
عبد العزيز بلخادم ثم عهد عمار 

عبا�ص  ولد  جمال  وبعده  �صعداين 
التي  القدمي  احلر�ص  وجوه  ومن 
فر�صت نف�صها باملكتب ال�صيا�صي 
�صيهاب  وكذا  م�صعود  اجلديد 
ر�صيد ع�صا�ص وكذا وزير ال�صناعة 
بالإ�صافة  ال�صابق  حممود خذري 
اإىل  بالإ�صافة  بناي  اإىل  اأحمد 

م�صعود �صيهاب  .
اجلديدة  الت�صكيلة  اأعادت  كما 
الواجهة  اىل  ال�صيا�صي  للمكتب 
عبد  ال�صابق  العام  الأمني  اأن�صار 

العزيز بلخادم ويف مقدمتهم �صيد 
عودة  وتتزامن  متامري  احمد 
حديث  ظل  يف  بلخادم  اأن�صار 
الرجل  عودة  عن  ر�صمي  غري 
غياب  بعد  ال�صيا�صية  احلياة  اإىل 
ودواليب  الدولة  هياكل  عن  طويل 
بينه وبني  ب�صبب خالفات  احلزب 
�صقيق الرئي�ص ال�صابق وم�صت�صاره 
يف  بوتفليقة  ال�صعيد  اخلا�ص 

  2014
املكتب  قائمة  ت�صمنت  كما 

الف�صل  لأبو  اجلديد  ال�صيا�صي 
 , قري�صي  الكرمي  عبد  بعجي 
ونا�رص بطي�ص اإىل جانب نعيمة بن 
اإىل جانب حممد �رصيف  بو�صيف 
ف�صيل , ونا�رص فراح والنائب عن 
ولية اجلزائر العا�صمة بالربملان 
جانب  حممد  اإىل  ما�صي  جمال 
كما  اأرغيب  �صباحي  وفرحات 
مديرا  العماري,  عني  حممد 
لالأمني  اإعالميا  م�صت�صار  للديوان 

العام .

الأفالن يعي�ص انق�ضام بني موؤيد و معار�ص

املعار�سة تطالب مبوؤمتر جامع "ل�سرعنة احلزب"
.   بلعياط: كان من املفرو�ص الذهاب اإىل موؤمتر جامع يرجع احلزب اإىل �ضرعيته

.   ناحت :  موؤمتر جامع للعودة اإىل حالة ال�ضرعية املطعون فيها 
.   بو�ضياف: القيادة احلالية مطالبة بعدم تكري�ص املمار�ضات القدمية
.   عبادة: �ضئمت من احلديث عن الو�ضع يف الأفالن ..واأرف�ص التعليق

ت�صتمر الأ�صوات املعار�صة داخل الأفالن 
�صتات  يلم  جامع  ملوؤمتر  الدعوة  يف 
منا�صلي الأفالن احلقيقيني ح�صبهم, من 
بعد  وم�صارها  احلزب  قيادة  ح�صم  اجل 
 12 ورئا�صيات  ال�صعبي  احلراك  اإفرازات 
دي�صمرب 2019, فيما تتهم القيادة احلالية 
واإبعاده  احلزب  ب�صيطنة  اأطرافا  لبعجي 

عن ال�رصعية على حد تعبريه.
 

بلعياط
كان من املفرو�ص الذهاب اإىل 

موؤمتر جامع 
 

اأكد رئي�ص القيادة املوحدة حلزب جبهة 
بلعياط  الرحمن  عبد  الوطني  التحرير 
املركزية  للجنة  للدورة الأخرية  رف�صه 
التي اأف�صت اإىل انتخاب بعجي على راأ�ص 
املفرو�ص  من  كان  باأنه  م�صددا  احلزب, 
احلزب  يرجع  جامع  موؤمتر  اإىل  الذهاب 

اإىل �رصعيته.
عرب رئي�ص القيادة املوحدة حلزب جبهة 
بلعياط  الرحمن  عبد  الوطني  التحرير 
جريدة  »الو�صط«  به  خ�ص  ت�رصيح  يف 
اأين  العتيد,  اأ�صفه ملا يعي�صه احلزب  عن 
حمل القيادات ال�صابقة  م�صوؤولية الأزمة 
و احلالة التي يعي�صها الأفالن , داعيا اإىل 
حل  عن  والبحث  العقل  �صوت  حتكيم 
لتح�صري  وطنية  جلنة  بت�صكيل  �صيا�صي 
يكون جامعا  للحزب  موؤمتر حادي ع�رص 
جلميع  وم�صتجمعا  الأطراف  جلميع 
التي يحتاجها احلزب وحتتاجها  الكوادر 

الدولة.
ولفت  بلعياط  اإىل اأنه ثم ت�صجيل الكثري 
التي  تخللت  القانونية  التجاوزات  من 
�صبقتها,  التي  والدورات  الأخرية  الدورة 
ل  �صخ�ص  من  ا�صتدعائها  من  انطالقا 
�صديقي  علي  فال�صيد  له  قانونية  �صفة 
الذي ل ي�صك بلعياط يف خ�صاله الن�صالية 
مل يكن موؤهال ل�صتدعاء الدورة الذي هو 
اأو ثلثي عدد  من اخت�صا�ص الأمني العام 
�صنا  الأكرب  اأو  املركزية  اللجنة  اأع�صاء 
ا�صتقالة  ال�صيا�صي يف حالت  يف املكتب 
الأمني العام اأو �صحب الثقة منه, م�صريا :« 

كنا ناأمل  اأن تطبق وزارة الداخلية القانون 
ل غري باأن تعيد الأمور اإىل ن�صابها نظرا 
اعتاللت  من  الأخرية  الدورة  �صاب  ملا 
اإىل  الدورة  ا�صتدعاء  من  تنطلق  قانونية 
راأى  التي  بنتائجها  انتهاء  اأ�صغالها  �صري 
بحجم  بحزب  تليق  ل  مهزلة  متثل  اأنها 
يف  ل�صيما  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 

الظرف ال�صعب الذي متر به البالد.«
الأ�صغال  �صري  واأ�صاف  املتحدث:«اأن 
للجنة  الداخلي  للقانون  مطابقا  يكن  مل 
تعدد  حال  يف  ي�صرتط  الذي  املركزية 
العام  الأمني  ملن�صب  الرت�صيحات 
اأن  مذكرا  للف�صل  ال�صندوق  اإىل  اللجوء 
الرت�صيحات كانت متعددة اإل اأن انتخاب 
الأمني العام اجلديد كان عن طريق التزكية 
برفع الأيدي ف�صال عن الإق�صاء املريب 
الذي تعر�ص اإليه اأحد املرت�صحني جمال 
بن حمودة الذي اأق�صي من الدورة بداعي 
اإ�صابته بفريو�ص كورونا وهو ما تبني فيما 

بعد اأنه غري �صحيح. »
جبهة  يف  القيادي  ورف�ص 
الوطني بلعياط دعوات  التحرير 
ال�صيا�صي يف  اإق�صاء الأفالن من امل�صهد 
باأن الفالن لي�ص  موؤكدا  املقبلة,  الفرتة 
لديه  عتيق  حزب  هو  بل  املوالة  حزب 
الأغلبية يف الربملان مل يكن تابع لبوتفليقة 
على حد قوله,  قائال :«لن ن�صلم يف حق 

احلزب, احلزب حزبنا و لزلنا ننا�صل »
اإىل  اأن جمموعته جلاأت  بلعياط  ك�صف  و 
اأن هذه  تامة يف  ثقة  ,معربا عن  العدالة 

الأخرية �صتن�صفه .

يو�ضف ناحت 
موؤمتر جامع للعودة اإىل 

ال�ضرعية 

�صدد القيادي ال�صابق  يف جبهة التحرير 
�رصورة  على  ناحت  يو�صف  الوطني 
اإىل  للعودة  موؤمتر  اإىل  باحلزب  الذهاب 

حالة ال�رصعية املطعون فيها .
على  »للو�صط«  ت�رصيح  يف  نحات  �صدد 
الن�صقاقات  و  اخلالفات  ترك  �رصورة 
التي يعي�صها احلزب جانبا, و الذهاب اإىل 

اإنعقاد موؤمتر لتحيني ال�رصعية املطعون 
فيها, م�صريا باأن الأزمة يف احلزب العتيد 
�صوى  لها  حل  ل  و  كارثية  و  عميقة  هي 
وت�صكيل جلنة  اإىل موؤمتر وطني  الذهاب 
جامع  بلدية  و  ولئية  جلان  و  وطنية 

لت�صحيح م�صار احلزب.
الهروب  �صيا�صة  املتحدث«  اأ�صاف  و 
كلها  الهيئات  نفعا,  لن جتدي  الأمام  اإىل 
اإىل  الذهاب  من  ولبد  فيها  مطعون 

موؤمتر للعودة اإىل حالة ال�رصعية » .
 

حممد بو�ضياف
القيادة احلالية مطالبة بعدم 

تكري�ص املمار�ضات القدمية
 

انتقد املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف 
كان  باأنه  ,لفتا  لالأفالن  احلالية  القيادة 
اأن  بعجي  العام  الأمني  من  املنتظر  من 
يطوي املا�صي ويعالج اأمرا�ص احلزب يف 
القواعد قبل املركزية فاإذا به يكر�ص كل 
املمار�صات القدمية , ويعلن عن ا�صتعداد 

احلزب خلدمة ال�صتمرار ال�صلبي.
خ�ص  ت�رصيح  يف  بو�صياف  حممد  اأ�صار 
باإمكان  كان  باأن  »الو�صط«  جريدة  به 
ت�صتعيد  ان  التحرير  الوطني  جبهة 
عافيتها لو راجعت بعمق اأ�صباب غ�صب 
ال�صعب عليها وعاجلت مبا يلزم , لفتا 
الرتجي  �صيا�صة  اأثرت  لالأ�صف  باأنها 
وامل�صاومة وقد تكون الظروف التي متر 

بها البالد �صببا كبريا يف هذا التوجه
حممد  قال  مت�صل,  �صياق  يف  و 
حزب  ي�صتعيد  اأن  بو�صياف:«  نتمنى 
جبهة التحرير الوطني حيويته وقوته ملا 
له من رمزية وتاريخ , وملا يتوفر عليه 
من اإطارات باإمكانها �صناعة الفارق يف 
هذا الظرف ال�صتثنائي ,و لكن يبدوا اأن 
ال�رصاعات مزقته وتذهب به اإىل م�صارات 
�صتفرح الأعداء وتغي�ص الأ�صدقاء , لقد 
تر�صخ يف ال�صمري اجلمعي وذهن �صباب 
اجلزائر اأن حزب جبهة التحرير الوطني 
اإليه  اآلت  الذي  للو�صع  رئي�صي  �صبب 
اجلزائر , وكنا ننتظر قيادة قوية ميكنها 
تزيح  �صجاعة  بقرارات  املوازين  قلب 

مب�صاره  واإنحرف  احلزب  �صوه  من  كل 
من اأ�صحاب املال الفا�صد والف�صدة من 
ال�صيا�صيني ,و لكن القيادة اجلديدة اآثرت 
التجميع وا�صرت�صاء الأطراف املتنازعة 
الثورة  دروب  باحلزب  ال�صلوك  عو�ص 
عودة  يعطل  من  كل  على  والنتفا�صة 
احلزب اىل قيادة البالد عرب امل�صاومات 
التي ل تخدم احلزب كمنظمة �صيا�صية 
يعيد  ان  ميكنه  وكربنامج  تن�صوية 
للجزائريني الثقة يف احلياة ال�صيا�صية ».

:«  بعجي  يالقي  املتحدث  اأ�صاف  و 
�صواء  منا�صليه  من  الكثري  اعرتا�ص 
الذين  الثوري  التوجه  اأ�صحاب  من 
كل  من  احلزب  تطهري  اإىل  يطمحون 
امتداداته التي تربطه بالت�صعينات حيث 
اأرندي  اإىل  وحتويله  احلزب  اخرتاق  مت 
الع�صابة  من  النافذون  فيه  يتحكم  ثان 
مطية  منه  يتخذون  الذين  اأولئك  اأو   ,,
لق�صاء م�صاحلهم ال�صخ�صية ومل يهمهم 
واأغلبهم  الأيام  من  يوم  يف  احلزب  اأمر 
كل  يف  ياأكل  ممن  القدمي  احلر�ص  من 
اأ�صوء  وهم   ) ال�صيا�صة  حمرتفوا   ( اإناء 
�صبب  هم  لأنهم  حال  كل  يف  الأطراف 
�صعف احلزب وت�صتته , هذين الطرفني 
اإ�صالح  دون  وحائل  عقبة  يقف  من  هم 
احلزب وعودته , وهم من ي�صو�صون على 
ا�صتقرار احلزب يف ظل قيادة ل تعرف 
الع�صا  بحزم ومت�صك  الأمر  تعالج  كيف 

من الو�صط«.
 

عبادة
�ضئمت من احلديث عن الو�ضع 
يف الأفالن ..واأرف�ص التعليق

 
رف�ص القيادي يف جبهة التحرير الوطني 
عبادة يف ات�صال مع الو�صط احلديث عن 
الو�صع يف الأفالن و الت�رصيحات الأخرية 
و  يعاين  الأفالن  اأن  بخ�صو�ص  لبعجي 
تنتظره قرارات حا�صمة و اأطراف تريد 
�صيطنة احلزب و اإبعاده عن ال�صعب, اأين 
الو�صع  عن  احلديث  من  �صئم  باأنه  اأكد 

الذي يعي�صه احلزب العتيد .
اإميان لوا�ص

�ضمن م�ضروعه ال�ضيا�ضي اجلديد

الأر�سيدي ي�سف 
التعريب  بالفكر الإرهابي 

.   تعميم الفرن�ضية ملواجهة 
الظالمية يف املدر�ضة

يف  والدميقراطية  الثقافة  اأجل  التجمع من  حزب  دعا 
م�رصوعه ال�صيا�صي اجلديد اإىل العودة اإىل تعميم اللغة 
باملوؤ�ص�صات  خا�صة  اجلزائري  باملجتمع  الفرن�صية 
الرتبوية, متنا�صيا طلبات ال�صعب اجلزائري يف احلراك 
الداعية اإىل تعميم اللغة الجنليزية , بدل لغة امل�صتعمر 
انزلق  يف  و�صف  كما   , وعامليا  تكنولوجيا  اجلامدة 
والتعريب  العربية  اللغة  واحد   اأن  يف  خطري  و  جديد 
بالفكر الإرهابي املتطرف ويوظف ح�صبه كاإ�صرتاتيجية 
رئي�ص  وقال   . اأقلية  قبل  من  ال�صلطة  على  لال�صتيالء 
التوا�صل  مبوقع  �صفحته  على  بلعبا�ص  حم�صن  احلزب 
الجتماعي فاي�صبوك يف �صياق �رصح امل�رصوع ال�صيا�صي 
اجلديد للحزب اأن التعريب  مل يوظف اإل كاإ�صرتاتيجية 
انزلقات  , ويف  اأقلية  ال�صلطة من قبل  لال�صتيالء على 
جديدة لهذا احلزب و�صف التعريب باعتباره ثقافة الأم 
التي تذهب  اإرهاب فكري  باأنه  يف املجتمع اجلزائري 
الفكري  لالإرهاب  الأوىل  ال�صحية  ح�صبه  املدر�صة 
وازدراء  الثقايف  الإرث  طم�ص  يزعم  كما  خالل  من 
باملنظومة  اأدى  ما  وهو  العاملية  ورف�ص  العقالنية, 
كما   . العاملية  باملعايري  مقارنة  املاأزق  اإىل  الرتبوية 
الرتبوية  و�صف  املنظومة  يف  الأر�صيدي  رئي�ص  قال 
اأجل  من  اأن  التجمع  اإىل  م�صريا  بالظالمية  احلالية 
اأجل منظومة تربوية  الثقافة والدميقراطية يدافع من 
والرجعية  الظالمية  الإيديولوجية  من  ومطهرة  �صليمة 
يف  ممثلة  الوطنية  الثواب  من  النتقام  هذا  كل  واأمام 
اللغة اقرتح  حم�صن بلعبا�ص وبدون حتفظ تعميم اللغة 
اللغة  ا�صتعمال  اإىل  ال�صياق  هذا  يف  داعيا  الفرن�صية 
الفرن�صية لتعليم العلوم والريا�صيات والتكنولوجيا, و�صعى 
اإىل تربير هذا املطلب مبا يحدث يف اجلارتني تون�ص 
واملغرب , كما اعترب ذات امل�صوؤول احلزبي  ان الثورة 
الثقافية التي عا�صتها البالد خالل حقبة �صبعينيات القرن 
الأيديولوجي  لال�صتالب  منوذجاً  مبثابة  هي  املا�صي 
التاريخ  كما هاجم من و�صفهم  الهوية وتزوير  وت�صويه 
العربية الإ�صالماوية الأكرث طائفية  دعاة الإيديولوجية 
وحمو  التاريخ  طم�ص  على  بالعمل  واتهمهم  و�صعبوية 
زمن  يف  كانت  برمتها  الجتماعية  الثقافة  من  اأجزاء 
ما�صي كما دعا التجمع يف م�رصوعه ال�صيا�صي اجلديد 
اإىل  ر�صمية,  كلغة  بالأمازيغية  �رصورة  العرتاف  اإىل 
اإىل  خطوة  مبثابة  ذلك  واعترب  العربية,  اللغة  جانب 
الأمام, من �صاأنها اأن ت�صاهم يف رفع احلواجز التي تعيق 
الطاقات  تركيز  ويف  للتنمية,  حقيقية  ديناميكية  قيام 
الوطنية على العمل وتعبئة �صعبنا يف بناء اقت�صاد قوي 

باية ع ومتطور .
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 اإميان لوا�س

ال�سيولة  انعدام  ا�ستمرار  اأثار 
الوكاالت  و  الربيد  مكاتب  كل  عرب 
البنكية يف عدد من واليات الوطن 
غ�سب املواطنني و ا�ستيائهم،  دون 
حال  الربيد  م�سالح  لها  جتد  اأن 
ت�ستكي  التي  املحلية  البنوك  اأو 
البنك  من  بال�سيولة  متوينها  عدم 
املتعددة  الطلبات  رغم  املركزي 
و الكثرية وت�سببت االأزمة يف اندالع 
خمتلف  احتجاجات عرب  عدة 

واليات الوطن .
 

عبد الرحمان هادف
اإعادة النظر يف الأطر 
املنظمة لتوزيع النقود

 
التنمية  يف  اخلبري  اعرتف 
هادف  الرحمان  عبد  االقت�سادية 
يخ�ص  فيما  هيكلي  اإ�سكال  هناك 
النقدية  وال�سيا�سة  ال�سيولة  ت�سيري 
يف اجلزائر، وهذا راجع اإىل الركود 
البالد  عا�سته  الذي  االقت�سادي 

منذ بداية جائحة كورونا.
يف  هادف  الرحمان  عبد  اأكد 
»الو�سط«  به جريدة  ت�رصيح خ�ص 

على �رصورة اإعادة النظر يف االأطر 
املنظمة يف عملية توزيع النقود يف 
مراكز الربيد واملراكز  البنكية من 
خالل و�سع �سيا�سة نقدية للمرحلة 
التي نعي�سها، و االأهداف امل�سطرة 
يف  الوطني  االقت�ساد  بعث  الإعادة 

ظروف ح�سنة
باأن  هادف  الرحمان  عبد  و�سدد 
�سيا�سة  لتبني  اإلزامية  هناك 
جديدة لت�سيري ال�سيا�سة النقدية يف 
جددي  تنظيم  يكون  واأن  اجلزائر، 

خالل  من  العمليات  لهذه  للت�سيري 
لعمليات  جديد  نظام  ا�ستحداث 
موجودة  وجعلها  ال�سيولة  تو�سيل 

يف مراكز الربيد و البنوك.
االقت�سادي  اخلبري  اأ�سار  و 
يخ�ص  فيما  اإ�سكال  هناك  باأن 
اإي�سال  و  نقل  يف  اللوجي�ستك 
يتطلب  هذا  باأن  مربزا  ال�سيولة، 
قطاع  امل�سوؤولني  الفاعلني  من 
نظام  العمل  الربيد  و  املالية 
ا�سرتجاع  جددي ميكن املواطنني 

،وا�ستخراجها  بطريقة  اأموالهم 
اأريحية اأكرث.

عمر هارون 
اإ�شكال هيكلي فيما يخ�س 

ت�شيري ال�شيولة   
هارون  االقت�سادي  اخلبري  لفت 
هذه  يف  ال�سيولة  اأزمة  باأن  عمر 
هيكلية  اأزمة  تكون  قد  املرحلة 
الذي  االقت�سادي  بالواقع  تتعلق 
اقت�سادي  تباطوؤ  ظل  يف  نعي�سه 
الوطني،  االقت�ساد  يعي�سه  كبري 
باحلكومة  ذلك  اأدى  باأن  معتربا 
وال�سمان  ال�رصائب  دفع  لتاأجيل 
لرتاجع  باالإ�سافة  االجتماعي 
واملوؤ�س�سات  التجار  اأموال  اإيداع 
حاجة  مع  املالية،  املوؤ�س�سات  يف 
املوجودة  ملدخراتهم  املواطنني 
النظام امل�رصيف، ب�سبب تراجع  يف 
خالل  العائالت  عديد  مداخيل 

مرحلة الكوفيد.
االأمد  اأما على   »: قال املتحدث  و 
بنك  رفع  من  مفر  فال  الق�سري 
لربيد  املوجهة  لالأموال  اجلزائر 
اجلزائر والبنوك من اأجل �سد العجز 
الثقة،  واإعادة  القادمة  املرحلة  يف 

وهناك عديد االآليات لذلك .«.

اعترب خرباء اقت�شاديون يف ت�شريح خ�شوا به جريدة "الو�شط " باأن اأزمة ال�شيولة عرب كل مكاتب 
الربيد و الوكالت البنكية يف وليات الوطن، باأنها اأزمة هيكلية تتعلق بالواقع القت�شادي داعني 

اإىل �شرورة  اإعادة  النظر يف الأطر املنظمة  يف عملية توزيع النقود يف مراكز الربيد و البنوك ، مع 
�شرورة  تبني  �شيا�شة  جديدة للت�شيري لل�شيا�شة النقدية يف اجلزائر .

خرباء يحذرون من العواقب

اأزمة ال�سيولة تهدد الدخول االجتماعي
.     عبد الرحمان هادف: لبد من اإعادة النظر يف عملية توزيع النقود

.     هارون عمر: اإ�شكال هيكلي فيما يخ�س ت�شيري ال�شيولة 

حمكمة القطب اجلنائي خالل منت�شف �شبتمرب

فتح ملفات ولد عبا�س ، لوح و بركات 
.   فتح ملف الغازي وفرعون وعمار تو لأول مرة  

.    البث يف ا�شتئنافات الهامل ورجال الأعمال
الق�سائية  وتعود  العطلة  غد  تنتهي 
اأجل  متابعة  من  الن�ساط  اإىل  املحاكم 
ملفات  برجمة  خالل  الف�ساد  من  ملفات 
به  ملف  �سبتمرب  منها  �سهر  خالل  كبرية 
حني  يف  كونيناف  االإخوة  جرهم  وزير   15
اأرباب  من  الف�ساد  رموز  متابعة  تتوا�سل 
طحكوت   ، حداد  مقدمتهم  ويف  االأموال 
اإىل  ،عوملي  باالإ�سافة  كونيناف  واالإخوة 
عبد  ال�سابق  الوطني  لالأمن  العام  املدير 
الغاين الهامل  واأجندته  والعديد من الوالة 
،  كما تفتح  حمكمة القطب اجلزائي  اأكرب 
جمال  يخ�ص  الوزيران  االأول  ف�ساد  ملفي 
و21  بركات  وخليفته  ال�سعيد  عبا�ص  ولد 
�ساحب  والثاين  يخ�ص   ، اآخر  متهما 
اململكة الوهمية الطيب لوح وي�ستبه  اإقامة 
�سمن  املحاكمة  املحاكمات  من  العديد 
ال�سجناء  عن بعد بفعل حتويل العديد من 
العبادلة  �سجن  اإىل  اأويحي  مقدمتهم  يف 
بب�سار، وطحكوت اإىل �سجن خن�سلة وحداد 

اإىل �سجن باتنة .

فتح ملف ولد عبا�س و بركات :

 09 للعا�سمة  يوم  اجلنائي  القطب  يفتح 
ملف  باأول  �سبتمرب  املقبل  حماكماته 
وطبقات  اأبرياء  �سحيته  راح  الذي  للف�ساد 
من  بطالها كل  املجتمع  من  ه�سة 
الوزيرين �سعيد بركات وجمال ولد عبا�ص 
الوطني   للت�سامن  وزراء  �سغلوا  الذين 
2001و2003  بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
احلرا�ص  و21  �سجن  يف  واملحبو�سني 
متهم من 09  اإطارات  من وزارة الت�سامن 
، مدراء جهويني  وممثلو جمعيات �سيقفون 
اأمام  العدالة بتهم ثقيلة تخ�ص نهب اأموال 
اإبرام  و  اله�سة  للطبقات  املوجهة  الوزارة 
ال15  جتاوزت  التي  م�سبوهة    �سفقات 
راأ�سها  وعلى  العام   املال  �سفقة  وتبديد 
وزارة  بني  ما  اإبرامها  مت  التي  ال�سفقات 
راأ�سها  على  كان  التي  الوطني  الت�سامن 
التي  الهندية  بركات  و�رصكة طاطا  �سعيد 
زودت الوزارة باأكرث من 4000 حافلة والتي 
ال�سفقات  لقوانني  مطابقة  غري  اأنها  تبني 
زودت  التي  احلافالت  اأن  العمومية  حيث 
غري  اأنها  الت�سامن  تبني  بها  وزارة 
ا�ستعمالها  ميكن  وال  للمقايي�ص  مطابقة 
يف مناطق اله�ساب العليا التي �رصعان ما 
تبني  عدم �سالحيتها بتعر�ص املئات منها 
للعطب   كما تبني اأن  ثمن  هذه احلافالت 
اأكرب بكثري من  ثمنها احلقيقي كما تبني  اأن 
بهذه  الت�سامن  وزارة  زودت  التي  ال�رصكة 
خلق  ما  وثائقها  حت�رص  مل  احلافالت 
�سبهة اآنذاك  ت�سرت عليها الوزير جمال ولد 
عبا�ص  وحاول خلق ملفات جديدة من اأجل 
التكفل بحظرية حافالت الت�سامن والبحث 
عن خمرج من هذه املع�سلة   التي  ت�سبب 
فيها اأ�سخا�ص لهم م�سلحة يف اإقامة هذه 
 ، بركات  �سعيد  الوزير  يتقدمهم  ال�سفقة  
حيث تبني  اأن هذه ال�سفقة كانت م�سبوهة 
بعد تعطل املئات من احلافالت حيث اأ�سار 
م�سدر موؤدون  اأن م�سلحة ال�سيانة والعتاد 
حافلة   4000 من  اأكرث  باإخ�ساع  قامت  قد 
وزارة  من  الواليات  منها  ا�ستفادت  التي 
امللفات  وت�سوية  االإ�سالح   اإىل  الت�سامن 

بعد �سنتني من  ا�ستالمها فقط  .

متابعة الطيب لوح  واملفت�س العام 
بتهم الف�شاد:

العليا  للمحكمة  املحقق  القا�سي  اأحال 
ال�سابق   العام  ومت�سه  لوح  ملف  الطيب 
اجلزائي  الطيب  بلها�سم  على  القطب 
الذي  وهو   ، ثقيلة  جنائية  ق�سية  يف 
من  الق�سائية  املنظومة  حطم  انه  تبني 
عا�سمتها  للف�ساد  جهة   واأقام  مملكة 
تلم�سان و �سوء ا�ستغالل الوظيفة  واإعاقة 
على  التحري�ص   ، للعدالة  احل�سن  ال�سري 
ر�سمية  حمررات  يف  والتزوير  التحيز  
الت�سرت على ق�سايا ف�ساد مرتبطة بالوزير 
باالإ�سافة   ، لوح  للعدل  الطيب  ال�سابق 
اجلزائية  االإجراءات  قوانني  متييع  اإىل 
لفائدة  واالأ�رصة  وا�ستغاللها  والعقوبات 
املافيا ، كما قاما املتهمان باإفراغ اأوامر 

ال�سابق  الوزير  من  كل  حق  يف  بالقب�ص 
خنافو  دون  الوزير  خليل  وابن  �سكيب 

اللجوء اإىل القانون .

طليبة وفرعون وعمار تو و15 
وزيرا اأمام الق�شاء لأول مرة:

تتجه االأنظار بعد غد االأربعاء اإىل حمكمة 
م�رصحا  �ستكون  حممد  التي  �سيدي 
نوعية  بحكم  نوعية   ،  ق�سائية  ملتابعات 
يتقدم   ، املتابعة  امللفات  واالأطراف 
النائب الربملاين  بهاء الدين طليبة املنتخب 
عن مدينة عنابة  �سابقا ،  والذي �سيمتثل 
العام  االأمني  جنلي  مع  ق�سية  له  اأول  يف 
لالأفالن جمال ولد عبا�ص  يف ق�سية ر�سوة 
فجرها  من  اأنه  يزعم  التي  ماليري  ال07 
بعدما  هدده  اأبناء ولد عبا�ص  وباإ�سقاطه 
 2017 ل�سنة  الت�رصيعيات  قائمة  راأ�ص  من 
ما  وهو  يدفع  مل  اإن  اإعدادها  خالل 
�ستك�سفه  الذي  امللف  ح�سب  �سيلغ  جعله 
اآخر �ست�سهد نف�ص  املحاكمة ، من جانب 
املحكمة ويف نف�ص اليوم   حماكمة االإخوة 
كونيناف »ر�سا، طارق ، كرمي وعبد القادر« 
كافة  �سمل  الذي  ملف  ف�ساد  اأكرب  يف 
العدالة  اإىل  وزير   15 جر  القطاعات  ما 
على  تو  زيادة  وعمار  فرعون  هدى  منهم 
الوزيران  يتقدمهم  حماكمتهم  �سبق  وزراء 
بو�سوارب  وكذا  و�سالل  اأويحيى  االأوالن 

الفار من العدالة ويو�سف ويو�سفى  .

ق�شيتا حداد و طحكوت حت�شد 
ع�شرات الروؤو�س

من  الثاين  دخول  االأ�سبوع  مع 
�سبتمرب  �سيكون  جمل�ص  �سهر 
ق�سيتني  مع  موعد  ق�ساء  العا�سمة  على 
وحمي  حداد  علي  من  تخ�ص  كل  ثقيلتني 
طحكوت ، فاالأوىل �ستكون يف اليوم ال�ساد�ص 
مملكة  �ساحب  حداد  علي  �سيقف  اين 
الف�ساد  اأمام املجل�ص على خلفية ا�ستئنافه 
احلكم ال�سادر �سده  ب18 �سنة وهو امللف 
االأوالن  اأويحيى  الوزيران  جر  الذي 
االإطارات  ،  من  والعديد  و�سالل  وزعالن 
االعمال  رجل  ا�ستئناف  �سيفتح  وبعدها 
عليه  طحكوت  املحكوم  الدين  حمي 
م�سانع  ق�سية  نافذة  يف  �سجن  �سنة  ب16 
بق�سية  والتي عرفت  امل�سبوهة  ال�سيارات 
» م�سانع نفخ العجالت ، وهو امللف الذي 
ي�سم اإ�سافة اإىل الوزيران االأوالن ال�سابقان 
وزعالن  كل  اأويحيى  و�سالل  وبو�سوارب 
من الوزير  عمار غول ، يو�سف يو�سفي ... 

و56 متهما  منهم 05 والة �سابقني.

الغازي ، زعالن ،الهامل  ،قا�شي 
وعوملي يختمون  املحاكمات  

عملية  تنطلق  الثالث  االأ�سبوع  بداية   مع 
عبد  الوطني  لالأمن  العام  متابعة  املدير 
الغاين الهام املتابع باأكرث من ملف ، حيث مت 
برجمة  ملفني  االأول من قبل جمل�ص ق�ساء 
�سبتمرب  والذي  يخ�ص  ر13  يف  بومردا�ص 
نهب العقار الفالحي املتهم فيه اإىل جانب 
قا�سي  القادر  عبد  ال�سابق  الوزير  الهامل 
م�سطفى  العيا�سي   وجملة  والوايل 
حني  ،  يف  تيبازة  اإطارات  والية  من 
ق�ساء  جمل�ص  اأمام  الثاين  ملفه  برمج 
امن  مدير  �سبتمرب  رفقة   20 يوم  البليدة 
حني  يف   ، الدين  نور  برا�سدي  العا�سمة 
يف  اليوم  نف�ص  ويف  املجل�ص  نف�ص  ينظر 
ملف  مراد عوملي يف ما يخ�ص ما يعرف 
من  كل  معه  يتابع  �سوفاك  والذي  مبلف 
من  كل  و�سالل  وكذا  اأويحيى  اأن  الوزير 
 ، يو�سفي  يو�سف   ، غول  الوزراء  عمار 
عبد ال�سالم بو�سوارب ،عبد الغني زعالن 
الوزيران  مبلف  �سبتمرب  �سهر  ليختم   ...
من  الغازي  والعديد  وحممد  زعالن 
ابنة  الرئي�ص  اأوقعتهما  الذين  امل�سوؤولني 
»مايا«  با�سم  الوهمية  املعروفة  بوتفليقة 
كما  مت  اأر�سية  قطع  ابنتيها  ومنحاها  و 
كبري  مالية  مبالغ  على  منزلها  يف  العثور 
يف  فيال  داخل  الذهب  من  �سخمة  وكمية 

حي موريتي.
حممد بن ترار

للمنظمة  الوطني  املكتب  دعا 
اجلزائرية الأ�ساتذة الرتبية خالل 
اجتماعه يف دورته العادية  رئي�ص 
تبون  املجيد  اجلمهورية  عبد 
قانون  �سمن  قانون  الإ�سدار 
املمار�سات  يجرم  العقوبات 
االإدارات  يف  البريوقراطية 
العمومية، بهدف حماية االأ�ساتذة 
على  الرتبوية،  اجلماعة  وحقوق 
غرار ما �سدر يف قطاع ال�سحة.

املنظمة  رئي�ص  طالب  كما 
الرتبية،  الأ�ساتذة  اجلزائرية 
وزير  من  �سيهوب  بوجمعة 
يف  لالإ�رصاع  الوطنية  الرتبية 
حوار جاد وم�سوؤول حول العديد 

وياأتي  املرفوعة  املطالب  من 
الدخول املدر�سي  اإثر  هذا على 
الذي جاء هذه ال�سنة يف ظروف 
فريو�ص  ب�سبب  ا�ستثنائية 
لوحظ  ولهذا   19 كوفيد  كورونا، 
تطبيق  عدم  اللجنة  هذه  اأع�ساء 
اأغلب  يف  ال�سحي  الربوتوكول 
عرب  واملتو�سطات  الثانويات 
الكمامات  تنعدم  حيث  الوطن 
بع�ص  يف  التعقيم  وو�سائل 
املوؤ�س�سات الرتبوية ،كما ت�سح يف 
اأخرى، يف حني �سجل عدم التزام 
الكمامات  بو�سع  التالميذ  بع�ص 
داخل االأق�سام للوقاية من جائحة 
 20 اعتماد  اإىل  باالإ�سافة  كورونا 

الواحدة  القاعة  داخل  تلميذا 
البكالوريا،  خالل امتحان �سهادة 
اجلزائرية  املنظمة  دعت  حيث 
مبا  لتقلي�سه  الرتبية  الأ�ساتذة 
يحقق االإجراءات ال�سحية ، ولقد 
معاناة  على  ال�سوء  ت�سليط  مت 
اأ�ساتذة اجلنوب ب�سبب منعهم من 
مراجعة  اأثناء  املكيفات  ت�سغيل 

التالميذ.
ولقد ذكرت ذات املنظمة يف بيان 
على  الو�سط«  يومية«  حت�سلت 
ن�سخة منه اإىل حذف كل ما ورد 
املدر�سية  والكتب  املناهج  يف 
مما م�ص بالهوية الوطنية، وعدم 
رفع  مع  اأخرى،  مرة  تدري�سها 

واملعامالت  ال�ساعي  احلجم 
تدري�ص  اإ�سناد  مع  ملوادها، 
التعليم  يف  االإ�سالمية  العلوم 
متخ�س�ص ،  الأ�ستاذ  املتو�سط 
كان متداوال يف فرتة   عك�ص ما  

»نورية بن غربيط«.
من  املنظمة  هذه  طلبت   كما 
اعتماد الربامج واملناهج احلديثة 
تدري�سها  و  العلمية،  املواد  يف 
باحلروف والرموز العربية واإلغاء 
تدري�ص اللغات امليتة على غرار 
باللغة  وتعوي�سها  الفرن�سية 
مرحلة  يف  وخا�سة  االإجنليزية 

االبتدائي.
حكيم مالك

املنظمة اجلزائرية لأ�شاتذة الرتبية

نطالب بتجرمي البريوقراطية يف االإدارة

اجلمعية الوطنية للم�شدرين اجلزائريني

منع ت�سدير بع�س املواد اأمر غري مفهوم
.     قطاع املعجنات الغذائية اأكرب املت�شررين

الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  انتقد 
علي  اجلزائريني،  للم�سدرين 
ن�رصي، منع ت�سدير بع�ص املواد 
يف  التجارة  وزارة  اأدرجتها  التي 
معتربا  موؤخرا  عنها  اأعلن  قائمة 
لكن  مفهوم،  اأمٌر  املواد  بع�ص 
الو�سع لي�ص كذلك يف حالة بع�ص 

املنتجات االأخرى.
اجلزائري   »TSA« موقع  ونقل 
القطاعات  بع�ص  اأن  ن�رصي،  عن 
ال�سكر  اإنتاج  تعمل يف جمال  التي 

تتاأثر  قد  واملعجنات  والزيت 
منع  جراء  من  بالغ  نحو  على 

اال�سترياد.
ال�سلطات هي  اأن  واأ�ساف ن�رصي 
يحتاجها  التي  املواد  تعرف  التي 
وحاجيات  االأ�سواق  متوين 
املواطنني، لكن امل�سكلة تكمن يف 
كان  اأنه  واأكد  ال�سلع،  بع�ص  اإدراج 
من املطلوب اأن تتحاور ال�سلطات 
اإذا  ما  ملعرفة  امل�سدرين،  مع 
الدعم  من  فعال  ي�ستفيدون  كانوا 

من  �سيئا  يقب�سون  ال  داموا  »فما 
منعم  اإىل  الداعي  ما  احلكومة، 
العملة  مداخيل  من  واحلرمان 

ال�سعبة؟«.
هذه  ت�سدير  حظر  اأن  واأ�ساف 
عدد  خ�سارة  اإىل  �سيوؤدي  املواد 
عن  ف�سال  الوظائف،  من  مهم 
على  داأبت  التي  االأ�سواق  فقدان 
ومن  اجلزائر  من  اال�سترياد 
اأ�سواق  �سوب  تتجه  اأن  املرجح 
هذا  على  مثال  و�رصب  اأخرى،  

املعجنات  قطاع  اإن  فقال  االأمر، 
ي�سدر  كان  اجلزائر،  يف  الغذائية 
ال�سنة،  يف  دوالر  مليون  ع�رصين 
ثم �سدر قرار بوقف الت�سدير يف 

�سنة 2009.
االإنتاجي  القطاع  فتح  وحينما مت 
ي�ستطع  مل  الت�سدير  اأمام  جمددا 
كان  التي  االأ�سواق  ي�ستعيد  اأن 
حا�رصا، وبح�سب اأحدث البيانات، 
مليون  ت�سدير  يتجاوز  يعد  فلم 

دوالر يف ال�سنة.
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بوالية   بلدية خراطة   اأعرب �سكان 
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  بجاية  
ملطلبهم  امل�سوؤولني  جتاهل  من 
ال�سوق  مقر  حتويل  يف  املتمثل 
و�سط  املتواجد  االأ�سبوعية 
عليه  متر  ج�رس  حتت   ، املدينة  
وال�ساحنات  املركبات  مئات  يوميا 
ال�سنني  وع�رسات  ع�رسات  منذ 
البلدية  امل�سالح  ترتك  اأن  دون 
للبحث عن مكان اأخر له ، ولكم اأن 
تنحرف  لو  الكارثة  حجم  تتخيلوا 
قوة  رغم  االأ�سفل  نحو  مركبة  اأي 
احد  ال  ولكن  احلديدي  احلاجز 
م�سريين   ، الطريق  خطر  يتوقع 
اإىل ت�سبب ذات الهيكل التجاري يف 

�سل حركة ال�سري املروري واإحداث 
 ، املكان  ي�سهدها  عارمة  فو�سى 
ناهيك عن انبعاث الروائح الكريهة 
للنفايات  املهول  االنت�سار  جراء 
الباعة  رمي  خملفات  عن  الناجمة 
احلائط  عر�ض  بذلك  �ساربني 
نظافة املحيط و�سحة املواطنني. 
طالب �سكان  خراطة من ال�سلطات 
بوالية  التجارة  ومديرية  املحلية 
بجاية  نقل ن�ساط ال�سوق اال�سبوعية 
اإىل مكان اآخر بعيدا عن التجمعات 
عرقلة  ب�سبب  وذلك  ال�سكانية، 
املكان  بذات  املتواجدين  التجار 

حلركة ال�سري املروري
حمفوط رمطاين

مليون  ن�سف  من  اأزيد  توافد 
والية  �سواطئ  على  م�سطاف 
نهاية  عطلة  خالل  م�ستغامن 
االأ�سبوع، ح�سبما علم من املديرية 
واأو�سح  املدنية  للحماية  الوالئية 
امل�سدر اأن جهاز حرا�سة ال�سواطئ 
ب�ساحل  لل�سباحة  املفتوحة   39
زهاء  توافد  �سجل  م�ستغامن  والية 
وال�سبت  اجلمعة  يومي  األف   533
تدخل   140 من  واأزيد  املا�سيني 
نحو  واالإجالء  واالإنقاذ  لالإ�سعاف 

املراكز ال�سحية.
خالل  ال�سواطئ  حرا�ض  ومتكن 
�سخ�سا   80 اإنقاذ  من  الفرتة  هذه 
من الغرق وقاموا بانت�سال 6 غرقى 
وممنوعة  �سخرية  مبناطق  هلكوا 
م�ستغامن  ببلديات  ال�سباحة 
خل�رس  و�سيدي  املطربة(  )�ساطئ 
واأوالد  ال�سغري(  امليناء  )�رسق 

بوغامل )�رسق بحارة(، ي�سيف ذات 
امل�سدر.

واأعوان  الغطا�سني  فرقة  تزال  وال 
البحث  يوا�سلون  البحرية  الوحدة 
عن غريق �سابع مفقود منذ م�ساء 
ال�سخرية  باملنطقة  ال�سبت  اأم�ض 
�ساطئ  غرب  ال�سباحة  ممنوعة 
م�ستغامن(  مدينة  )�رسق  خروبة 
مو�سم  افتتاح  منذ  مت  للتذكري 
اجلاري  اأوت   15 يف  اال�سطياف 
ت�سع  ت�سجيل  م�ستغامن  بوالية 
�سخرية  مبناطق  غرق  حاالت 
من  بالقرب  ال�سباحة  ممنوعة 
والكاف  اإبراهيم  عني  �سواطئ 
وبحارة  ال�سغري  وامليناء  ل�سفر 
وب�ساطئ  واإ�ستيدية  اأوريعة  وبني 
لل�سباحة  يفتح  مل  الذي  املطربة 
هذا املو�سم ببلدية م�ستغامن، كما 

اأ�سار اإليه ذات امل�سدر. 

اأحمد باحلاج

عدل  لوكالة  اجلهوي  املدير  اأكد 
اأن   ، هجرية  بن  �سليمان  بورقلة 
 2685 من  ا�ستفادت  ورقلة  والية 
لفائدة  ، منها 1800  وحدة �سكنية 
توزيع   مت  فيما   ، الوالية  عا�سمة 
دائرة  على  املتبقية  احل�س�ض 
�سيدي خويلد و املقاطعة االإدارية 
تقرت ، موؤكدا اأن ح�سة 300وحدة 
مفاتيحها  توزيع  مت  التي  �سكنية 

مهياأة داخلية وخارجيا.
و اأ�ساف نف�ض امل�سوؤول اأن ح�سة 
املوجودة  �سكنية  وحدة   1500
اأ�سندت  التي  االجناز   طور  يف 
بلغت  حيث   ، �سينية  ل�رسكة 
باملائة   90 حوايل  االجناز  ن�سبة 
على  املفاتيح  توزيع  اأن  م�سيفا   ،
امل�ستفيدين �سيكون مع نهاية هذه 

، ليذهب بعدها بن هجرية  ال�سنة 
�سبب  اأن  قائال  ذلك  من  اأبعد  اىل 
هو  املذكورة  ال�سكنات  ت�سليم 
 26 بـ  املقدرة  امل�ساحة  �سا�سعة 

يف  �ساهم  الذي   االأمر   ، هكتار 
تهيئتها،حيث  يف  الكبري  التاأخر 
عدل  لوكالة  اجلهوي  املدير  وجه 
من  للم�ستفيدين  نداء  بورقلة 

احل�سة ال�سالفة الذكر اأنه يف حالة 
م�ستوى  على  نقائ�ض  اأي  ت�سجيل 
من  بالتقرب  فعليهم  ال�سكنات 
التي  ان�سغاالتهم  لرفع  م�ساحله 
من  ال�سينية  ال�رسكة  عاتق  على 

اأجل تدارك النقائ�ض  .
من جهتهم امل�ستفيدين من ح�سة 
تكمل  مل  فرحتهم  باأن  اأكدوا   300
للمرافق  التام  الغياب  ب�سبب 
الذي  االأمر   ، ابتدائية  با�ستثناء 
من �ساأنه اأن ي�ساعف من معاناتهم 
جراء  االلتحاق مب�ساكنهم  بتاأجيل 
غياب مرافق �سحية و مقر لالأمن 

وكذا م�سلى .
احل�س�ض  يف  امل�سجلني  بقية  اأما 
بت�رسيع  طالبوا  فقد  القادمة 
وت�سليمهم  االجناز  ا�سغال  وترية 
التكاليف  �سبح  لرفع  مفاتيحهم 
من  م�ساكن  كراء  عن  املرتتبة 

مرتباتهم ال�سهرية ح�سب قولهم

اأ�سرفت ال�سلطات العمومية وعلى راأ�سها الأمني العام للولية على حفل توزيع مفاتيح 300 وحدة �سكنية من 
�سيغة عدل 01 بالقطب العمراين 27 فرباير 1962 بورقلة، موازاة مع ذلك فقد طالب امل�ستفيدين ب�سرورة 

توفري املرافق ال�سرورية التي لها �سلة بيوميات امل�ستفيدين .

خراطة ببجاية

ال�سكان يطالبون بتحويل 
مكان ال�سوق الأ�سبوعي

م�ستغامن

توافد اأزيد من ن�سف مليون 
م�سطاف على ال�سواطئ 

فيما �سيتم توزيع ح�سة 1500 �سكن مع نهاية 2020

توزيع 300 وحدة �سكنية لعدل 01 ببلدية ورقلة
.    املدير اجلهوي لعدل :تاأخر ت�سليم املفاتيح راجع للم�ساحة ال�سا�سعة للتهيئة

ت�رسروا  الذين  الفالحون  يطالب 
التي  الغابات  حرائق  من  موؤخرا 
م�ست العديد من البلديات بوالية 
نرببر،  تيزي  غرار  على  بجاية 
ما  وهو  وغريها  بوخليفة  اأدكار، 
امل�سالح  من  يطالبون  جعلهم 
اأخذ  ب�رسورة  للوالية  الفالحية 
بعني االعتبار و�سعيتهم تخ�سي�ض 
اإعانات مالية خالل االأيام القادمة 
املحا�سيل  بع�ض  اإعادة  اأجل  من 
اأكد  حيث  لالإتالف  تعر�ست  التي 
على  الفالحني  هوؤالء  من  العديد 
التي  احلرائق  هذه  من  ت�رسرهم 
معتربة  خ�سائر  ت�سجيل  اإىل  اأدت 
مو�سم  من  الفرتة  هذا  خالل 
االأرقام  ت�سري  و  اال�سطياف. 
امل�سالح  بحوزة  التي  االأولية 
خ�سائر  ت�سجيل  اإىل  الفالحية 
امل�ساحة  من  بالهكتارات  قدرت 
االأ�سجار  من  املئات  و  الغابية 
الوالية  بلديات  عرب  املثمرة 
خا�سة فيما تعلق باأ�سجار الزيتون 
على  االأول  املح�سول  تعترب  التي 
القبائل باالإ�سافة  م�ستوى منطقة 
اإىل اأ�سجار التني ، من جهة اخرى 

بجاية،  بوالية  النحل،  مربو  تكبد 
احلرائق  ب�سبب  فادحة  خ�سائر 
املندلعة منذ بداية مو�سم ال�سيف 
بجاية،  والية  بلديات  مبختلف 
والتي خلفت ا�رسارا كبرية بخاليا 
النحل، مما جعل املربني ي�رسعون 
واخل�سائر  االإ�رسار  اإح�ساء  يف 
ق�سد رفعها اىل اجلهات املعنية، 
الفالحة  مديرية  راأ�سها  وعلى 
بالتدعيم  يطالبون  ولذا  بالوالية، 
اال�سطناعي  التق�سيم  بتقنية 
املبكر، للحفاظ على دميومة هذا 
الن�ساط .وقد �سبق اأن ك�سف عدد 
من مربي النحل ببجاية، اأن موجة 
�سهدتها  التي  املهولة  احلرائق 
غابات الوالية خالل هذه ال�سائفة 
معتربة  كميات  اإتالف  يف  ت�سببت 
من منتوج الع�سل الطبيعي اجلبلي 
اإىل  النريان  األ�سنة  امتدت  اأن  بعد 
اخلاليا ما كبدهم خ�سائر معتربة 
على اعتبار اأن حملة جني الع�سل 
توقفت  وقد  متوا�سلة  الزالت 
اأن  بعد  اجلبلية  املناطق  ببع�ض 

اجتاحتها احلرائق.
حمفوط رمطاين

بجاية

الفالحون ينتظرون التعوي�سات

طالب 700 �ساب ببلدية الروي�سات 
ب�رسورة  الفالحة  وزير   ، بورقلة 
التدخل العاجل لو�سع حد العراقيل 
اأرا�ض  منحهم  يف  البريوقراطية 
ما  وهو   ، الفالحية  باملحيطات 
يتنافى مع توجه رئي�ض اجلمهورية 
وتذليل  ت�سهيالت  لتقدمي  الرامي 
خدمة  يف  للراغبني  ال�سعوبات 
ببلدية  �ساب  . وقال  700  االأر�ض 
الروي�سات التابعة لوالية ورقلة يف 
الفالحة  لوزير  موجهة  مرا�سلة 
حتوز يومية »الو�سط » على ن�سخة 
منها،اأن املقررات الوزارية ت�رسب 
لها  جتد  ومل   ، احلائط  عر�ض 

مب�سالح  الواقع  اأر�ض  على  �سدى 
الفالحة بالوالية .

على  اأنه  املرا�سلة  نف�ض  اأكدت  و 
نحن   ، الواقع  فباأر�ض  العك�ض 
الروي�سات  بلدية  �سباب  فعاليات 
و�سع  مت  »والذين  �ساب   700«
من  لال�ستفادة  بالبلدية  ملفاتهم 
 ، الفالحية  املحيطات  اأرا�سي 
باثراء  امل�ساهمة  يف  اأهل  كلهم 
والنهو�ض  الوطني  الدخل 
باالقت�ساد ، وبعد ا�ستيفاء م�سوؤويل 
البلدية لكل ال�رسوط القانونية من 
حم�رسي اجلب�ض و اأمالك الدولة 
، تفاجئ هوؤالء ال�سباب تقول ذات 

العراقيل  من  بوابل  املرا�سلة 
من  املف�سوحة  والبريوقراطية 
على  بع�ض ممن حم�سوبني  طرف 
اإال  ل�سيء  ال   ، املديرية  هاته 
القدمية  لت�سوية بع�ض املعامالت 
الناحية  من  اللب�ض  ي�سوبها  والتي 
وموظفني  الأ�سخا�ض  القانونية 
لهم  من  حق  يف   ، االإدارة  بذات 
االأهلية القانونية لال�ستفادة . ويف 
نف�ض  ذهبت  فقد  مت�سل  مو�سوع 
املرا�سلة اىل اأبعد من ذلك موؤكدة 
لوجود �رسقة  بع�ض املحا�رس من 
العملية  �سريورة  لتعطيل  امللفات 
الذراع  ويل  لال�ستغالل  كله  وهذا 

الروي�سات  بلدية  م�سوؤويل  بع�ض 
غري  ت�سويات  على  واإجبارهم 
ت�سويات  مع  واإدماجها  قانونية 
اإذا  ، خا�سة  ملفاتهم وحميطاتهم 
علمنا اأن هاته املحيطات تتمثل يف 
العظم 1\2\5/4/3.  حميط   كم 
بقطاع  النهو�ض  اأن  ومعلوم 
التحديات  بني  من  يعترب  الفالحة 
التي تراهن عليها ال�سلطات العليا 
ال�سعبة  الظروف  لتجاوز  بالبالد 
اإنهاء  ثم  ومن  الوطني  لالقت�ساد 
الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية 
البور�سات  يف  اأ�سعاره  تهاوت 

العاملية .

فرعون  بلدية  قرى  �سكان  نا�سد، 
على غرار قرية اقرقندوز ، فرعون 
املركز ، اقنطا�ض ، ا�سكابن ، ايت 
 ، خاطب  ايت  و  اعدنانن   ، ونري 
العاجل  بالتدخل  بجاية  والية  وايل 
بالغاز  اإمتام ربط منازلهم  ب�رسورة 
الطبيعي والذي انطلق منذ اأزيد من 
اربعة �سنوات ، حيث كان من املقّرر 
مل  �سيئا  اأن  اإال  ا�ستالمه،  يتّم  اأن 
حفيظة  اأثار  الو�سع   وهو  يتج�ّسد، 

ال�سكان ، يف هذا ال�سدد اأكد ممثل 
كبرية  فرحتنا  كانت   « ال�سكان،  عن 
اال�ستفادة  عن  االإعالن  مّت  بعدما 
اأننا  غري  احليوي،  املورد  هذا  من 
غري  معاناة  يوميا  نواجه  زلنا  ما 
ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة  متناهية، 
بعد ت�سجيل انخفا�ض حم�سو�ض يف 
درجة احلرارة ، التي ت�سل يف بع�ض 
بالنظر  ال�سفر  درجة  اإىل  االأحيان 
اإىل ت�ساقط كميات كبرية من الثلوج 

ال  الو�سعية  هذه  احلقيقة  ويف   ،
وجنّدد  اال�ستقرار،  على  ت�ساعدنا 
املحلية  لل�سلطات  دعوتنا  بذلك 
املدينة،  غاز  ب�سبكة  منازلنا  لربط 
غاز  قارورة  مع  معاناتنا  واإنهاء 
البوتان وثمنها الذي يرتفع يف هذه 
فقد  لالإ�سارة،   « ال�سنة  من  الفرتة 
وا�سلت ال�سلطات املحلية، عمليات 
ربط االأحياء والقرى النائية ب�سبكة 
الربنامج  اإطار  يف  املدينة،  غاز 

والية  منه  ا�ستفادت  الذي  التنموي 
املخططات،  خمتلف  يف  بجاية 
املادة  هذه  توفري  اإىل  والرامي 
احليوية باملناطق النائية املعزولة، 
الظروف  مع  ملعاناتهم  حّد  وو�سع 
من  املو�سم  يف  القا�سية  املناخية 
ال�سنة ، هذا، وقد وجه ال�سكان نداًء 
لوايل والية  بجاية ينا�سدون التدخل 

حلل هذا امل�سكل
حمفوط رمطاين

نداءات  تتكرر  عديدة  ل�سنوات 
رقم  التجزئة  من  امل�ستفيدين 
و�سعية  بت�سوية  م�سعد  ببلدية   464
اهتمام  اأي  تلقى  مل  التي  عقودهم 
الوالئيني  امل�سوؤولني  طرف  من 

واملحليني. يف هذا ال�سياق،  تاأ�سف 
ب�سدة امل�ستفيدين من التجزئة رقم 
464 ببلدية م�سعد من عدم المباالة 
الن�سغاالتهم  الو�سية  ال�سلطات 
الوالية  وايل  مطالبني  املتكررة، 

ا�سباب  يف  للنظر  بالتدخل 
كافة  عقود  ت�سوية  عملية  تعطل 
 464 رقم  التجزئة  من  امل�ستفيدين 
ا�ستيفاء  من  بالرغم  م�سعد  ببلدية 
االإجراءات  لكافة  امل�ستفيدين 

 07 منذ  قانونيا  عليه  املن�سو�ض 
ماتعلق  ال�سيما   ، كاملة  �سنوات 
وقيمة  املالية  احلقوق  بت�سديد 
�سنة  خالل  الرهن  فك  وكذا  العقد 

.2013

ب�سبب العراقيل البريوقراطية 

700 �ساب بالروي�سات بورقلة ينا�سدون وزير الفالحة

بلدية فرعون ببجاية

�سكان القرى يطالبون بالغاز الطبيعي

بلدية م�سعد باجللفة

 امل�ستفيدون من التجزئة رقم 464 ينا�سدون وايل 

اجللفة : حممد �سبع

اأحمد باحلاج
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املا�سة  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
فرقة  متكنت  الوطني،  باالقت�ساد 
والتدخل )B.R.I( بامل�سلحة  البحث 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
من  معتربة  كمية  حجز  من  الوالية، 

البنزين معدة للتهريب.
واالت�سال  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
اأمن والية  العامة مبديرية  والعالقات 
يومية  حت�سلت  قد  كانت  مترنا�ست 
تفا�سيل  منه  ن�سخة  على  »الو�سط« 
الق�سية تعود اإىل دوريات ا�ستطالعية 
الرتابية  بامل�سالك  ال�رشطة  لعنا�رش 

حجز  عن  مترنا�ست، اأ�سفرت  ملدينة 
كانت  الوقود التي  من  معترب  كمية 
الوطني  الرتاب  خارج  للتهريب  معدة 
والتي تقدر بـ 52  �سفيحة بال�ستيكية 
ب�سعة 30 لرت، و 04 �سفائح بال�ستيكية 
ب�سعة 60 لرت معباأة مبادة البنزين بكمية 

اإجمالية تقدر بـ 1800 لرت.
مت  االأمنية  التدابري  كل  اتخاذ  بعد   و 
وفتح  املقر  اىل  املحجوزات  حتويل 

حتقيق يف الق�سية.

االأمنية  االإجراءات  تعزيز  اإطار  يف 
عمل  اأي  اإحباط  اىل  الرامية  الوقائية 
الأمن  ال�رشطة  قوات  نظمت  اإجرامي 
�رشطية على  عملية  مترنا�ست  والية 
االخت�سا�ص،  قطاع  كامل  م�ستوى 
اإطار  يف  تدخل  ال�رشطية  العملية  هذه 
اأوكار  ملداهمة  االأمنية  االإجراءات 
مبختلف  املركبات  مراقبة  اجلرمية، 
النارية،  الدراجات  ومراقبة  اأحجامها 
و و�سع نقاط مراقبة وتفتي�ص فجائية، 
مدينة  اأحياء  خمتلف  م�ستوى  على 
ت�سجيل  عن  اأ�سفرت  حيث  مترنا�ست، 
خللية  بيان  اأفاد   . املخالفات  عديد 
العامة  والعالقات  واالت�سال  االعالم 
كانت  مترنا�ست  والية  اأمن  مبديرية 
ن�سخة  »الو�سط«  يومية  ت�سلمت  قد 

مكنت  االأمنية  العمليات  اأن   ، منه 
للمقر  �سخ�ص  وحتويل 32  من  مراقبة 
 30 مع  تنقيط  معمقة،  حالة  لدرا�سة 
واالأحجام،  االأنواع  خمتلف  من  مركبة 
من  نارية  دراجات   08 لتحويل  ا�سافة 
خمتلف االأحجام كونهم ال يحوزون على 
ال�رشطية  العمليات  �سريها.هذه  وثائق 
االأمن  على  للحفاظ  م�ستمرة  الوقائية 
اأمن  م�سالح  وتدعو  العامة،  وال�سكينة 
التحلي  اىل  املواطنني  مترنا�ست  والية 
االت�سال  عرب  االأمنية  والثقافة  باحل�ص 
العامة  للمديرية  الهاتفية  اخلطوط 
لالأمن الوطني: 48-15، خط النجدة17 
دعائم  عرب  اأو   104 االأخ�رش  واخلط 

التوا�سل االجتماعي.
�شيخ مدقن 

�شرطة مترنا�شت 

  اأمن ولية مترنا�شت

حجز 1800 لرت من مادة 
البنزين معدة للتهريب  

عملية مداهمة وتفتي�ش 
للأحياء والأماكن امل�شبوهة

م�سري  يكتنف  الغمو�ص  يزال  ال 
اجناز  مل�رشوع  الفعلية  االنطالقة 
اينغر  بدائرة  �رشير   60 م�ست�سفى 
 ، �سالح  عني  االدارية  باملقاطعة 
وهو االأمر الذي يتنافى مع تو�سيات 
لال�رشاع  الرامية  الو�سية  ال�سلطات 
يف جت�سيد امل�ساريع ال�سحية لتقريب 

ال�سحة من املواطن .
اينغر  دائرة  �سكان  من  عدد  نا�سد 
�سالح  عني  املنتدبة  بالوالية 
بتمرنا�ست ، الوزارة الو�سية ب�رشورة 
الذي  اللثام  الماطة  العاجل  التدخل 
يكتنف م�سري م�رشوع  م�ست�سفى 60 

�رشير ، الذي ال يزال حبي�ص االدراج 
�سياق  ويف  االأ�سطر،  هاته  كتابة  حلد 
ال�سحي  لل�ساأن  متابعون  قال  مت�سل 
اأنه بعد ات�سالهم �سفهيا بعدة جهات  
حتي  امل�ست�سفي  م�سري  ما  لتبيني 
وال  �ساغية  اأذان  يتقلوا   مل  االأن 
اليوم  حتي  ال�ساكنة  لذا  ايجابي  رد 
60�رشير  م�ست�سفي  مام�سري  تت�ساءل 
من  هوؤالء  حذر  حيث  اينغر،  بدائرة 
مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر 
عن تبعات انتهاج �سيا�سة الهروب اىل 
عن  البحث  عو�ص  والت�سويف  االمام 
الذي  القائم  للم�سكل  جذرية  حلول 

عناء  حتمل  طويلة  ل�سنوات  كبدهم 
عني  باجتاه  ال�سفر  وتكاليف  التنقل 

�سالح للبحث عن �سبل العالج.
نف�ص  قال  �سلة  ذي  مو�سوع  ويف 
تخ�سي�ص  مت  بعدما  اأنه  املتحدثني 
االأر�سية اخلا�سة بامل�رشوع ال�سحي ، 
مت ابالغهم من طرف احد املنتخبني 
بعد  اال  ينطلق   لن  امل�رشوع  اأن 
التي  االدارية  االجراءات  ا�ستكمال 
اخذت وقت طويل رغم حاجة �ساكنة 
املك�سب  لهذا  ال�سهداء  عا�سمة 

ال�سحي .
فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 

مترنا�ست  بوالية  ال�سحية  املنظومة 
وجه  على  اينغر   ودائرة  عموما 
 ، لعالج  بحاجة  باتت  اخل�سو�ص 
ب�سبب عجز القائمني على القطاع يف 
تدارك النقائ�ص التي جتاوزها الزمن 
الطبية  باالأطقم  االأمر  تعلق  �سواء 
خا�سة   ، الطبي  العتاد  اأو  املخت�سة 
اذا علمنا اأن جائحة كورونا قد عرت 
بالوالية رغم  ال�سحي املزري  الواقع 
طيلة  املاليري  التهم  االأخري  هذا  اأن 
ال�سنوات االأخرية دون حتقيق النتائج 

املرجوة .
اأحمد باحلاج 

يف وقت تلعب فيه اجلهات الو�شية دور املتفرج

ب�شبب التذبذب يف التزويد مبياه ال�شروب 

غمو�ش يكتنف م�شري م�شروع م�شت�شفى 60 �شرير بدائرة اينغر  

�شكان حي تني ابريك بجانت يعانون ويلت التهمي�ش

اجلمعية الوطنية لرتقية املجتمع املدين واملواطنة نا�شدت ال�شلطات العليا  

بئر ال�شهداء بقرية بامنديل بورقلة 
يتحول ملفرغة نفايات 

اأحمد باحلاج 

مرا�سلة  يف  الوالئية  االأمانة  وقالت 
حتوز  اجلمهورية  لرئي�ص  موجهة 
يومية »الو�سط »ن�سخة منها ، اأنه ملن 
املحزن اأن ي�سل بهم احلال للمنا�سدة 
من اأجل التدخل العاجل لرفع االهانة 
والتحقري على مقامات ال�سهداء الكرام 
يف مناطق الظل ، موؤكدة اأن العينة من 
مناطق  احدى  وهي  بامنديل  قرية 
الظل ببلدية ورقلة  رغم اأنها ال تبعد 
عن مركز املدينة االإ بـ 07 كلم ، حيث 
املزري  بالواقع  اجلمعية  ذات  نددت 
ملقام وبئر ال�سهداء بالقرية ، والذي 
حتول –ح�سبها – اىل مفرغة نفايات 
بفعل اهمال ال�سلطات العمومية ، اأين 
احلديد  �رشقة  بغية  للتهدمي  تعر�ص 
مفرغة  اىل  املقام  باحة  ،وحتولت 
الو�سية  ال�سلطات  اأي تدخل من  دون 
، رغم تاأكيد االمانة الوالئية للجمعية 
املدين  املجتمع  لرتقية  الوطنية 
واملواطنة باأن هذا البئر �ساهد على 

ومنهم  االأبرار  ال�سهداء  ت�سحيات 
اأحياء  دفنوا  الذين  املدينة  �سهداء 
اأجل  من  امل�سلح  االأ�سمنت  حتت 
ا�ستقالل وعزة و�سموخ اجلزائر قائلة 
امل�سلح  اال�سمنت  اأفرغ  املحتل  »اأن 

اأما امل�سوؤول الفا�سد فدن�ص مزاراتهم 
بعدها  لتذهب   ،« مزابل  اىل  وحولها 
املرا�سلة املذكورة اىل اأبعد من ذلك 
يف  ال�سهداء  جماجم  حتى  اأن  موؤكدة 
�ساهدة  بباري�ص وهي  التاريخ  متحف 

لذات  تتعر�ص  مل  فرن�سا  جرم  على 
م�سيفة   ، حمفوظة  وبقيت  االهانة 
التي  الدولة  على  اأن  ال�سدد  ذات  يف 
ال�سهداء  رفات  ال�سرتجاع  �سعت  
لواقع مقابرهم  تلتفت  اأن  من فرن�سا 
ال�سلطات  اهمال  ب�سبب  املدن�سة 
بفعل  االأخرية  هذه  متهمة   ، املعنية 
غري  بطرق  العمل  على  اهمالها 
مثلما  تاريخهم  طم�ص  على  مفهومة 
وتعطيل  لعرقلة  بالن�سبة  احلال  هو 
التنمية من خالل عدم اال�ستجابة يف 
ال�رشورية كاملدر�سة  ال�رشوط  توفري 

، امل�ست�سفى والعمل .
اأنه  اأ�سافت املرا�سلة �سالفة الذكر  و 
اأبنائهم  يخربوا  اأن  املعقول  غري  من 
باأن ال�سلطات التي منعت اأبنائهم من 
مرهقة  م�سافات  قطع  دون  الدرا�سة 
الو�سول الأق�سام مكتظة يف  �سبيل  يف 
االبتدائية والثانوية والتي حرمتهم من 
امل�ساريع ل�سالح نهب العقار العمومي 
، هي التي طم�ست  تاريخهم، وحولت 

مقابر �سهدائهم اإىل مكب للنفايات .

طالبت الأمانة الولئية للجمعية الوطنية لرتقية املجتمع املدين واملواطنة بورقلة ، من ال�شلطات العليا 
بالبالد بالتدخل العاجل لعادة العتبار ملقامات ال�شهداء بعد تعر�شها لالهانة والتحقري .
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النقال  :0661.41.25.76  

التي  ال�سياحية  اهرير  منطقة  تفتقر 
الأدنى  باإيليزي  جانت  مدينة  تتو�سط 
اتار  الذي  االأمر  احلياة  �رشوريات 
يخرجون  وجعلهم  ال�سكان  ا�ستياء 
عن �سمتهم ويعربون عن احقيتهم يف 
واب�سطها  ال�رشوريات  بهذه  التزويد 

املياه ال�ساحلة لل�رشب .
ابريك  تني  حي  �سكان  ا�ستكى    
االدارية  باملقاطعة  اهرير   مبنطقة 
ايليزي من ازمة  التابعة لوالية  جانت 
باملياه  التزويد  تدبدب  يف  خانقة 

عز  يف  خا�سة  معاناتها  من  تزيد 
يت�ساعف  اأين  احلار  ال�سيف  ف�سل 
احليوية،  املادة  هده  ا�ستهالك  فيه 
من  نغ�ست  الو�سعية  هذه  اأن  حيث 
يوميات املواطنني يف ظل غياب ارادة 
حقيقية من ال�سلطات الو�سية حللحلة 

امل�سكل القائم .
اىل  امل�ستمرة  املع�سلة  تعود  هدا   
اخرى  املياه ومن جهة  �سبكة  اهرتاء 
الناقلة  االأنابيب  وتاك�سد  ان�سداد 
طالب  فقد  هدا  اىل  للمياه،اإ�سافة 

بتوفري  املذكورة  اجلهة  �ساكنة 
اهرير  م�ست�سفى  م�ستوى  على  املياه 
تعترب  اين  احلي  هدا  يف  املتواجد 
املرفق  هدا  يف  ا�سا�سية  املياه 
املياه  توفري  ي�ستلزم  والدي  العمومي 
حاجيات  ل�سد  تكفي  دائمة  ب�سفة 
امل�ست�سفى و�سكان احلي، حيث اأبدى 
هوؤالء مت�سكهم مبطلب �رشورة تدخل  
ال�سلطات لتجديد هاته ال�سبكة با�رشع 

وقت ممكن الحتواء الو�سع املتاأزم .
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  ومعلوم 

املجيد تبون قد وجه تعليمات خالل 
احلكومة  جمع  الذي  االأخري  اللقاء 
بالوالة تق�سي ب�رشورة النزول للميدان 
املواطنني  الن�سغاالت  لال�ستماع 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف  وال�سعي 
واالمكانات  االأولويات  ح�سب  مبداأ 
االحتقان  بوؤر  بهدف تطويق  املتاحة 
ال�سلطات  عجز  ب�سبب  املحلي 
التي  النقائ�ص  تدارك  يف  العمومية 

جتاوزها الزمن .
اأحمد باحلاج 

�شيخ مدقن

الو�شط:2020/08/31

ولهذه ال�شباب 
ح�سوريا  علنيا  اال�رشة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  ق�ست 

ابتدائيا:
يف ال�سكل :قبول اعادة ال�سري يف الدعوى.

حمكمة  عن  ال�سادر  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  احلكم  املو�سوع:افراغ  يف 
احلال بتاريخ

2019 /09 /26 رقم فهر�ص 19 /2957 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف 
فهر�ص    14/  01/  2020 بتاريخ   املودعة  خليفي  حممود  الطبي  اخلبري  
20 /15 و بالنتيجة الق�ساء  باحلجر على املدعى عليه -قا�سي حممد من 
مواليد 1998 /11 /13 ببلدية عني االبل ابن احمد و�سبيهة ام اخلري و تعيني 
املدعي والده :قا�سمي احمد من مواليد 1951 بعني االبل ابن �سعد و �ساملة 

بنت بلقا�سم مقدما عليه .
-مع االمر  بن�رش هذا احلكم يف احدى ال�سحف اليومية لالعالم و التا�سري 

بذلك ب�سهادة ميالد املحجور عليه ب�سجالت احلالة املدنية 
مع حتميل امل�ساريف الق�سائية على عاتق املدعى مبا فيها ر�سوم الدعوى 

املقدرة ب 900دج الدعوى االوىل ودعوى الرتجيع .
و  اليوم  املنعقدة يف  العلنية  اجلل�سة  به يف  اف�سح  و  بذا �سدر هذا احلكم 
امني  و  القا�سي  ام�سيناه نحن  ل�سحته  و  اعاله  ال�سنة املذكورين  و  ال�سهر 

ال�سبط .
رقم اجلدول :00499 /20
رقم الفهر�ص:01435 /20 
تاريخ احلكم 21 /05 /20

اإ�شهار
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  عندما يعلن ماكرون عن 
خريطة طريق لرتتيب 
خروج لبنان من اأزمته 

يلتفت اللبناين ي�ساأل اأين 
العرب؟.. وعندما تدمر 

�سوريا على راأ�س اأهلها ب�ستى 
اجتاهات ال�سالح ينادي 

ال�سوري اأين العرب وملاذا 
يا عرب؟ وعندما ي�سرخ 

اليمني والليبي حتت ق�سف 
ب�ستى اأنواع ال�سواريخ ملاذا 
يا عرب؟ وقبل ذلك �سرخ 

العراقي والفل�سطيني؟ 
من �سيت�سدى لأطماع 

ال�ستعماريني اجلديدة؟ 
هل يكفي القول اأن جامعة 

الدول العربية- بيت العرب- 
تعاين منذ ع�سرات ال�سنني 

من فو�سى يف برجمتها 
الذاتية؟اأو اأنها فاقدة 

القيمة؟ فمن ذا الذي اأفقدها 
معيارها واأولوياتها؟ اإنها مل 

تعد حتت ال�سيطرة العربية، 
وهاهي ت�سرب ميينا 

وي�سارا به�ستريية اأ�سابتها 
يف الدماغ.. وهكذا نقف 
اأمام اخليارات اإما اأن يعاد 

�سبطها لت�سري وفق امل�سلحة 
القومية، اأو يتم البحث 

عن خمرج حقيقي ليجمع 
اأمة وحدها الدم والهوية 

والل�سان والعدو امل�سرتك..

اأول

حاجة �لعرب لكيان جامع.. مقدمة �لأولويات
مربرات اجلامعة:

  
 جامعة �لدول �لعربية هي �أقدم منظمة دولية 
قامت بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، وقد تكونت 
�لأمم  منظمة  قبل  �أي  1945م  مار�س   22 يف 
يف  �جلامعة  ف�شلت  ولقد  ب�شهور،  �ملتحدة 
معاجلة �مللفات �لأ�شا�شية �لتي طرحت عليها 
ملف �لتكامل �لعربي و�لوحدة �لعربية و�لدفاع 
�شند�  تكون  �أن  يف  �أخفقت  كما  �مل�شرتك 

حقيقيا لفل�شطني �شد �لعدو�ن �ل�شتعماري.
روؤية  من  تنطلق  مل  �جلامعة  ن�شاأة  �أن  �شحيح 
حينها  �لعرب  طموح  و�لتقى  خال�شة  عربية 
�لطموح  ل�رصف  بريطانية  �إ�شرت�تيجية  بخطة 
�لعربي عن هدفه �ملتمثل بكيان عربي و�حد.. 
�إل �نه كان بالإمكان مع تغري �لأنظمة وجميء 
و�لوحدة  �لقومية  �شعار�ت  تطرح  �أنظمة 
وهياكل  بر�مج  �شياغة  من  �لقرت�ب  و�لثورة 
وموؤ�ش�شات جتعل من �لعمل �لعربي �مل�شرتك 
�إىل  �لعربي  و�قعا مماأ�ش�شا وترتقي باملجموع 
�لدويل  �ل�شعيد  على  وزنها  لها  �شيا�شية  حالة 
�لعربية..  �ل�شعوب  حقوق  �شيانة  وباإمكانها 
�أن  �شحيح  يحدث..  مل  هذ�  من  �شيئا  �أن  �إل 
و�لية  �جلامعة  ميثاق  يف  بنيويا  خلال  هناك 
عملها جعلها دوما عاجزة عن تطوير نف�شها �أو 
�شياغة مو�قف بحجم طموح �ملجموع �لعربي 
عن  معزولة  �لعربية  �لأنظمة  لأن  ذلك  ولكن 
جماهريها وتتحرك بح�شابات خا�شة �أ�شبحت 
من  �شاأنا  �قل  �لعربية  �لدول  جامعة  منظمة 
 75 ومنذ  �لولدة..  حديثة  �إقليمية  منظمات 
هي  بل  �جلامعة  على  تطور  يحدث  مل  �شنة 
�لتحديات  �زدياد  رغم  �لرت�جع  من  مزيد  �ىل 

و�حلاجة �ملا�شة لعمل عربي م�شرتك.
عامليا  �لر�بعة  تعترب  ب�رصية  كتلة  �لعرب 
عامليا  �لثانية  هي  متو��شلة  �أر�س  مب�شاحة 
�شخمة  وثرو�ت  وغاز  نفط  �حتياطات  وفيها 
ويجمعها دين و�حد ولغة و�حدة وتاريخ و�حد 
ويف مو�جهة �أعد�ء م�شرتكني فعلى مد�ر �لقرنني 
و�شوحا  �أكرث  �ل�شطفاف  �أ�شبح  �لأخريين 
حيث كانت �حلمالت �ل�شتعمارية متعاونة هي 
نف�شها ت�رصب م�رصقا ومغربا و�نتهت جمتمعة 
قلب  يف   - �ل�شهيوين  �لكيان  خنجر-  بو�شع 
لهم  �شيا�شي جامع  كيان  فكان وجود  �لعرب.. 
�أمر� منطقيا وتلقائيا فها نحن نرى �ملنظمات 
�لدولية و�لإقليمية تتجمع بال ر�بط من دين �أو 
عرق �أو تاريخ �إمنا �مل�شلحة �لر�هنة ويتجهون 
�لتبادل  �إىل تعزيزها بوحدة �ل�شرت�تيجيات و 
ورفع  و�لقت�شادي  �لأمني  و�لتعاون  �لتجاري 
د�خل  و�ل�رصكات  �لأفر�د  حركة  عن  �لقيود 
د�ئرة  يف  حا�شل  هو  كما  �جلغر�يف  �حليز 

�شنغن.. 

تكتالت اإقليمية:

لت�شكيل  �إقليمية  �شيا�شية  وكيانات  دول  �شعت 
�لعربي  �مل�رصق  و�أمنية يف  �قت�شادية  تكتالت 
�لتعاون  جمل�س  ولعل  �لعربي  و�ملغرب 
�خلليجي كان �أبرزها ومتتع بفاعلية متميزة يف 
�شتى �مللفات �ملطروحة ل�شيما د�خل كيانات 
�ملجل�س وكان يتمتع بتن�شيق عال وتعاون على 
قدم و�شاق.. من �لو��شح �ن ت�شكله خارج جامعة 
�لدول �لعربية يعني حماولة من كياناته �لتحرر 
من ��شرت�طات �ملوقف �لعربي �مل�شرتك �إز�ء 
ق�شايا ح�شا�شة حيث �ن قر�ر�ت �لقمة توؤخذ 
�لو�زنة  �لدول  ل�شيما  �لدول  كل  بني  بالتو�فق 
�لتكتل مت  يف �جلامعة.. ومن �ملعلوم �ن هذ� 
و�رتبط  �لإير�نية  �لثورة  �نت�شار  عقب  �إن�شاوؤه 
�إير�ن فكان ميثل  م�شريه مب�شري �حلرب على 
قوة �إ�شناد للحرب لإ�شقاط نظام خرج لتوه من 

ربقة �لأمريكان ويتجه يف �شد�م مع �مل�شالح 
�لأمريكية يف �ملنطقة.. كانت �لنهاية �لأ�شيفة 
لهذ� �لتجمع مع بد�ية �جتياح �جلي�س �لعر�قي 

�لكويت..
يف  للعر�ق  د�عم  من  �ملجل�س  مهمة  وحتولت 
�لعر�ق  على  متاآمر  �إىل  �إير�ن  �شد  �حلرب 
�لثالثيني  �لعدو�ن  �إىل  و�شول  عليه  وحمر�س 
�لذي ��شتهدف �لعر�ق يف 1991 و�حل�شار �لذي 
��شتمر 12 عاما بعد ذلك حيث مت �إنهاك �لبلد 

وتدمري من�شاآته �حليوية.
�أخرى  مرة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  حترك 
مئات  �شخ  ومت   2011 �شنة  �شورية  لتدمري 
�شياق  يف  �شورية  لتدمري  �لدولر�ت  مليار�ت 
به  ب�رصت  �لذي  �جلديد  �أو�شط  �ل�رصق 
دوما  �شورية  كانت  حيث  �لأمريكية  �لإد�رة 
�إنها  �عتبار  على  �لأمريكي  �لهتمام  حمط 
ونف�شيا  و�جتماعيا  �شيا�شيا  �لأقرب  �جلارة 
�ل�رصورية  �خلطوة  هي  فكانت  فل�شطني  من 
�ل�شيا�شي  �لفل�شطيني  �للتجاء  معاقل  لتفتيت 

يف �ملنطقة..
ت�شكل   2015 مار�س  �أي يف  �شنو�ت  �أربع  وبعد 
�شم  �لعربي  �لتحالف  با�شم  جديد  تكتل 
و�ملغرب  و�ل�شود�ن  و�لإمار�ت  �ل�شعودية 
�إز�حة �حلوثيني  وقطر وم�رص.. وذلك بغر�س 
ومع  �ليمن  يف  �لإير�ين  للتمدد  و�لت�شدي 
عمليا  �لتكتل  يف  يبق  مل  �ملعارك  ��شتمر�ر 

�شوى �ل�شعودية و�لإمار�ت..
�نطلقت  �لتي  �لتكتالت  هذه  �ن  �لو��شح 
روؤية  على  بناء  تكن  مل  �خلليج  منطقة  من 
و�إ�شرت�تيجية عمل وحدوي وبناء كيان �شيا�شي 
بها  يحظى  �لتي  �لطبيعية  باملو��شفات  يتمتع 
�أي تكتل �شيا�شي �قت�شادي.. ومن �لو��شح �ن 
عدو�نية  �أمنية  ملهمات  كانت  �لعناوين  هذه 
على  ومرة  �لعر�ق  على  ومرة  �إير�ن  على  مرة 

�شورية و�أخرى على �ليمن.
ولالأ�شف مل يجر �شبط �شلوك هذه �لتكتالت 
وفق مبادئ جامعة �لدول �لعربية ومل ت�شتطع 
بال�شياق  �أع�شائها  لإلز�م  �لتحرك  �جلامعة 
من  �جلامعة  تو�طاأت  بل  عليه..  �ملتفق  �لعام 
فاأمدت  �لعر�ق  �شد  فيها  و�زنة  دول  خالل 
على  للعدو�ن  عربي  بغطاء  �لأمريكية  �لإد�رة 
غربية  ودول  فرن�شا  �أمدت  ذلك  وبعد  �لعر�ق 
وطردت  �شورية  على  للعدو�ن  �آخر  بغطاء 
�ل�شفري �ل�شوري من كثري من �لعو��شم �لعربية 
و �أغلقت �لباب �أمام مندوب �شورية يف جامعة 

�لدول �لعربية معلقة ع�شويتها يف �جلامعة.
ملفات معلقة:

�لفل�شطيني مفتوحا على و�شعه  ل ز�ل �مللف 
�أ�شبحت  �مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  غياب  ويف 
�فتتاح  يتم  روتينيا  ملفا  �لفل�شطينية  �لق�شية 
�جتماعات �ملجال�س يف �جلامعة به و�إغالقها 
تو�شيات  تتلى  و�لإغالق  �لفتتاح  وبني  عليه 
و�قرت�حات وتدبج �لكلمات وتت�رصب من حني 
من  �ملجموع  تعفي  �أخرى  ق�شايا  �آخر  �إىل 

�لروتني �لد�ئم.
حترير  ملف  فقط  لي�س  �لفل�شطيني  �مللف 
�أي�شا  هو  �إمنا  فيه  �جلوهر  وهو  �لأر�س 
لعملية  يتعر�س  �لذي  �لفل�شطيني  �لإن�شان 
�شهيونية  �شيا�شات  خالل  من  منهجي  قهر 
مدعومة من �لإد�ر�ت �لأمريكية.. فال ز�ل 15 
مليون فل�شطيني م�شتتني يف �أر�شهم وحميطها 
و�ل�شنك  �لفقر  يعاين  كبري  وجزء  �لعامل  ويف 
يف  يتو�جدون  حيث  �و  فل�شطني  يف  و�حل�شار 

�شورية �و لبنان و�شو�هما.
ياأخذ  �لفل�شطينيني  يو�جه  �لذي  �ل�شغط  �ن 
منها  كثري�  فان  ولالأ�شف  متنوعة  �أ�شكال 

ميار�شه �لنظام �لعربي �ملنتمي جلامعة �لدول 
�ملطار�ت  تغلق  �لفل�شطيني  فاأمام  �لعربية.. 
�لدول  دخول  من  حمروما  وي�شبح  �أبو�بها 
�لعربية و�لتمتع بالتعليم فيها �ل مبقد�ر �شئيل 
من  وحمروما  تع�شفية،  ��شرت�طات  و�شمن 
�أحيانا ممنوع  هو  بل  �لعربية  �لدول  �لعمل يف 
من �إدخال مو�د �لبناء لرتميم بيته كما يح�شل 
لأهايل خميمات لبنان، ودوما هو يدفع �لثمن 
�شورية  يف  ح�شل  كما  و�لنظام  �ملعار�شة  بني 

�و �لعر�ق..
�حلالة  تردي  �أي�شا  �لفل�شطيني  �مللف  ويف 
غزة  قطاع  يف  �مل�شتمر  و�حل�شار  �ل�شحية 
و�لعقوبات  �ل�شاملة  للبطالة  بالإ�شافة 
�ل�شديق  من  عليه  تفر�س  �لتي  �جلماعية 
�شجنا  جعله  �لذي  �لأمر  و�لعدو..  و�ل�شقيق 
قاتال تتنامى فيه �جلرمية و�لنتحار و�لبوؤ�س.

عدو�ن  حملة  �أي�شا  �لفل�شطيني  �مللف  ويف 
وتيئي�شه  �لفل�شطيني  �ل�شعب  لإحباط  منظم 
ل�شيطنته  ر�شمية  عربية  �إعالم  و�شائل  ت�شنها 
و�إفقاده �لإح�شا�س بانتمائه وقطع �ل�شبل عليه 
لدفعه �ىل �لنهيار كما يح�شل من �إعالم دول 
�لفل�شطينيني  �شيطنة  �إل  لها  هّم  ل  خليجية 

تربير� لنهجها �لتطبيعي مع �لعدو �ل�شهيوين.
�إن هذ� �جلانب �لإن�شاين يف �مللف �لفل�شطيني 
يوؤثر �شلبا  يت�شخم يوما بعد يوم وهو بال�شك 
غري  فمن  �لفل�شطيني  �ل�شعب  مقاومة  على 
�شهر  كل  �لفل�شطينيون  ينتظر  �أن  �ملعقول 
من  باملائة   70 من  �أكرث  يبلغ  �أوربا  من  دعما 
�أن  �ملوؤكد  ومن  �خلارج..  من  يتلقونه  ما  كل 
للمال ثمنا و��شرت�طات.. من غري �ملعقول �أن 
لل�شعب  �لإن�شانية  �لق�شايا  يتح�ش�س �لأوربيون 
�لدول  معظم  من  بكثري  �أكرث  �لفل�شطيني 
م�شتمرة  بفعاليات  ذلك  عن  ويعربون  �لعربية 
ل�شيما يف مو�شوع �ل�شم �لذي �قرتحه ترمب 
�أو �لعدو�ن �ل�شهيوين و�مل�شتوطنات.. ثم �ألي�س 
من  تهربها  �لعربية  �لدول  جامعة  على  عيبا 
�لدعوة �لفل�شطينية لجتماع لوزر�ء �خلارجية 
مع  �لتطبيع  يف  �لإمار�ت  خطوة  بخ�شو�س 
�لعدو �ل�شهيوين و�خرت�قها للمبادرة �لعربية.؟

�ختبار  �أمام  �أننا  بو�شوح  يعني  �مللف  �ن هذ� 
منا  يحتاج  �حل�شاري  ولنتمائنا  لعروبتنا 
�إجابات عملية ل �شعار�ت ودموعا تذرف �أمام 
�شا�شات �لتلفزيون.. فالكالم �إن مل يرتجم �ىل 

فعل بحجم �لتحدي يكون جمرد طحن هو�ء.
�مللف  مع  �لعربي  �لنظام  تعامل  ولالأ�شف 
�لفل�شطيني با�شتمر�ر كملف �أمني ي�رصف عليه 
فرع يف جهاز �لأمن �لتابع للنظام وهو يف هذ� 

�ل�شدد فقد قيمته �ل�شيا�شية و�لإن�شانية.. 

امللف العراقي:

ماذ� تنتظر �لدول �لعربية بعد �أن مت قتل �أكرث 
�أربعة  من  �أكرث  وتهجري  عر�قي  مليوين  من 
ماليني ومت تدمري �ملو�شل و�لفلوجة وتكريت 
و�أطماع  �لبعيد  �لعدو  �لعر�ق  �أهل  على  وتاآزر 
حالة  منه  جعلت  فا�شدة  وطائفية  �إقليمية 
و�أنظمتها  �لعربية  �لدول  جامعة  �أين  فا�شلة.. 
على  �لأمريكي  �لعدو�ن  منحت  �لتي  �لفاعلة 
�لعر�ق غطاء و�رصعية �أين هي مما يح�شل يف 

�لعر�ق �لآن؟
�أكرث من 17 �شنة و�لعر�ق يتجرع �ألو�ن �ملهانة 
من �حتالل �أجنبي ومن ت�شلط �إقليمي وف�شاد 
طائفي فيما مل ن�شمع عن مبادرة عربية و�حدة 
جلمع �شمل �لعر�قيني وم�شاعدتهم على �خلروج 
من متزقهم وتدخل �لآخرين يف �شئونهم �لأمر 

�لذي عقد �حلياة يف بالد �لر�فدين.
ت�شتطيع  ل  جلامعة  �لطماأنينة  لنا  ميكن  كيف 
�لعر�ق  �إىل  وممثليه  �لعام  �أمينها  توفد  �أن 

�لنا�شح و�ملوؤ�زر؟ كيف  �لذي يعاين من غياب 
لأمة  ينتمي  �لعربي  �لنظام  باأن  نثق  �أن  ميكن 
دمها و�حد ودينها و�حد وعدوها و�حد فيما 
ن�شاهد و�حد� من �عز مو�قعنا و�أعظم قو�عد 

�نطالقنا �حل�شاري يدمر �أمام �أعيننا؟

امللف ال�سوري:

�أكرب من ف�شيحة �جلامعة  هل هناك ف�شيحة 
�لدولة  كانت  حني  ففي  �شورية؟  �إز�ء  �لعربية 
 65 من  �أكرث  من  �مل�شلحني  تو�جه  �ل�شورية 
�إىل  دولة حيث قدر عدد �ملقاتلني �ملت�شللني 
�شوريا مبئات �لآلف يف هذ� �لظرف �لقا�شي 
مت طرد ممثل �شورية من جامعة �لدول �لعربية 
�لدول  من  �شورية  �شفر�ء  بطرد  �لتوجيه  ومت  
�لعربية وقام لالأ�شف كثري من هذه �لدول بتلك 
�لعدو�ن  هذ�  من  �كرب  هناك  هل  �لف�شيحة.. 
وحيويا  �أ�شا�شيا  عربيا  بلد�  ��شتهدف  �لذي 
�ملال  �إل  لها  ر�شيد  �أنظمة عربية ل  قبل  من 

�ملوجه من قبل �لأعد�ء؟
�ملتمردين  للم�شلحني  �شورية  �جلامعة  تركت 
ر�أ�س  على  يجربون  وتركيا  و�ير�ن  ولرو�شيا 
�ل�شعب �ل�شوري كل �لأ�شلحة �لفتاكة فقتل من 
�أبناء �شورية �أكرث من ن�شف مليون �شوري ومت 
يف  �حل�شارية  و�ملنار�ت  �ملدن  �أعرق  تدمري 

تدمر وحلب وحم�س وحماة..
يجدو�  فلم  �لدمار  حتت  من  �ل�شوريون  هرب 
نتنة  �إقليمية  وجدو�  بل  ي�شتقبلهم  عربيا  بلد� 
وهم  عربي..  بلد  من  �أكرث  يف  مو�جهتهم  يف 
كانو� �أهال لكل لجيء عربي.. هرب �ل�شوريون 
فلم يجدو� �إل �أوربا وتركيا ت�شتوعب ماليينهم 
�لأربعة م�شتتني موزعني حمبطني لتقول مريكل 
ل�شورية  �قرب  مكة  »�إن  �لأملانية  �مل�شت�شارة 
و�أين  �لعربية  �لدول  فاأين جامعة  من برلني«.. 

�لدول �لعربية من ماأ�شاة �شعب عربي عريق؟

امللف اللبناين:

طويل  زمن  من  �لعرب  به  فرط  �لذي  لبنان 
وتركوه يعاين متزقه �لطائفي وتدخل �ل�شفار�ت 
�ليوم  �أهله  يو�جه  �لد�خلي  �شاأنه  يف  �لأجنبية 
�إن جتللت حكومته  �أ�شو�أ ظروف مرت به بعد 
�أذى  و�ل�شيا�شي  �ملايل  بالف�شاد  �لطائفية 
�إىل حالة �جلوع و�لفقر  �لبالد و�ل�شعب  �أو�شل 
بف�شيحة  �لأخري  بريوت  تفجري  ختمه  و�لذي 
وهنا  �لطائفية..  �لقوى  بعبثية  تك�شف  كربى 
لبنان  يزور  زعيم  �أول  لبنان  �إىل  ماكرون  هرع 
يتحرك يف �شو�رعه ويلتقي بنا�شه فهل �شدفة 
زعماء  كل  من  لبنان  يف  ترحيبا  ماكرون  يجد 
�لطو�ئف ل يحظى به زعيم عربي؟ هل �شدفة 
�ن جتمع �لتو�قيع من ع�رص�ت �ألف �للبنانيني 

يطالبون فرن�شا بالعودة �إىل لبنان؟

كلمة للعرب:

يقال  و�شورية  و�لعر�ق  فل�شطني  عن  يقال  ما 
عن �ليمن وليبيا و�ل�شومال وجيبوتي و�شو�هم 

�نه �لتحدي �ملتجدد يف كل وطننا �لعربي؟
عربي  كيان  قيام  و�جبا  فر�شا  �أ�شبح  هنا  من 
وير�عي  عنهم  ويذود  ويحميهم  �لعرب  يوحد 
�إل �لأقوياء  م�شاحلهم يف عامل ل ي�شتمر فيه 
ول وجود �إل للتكتالت ل�شيما وهم م�شتهدفون 
يف ثرو�تهم وم�شتقبلهم و�أر�شهم و�أبنائهم.. ل 
ينق�س �لعرب �أي عن�رص للنه�شة و�لوحدة.. و 
رغم �أن كثريين قد فقدو� �لأمل يف ذلك �إل �أن 
طبيعة �لعرب تكمن يف قدرتهم على �ملفاجاأة 
�لتاريخية وظهر ذلك عرب تاريخهم �لطويل من 
و�لفار�شية  �لبيزنطية  لالإمرب�طورية  دحرهم 
��شتمرت  �لتي  وعامليتهم  بثور�تهم  مرور� 

قرونا طويلة و�هلل غالب على �أمره. 

بقلم: �سالح عو�س



الإثنني 31  اأوت   2020  املوافـق  لـ 12 حمّرم   1442ه �أقالم07

الأكرث  نزار  خالد  اجلرنال  ويعترب 
ثرثرة من بني قادة اجلي�ش ال�سابقني 
فهو بذلك يقدم من حيث ي�سعر اأو ل 
ي�سعر وبغ�ش النظر عن مدى �سحة 
ما ينقل، مادة خ�سبة ونادرة لدرا�سة 
م�سوؤوليات  فيها  توىل  التي  املرحلة 
الدولة  راأ�ش  على  وخطرية  ح�سا�سة 
مل  الذي  واقعنا  فهم  على  وي�ساعد 
تلك  تناق�سات  نتاجا لرتاكم  اإل  يكن 
اللثام  املرحلة. وها هو اليوم مييط 
احلراك  اأحدثها  التي  ال�سقوق  عن 
اأن  وكيف  النظام  داخل  تاله  وما 
احلراك ال�سعبي الذي كان ينتظر منه 
اأن يتجاوز النظام القائم على �رصاع 
بذلك  واأ�سعف  غذاه  قد  الع�سب 

احلظوظ لإجناز التغيري املن�سود.
خالل  من  نزار  خالد  بني  لقد 
الر�سالة التي ن�رصها على موقع ابنه 
الإلكرتوين اأنه يف الوقت الذي حترك 
اخلام�سة  العهدة  لرف�ش  ال�سارع 
حتركت اآلة موازية يف �سبيل اإحداث 
فرز جديد �سمن اآلة احلكم املعقدة 
يف  للحراك  مرافقة  يعترب  كان  فما 
الظاهر اإمنا كان معركة ك�رص للعظام 
الع�سكرية  القيادة  من  اأطراف  بني 
مل  اإذ  �سابق  عهد  اإىل  تنتمي  كلها 
لتحريك  ذريعة  اإل  احلراك  يكن 
البقاء  م�ساألة  وح�سم  الراكدة  املياه 
اأو الذهاب بني الأطراف املت�سارعة  
بعد اأن تبينت ا�ستحالة التعاي�ش بينها 
الرئي�ش  مظلة  توفره  كانت  الذي 

طوعا  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
اأو كرها. 

الأنظار  اإليه  لفتت  ما  اأهم  اأن  غري 
على  تدل  موؤ�رصات  اجلرنال  ر�سالة 
واأن جولت  بعد  ينته  ال�رصاع مل  اأن 
امل�ستقبل  يف  �ستنطلق  منه  قادمة 
القريب اإن مل تكن قد انطلقت لتعيد 
ال�سفر واأن ما كان يعترب  اإىل  العداد 
قطيعة مع "الع�سابة" لي�ش اإل جولة 
ينهها  مباراة مالكمة مل  من جولت 
اأي طرف بال�رصبة القا�سية. وتك�سف 
الذي  ال�سيا�سي  اخلطاب  اأن  اأي�سا 
رافق عملية ك�رص للعظام كان خطابا 
دعائيا موجها لال�ستهالك وا�ستنفار 
بالقطيعة  املوؤمنني  من  جموع 
والعلمانيني  ال�ستئ�ساليني  التامة مع 
قبيل  من  �سعارات  با�سم  "الزواف" 
من  وغريها  البادي�سية  النوفمربية 
مواقع  بها  امتالأت  التي  ال�سعارات 

التوا�سل الجتماعي. 
مل  اأنه  اآخر  جانب  من  تك�سف  كما 
جديد  جيل  لربوز  بعد  الوقت  يحن 
على  قادر  الع�سكرية  القيادات  من 
ومن  الع�سب  منطق  من  التخل�ش 
التي  ال�سابقة  الأزمات  تراكمات 
اللعبة  يف  اجلي�ش  اإقحام  فيها  �سكل 
وم�سدر  حا�سما  عامال  ال�سيا�سية 
ت�ستطع  مل  الذي  الوقت  يف  تفاقمها 
البدائل  تقدمي  ال�سيا�سية  النخب 
الذي  الع�سب  �رصاع  منطق  اأمام 
فر�ش على املجتمع واأعاق م�سارات 

تكري�ش  نحو  الدميقراطي  النتقال 
دولة املوؤ�س�سات. 

تبدي  �سلطة  اأمام  اليوم  نحن  وها 
كل �سباح نوايا ح�سنة واإرادة للتغيري 
نحو الأف�سل ت�سابق الزمن ملواجهة 
الأزمات املتعددة امل�ستعجلة وتطرح 
التنمية  جمال  يف  طموحة  رهانات 
و�ست�سع  والجتماعية  القت�سادية 
تعديالت  م�رصوع  ال�سعب  اأمام 
متينة  �ستكون  باأنها  د�ستورية وعدت 
ممكنة.  مدة  لأطول  للحياة  وقابلة 
غري اأن هذه النوايا على جديتها وعزم 
اجلهاز التنفيذي على جت�سيدها تبقى 
عا�ش  التي  املر�سية  احلالة  رهينة 
طويلة  مدة  بها  وا�ستمر  النظام  بها 
ومل يتخل�ش منها بعد اإذا �سدقنا ما 
جاء يف ر�سالة نزار ونتمنى اأن نكون 
اأخطاأنا معه واأن اجلولت  بذلك قد 
اإليها  ملح  التي  ال�رصاع  من  القادمة 

لي�ست اإل �رصخة يف واد. 
تعي�ش  التي  اليوم  جلزائر  ميكن  ل 
خطر  اأمام  عفريت  كف  على 
على  املبنية  الداخلية  النق�سامات 
واأمام  والدينية  واللغوية  اجلهوية 
خطر اآخر اأكرب يكمن يف التهديدات 
دول  باأزمات  املرتبطة  اخلارجية 
اجلزائر  اجلوار، ل ميكن ملثل هذه 
ل�رصاعات  جمال  لنف�سها  تتيح  اأن 
نح�سبها  كنا  احلكم  منظومة  داخل 
نن�ساه  اأن  نريد  الذي  املا�سي  من 
لول واجب التاأريخ ملراحل �ساهمت 

ب�سكل رهيب يف ما نحن فيه اليوم من 
اأزمات.

من  اجلميع  على  واجبا  اأ�سحى  لقد 
�ساحب القرار اإىل املجتمع املدين اأن 
يدركوا اأن اجلزائر ل ميكنها اأن تعود 
اإىل الوراء ول تريد اأن ي�ستغل موروث 
اأطيافه  باختالف  الرمزي  املجتمع 
للمجتمع بها  يف �رصاعات ل عالقة 
ال�سلبية  النعكا�سات  خالل  من  اإل 
تبون  الرئي�ش  ولعل  عليه.  تقع  التي 
قال  الذي  وهو  متاما  ذلك  يدرك 
"الرتروفيزور"  خالل  من  النظر  اإن 
�رصورية اأحيانا لكن الأهم هو النظر 
اإىل  جمددا  نعود  ل  لكي  الأمام  اإىل 
املزمنة.  الدورية  الأزمات  عهد 
فما ينتظرنا من رهانات وجودية ل 
زمن  اإىل  احلنني  بكلي�سيهات  يرتبط 
الأزمات واملاآ�سي بل باإتاحة املجال 
البلد  بها  يزخر  التي  للكفاءات 
للتناف�ش على اأف�سل احللول املمكنة 
الذي هو  النفوذ  ال�رصاع على  ولي�ش 
والظلم  للف�ساد  اخل�سب  امليدان 

واحلقرة واملعارك غري ال�رصيفة.
املن�سود  احلقيقي  التغيري  يكمن  ل 
يف تعديالت على الد�ستور والقوانني 
فح�سب بل هو عملية طويلة و�ساقة 
تغيري  يف  حقيقية  اإرادة  تتطلب 
ال�سيا�سية  واحلياة  للدولة  ت�سورنا 
الوطنية  الرثوة  وتوزيع  واإنتاج 
املادية واملعنوية وحتقيق التوازنات 

الجتماعية قبل توازنات النظام.

تو�زنات �ل�سلطة وتو�زنات �ملجتمع

بقلم اح�سن خال�ص   

قبل اأن يّطلع الراأي العام 
اجلزائري على م�سروع 

التعديالت الد�ستورية يف 
ن�سخته النهائية التي �ستعر�ص 

على ال�ستفتاء ت�ستح�سر ر�سالة 
وزير الدفاع ال�سابق خالد نزار 
زمنا يبدو اأنه مل يتخل�ص منه 
احلراك ال�سعبي ول انتخابات 

دي�سمرب املا�سي وتعرب بذلك عن 
احلنني اإىل زمن وىل  لكنه يريد 
ال�ستثمار يف الو�سع النتقايل 

املتاأزم الذي تعي�ص فيه اجلزائر 
اليوم وجتد ال�سلطة �سعوبات 

ظرفية للخروج منه. 

بعد ر�سالة خالد نزار 

ما مل يرد يف م�سروع لعرابة

؟  الد�ستور  حماية  اإجراءات  فماهي 
على  ال�سابقة  الد�ساتري  ن�ست  وهل 
حماية و حت�سني اأحكامها من النتهاك 
هي  وما  ؟  الد�ستورية  اجلرمية  ما  ؟ 
�سورها ؟ هل ميكن الن�ش على جترمي 

انتهاك اأحكام الد�ستور ؟    
جرمية  الدولة  رئي�ش  يرتكب   قد 
�سواء   ، الد�ستورية  الأحكام  انتهاك 
كاأن  املو�سوع  اأو  الخت�سا�ش  لقواعد 
يلتف على و�سع د�ستوري اأو يثب على 
�سالحيات موؤ�س�سة د�ستورية اأو يتجاوز 
اأو يتنازل عن  اإجراء د�ستوريا ملزما ، 
�سالحياته خارج املحدد الد�ستوري ، 

اأو يغفل ميعادا .
 و يعترب هذا العجز و العوز الت�رصيعي 
من  الكثري  يف  غر  ج�سيما  عورا 
العديد  انتهاك  على  املنا�سبات 
يف  عليها  املن�سو�ش  املواقيت  من 

الد�ستور بل و تغيريها .
مو�سوع  يف  ال�سابق  البحث  )بعد 
اجلرائم الد�ستورية وجدنا اأن قلة من 
انتهاك  تناولت جرمية  التي  الد�ساتري 
ن�سو�سها  �سمن  الد�ستور  اأحكام 
ح�رصها  وميكن  تلميحا  اأو  ت�رصيحا 
الد�ستور  و   1926 اللبناين  الد�ستور  يف 
 128 مادته  يف   1994 ل�سنة  اليمني 
رئي�ش  اتهام  )يكون   : على  ن�ست  التي 
اجلمهورية باخليانة العظمى اأو بخرق 
الد�ستور  عليه  ن�ش  ما  و   ).. الد�ستور 
 58 مادته  يف   2005 ل�سنة  العراقي 

اجلمهورية  رئي�ش  :)اإعفاء  بالقول 
اأع�ساء  لعدد  املطلقة  بالأغلبية 
جمل�ش النواب ، بعد اإدانته من طرف 
اإحدى  يف  العليا  الحتادية  املحكمة 
اليمني  يف  احلنث   : الآتية  احلالت 
الد�ستورية ، انتهاك الد�ستور ، اخليانة 
الد�ستور  اأي�سا   كما جند   ).. العظمى 
 : على  ن�ش   90 مادته  يف  الفل�سطيني 
)اتهام رئي�ش الدولة باخليانة العظمى 
اأو بخرق الد�ستور ..( . غري ان بع�ش 
بع�ش  يف  بالتلميح  اكتفت  الد�ساتري 
قريبة  دللة  ذات  باإ�سارات  موادها 
من معاين هذه اجلرمية كما هو احلال 
ال�سومايل  الد�ستور  من   76 املادة  يف 
1975 املعدل اإذ ن�ست بالقول بجرمية 
 . الد�ستوري  النظام  على  التاآمر 
 49 مادته  يف  اليوناين1975  والد�ستور 
العمدية  املخالفة  عن  حتدثت  التي 
للد�ستور .( انظر يف ذلك مقال �سابقا  
املجمعة  العام  الراأي  نداءات   رغم 
رف�ش  على  امل�ستمرة  و  الثابتة  و 
بلغت  الذي   ، الد�ستور  اأحكام  انتهاك 
اجلراأة فيه اإىل فتح العهدات الرئا�سية 
املوؤ�س�سة  حترك  عدم  نالحظ   ،
قانون  م�رصوع  ملناق�سة  الت�رصيعية 
وتبيانا  تعريفا  اجلرمية  لهذه  يت�سدى 
و  ارتكابها  طرق  و  اأ�سكال  و  لأركانها 
اأبعادها  جميع  يغطي  بنحو  مرتكبيها 
لها  ينعقد  التي  الق�سائية  اجلهة  و   ،
الخت�سا�ش ، و العقوبات املقررة يف 

ذلك .
و  خرق  جرمية  اأن  القول  و�سفوة 
تثار  اأن  الد�ستور ميكن  اأحكام  انتهاك 
يف مواجهة رئي�ش الدولة حال انتهاكه 
املعتمد لقواعد الخت�سا�ش و ال�سكل 
اأو الإجراءات الد�ستورية ، كما لو اأقدم 
رئي�ش الدولة على ممار�سة �سالحياته 
الأ�سكال  تلك  عن  بعيدا  الد�ستورية 
اأو  د�ستوريا  املقررة  الإجراءات  و 
الخت�سا�ش  لقواعد  خمالفته  عند 
يعني  ل  ذلك  اأن  غري  املو�سوعية 
جمرد اإقدام رئي�ش الدولة على اإ�سدار 
اأو  ال�سكل  لقواعد  خمالفة  قرارات 
الخت�سا�ش يثري م�سوؤوليته اجلنائية ، 
اأ�رص  اإذا  اإل  اجلرمية ل حترك  فتلك 
رئي�ش الدولة على خمالفته الد�ستورية 
بعد الق�ساء بعدم د�ستوريتها ، لأنه بعد 
املعنوي  الركن  حتقق  قد  يكون  ذلك 
الق�سد  يف  املتمثل  و  اجلرمية  لتلك 

اجلنائي بعن�رصيه العلم و الإرادة .
�رّصعت ما ذكرناه من الدول ، قوانني 
 ، اجلمهورية  لرئي�ش  اجلزائي  التتبع 
فيما   ، لذلك  واأ�س�ست حماكما خا�سة 
وعلى   ، العام  القانون  جرائم  يخ�ش 
رغم   ، اجلزائري  القانون  �سار  اإثرها 
الع�سوي  القانون  اإ�سدار  عن  تخلفه 
اخلا�سة  املحكمة  لعمل  املنظم   ،

مبحاكمة رئي�ش اجلمهورية .
يعترب انتهاك اأحكام الد�ستور فيما قرره 
من اأو�ساع و مو�سوعات اأو ما اأقره من 

يف  جديدة  لي�ست  ظاهرة   ، مواعيد 
النا�سئة  اأو  ال�سكلية  الدميقراطيات 
متعلقا  النتهاك  يكون  ما  وغالبا   ،

باأحكام ال�ستخالف ، و مواعيده .  
فتقوم جرمية انتهاك اأحكام الد�ستور 
على  الدولة  رئي�ش  يقبل  عندما  اأي�سا 
اأو  الد�ستور  باأحكام  بالعمل  التعليق 
دائما  اأو  موؤقتا  واقعيا  تعليقا  بع�سه 
خارج اأحكام و ال�رصوط التي يفر�سها 

الد�ستور .
يبقى النطاق الزماين مل�سوؤولية رئي�ش 
ثالث  يف  ينح�رص  اجلنائية  الدولة 
حالت ترتبط �سببيا بتفعيل احل�سانة 
الدعوى  لتحريك  كعائق  الإجرائية 

العمومية جتاهه .
يف ظل ال�سياق ال�سيا�سي و الجتماعي 
 ، الد�ستور  بناء  يعترب   ، نعي�سه  الذي 
�سائكة  تعترب  التي  الق�سايا  اأهم  من 
وخطرية ، باعتبارها من اأهم الأدوات و 
الو�سائل لعملية التحول الدميوقراطي 
من خالل تاأ�سي�ش اآليات حقيقية لبناء 
ال�سعبي من  الوعي  ، وتعزيز  ال�رصعية 
بني  الثقة  ج�سور  بناء  اعادة  خالل 

ال�سعب و موؤ�س�سات الدولة.
اما اغفال هذه امل�سائل التي تعترب من 
الآليات الرئي�سية الهامة لرت�سيخ مبادئ 
الدميوقراطية احلقيقية ، فلن يزيد ال 
من تنا�سل النتهاكات الد�ستورية ، مما 
يجرح �رصعية النظام و ي�سعف الر�سا 

ال�سعبي عنه

�جلر�ئم �ملا�سة و �النتهاكات �لالحقة باأحكام �لد�ستور

بقلم الوليد فرج

بن�ص  اإل  عقوبة  ول  جرمية  "ل 
.." ، مبداأ ن�ست عليه جل 

الت�سريعات اجلزائية و قوانني 
العقاب ، ي�سكل مبداأ ال�سرعية 

و ركن من اأركان اجلرمية ، 
فال تقوم اجلرمية به ، ففعل 
الرتك و المتناع اأو الإتيان 
. يبقى مباحا ، ما مل ين�ص 

القانون على جترميه .
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امل�سلمني,  اأغلبية  يوليه  ف�سيل  يوم 
جنى  الذي  اليوم  وهو   , كبرية  اأهمية 
فيه اهلل �سبحانه و تعاىل �سيدنا مو�سى 

عليه من بط�ش فرعون و قومه, 
و الذي �سامه �سكرا هلل و الذي 
عليه  امل�سطفى  احلبيب  اآمرنا 
ال�سالة و اأزكى الت�سليم ب�سيامه, 
كون امل�سلمني اأحق مبو�سى ابن 
عمران, كما جاء يف كتب ال�سرية 
تعترب  .والتي  احلديث  و  النبوية 
مكانة  تكت�سي  مميزة  �سعرية 

خا�سة يف املجتمع . 
عا�سورا  يوم  يرتبط   كما 
اأركان قواعد  الرابع من  بالركن 
الإ�سالم, و هي الزكاة التي اأمر 
الكرمي  ر�سولنا  جل  و  عز  اهلل 
امل�سلمني  اأموال  من  ياأخذ  اإن 

�سدقة لتطهرهم. 
تعترب عا�سوراء  منا�سبة عظيمة حتييها 
الأ�رس و العائالت اجلزائرية عرب ربوع 
الوطن احلبيب عامة و من بينهم متليلي 

لليوم  تويل  التي  ال�سعانبة, 
و  دينية  اأهمية  العظيم 
طابع  يكت�سيه  اجتماعية 
الروحية,  الإميان  نفحات 
عبادة  يوم  يعترب  الذي  و 
يوم  و  و�سالة,  �سيام 
اإنفاق,  و  �سدقة  تكافل 
و  توا�سل  و  ت�سامن  ويوم 
و  الأهل  زيارة  رحم  �سلة 

الأقارب و ا�ست�سافتهم .
اأهم  تعد عا�سوراء من بني 
التي  الدينية  املنا�سبات 
يحتفل بها اجلميع, وتتنوع 
عادات اإحياء هذه املنا�سبة 
عائلة  من  �سكليا,  تنوعا 
القدرة  ح�سب  اأخرى  اإىل 

املادية لكل واحدة. 
 ومن العادات املتوارثة اآبا 

عليه  تعودت  ما  القدمي,  منذ  جد  عن 
احلر�ش  ال�سعانبة,  مبتليلي  العائالت 
الدينية  املنا�سبة  هاته  اإحياء  على 
املتوارثة  التقاليد  بع�ش  مبمار�سة 
التم�سك  اأهمها,  بني  من  الأجداد,  عن 
عا�سورة  و  ت�ساوعة  يومي  بال�سيام 
ب�سنة  والقتداء  العا�سور  و  ,التا�سع 
و  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  احلبيب 

�سلم. 
مل  التي  التقاليد  و  العادات  بني  ومن 
يتم التخلي عنها, هي اإخراج الزكاة يف 
هاته الأيام متتالية تباعا , بعدما اإرتبط 
املال  بزكاة  النا�ش  عند  عا�سوراء  يوم 
, فقد  دار عليها احلول  التي  والن�ساب 
حتول يوم عا�سوراء اإىل يوم عظيم , بعد 
ما مت ربطه بفر�ش اإ�سالمي اإجتماعي 
ال�سدقات  اأن  درجة  اإىل  الزكاة,  وهو 
العادية �سارت ت�سمى بالعامية “ لع�سور 
الزكاة  اإخراج  اأن  ورغم   ,” اأتع�سار  اأو 
املفرو�سة, لي�ست مرتبطة مثل فري�سة 
بذي  احلج  وفري�سة  برم�سان,  ال�سيام 

على  كامل  حول  مبرور  واإمنا  احلجة, 
 , معني  ون�ساب  املال,  من  معني  مبلغ 
على  املواطنني  من  الكثري  ي�رس  ولكن 

اليوم  هذا  يف  ال�سنوية  زكاتهم  اإخراج 
مباركا  يعتربونه  الذي  ال�سهر,  وهذا 
تعلق  اإذا  الأموال, خا�سة  فيه  ت�ساعف 
الأمر باآبائنا واأمهاتنا و اأجدادنا, حيث 

اأن ن�سبة كبرية منهم حتر�ش على  جند 
اإخراجها و توزيعها على م�ستحقيها من 

الفقراء و امل�ساكني. 
التقاليد  و  العادات  باقي  جهة   ومن 
والتي فيها كثري احلكايات و الق�س�ش , 

لكي  وق�سه  ال�سعر  تق�سري  يتم  بحيث 
الأبواب  فتح  و  جمال,  و  طول  يزداد 
هذا  يف  املغلقة  اخلزائن  و  والنوافذ 
اليوم. والذي ت�سبقه ليلة العا�رس و�سع 
احللي واملجوهرات الذهبية يف الطبق 
ل�سوء  البنايات  اأعلي  و  ال�سطوح  فوق 
و  الرزق  بنماء  متنيا  و  تربكا  القمر 
الزيادة فيه. كم يدخل يف �سياق كذلك 
و�سع احلنة خا�سة للبنات اعتقادا اإن 
ذلك يزيدهم عطفا كما يقال بالعامة 
) احلنة با�ش اأحتنن قلبوهم ( و يو�سع 
لن  بذلك  قام  من  اأن  اعتقادا  الكحل 
البع�ش  يرى  اأبدا,بينما  عيناه  متر�ش 

وكذا   , لل�سنة  اكتحال  و  تربكا  ذلك  يف 
الغت�سال يف هذا اليوم بالذات. 

ال�سيام  بعد  عا�سورا  بيوم   واإحتفال 

العا�رس  و  التا�سع  يوم  عليه  احلر�ش  و 
العائالت  تقوم   ) عا�سورا  و  ت�سوعة   (
باإعداد اأنواع معينة من الأطباق املتنوعة 
كل  عليها  حتر�ش  والتي  املميزة  و 
التقليدية,اأغلبها  خا�سة  احلر�ش, 
اأطباق العجائن, التي طاملا زاد ال�سوق 
اإنتظار  يف  ب�سغف  اإنتظارها  و  لها 
طبق  منها  املميز,  اليوم  هذا  حلول 
القديد مبا  بلحم  الك�سك�سى املف�سل 
يعرف باخلليع وهو حلم عيد الأ�سحى 
املجمد  وحاليا  املجفف  املم�رسحو 
وهو الطبق بال مناف�ش الذي ل يعرف 
غريه �سابقا, طبق الفول و وطبق الفول 
واحلم�ش كما يعرف مالح وبنني وقطع 

خرب املطلوع التي تعرف بالقر�سة. 
ال�سخ�سوخة,  اأطباق  للقائمة   وزادت 
جاء  التي  ذلك  �سابه  ما  و  الر�ستة, 
ومناطق  جمن  من  املدينة  �ساكنوا  بها 
اأخرى من الوطن مثل ب�سكرة وق�سنطينة 
تتبادلها  التي  الأطباق  وغريها.وهي 
للجريان  تهدى  و  بينها  فيما  العائالت 

وقت  �سباحا  خا�سة  لالأحبة  و  عامة 
ال�سحى. 

ويتم ال�سمر ليال بني العائالت و الأهايل 
, خا�سة الأبناء الغري �ساكنني مع ذويهم 
املك�رسات  و  احللويات  مائدة  على 

)الفول  كاكاو  منه  بالدراز,  يعرف  مبا 
ال�سوداين( �سب�سب الغني بالفيتامينات 
الطبية,  الزيتية  املواد  و  الدهنيات  و 

و على �سينية ال�ساي بالنعناع, خا�سة 
على اجلمر و ماء بئر �سيد ال�سيخ. 

ومن العادات التي كانت تطبق �سابقا, 
بئر  من  باكر  �سباحا  املاء  جلب  هي 
الوايل ال�سالح �سيدي مولي �سليمان, 
اإن مائه يجري به ماء زمزم,  اإعتقادا 
متنع  كما  للتطهر,  و  به  لإغت�سال 
اخلياطة و مل�ش الإبرة بتاتا, خا�سة يف 
اليوم الأغر اليوم العا�رس مع احلر�ش 
لب�ش  و  والتعطر  التقليدي  اللبا  على 
التظاهرة  على  حر�سا  للبنات  احللي 

الإجتماعية والتم�سك بالأ�سالة. 
بقي  التي  و  املميزة  العادات  ومن 
ين�سى  ول  لميحى  را�سخ  اأثرها  وقع 
�سايبة  لعبة  هي  اإنداثرها  رغن 
رق�سة  لعبة  هي  و  فرينة  كيلوا  �سيبة 
من  الرواية  ح�سب  فولكورية  �سعبية 
اجلنوب,  اأق�سى  جهات  وباقي  توات 
عن  عبارة  هي  التي  الدمية  لعبة  و 
باللبا�ش و بع�ش  حتفة عرو�ش ميزنة 
و  الأطفال  يحمل  واحللي  الأ�سياء 
البنات يجبون بها ال�سوارع 
مناول  اأبواب  يدقون 
بالق�رس  بالآحياء  اجلريان 
ال�سوق  خا�سة  القدمي 
�سليمان  مولي  و�سارع 
مبنحهم  العائالت  وتقوم 
و  احللويات  من  ب�سيء 
مبا  املاألكولت  و  النقود 
باملعروف  ي�سمى  و  يعرف 
اجلمع  ويعود  )ال�سدقة( 
يدعون و يهللون مب�سوطني 
و  �سدهم  عدم  حالة  يف  و 
�سيء  اأي  اإعطائهم  عدم 
و  الأبواب  برمي  يقومون 
مب   ( عبارة  مرددين  ركلها 
جو  يف   ) الربم  ك�رس  مب 
العادة  وهي   . فكاهي  قال 
ومل  منعت  و  حرمت  التي 
اخلرب  قطع  مثل  مثلها   , قائمة  تعود 
ذكره  �سلف  كما  بالقر�سة  املعروفة 
بحجة اأنها عادة يهدوية من تقاليدهم 
و ل ميكن الت�سبه بهم كوننا م�سلمني. 

فر�سة  عا�سوراء  يوم  يعترب  كما 
واحلفاظ  ال�سمل  للم 
الأوا�رس  و  الروابط  على 
الزيارات  من خالل  الأ�رسية 
الرحم  �سلة  و  ال�سيافة  و 
واإ�سالح ذات البني للكثري من 

املتخا�سمني. 
يبقى   وعليه, فرغم كل ذلك 
دينية  منا�سبة  عا�سوراء,  يوم 
اهلل  من  للتقرب  وفر�سة 
و  احلنيف  بديننا  والتم�سك 
�سلى  احلبيب  ب�سنة  الإقتداء 

اهلل عليه و �سلم. 
�سالح  ومنكم  منا  اهلل   تقبل 
الأعمال و كل عام و الآمة الإ�سالمية 
على  اهلل  اأعاده  خري  باآلف  قاطبة 

اجلميع باخلري و اليمن و الربكات. 

عا�شورا اليوم الأغر من �شهر 
اهلل احلرام, يوم ذو اأهمية ل 
يغفل عنها الكثري عرب اإرجاء 

املعمورة يف بالد امل�شلمني. 

متليلي ال�شعانبة ولية غرداية 

عاد�ت و تقاليد �إحتفاالت منا�شبة عا�شور�ء 

بقلم الأ�شتاذ بامون احلاج 
نورالدين

عظيمة  عا�شوراء منا�شبة  " تعترب 
حتييها الأ�شر و العائالت اجلزائرية 

عرب ربوع الوطن احلبيب عامة و من 
بينهم متليلي ال�شعانبة, التي تويل 

لليوم العظيم اأهمية دينية و اجتماعية 
يكت�شيه طابع نفحات الإميان الروحية, 
و الذي يعترب يوم عبادة �شيام و�شالة, 

و يوم تكافل �شدقة و اإنفاق, ويوم 
ت�شامن و توا�شل و �شلة رحم زيارة 

الأهل و الأقارب و ا�شت�شافتهم "

التقاليد  و  العادات  بني  "  من 
التي مل يتم التخلي عنها, هي اإخراج 
الزكاة يف هاته الأيام متتالية تباعا 

, بعدما اإرتبط يوم عا�شوراء عند 
النا�س بزكاة املال والن�شاب التي 

دار عليها احلول , فقد حتول يوم 
عا�شوراء اإىل يوم عظيم , بعد ما 

مت ربطه بفر�س اإ�شالمي اإجتماعي 
وهو الزكاة, اإىل درجة اأن ال�شدقات 

العادية �شارت ت�شمى بالعامية “ 
لع�شور اأو اأتع�شار "
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قيام  يف  ال�سبب  فاإن  »كا�ستيل«  رواية  وبح�سب 
هذه الثورة، هو رف�ض فرقة اأوالد �سيدي عبيد 
القائد  طاعة  يف  الدخول  بكاريا،  يف  القاطنني 
من  االحتالل  �سلطة  لهم  عينتهم  الذي  اجلديد 
خارج اأبناء القبيلة،  الأن اأوالد �سيدي عبيد الذين 
ن�سبا  اأرفع  اأنف�سهم  يعتربون  الدائرة،  يف  بقوا 
بكثري من اأهل بكاريا، وقبلوا على م�س�ض القايد 
رف�سهم  اإىل  باالإ�سافة  عليهم؛  فر�ض  الذي 
الذي و�سعته �سلطات  االإداري اجلديد  التنظيم 
االحتالل ملنطقة بكاريا بق�سد ب�سط يدها على 
تلك اجلهات من اإقليم تب�سة ومنع تنقل �سكانها 
بني اجلزائر وتون�ض، واإجبارهم على اال�ستقرار 

فوق اأرا�ٍض حددتها لهم �سلفا.
»�سينتقلون  باأنهم:  اإبالغها  اإىل  دفعهم  ما  وهو 
اأجربوا على  التون�سية يف حال ما  اإىل االأرا�سي 

اخل�سوع حلكمنا مثل باقي القبائل«.
لكن اأبناء هذه القبيلة ظلوا على قناعتهم باأنه ال 
يجوز لهم كم�سلمني وكاأ�رشاف الدخول يف طاعة 

الكافر.
اأوالد  فرقة  من  �رشيف   ،1853 اأكتوبر  يف  قرر 
بن  عمار  تون�ض  يف  املقيمة  عبيد  �سيدي 
قديدة، مهاجمة قوات العدو الفرن�سي يف تب�سة، 
راأ�ض  على  تتقدم  اأجداده  اأرا�سي  وا�سرتداد 
اأبناء ع�سريته، عنا�رش  اإىل جانب  قوات �سمت 
وعرب  تون�ض،  يف  جندهم  الفرا�سي�ض  قبيلة  من 

بهم احلدود ال�رشقية يف اجتاه بكاريا.

مهاجمة مدينة تب�سة
يف  املقيمني  قومه  بني  قديدة  ابن  ا�ستنفر 
التي  تب�سة  بكاريا، وطلب منهم مهاجمة مدينة 

تتمركز بها قيادة جي�ض االحتالل باملنطقة.
نرجح اأن يكون �سبب م�ساركة الفرق التون�سية يف 
االنتفا�سة. هو انتقام فرق الزغاملة من الهجوم 
الفرق  بع�ض  وعلى  عليها  �سن  الذي  الفرن�سي 
يف  التجاأت  عندما   1853 اأفريل   8 يف  التون�سية 
مطلع تلك ال�سنة اإىل الرتاب اجلزائري، وا�ستقرت 
لباي  بالقرب من تب�سة، لكي ال تدفع ال�رشائب 
بكاريا،  معركة  وقائع  »فريو«  ويروي  تون�ض. 
للحقائق  والتدلي�ض  للثوار،  االزدراء  باأ�سلوب 
العا�رشة �سباحا  ال�ساعة  قائال: ».... يف حدود 
الفر�سان  اأحد  قدم  نوفمرب،  ال�ساد�ض  يوم  من 
ثالثة  بعد  على  خيم  ال�رشيف  اأن  واأكد  اجلدد، 
 300 100 خيال، وحوايل  بكاريا، مبعية  كلم من 
جندي م�ساة. جالت ر�سله قبل ذلك بني قبائلنا، 
لتجنيد االأن�سار. فراأى »جابي )japy(«، املالزم 
االأول من كتيبة الزواف الثالثة، والقائد بالنيابة 

يف تب�سة، بحكمة اأن الوقت كان منا�سبا 
وباالإمكانيات   ، ال�رشيف  هجمات  ل�سد 
احلامية.الأنه  عليها  تتوفر  التي  القليلة 
التايل الجتمع  اليوم  اإىل  االنتظار  لو مت 
من  ول�سار  اجلهات،  كل  املتطرفون 

ال�سعب اخلروج من تب�سة.
قرار �سارم

بهذا القرار ال�سارم، اأجرب املالزم االأول 
فر�سان  و  ال�سباحية،  مفرزة  جابي... 
القايد حممد �ساو�ض، كانوا يف املجموع 
56 فار�سا،على االإ�رشاع يف امتطاء �سهوة 
ال�رشيف.  باجتاه  بهم  �سار  ثم  جيادهم، 
ظل 100 جندي من الزواف، و60 مناو�سا 
لتاأمني حماية حماية املوقع.  يف تب�سة، 
منت�سف  يف  املناو�سني  ن�سف  وتخندق 

عند  فر�ساننا  تراجع  لدعم  بكاريا،  طريق 
ال�رشورة. وملا اقرتبوا قليال من مع�سكر العدو، 
�سفح  عند  رجاله  ن�سم  قد  ال�رشيف  اأن  وجدوا 
التالل يف هيئة مناو�سني راجلني، بينما اأقام هو 
مع فر�سانه يف خمفر اأمام خيمته، وو�سع جوقة 
املو�سيقى الع�سكرية يف الطليعة، مرتقبا بذلك 
الهجوم بخطى ثابتة. وعندما و�سل قايد تب�سة 
حممد �ساو�ض على م�سافة معينة، اجته �سوب 
عليه  فرد  اال�ست�سالم؛  اإىل  ودعاه  ال�رشيف، 
دق  القتال:  ببدء  اإيذانا  ذلك  فكان  بال�ستائم. 

بوق الهجوم، فانق�ض ال�سبايحية بقيادة املالزم 
 Cohendetاالأول »جابي«، واملالزم »كوهندي

» مبا�رشة على ال�رشيف.
»بروا«  الفر�سان  رقيب  اإليه،  و�سل  اأول من  كان 
ن�سفني.  وجهه  ق�سم  واحدة  �سيف  وب�رشبة 
قي  الثوار  وفر  بالنابل،  احلابل  اختلط  عندها 
زعيمهم،  فقدوا  اأن  بعد  االجتاهات،  جميع 
وجنوا بف�سل �سعوبة الت�ساري�ض. كانت ح�سيلة 
ظلت  قتيال،  ع�رش  اثني  العدو  فقدان  املعركة 
منا  ي�سب  مل  بينما  مكانها،  يف  جاثمة  جثثهم 
اإال جريح واحد. غنمنا خيمة ال�رشيف ، وثالث 

رايات دينية من احلجم الكبري، و300 الفتة 
كانت �ستوزع يف الغد على العرب الثائرين، 
وخوذات  بنادق،  عدة  اإىل  باالإ�سافة  هذا 
نحا�سية عتيقة جيء بها من بع�ض متاحف 
الزوايا. يف حوايل ال�ساعة اخلام�سة م�ساء، 
جنده  مع  »جابي«  االأول  املالزم  عاد 
تغمرهم  املهزومني،  جثث  مع  تب�سة  اإىل 
احلامية،  لرجال  املتحم�سة  ال�سيحات 
تلك  يف  امل�ساركة  من  يتمكنوا  مل  الذين 

ال�رشبة املفاجئة، واجلريئة.

الوازع الديني

يف  الغلبة  له  كانت  العدو  جي�ض  اأن  ومع 
هذه املعركة، اإال اأن اأوالد �سيدي عبيد، مل 
املقيمة  فرقتهم  اختارت  حيث  له،  يذعنوا 
اإىل  وااللتجاء  البالد  هجرة  بكاريا  يف 
تون�ض، كو�سيلة من و�سائل املقاومة، وظلت 
الطابع  ويتجلى  لتنتقم منه،  الفر�ض  تتحني 

القبيلة،  الذي كان يحكم ت�رشفات هذه  الديني 
»للرومي«.  اخل�سوع  رف�ض  على  اإ�رشارها  يف 
من  مواليهم  اأو  الكفار  مواالة  يحرم  فاال�ستالم 

امل�سلمني واخل�سوع حلكمهم.
وميكننا تاأكيد ذلك من خالل رواية هذا اجلرنال 
الفرن�سي عن وقائع معركة بكاريا، رغم ما فيها 
من  لدينا  معهود  للحقائق  وتدلي�ض  مغاالة  من 
ال�سوفية  الطرق  دور  االحتالل،  جي�ض  �سباط 
الطريقة  منها  وخا�سة  املعركة،  قيادة  يف 
الرحمانية. فقد كان الطابع الديني هو املحرك 
اأوالد �سيدي عبيد، وكانت  االأ�سا�ض يف مقاومة 

الزاوية هي معقد لواء جهادهم.
كما تك�سف لنا تلك الرواية عن �سخ�سية جهادية 
وطنية مل تنل ح�سها من الدرا�سة والبحث، هي 
العبيدي،  قديدة  بن  عمار  ال�رشيف  �سخ�سية 
الذي يف نظرنا ميثل قائدا ع�سكريا باأمت معنى 

الكلمة.

رباط  ومن  قوة،  من  ا�ستطاع  ما  للمعركة  اأعد 
خا�ض  ثم  اجلهادية.  بال�سبغة  و�سبغها  اخليل، 

املعركة بكل ب�سالة ونال ال�سهادة.
يف  ن�ساأ  فكليهما  بوعمامة.  ال�سيخ  ظروف  مع 
املهجر: االأول يف تون�ض، والثاين يف املغرب، ثم 
عاد اإىل اأر�ض الوطن على راأ�ض قوات ملقارعة 

العدو.
كره فرن�سا

على  ت�سهد  الرواية  اأن  اإىل  باالإ�سافة  هذا 

تعامل  تطبع  كانت  التي  والغل،  الكراهية  نزعة 
وجرحانا،  قتالنا،  مع  االحتالل  ع�ساكر 
واأ�رشانا، وتك�سف عن طبيعة ال�سيا�سة التي كان 
املجاهدين  حق  يف  الفرن�سي  املحتل  يتبناها 
نهب  قوامها:  كانت  والتي  اجلزائريني، 
بنيتهم  اأرا�سيهم، و�رشب  ممتلكاتهم، وم�سادرة 
املعامالت  وهي  واالجتماعية.  االقت�سادية، 
فرتة  خالل  ف�سيع  وب�سكل  �ستتكرر  التي  ذاتها 

الثورة التحريرية.
وبالتايل، جند اأنف�سنا يف غياب الرواية اجلزائرية 
الرواية  من  مريب  �سك  يف  املعركة،  تلك  عن 

الفرن�سية، وال ن�سن اأن تكون الوقائع التي حدثت 
عبيد،مل  �سيدي  اأوالد  اأن  اإال  املعركة،  هذه  يف 
يف  املقيمة  فرقتهم  اختارت  حيث  له.  يذعنوا 
بكاريا هجرته و االلتجاء اإىل تون�ض، كو�سيلة من 
لتنتقم  الفر�ض  تتحني  وظلت  املقاومة،  و�سائل 

منه.
ونرجح اأن يكون ال�سفح الذي تقدمت به بع�ض 
اأ�رش القبيلة املقيمة حول زاوية �سيدي عبيد اإىل 
تكتيكا   ،1857 مار�ض  �سهر  االحتالل يف  �سلطة 
الزاوية  يف  بقائها  �سمان  منه  الهدف  متويهيا 
العون  يد  وتقدمي  كثب،  عن  العدو  ملراقبة 
تفطنت  فقد  االأخرى.  الفرق  من  للمتمردين 
املواالة  ت�سميه  كانت  ملا  اال�ستعمارية  االإدارة 
الكاذبة، حيث رف�ست طلبهم وا�سرتطت عليهم 
بكل  ردهم  وانتظرت  القبيلة؛  فرق  يقدم  اأن 

�سغف. غري اأن انتظارها طال، ورجائها خاب.
عبيد  �سيدي  اأوالد  منها  يطلب  اأن  من  فبدال 
كثفوا  طاعتها،  يف  ويدخلون  االأمان، 
وهو  ع�ساكرها.  على  هجماتهم  من 
تكليف  اإىل  الع�سكرية  بالقيادة  اأدى  ما 
حد  بو�سع   »Bonvalet »بنوفايل  الرائد 
يف  عليهم  مباغت  هجوم  و�سن  لتمردهم، 
اأ�سد  ومعاقبتهم  بالزاوية،  دارهم  عقر 

العقوبة.
غرة  حني  على  »اأخذوا  جوان،  �سهر  ففي 
نفرا،   50 منهم  وقتل  ال�سف�ساف.  واد  يف 

و�سلب منهم 300 بعريا«.
يف  كبريا  انخفا�سا   ،1853 �سنة  �سهدت 
تب�سة،  مبنطقة  الزراعي  املح�سول 
مما  احلبوب.  اأ�سعار  يف  فاح�سا  وارتفاعا 
وعلى  ال�سكان،  معي�سة  على  �سلبا  انعك�ض 
نتائجه  من  وكانت  املالية.  مواردهم 
فرقتي  مثل  اخلا�سعة  الفرق  عجز  اأي�سا 
من  عليها  ما  دفع  ر�سا�ض عن  واأوالد  العالونة، 
�رشائب للم�ستعمر. اإذ مل تدفع �سوى خم�ض ما 

عليها من �رشائب.
تت�ساهل  تكن  مل  االحتالل  �سلطات  اأن  ومبا 
الظروف،  كانت  مهما  ال�رشائب  م�ساألة  يف 
كانت  االأموال  تلك  واأن  –خا�سة  االأ�سباب  اأو 
ت�رشف على نفقات اجلي�ض، لتمكينه من التو�سع 
وال�سيطرة على البالد- فقد اأوعزت اإىل القيادة 
�سد  تاأديبية  حملة  باإر�سال  تب�سة  يف  الع�سكرية 

تلك الفرق، واإرغامها على الدفع.

دور الرائد الفرن�سي بنوفايل

»بنوفايل  الرائد  اإىل  املهمة  اأ�سندت 
Bonvalet«، الذي خلف النقيب »اأجلرو« على 
وتوغل  قاد هجوما �سدهم،  تب�سة.  دائرة  راأ�ض 
مب�ساعدة  للقوة،  ا�ستعرا�ض  يف  اأرا�سيهم،  يف 
الثالثة،  اإفريقيا  قنا�سة  لفرقة  االأوىل  ال�رشية 
التي قدمت من عني البي�ساء، بقيادة الرائد »دي 

»De Bernis برين
زحف هذا الرائد يف يوم 23 جويلية 1854 على 
من:  موؤلف  ع�سكري  رتل  راأ�ض  على  تازبنت، 
الثالثة،  اإفريقيا  قنا�سة  فرقة  من  �رشية 
جنديا  و50  »برو�سار«،  النقيب  بقيادة 
»كوهندي«،  املالزم  بقيادة  �سبايحيا، 
مكتب  رئي�ض  اإمرة  حتت  قنا�سا  و75 

العرب، املالزم االأول »اإيلرييا«.
ومما جاء يف جملة »رويف دو لريون« عن 
جريدة  عن  نقال  املعركة،  تلك  وقائع 
اأوت  يف  ال�سادرة  الفرن�سية،  االأخبار 
1854: هاجم الرتل يف ال�سباح الباكر 300 
العقوبة  كانت  تازبنت،  يف  كانت  خيمة 
عنيفة  االأهايل[  لها  تعر�ض  ]التي 
الثامنة  ال�ساعة  حدود  يف  جمع  وفورية. 
من  انتزع  الذي  املا�سية  قطيع  �سباحا، 
العدو، يف اأعايل العنبة. اجتمع اللمام�سا، 
واحد  كل  فرادى،  يقاومون  كانوا  بعدما 
يذود عن خيمته ويحمي قطيعته، واحتلوا 
بالرتل، عندئذ  املحيطة  املرتفعات  كل 
بب�سالة  دّعمها  عنيفة،  معركة  بداأت 
املناو�سون لالأهايل، وعنا�رش من فرقة قنا�سة 
اإفريقيا الذين يحر�سون اخللفية.... خ�رش العدو 
63 رجال، بينما مل تخ�رش قواتنا... �سوى خم�سة 

جرحى.
مقاومة العالونة و اأولد ر�سا�ش

تلك  يف  دار  ما  »كا�ستيل«،  املالزم  وي�سف 
بها  قاوم  التي  والكيفية  الفريقني،  بني  املعركة 
يف:  جاء  ملا  وفقا  ر�سا�ض،  واأوالد  العالونة، 
قائال:  اإفريقيا«  قنا�سة  الثالثة  الفرقة  »تاريخ 
»غادر الرائد دي برين تب�سة يف يوم 22جوان، يف 
بزوغ  مع  العدو  والتقى  م�ساء،  العا�رشة  ال�ساعة 
ميينه  عن  هاجم  تازبنت،  ه�سبة  عند  الفجر 
العالونة بقوات ال�سبايحية، و القوم؛ وعن ي�ساره 
الربار�سة بفرقة من ال�رشية االأوىل. بينما ن�سبت 
الذين  امل�ساة،  و�رشية  االأخريان،  الف�سيلتان 

ي�سكلون االحتياط فوق تل ي�رشف على ال�سهل.
عند  الهجوم  فرق  بدعم  القوات  هذه  كلفت 
على  ال�سيطرة  من  االأهايل  ومنع  ال�رشورة، 
�سنعربه  كنا  الأننا  خلفنا،  العنبة  عني  م�سيق 

جمددا للعودة اإىل تب�سة.
العدو  مقاومة  القتال  من  �ساعتني  بعد  انتهت 
جلبنا  القتلى...  من  العديد  وفقد  دحر،  الذي 
اإىل املع�سكر 12 األف راأ�ض من املا�سية، وغنائم 

اأخرى معتربة«.
ويتبني من تلك الروايات اأن عدد الثوار اللمام�سا 
بدليل  قليال،  كان  الهجوم  لهذا  ت�سدوا  الذين 
الزمن.  من  �ساعتني  فقط  دامت  املعركة  اأن 
اإىل  واأهليهم  باأنف�سهم  الذوا  الثوار  اأن  ويبدوا 
اأنهم كانوا غري قادرين على  مناطق اآمنة. ومبا 
من  الهائل  الكم  ذلك  مع  ب�رشعة  االن�سحاب 
منها  ق�سم  ترك  اإىل  ا�سطروا  االأغنام،  روؤو�ض 
به  ويوؤمنون  عدوهم،  به  يلهون  كطعم  وراءهم 

ان�سحابهم.
فرغم كل تلك احلمالت التي �سنت �سد اللمام�سا 
الإخ�ساعهم، واإجبارهم على دفع ال�رشائب، اإال 
على  وثاروا  اإال  فر�سة  جاءتهم  كلما  كانوا  اأنهم 
بهذه  اعرتف  وقد  �ساعني.  ال�ساع  له  عدوهم 

احلقيقة كبار »جرناالت اجلي�ض االإفريقي«.
فقوات االحتالل مل تكن لتنت�رش على اجلزائريني 
اأمورهم �ستى، وكانت ت�ستعني عليهم  لو مل تكن 
�سمريهم  باعوا  الذين  املنطقة  اأبناء  ببع�ض 

ووطنهم للعدو بثمن بخ�ض.

معركة بكاريا دارت هذه 
املعركة يف خريف �سنة 

1853، بني فرقة اأولد �سيدي 
عبيد املقيمة يف بكاريا، 

تاآزرهم فرق اأخرى قدمت 
من تون�ش من جهة، واجلي�ش 

الفرن�سي ممثال يف قوات 
 »)Allegro( النقيب »اأجلرو

احلاكم الع�سكري لدائرة 
تب�سة من جهة اأخرى.

معركة بكاريا يف خريف �سنة 1853

مقاومة �ل�سريف عمار بن قديدة يف تب�سة

فرحاين طارق عزيز

الغلبة  له  كانت  العدو  جي�ش  اأن  " مع 
يف هذه املعركة، اإل اأن اأولد �سيدي 
عبيد، مل يذعنوا له، حيث اختارت 

فرقتهم املقيمة يف بكاريا هجرة البالد 
واللتجاء اإىل تون�ش، كو�سيلة من و�سائل 

املقاومة، وظلت تتحني الفر�ش لتنتقم 
منه، ويتجلى الطابع الديني الذي 

كان يحكم ت�سرفات هذه القبيلة، يف 
اإ�سرارها على رف�ش اخل�سوع »للرومي«. 

فال�ستالم يحرم موالة الكفار اأو مواليهم 
من امل�سلمني واخل�سوع حلكمهم "

يف  ما دار  املالزم »كا�ستيل«،  " ي�سف 
تلك املعركة بني الفريقني، والكيفية 

التي قاوم بها العالونة، واأولد ر�سا�ش، 
وفقا ملا جاء يف: »تاريخ الفرقة الثالثة 

قنا�سة اإفريقيا« قائال: »غادر الرائد دي 
برين تب�سة يف يوم 22جوان، يف ال�ساعة 
العا�سرة م�ساء، والتقى العدو مع بزوغ 
الفجر عند ه�سبة تازبنت، هاجم عن 
ميينه العالونة بقوات ال�سبايحية، و 

القوم؛ وعن ي�ساره الربار�سة بفرقة من 
ال�سرية الأوىل. بينما ن�سبت الف�سيلتان 

الأخريان، و�سرية امل�ساة، الذين ي�سكلون 
الحتياط فوق تل ي�سرف على ال�سهل "



يتو�جد �لالعب �لدويل �جلز�ئري �إ�سماعيل 
�أكرب  لأحد  �لهتمام  د�ئرة  يف  نا�رص  بن 
عمالقة �لأندية �لأوروبية �لر�غبة يف �لتعاقد 
ويف  �حلايل،  �ل�سيفي  �ملركاتو  خالل  معه 
هذ� �ل�سدد ك�سف موقع "كالت�سيو مريكاتو" 
�سان  باري�س  باري�س  فريقي  �أن  �لإيطايل 
�ل�سباين  مدريد  ريال  �لفرن�سي  جرمان 
وذلك  خدماته،  على  باحل�سول  مهتمني 
ميد�ن  متو�سط  قدمه  �لذي  �لتاألق  ظل  يف 
رفقة  �ملن�رصم  �ملو�سم  �لوطني  �ملنتخب 
�أحد  يعترب  حيث  �لإيطايل،  ميالن  ناديه 
"�لرو�سونريي"  ت�سكيلة  يف  �لعنا�رص  �أف�سل 
ويعترب �أحد �لركائز �لأ�سا�سية يف �سفوفها، 

��س  �لبي  فريقي  �أن  ذ�ته  �مل�سدر  و�أو�سح 
عن  و�سطاء  عرب  ��ستف�رص�  و�لريال  جي 
�ل�سائفة،  �لالعب هذه  �لتعاقد مع  �إمكانية 
�إد�رة  �أن  �ل�سياق  نف�س  يف  ك�سف  �أنه  �إل 
عن  �لتخلي  قاطعا  رف�سا  ترف�س  �مليالن 
لعبها �جلز�ئري هذه �ل�سائفة وت�رص على 
حت�سبا  �لفريق  �سفوف  يف  �للعب  مو��سلته 

للمو�سم �ملقبل.
ول ت�ستبعد �إد�رة ميالن �حتمالية رحيل بن 
نا�رص عن �سفوف �لت�سكيلة �ملو�سم �ملقبل، 
�أين تنتظر تطوره �أكرث وبزوغ �مكانياته �لتي 
ول  مايل،  مبلغ  باأكرب  بيعه  على  ت�ساعدها 
ت�ستبعد �مل�سادر ذ�تها �أن �لفريق قادر على 

�حل�سول على قيمة حتويل قدرها مبلغ 50 
مليون �أورو يف حال �نتقل �إىل �سفوف فريق 

كبري �ملو�سم �ملقبل.

من  �لعا�سمة  �حتاد  نادي  �إد�رة  تقرتب 
حممد  �لأول  حار�سها  مع  �لعقد  جتديد 
مع  تعاقده  �نتهى  �لذي  زمامو�س  ملني 
�ملو�سم  بنهاية  �لعا�سمي  �لنادي  �إد�رة 
�ملدير  �لتقى  حيث  �ملن�رصم،  �لكروي 
زمامو�س  باحلار�س  يحي  �لريا�سي عنرت 
وتطرق �لرجالن �إىل م�ستقبل �بن مدينة 
�لعقد  لتجديد  حت�سبا  �لفريق  مع  ميلة 
معه يف ظل نية �لإد�رة �جلديدو لالحتاد 
م�سو�ره  ومو��سلة  بخدماته  �لحتفاظ 
�لكروي معها، �أين ك�سفت م�سادر مقربة 
من �لنادي �لعا�سمي �أن عنرتي يحي فتح 
باب �ملفاو�سات رفقة �حلار�س ب�ساأن بنود 
تخفي�س  منه  �جلديد، حيث طلب  �لعقد 
�ملالية  لالأزمة  بالنظر  �ل�سهرية  �أجرته 

�لوطنية،  �لبطولة  يف  �لفرق  تعرفها  �لتي 
وهو �لأمر �لذي مل يرف�سه �ملعني ومنح 
�إىل  �لنتهاء  �أجل  من  �ملبدئية  مو�فقته 
جتديد �لعقد يف ظل �إعر�به عن مو��سلة 
"�سو�سطارة"  �أبناء  ت�سكيلة  مع  �للعب 
م�سو�ره  يف  �لنطالقة  منها  عرف  �لتي 
�لريا�سي، �أين مل يتبق �سوى �لتو�سل �إىل 
ببنود  �ملتعلقة  �لتفا�سيل  حول  �لتفاق 
وبالتايل  �لتجديد  تر�سيم  �أجل  من  �لعقد 
�سمان بقاء زمامو�س مع �حتاد �لعا�سمة، 
بعدما �رتبط ��سمه خالل فرتة �ملركاتو 
�ل�سيفي �حلايل بالعودة �إىل �لفريق �جلار 
مولودية �جلز�ئر �لذي �ت�سل به م�سوؤوليه 
وحمل  معهم  بالتوقيع  �إقناعه  �جل  من 
قمي�س �لفريق �بتد�ء من �ملو�سم �لكروي 

�أو�سحت  منف�سل،  مو�سوع  يف  �جلديد. 
مع  �ملفاو�سات  �أن  �مل�سادر  نف�س 
نحو  تتوّجه  بلقا�سمي  �إ�سماعيل  �لالعب 
عا�سور  �إد�رة  مع  �لعقد  بتوقيع  �لتتويج 
بني  �لأمور  تطور  ظل  يف  وذلك  جلول، 
عنرت يحي ومهاجم �سباب ق�سنطينة �لذي 
يقرتب من حمل �للونني �لأ�سود و�لأحمر 
�لذي  وهو  �ملقبل  �ملو�سم  من  �بتد�ء 
�أن ك�سف  �لريا�سي لالحتاد  للمدير  �سبق 
تو�جده يف مفاو�سات مقدمة معه، حيث 
�مل�ستقدمني  ر�بع  يكون  �أن  ي�ستبعد  ل 
�جلدد لالحتاد هذ� �ملركاتو بعد �لتعاقد 
رفقة كل من �أ�سامة عبد �جللول، عا�سور 

فاحت و�سعدي ر�سو�ين.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�إد�رة  �أقدمت  �ل�سدد  هذ�  ويف 
�أعر�ب  �لدين  عز  �لرئي�س 
�لر�بطة  من  كل  مبر��سلة 
�جلز�ئرية  و�لحتادية  �ملحرتفة 
�ل�سباب  ووز�رة  �لقدم  لكرة 
و�لريا�سة من �أجل تثبيت �لوفاق 
يف �ملركز �لثاين وبالتايل �إن�سافه 
يف  �لأحقية  منحه  خالل  من 
�مل�ساركة مبناف�سة ر�بطة �أبطال 

�لتي  �ملولودية  عو�س  �إفريقيا 
�لنادي  مر�فقة  على  حت�سلت 
�لقارية  �مل�سابقة  يف  �لبلوزد�دي 
يف  �ملعامل  �حت�ساب  خالل  من 
ترتيب �لأندية �ملت�ساوية يف عدد 
�لنقاط خالل �حلالة �لتي جتمعها 
على  منهما  كل  بح�سول  بالوفاق 
ر�سيد 37 نقطة قبل �سدور قر�ر 
على  ويتوجب  �لدولية،  �لتا�س 
ن�رص جدول  �نتظار  �لوفاق  �إد�رة 
�لر�بطة  �أخذت به  �لذي  �لرتتيب 

-وهي  �للكرتوين  موقعها  على 
�أم�س  وقعت  تكون  �لتي  �لعملية 
�أو �ليوم على �أق�سى تقدير ح�سب 
م�سادرنا-، و�لتي �أكدت �أن هيئة 
�لرئي�س عبد �لكرمي مدو�ر ت�رص 
على �لأخذ باملعامل يف �حت�ساب 
مر�كز �لأندية �لأمر �لذي يجعل 
و�لوفاق  �لرتتيب  ثانية  �ملولودية 
كاأ�س  يف  ي�سارك  وبالتايل  ثالثا 
وي�رص  يرف�سه  ما  وهو  �لكاف، 
مثلما  �لرتتيب  �حت�ساب  على 

توقف عليه �ملو�سم �لكروي.
يف �سياق مت�سل، يتو�جد �ل�سارع 
يف  كبري  غليان  يف  �ل�سطايفي 
�لتي  للحقرة  �لأن�سار  رف�س  ظل 
ح�سبهم،  ناديهم  لها  يتعر�س 
�إىل  �أم�س  بهم  دفع  �لذي  �لأمر 
مقر  �أمام  �عت�سام  يف  �خلروج 
يف  �لأ�سود"  "�لن�رص  ت�سكيلة 
�سوتهم  رفع  �أجل  من  بومر�سي 
�لتي  بالتجاوز�ت  تنديد�  عاليا 
وزط�سي  مدو�ر  هيئتي  بها  تقوم 

يف  فريقهم  حقوق  ته�سم  و�لتي 
مفهوم  وغري  رهيب  �سمت  ظل 
تظل  �لتي  �لإد�رة  طرف  من 

�للو�ئح  تطبيق  فر�س  يف  عاجزة 
�لنادي  تعري�س  وعدم  �لقانونية 

�إىل �أي جتاوز�ت جديدة.

را�شلت اإدارة فريق وفاق �شطيف اأم�س كل الهيئات الريا�شية يف البالد ب�شاأن ا�شرتجاع حقها يف امل�شاركة مبناف�شة 
رابطة اأبطال اإفريقيا عرب ا�شتعادة املركز الثاين يف جدول الرتتيب عقب �شدور قرار التا�س الدولية حول ق�شية 

الديربي العا�شمي، من خالل الف�شل يف اإعادة النقاط الثالث لحتاد العا�شمة وخ�شمها من مولودية اجلزائر 
وبالتايل انفراد الفريق ال�شطايفي بو�شافة جدول الرتتيب خلف املت�شدر وحامل اللقب �شباب بلوزداد وتراجع 

املولودية اإىل املركز الرابع ح�شب م�شريي الوفاق

الأن�شار �شاركوا يف اعت�شام اأم�س اأمام مقر الفريق تنديدا باحلقرة

اإدارة وفاق �ضطيف ترا�ضل الهيئات الريا�ضية ال�ضرتجاع الو�ضافة

بطولت ال�شباب النخبة للمو�شم الكروي 2021-2020

املديرية الفنية تك�ضف عن توزيع املجموعات
�لوطنية  �لفنية  �ملديرية  ن�رصت 
�أم�س  �لقدم  لالحتادية �جلز�ئرية لكرة 
�لفئات  بطولت  جمموعات  توزيع 
�ل�سبانية للنخبة ملو�سم 2020-2021 لكل 
من �أ�سناف �أقل من 19 �سنة �أقل من 17 
�سنة و�أقل من 15 �سنة، وفق ما ك�سفت 
موقعها  عرب  �لفيدر�لية  �لهيئة  عنه 
�لر�سمي، للتذكري، �أنه مت توقيف جميع 
و�لأ�سناف  �لأق�سام  كل  ويف  �لبطولت 

ب�سفة   2020-2019 ملو�سم  �ملختلفة 
فريو�س  كورونا  جائحة  ب�سبب  نهائية، 

"كوفيد-19".

توزيع املجموعات :

جمموعة �لغرب: مولودية وهر�ن، �سبيبة 
�ل�ساورة، �حتاد بلعبا�س، ود�د تلم�سان، 
�رصيع غليز�ن، مولودية �سعيدة، �أوملبي 
�لكرمة،  �حتاد  وهر�ن،  جمعية  �أرزيو، 

�سباب و�دي رهيو، �سبيبة تيارت، �حتاد 
�أكادميية  تيمو�سنت،  �سباب  �لرم�سي، 

�لفاف �سيدي بلعبا�س.

جمموعة و�شط غرب:

�جلز�ئر،  مولودية  �ملدية،  �أوملبي   
نادي  �جلز�ئر،  �حتاد  �ل�سلف،  �أوملبي 
�حتاد  �سلي،  و�دي  مولودية  بار�دو، 
عني  �سباب  بوفاريك،  ود�د  �لبليدة، 

و�سارة، ر�ئد �لقبة، �سبيبة عني �لدفلى، 
�سفاء  �لأربعاء،  �أمل  عكنون،  بن  جنم 

خمي�س مليانة/ �أكادميية �لفاف.
جمموعة و�شط �شرق:

د�ي،  ح�سني  ن�رص  �سطيف،  وفاق   
بوعريريج،  برج  �أهلي  �لقبائل،  �سبيبة 
ود�د  �لعلمة،  مولودية  بلوزد�د،  �سباب 
�مل�سيلة، دفاع تاجنانت، �أمل بو�سعادة، 
�لأح�رصية،  �حتاد  �لعيد،  �سلغوم  هالل 

�حتاد  بجاية،  �سبيبة  بجاية،  مولودية 
�سباب  �ل�رصق:  جمموعة  �حلر��س.- 
عني  جمعية  ب�سكرة،  �حتاد  ق�سنطينة، 
مقرة،  جنم  �سكيكدة،  �سبيبة  مليلة، 
جمعية �خلروب، �حتاد عنابة، مولودية 
ق�سنطينة، �سباب باتنة، مولودية باتنة، 
نادي  خن�سلة،  �حتاد  �ل�ساوية،  �حتاد 

تالغمة، �سباب �ولد جالل.
وكالت

بلقا�شمي يتوجه نحو التوقيع على العقد هذا الأ�شبوع

زمامو�ش يقرتب من جتديد العقد مع احتاد العا�ضمة
براهيمي يف�ضل يف التتويج بلقب 

جائزة املو�ضم
�سّيع �لالعب يا�سني بر�هيمي فر�سة �لتتويج 
بلقب �أف�سل لعب يف �لدوري �لقطري بعدما 
�أم�س عن  �لقدم  لكرة  �لقطري  �لحتاد  �أعلن 
�أكرم عفيف  �ل�سد  نادي  �إىل جنم  �للقب  منح 
يف  قطر  يف  لعب  �أف�سل  جائزة  �أحرز  �لذي 
 ،2020/2019 �ملنق�سي  �لكروي  �ملو�سم 
متو�سط  قدمه  �لذي  �لر�ئع  �ملو�سم  ورغم 
ميد�ن �لت�سكيلة �لوطنية مع ناديه �لريان وهو 
�لذي �أنهى �ملو�سم هد�فا منا�سفة مع عفيف 
مبجموع 15 هدفا هذ� �ملو�سم �إل �أن ذلك مل 
�أف�سل لعب يف  بجائزة  �لتتويج  له يف  ي�سفع 
�لقطري  �لدوري  يف  جتاربه  �أول  يف  �ملو�سم 
�سائفة  �لريان  ب�سفوف  �لتحق  كان  بعدما 
بورتو  �ل�سابق  ناديه  �لعام �ملا�سي قادما من 

�لربتغايل.

اإدارة امليالن ترف�س ال�شتغناء عنه هذا املركاتو

بن نا�ضر يف دائرة اهتمام الريال والبي اأ�ش جي
رئي�ش ني�ش: تلقينا عرو�ضا ب�ضاأن

 عطال لكنه لي�ش للبيع
�أوملبيك ني�س جون بيري  �أكد رئي�س نادي 
ريفري �أول �أم�س تلقيه بع�س �لعرو�س من 
هويتها  عن  �لك�سف  دون  �أوروبية  �أندية 
�لدويل  �ملد�فع  خدمات  من  لال�ستفادة 
مع  �ملرتبط  عطال،  يو�سف  �جلز�ئري 
 ،2023 عام  غاية  �إىل  "�لآزوري"  �لفريق 
ملوقع  �لفرن�سي  �لنادي  م�سوؤول  و�رصح 
عرو�سا  تلقينا  "نعم،  ني�س.نت:  �أوملبيك 
من �أندية كبرية خالل هذه �ل�سائفة، كان 
و�آخر  فرن�سي  فريق  من  عر�س  هناك 
نتمنى  نحن  بالطبع  �إ�سباين،  فريق  من 
�ملحافظة عليه ملو�سم �إ�سايف على �لأقل، 

لكن �أنتم تعلمون �سعوبة �لإبقاء على مثل 
عطال  يو�سف  ويلعب  �لالعبني"،  هوؤلء 
�لفرن�سي  ني�س  نادي  مع  عاما   24 �لبالغ 
منذ عامني، وتقدر قيمته �لت�سويقية حاليا 
عن  عطال  وغاب  يورو.  مليون   20 بنحو 
�لفرن�سية  �لبطولة  بد�ية  مبنا�سبة  فريقه 
للتذكري  لها،  تعر�س  �لتي  �لإ�سابة  ب�سبب 
�أن نهاية مو�سم 2019-2020 كانت مبكرة 
�إ�سابة  �إثر  بار�دو  لنادي  �ل�سابق  لالعب 
دي�سمرب  �سهر  يف  �لركبة  م�ستوى  على 
�مليادين  عن  �لغياب  �إىل  و��سطر   ،2019

وكالتملدة 9 �أ�سهر كاملة.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  غاب 
اخلا�سة  الفحو�سات  عن  اأم�س 
"كوفيد- امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
اليوم  بر�سلونة  نادي  ا�ستهالل  قبل   "19
وكان  اجلديد،  للمو�سم  التح�سريات 
لن  اأنه  بر�سلونة،  اإدارة  اأبلغ  قد  مي�سي 
يح�رض للفحو�سات اخلا�سة بالك�سف عن 
مبدينة  اأم�س  املقررة  كورونا،  فريو�س 
وجه  اأن  وبعد  الريا�سية،  غامرب  خوان 
لعبيه  جلميع  الدعوة  الكاتالوين  النادي 
باحل�سور لإجراء الفحو�سات، اأبلغ مي�سي 
كما  احل�سور،  برف�سه  بر�سلونة  اإدارة 
للتفاو�س لإيجاد طريقة  ا�ستعداده  اأبدى 

اأن  على  تف�سريه  مّت  قرار  للرحيل،  ودية 
مي�سي م�رّض على مغادرة بر�سلونة، وكان 
جوردي األبا والدمناركي مارتن برايثويت 
غامرب  خوان  مدينة  اإىل  الوا�سلني  اأول 

الريا�سية.

اأر�سنال،  مدرب  اأرتيتا  ميكيل  اأعرب 
بالدرع اخلريية  بالتتويج  �سعادته  عن 
اأول  م�ساء  ليفربول  على  التغلب  بعد 
اأم�س بركالت الرتجيح، م�سلًطا ال�سوء 
الوقت ذاته على م�ستقبل مهاجم  يف 
الفريق بيري اإميرييك اأوباميانغ، وقال 
تي  "بي  ل�سبكة  ت�رضيحات  يف  اأرتيتا 
�سعيد  "اأنا  املباراة:  عقب  �سبورت" 
التحدي  حجم  اأعرف  كنت  للغاية، 
الذي نواجهه اليوم، فديفيد لويز على 
�سبيل املثال تدرب ليوم واحد، اأ�سكر 
الالعبني على جهدهم وامل�ستوى الذي 
اأ�سعدين  ما  "اأكرث  واأ�ساف:  قدموه"، 

هو �سجاعة الالعبني، وال�رضا�سة التي 
على  والقدرة  الكرة  بدون  بها  متتعنا 
اأعرف  وكنت  ليفربول،  �سغط  ك�رض 
باأننا �سنعاين يف ال�سوط الثاين، ولكن 
وخلقنا  �سيطرنا  دقائق   10 اآخر  يف 

يعتاد  اأن  ناأمل  جيدتني،  فر�ستني 
"هذا  وتابع:  ذلك"،  على  الالعبون 
قادرين  نكون  اأن  لدينا،  الإميان  يولد 
هذا  مثل  فريق  اأمام  املناف�سة  على 
ي�سعدين".  �سيء  هذا  النهائي،  يف 
وعلق اأرتيتا على لعبه بيري اإميرييك 
الكربى  "املباريات  قائال:  اأوبامينغ 
يرد  ما  دائًما  الكربى،  واللحظات 
ب�سورة جيدة حتت تلك ال�سغوطات، 
الحتاد  كاأ�س  نهائي  يف  مميًزا  كان 
الإجنليزي وكذلك الأمر اليوم"، وعن 
جتديد عقد مهاجمه الغابوين: "نحن 

قريبون".

الفني  املدير  بريلو  اأندريا  يرغب 
�سفوف  تعزيز  يف  جلوفنتو�س  اجلديد 
فريقه مبهاجم جديد بدل من غونزالو 
ال�سيدة  ملغادرة  ي�ستعد  الذي  هيغواين 

بريلو  وكان  املقبلة،  الأيام  يف  العجوز 
بخروجه  ر�سمًيا  هيغواين  اأبلغ  قد 
وي�سعى  اجلديد،  للمو�سم  خططه  من 
الفرتة  يف  اآخر  مهاجم  ل�سم  املدرب 
"لغازيتا  �سحيفة  وذكرت  احلالية، 
ديللو �سبورت" اأن بريلو حمل على عاتقه 
حا�سمة،  دفعة  فريقه  اإعطاء  فر�سة 
حيث اأجرى مكاملة هاتفية مع البو�سني 
حلثه  روما  مهاجم  دجيكو  اإيدين 
واأ�سافت  جلوفنتو�س،  الن�سمام  على 
م�ستويات  عن  ر�ساه  اأبدى  بريلو  اأن 
و�رضح  املكاملة،  البو�سني يف  املهاجم 
له اأنه يعتربه عن�رًضا اأ�سا�سًيا حيث يريده 
ليلعب دوًرا حمورًيا بت�سكيلة الفريق يف 

ال�سحيفة  واأو�سحت  اجلديد.  املو�سم 
ال�سديد  بالإطراء  ي�سعر  دجيكو  اأن 
نف�س  يف  لكنه  جوفنتو�س،  لهتمام 
حول  ال�سكوك  بع�س  لديه  كان  الوقت 
اأن مكاملة  اإل  لليويف،  القيادة اجلديدة 
بريلو لعبت دوًرا يف اإقناعه، ونوهت اأن 
لتورينو  انتقاله  اأن  يعرف  الآن  دجيكو 
من �ساأنه اأن يكمل ق�سًما هجومًيا على 
ديبال  وجود  مع  خا�سة  م�ستوى  اأعلى 
يرتبط  دجيكو  باأن  وختمت  ورونالدو، 
 ،2022 �سيف  ينتهي يف  روما  مع  بعقد 
اأبدى رغبته يف الرحيل فاإن  اإذا  اأنه  اإل 
روما م�ستعد للجلو�س والتفاو�س مع من 

يريد �سمه.

قاد املهاجم الدويل الدمناركي كا�سرب دولبريغ 
بت�سجيله  بال�سدارة  النفراد  اإىل  ني�س  فريقه 
ثنائية الفوز على م�سيفه �سرتا�سبورغ 2-0 اأول 
اأم�س يف املرحلة الثانية من الدوري الفرن�سي، 
الت�سجيل  ليفتتح   37 الدقيقة  دولبريغ  وانتظر 
الثاين  الهدف  ي�سيف  اأن  ركلة جزاء، قبل  من 
زميله  حذو  دولبريغ  وحذا   ،59 الدقيقة  يف 
الغويري  اأمني  الأ�سل  اجلزائري  املهاجم 
الذي �سجل ثنائية الفوز على لن�س 2-1 اأم�س 
املا�سي ليتقا�سم معه و�سافة لئحة الهدافني 
مهاجم  مت�سدرها  خلف  واحد  هدف  بفارق 
الذي  ديباي  ممفي�س  الهولندي  الدويل  ليون 

�سجل هاتريك يف املباراة التي فاز فيها فريقه 
املرحلة،  افتتاح  يف   1-4 ديجون  �سيفه  على 
فانفرد  لني�س  التوايل  على  الثاين  الفوز  وهو 
بال�سدارة موؤقتاً بر�سيد 6 نقاط بفارق نقطتني 
اأمام رين الذي انتزع املركز الثاين موؤقتاً بفوزه 
على �سيفه مونبلييه 2-1، وبفارق ثالث نقاط 
عن �رضكائه ال�سابقني فرق نيم ولوريان واأجنيه 
التي لعبت اأم�س �سد نانت و�سانت اإتيان وبوردو 
بخ�سارته  �سرتا�سبورغ  مني  فيما  التوايل،  على 
الثانية عقب الأوىل امام لوريان 1-3.   وح�سم 
ال�سديقة  بالنريان  بهدف  الأول  ال�سوط  رين 
لو  داميان  ال�سيوف  و�سط  لعب  �سجل  حيث 

تاليك الهدف الوحيد باخلطاأ يف مرمى فريقه 
يف الدقيقة 22، واأكمل مونبلييه املباراة بع�رضة 
لعبني اإثر طرد لعب و�سطه فلوران موليه يف 
عدداً  الفريقان  يت�ساوى  اأن  قبل   ،43 الدقيقة 
يف ال�سوط الثاين اثر طرد مهاجم رين مارتان 
الكونغويل  واحتفل   ،73 الدقيقة  يف  تريييه 
للمرة  با�ستدعائه  كامافينغا  اإدواردو  الأ�سل 
الأوىل اإىل �سفوف املنتخب الفرن�سي بت�سجيله 
اأن  قبل   ،77 الدقيقة  يف  لرين  الثاين  الهدف 
يقل�س غايتان لبورد الفارق يف الدقيقة الأوىل 
دي�سان  ديدييه  ووجه  ال�سائع،  بدل  الوقت  من 
البالغ  كامافينغا  ال�ساعد  ال�ساب  اإىل  الدعوة 

17 عاماً بدلً من بول بوغبا امل�ساب بفريو�س 
الر�سمية  الت�سكيلة  يف  امل�ستجد،  كورونا 
ال�سهر  وكرواتيا  ال�سويد  ملواجهة  املدعوة 
املقبل �سمن دوري الأمم الأوروبية، وهو الفوز 
بتعادل  عاد  بعدما  املو�سم  هذا  لرين  الأول 
فيما  الأوىل،  املرحلة  يف   1-1 ليل  من  ثمني 
املو�سم  هذا  الأوىل  بخ�سارته  مونبلييه  مني 
مع  مباراته  تاأجلت  بعدما  الأوىل  مباراته  يف 
ب�سبب  �سبتمرب  اإىل  املا�سية  املرحلة  ليون يف 
م�ساركة ليون يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، 
املركز  يف  نقاط  اأربع  اإىل  ر�سيده  رين  ورفع 

الثاين على جدول ترتيب "الليغ 1".

ق.ر

توج نادي اأر�سنال بلقب الدرع اخلريية 
تاريخه،  يف   16 للمرة  الجنليزي 
ام�س  اأول  م�ساء  تغلبه  بعد  وذلك 
 4-5 الرتجيح  بركالت  ليفربول  على 
بالتعادل  الأ�سلي  الوقت  انتهاء  بعد 
التي  املباراة  يف   1-1 الإيجابي 
للن�سخة  وميبلي  ملعب  احت�سنها 
اأر�سنال  وافتتح  البطولة،  من   98 رقم 
الت�سجيل عرب بيري اإميرييك اأوباميانغ، 
تاكومي  عرب  النتيجة  ليفربول  وعدل 
�سيطرته  ليفربول  فر�س  مينامينو، 
على الكرة يف الدقائق الع�رض الأوىل، 
ومتكن يف الدقيقة ال�سابعة من ت�سجيل 
هدف عرب فان دايك قبل اأن يتم اإلغاوؤه 

بداعي الت�سلل، وعاد ليفربول لت�سكيل 
 ،12 الدقيقة  يف  جديد  من  اخلطورة 
من  لعر�سية  ميلرن  ارتقى  بعدما 
ويليامز م�سدًدا راأ�سية علت العار�سة، 
افتتح  اللعب،  �سري  عك�س  وعلى 
 13 الدقيقة  يف  الت�سجيل  اأر�سنال 
بعدما تلقى اأوباميانغ كرة بينية متقنة 
من �ساكا يف اجلانب الأي�رض، ليتخطى 
مقو�سة  كرة  وي�سدد  ويليامز  الغابوين 
من على حدود منطقة اجلزاء �سكنت 

�سباك األي�سون.
وكاد اأر�سنال اأن ي�سيف الهدف الثاين 
يف  غوميز  تعرث  بعد   ،18 الدقيقة  يف 
وينطلق  الكرة  لتفتك  امللعب  و�سط 
�ساكا يف اجلانب الأمين وميهد الكرة 
لنكيتياه القادم من اخللف لي�سدد من 

قوية  كرة  اجلزاء  منطقة  حدود  على 
ومرر  ركنية،  لركلة  األي�سون  اأبعدها 
حدود  على  لنكيتياه  بينية  كرة  �ساكا 
منطقة اجلزاء يف الدقيقة 27 لي�سدد 
غوميز  وحاول  العار�سة،  علت  كرة 
خارج  من  بت�سديدة  مارتينيز  مباغتة 
اإل   ،37 الدقيقة  يف  اجلزاء  منطقة 
املرمى،  عن  بعيًدا  ذهبت  كرت  اأنه 
روبرت�سون  من  لعر�سية  ماين  وارتقى 
مرت  راأ�سية  م�سدًدا   41 الدقيقة  يف 
اإىل جوار القائم، لينتهي ال�سوط الأول 

بتقدم اأر�سنال بهدف دون رد.
الثاين  ال�سوط  اأر�سنال  وا�ستهل 
اجلزاء  منطقة  خارج  من  بت�سديدة 
العار�سة  اأعلى  ذهبت  نايلز  عرب 
فريمينو  عليه  لريد   ،51 الدقيقة  يف 

على  من  قوية  بت�سديدة  مبا�رضة 
حدود منطقة اجلزاء مرت اإىل جوار 
متقنة  بينية  كرة  ماين  وتلقى  القائم، 
من روبرت�سون يف الدقيقة 56 لينفرد 
�سعيفة  كرة  �سدد  اأنه  اإل  مبارتينيز 
بنجاح،  اآر�سنال  حار�س  لها  ت�سدى 
ت�سجيل  نحو  �سعيه  ليفربول  ووا�سل 
الدفاعي  التكتل  مع  التعادل  هدف 
لأر�سنال وذلك عرب ت�سديدة من على 
مينامينو  من  اجلزاء  منطقة  حدود 
مارتينيز  بها  اأم�سك   ،68 الدقيقة  يف 
من  بت�سديد  �ساكا  عليه  ورد  ب�سهولة، 
 69 الدقيقة  يف  اجلزاء  منطقة  داخل 

اأخرجها األي�سون اإىل ركلة ركنية.
هدف  ت�سجيل  يف  ليفربول  وجنح 
مرر  بعدما   ،73 الدقيقة  يف  التعادل 

اأر�ضنال بطاًل لدرع الحتاد الإجنليزي

ني�س ينتزع �ضدارة الليغ1 م�ؤقتًا

اأرتيتا يلمح ب�ضاأن م�ضتقبل اأوباميانغ

بريل� يقنع دجيك� مب�ضروع الي�يف

رابطة الليغا 
ت�افق على طلب 

ريال مدريد

وافقت الرابطة ال�سبانية لكرة القدم 
نادي  به  تقدم  خا�س  طلب  على 
الالعبني  اإجراء  حول  مدريد  ريال 
اختبارات فريو�س كورونا امل�ستجد، 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
الليغا  رابطة  فاإن  اأم�س  الإ�سبانية 
لعبي  خ�سوع  على  موؤخًرا  وافقت 
يف  كورونا  لختبارات  مدريد  ريال 
م�رضة  الليغا  رابطة  كانت  املنزل، 
يف  الختبارات  الريال  اإجراء  على 
فالديبيبا�س، قبل بدء فرتة الإعداد 
اأن  اإىل  واأ�سارت  اجلديد،  للمو�سم 
م�سوؤويل  ا�ستياء  اأثار  الأمر  هذا 
ترتاجع  اأن  قبل  مدريد،  ريال 
الرابطة وتعلن موافقتها على طلب 
ريال  اأن طلب  واأو�سحت  املرينغي، 
مدريد يعود لرغبة النادي يف جتنب 
نقل العدوى بني الالعبني، يف حالة 
اإ�سابة اأي فرد بالفريو�س، و�سبق اأن 
طبق ريال مدريد هذا القرتاح قبل 
خو�س مباراة مان�س�سرت �سيتي باإياب 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

مي�ضي يغيب عن فح��ضات "ك�فيد-
19" وميهد للرحيل

رومينيغه يت�قع رحيل تياغ� ومارتينيز
الو�سط  لعب  رحيل  ميونخ  بايرن  يتوقع 
خابي  ومواطنه  األكانتارا  تياغو  الإ�سباين 
النادي  �سفوف  من  قريبا  مارتينيز 
البافاري، ويف ت�رضيحات ن�رضتها �سحيفة 
كارل  قال  اأم�س،  الأ�سبوعية  فيلت"  "دي 
هاينز رومينيغه الرئي�س التنفيذي لبايرن 
يف  يرتكنا"،  اأن  يريد  اأنه  "يبدو  ميونخ: 
�سفوف  اإىل  و�سل  الذي  لتياغو  اإ�سارة 
بناء   2013 يف  اأوروبا  اأبطال  دوري  بطل 
على رغبة مدرب الفريق وقتها الإ�سباين 

بيب غوارديول.
من  البالغ  الو�سط  لعب  عقد  وينتهي 

و�سائل  لكن   2021 يف  عاما   29 العمر 
اأ�سابيع  منذ  تتكهن  الأملانية  الإعالم 
باإمكانية انتقاله اإىل ليفربول الإجنليزي، 
�سيكون  تياغو  رحيل  اأن  رومينيغه  واأكد 
موؤملا، لكنه عول اأي�سا على اإمتام العملية 
خالل هذه الأيام، ونف�س ال�سيء بالن�سبة 
نهاية  ينتهي عقده  الذي  خلابي مارتينيز 
من  البالغ  الالعب  وعن  القادم،  املو�سم 
اإن  البايرن  م�سوؤول  قال  عاما،   31 العمر 
اإذا  اأنه  م�سريا  الرحيل،  يف  يفكر  خابي 
ال�ساأن  هذا  يف  قراره  النهاية  يف  ح�سم 

�سيحاولون التو�سل اإىل حل عادل.
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تقرير علي �سمودي –  اإعالمي 
واأ�سري حمرر

 
منا�سل وبطل ..

انتفا�ضة  �رشارة  اندالع    فمنذ 
الن�ضال  راية  �ضاد  حمل   ، االأق�ضى 
ا�ضمه  اأدرج  الذي  االحتالل  ومقاومة 
رف�ض   ، املطلوبني  قائمة  �ضمن 
معارك  يف  و�ضارك   ، اال�ضت�ضالم 
بال�ضجن  وحوكم  اأعتقل  حتى  جنني 
الفعلي 30 عاماً ، وتقول والدته » منذ 
�ضغره ، متتع  بروح وطنية كبرية ،متيز 
يهاب  يكن  مل  والبطولة،  بال�ضجاعة 
االحتالل ويتقدم ال�ضفوف مبقاومته،  
 ، بت�ضفيته  التهديدات  منه  تنال  مل 
و�ضارك يف كل معارك جنني وخميمها 
»، وت�ضيف » عندما كنت اأقول له: اأنت 
بكري واأملي واأريد اأن اأفرح بزواجك  ، 
كان يبت�ضم ويقول يل :اأنا ابن فل�ضطني 
عنها  الدفاع  وواجبي  الثانية  اأمي 
وكرامة  حريتها  �ضبيل  يف  والت�ضحية 
�ضعبنا ، ورغم املداهمات واملالحقة 
حياته  على  واخلطر  منه  حرماننا  و 

رف�ض ت�ضليمه نف�ضه » .
 كمني العتقال .. 

 جنا �ضادي من عدة حماوالت اإعتقال 
الن�ضالية  م�ضريته  واأكمل  واإغتيال 
بتحدي وبطولة ، لكن عيون االحتالل 
ا�ضتمرت بر�ضده حتى حو�رش باحدى 
،بتاريخ  جنني  مدينة  يف  البنايات 
2003/3/27 ، و تقول والدته » عندما 
بحثاً  املنازل  بدهم  االحتالل  �رشع 
على  للمياه  خزان  داخل  اختباأ   ، عنه 
حتى  �ضاعات  لعدة  العمارة  �ضطح 
البولي�ضية من حتديد  الكالب  متكنت 
من حماولة  جنا  اهلل  وبحمد   ، مكانه 
االحتالل ت�ضفيته ، فمن ح�ضن حظه 
كان يتواجد يف العمارة �ضقة يقيم بها 

لنجدته  �ضارعوا   ، اأجانب  مت�ضامنني 
وحمايته ومتكن االحتالل من اعتقاله 
كثرياً  وحزنت  �ضدمت   « وت�ضيف    ،«
العتقاله ، لكن رغم اأملي فرحت الن 
جديدة  حياة  له  كتب  العاملني  رب 
موقف  اأن�ضى  لن  عمري  وطوال   ،
اأنقذوا  الذين  االجانب  املت�ضامنني 
حياته ، لكن االحتالل عاقبه بالتعذيب 

و حرماننا من معرفة اأخباره.
التحقيق واحلكم .. 

تاأثرت   ، التحقيق  مرحلة    خالل 
، وتقول والدته » عزلوه  �ضحته كثرياً 
االنفرادية  اجللمة  �ضجن  زنازين  يف 
انقطعت  �ضهور  ثالثة  مدار  على 
اأ�ضاليب  من  عانى   ، اأخباره  خاللها 
فرتة    وبعد  وال�ضغوط  التعذيب 
الرملة  �ضجن  لعيادة  بنقله  علمنا 
حالته  اأهملوا   « وت�ضيف   ، للعالج« 
ال�ضحية  ونقلوه بني عدة �ضجون حتى 
ال�ضحراوي  النقب  يف  موؤخراً  ا�ضتقر 
احلرية  معركة  االأ�رشى  مع  يخو�ض   ،
منه  تنال  ، مل  القيد  وك�رش  وال�ضمود 
التحقيق وحافظ على معنوياته  فرتة 
ورباطة جاأ�ضه »، وتكمل » انهرت يف 

وبكيت،  عندما نطق  قاعة املحكمة 
 ، املوؤبد  بال�ضجن  بحكمه  القا�ضي 
الرادع  احلكم  �ضد  ا�ضتئناف  وقدمنا 
وجنح   ، منه  لالنتقام  يهدف  الذي 
ومت   ، الق�ضية  بك�ضب  املحامي 
منها   اأم�ضى   ، عاماً  ل30  تخفي�ضه  

17 عاماً يف غياهب ال�ضجون » .
من الذاكرة .. 

 عا�ضت عائلة االأ�ضري ال�ضوقية يف دولة 
الكويت ، فوالده الفنان خطاط ور�ضام 
من  تنحدر  التي  بزوجته  ارتبط   ،
مكونة  اأ�رشة  واأ�ض�ض   ، جنني  مدينته 
من 8 اأنفار ، وتقول اأم �ضادي » ع�ضنا 
حياة جميلة يف كنف زوجي الذي كافح 
�ضادي  واأجنبت   ، االأبناء  لرتبية  وتعب 
فجعنا  19-7-1983،لكن  يف  هناك 
من  �ضقوطه  حادث  اثر  زوجي  بوفاة 
حزمت   ، فرتة  وبعد   ، مرتفع  مكان 
اأبنائي  مع  العودة  وقررت  حقائبي 
الأر�ض الوطن »، وت�ضيف » ا�ضتقريت 
 ، جنني  مدينة  يف  عائلتي  منزل  يف 
ورعاية  لرتبية  كفاحي  رحلة  وبداأت 
يتيماً  �ضادي  وتربى  فن�ضاأ   ، اأيتامي 
واالأمل  املعاناة  �ضنوف  معي  وتذوق 

كونه البكر »، وتكمل » متيز باالخالق 
وارتبطنا   ، واحلنان  واحلب  احلميدة 
بعالقة وطيدة فكنت والدته و�ضديقته 
ومل يغ�ضبني يوماً ، ومثلما عا�ض باراً 
يتابع  وهو  لعائلته  وخمل�ضاً  ووفياً 
تعليمة حتى اأنهى املرحلة االإعدادية 
، لكنه ترك املدر�ضة ، وا�ضبح ي�ضارك 
يف امل�ضريات والفعاليات الوطنية ».

 
اأعياد حزينة ..

  رغم بعد امل�ضافة ، حتملت و�ضربت 
زيارته  يوماً عن  تتاأخر  �ضادي ومل  اأم 
حتى حلت فاجعة » كورونا »، وتقول 
دموعي  جتف  ال   ، غيابه  ظل  يف   «
والغياب  الفراق  من  احلزن  ل�ضدة 
والوجع  واالمل  واحلرمان  الق�رشي  
واأ�ضكاله  �ضنوفه  بكل  جترعته  التي 
وعزوتي  و�ضندي  بكري  من  حلرماين 
 ، يتيماً  وحياته  طفولته  عا�ض  فقد   ،
وعندما تفتحت عينيه وبداأ يكرب اأ�ضبح 
اأ�ضريا والقيود حترمنا منه »، وت�ضيف 
االحتالل  حرمنا   ، كورونا  ب�ضبب   «
اخلوف  ونعي�ض   ، ال�ضجون  زيارة  من 
والقلق على حياة اأبنائنا والذي يتفاقم 
 ، الوقائية  التدابري  من  حرمانهم  مع 
ن�ضلي ل�ضالمتهم وحريتهم »، وتكمل »   
اأعي�ض وجعاً تعجز عن و�ضفه كلمات 
، اأ�ضبحت اأم جمروحة وحزينة وباكية 
قلب  لكن   ، ببطوالته  اعتزازي  رغم 
االأم ال يحتمل وجع الفراق ، فحرمت 
اأ�ضارك  اأعد  ، ومل  نف�ضي  الفرح على 
باملنا�ضبات« ، وتتابع » اأعيادنا موؤجلة 
،  فكيف اأفرح وروحي وحياتي اأ�ضرية 
املحطات  كل  يف   ، الق�ضبان  خلف 
رم�ضان  يف  خا�ضة  واملنا�ضبات 
وتزداد  معاناتي  تتفاقم   ، واالأعياد 
فرح  بحياتنا  يكون  ولن   ، اأوجاعي 
، فهو فرحتي  الق�ضبان  دام خلف  ما 

واأعيادي.

والدة  الأ�سري �سادي �سوقية  :

كيف اأفرح وروحي وحياتي اأ�ضرية خلف الق�ضبان ؟
 » قلبي حزين وعليل مع حلول العيد اجلديد .. وما زالت ق�سبان الحتالل حترمني عناقه والفرحة التي 

اأ�سبحت اأ�سريه معه .. امنيتي اأن يكون عيده الأخري ويجتمع �سملنا قريبًا »، قالت والدة الأ�سري �سادي حممود 
حممد �سوقيه 36 عامًا ، يف م�ستهل حديثها عن م�ساعرها مع حلول عيد الأ�سحى املبارك ، وبكرها بعيدا عنها ، 
واأ�سافت » انه ي�ستقبل عيده ال 34 بعيداً عن اح�ساين ومنزلنا وفرا�سه الذي ما زال معطراً برائحته اجلميلة ، 

فمن يحتمل كل هذا الوجع والظلم الذي طال وحول حياتنا مل�سل�سل مرير من الأمل ».

الأ�ضري ح�ضام حممد جمعة خليل 
الزعانني ي�ضارع املر�ض 

 بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

ال�ضاخمة  القامات  ح�رشة  يف   
جرناالت ال�ضرب وال�ضمود القاب�ضني 
على اجلمر واملتخندقه يف قالعها 
كالطود ال�ضامخ، اإنهم اأ�رشانا البوا�ضل 
املاجدات  واأ�ضرياتنا  االأبطال 
القابعني يف غياهب ال�ضجون وخلف 
تنحني  الغا�ضم  االحتالل  زنازين 
واإكباراً  اإجالالً  والروؤو�ض  الهامات 
اأمام عظمة �ضمودهم وحتمر الورود 

خجاًل من عظمة ت�ضحياتهم،
املاجدات  اأخواتي  االأماجد  اإخوتي 
ال�ضابرين  ال�ضامدين  دربي  رفاق 
الثابتني املتمر�ضني يف قالع االأ�رش، 
اأحبتي االأفا�ضل فما  اأعزائي القراء 
اأنا ب�ضدده اليوم هو ت�ضليط ال�ضوء يف 
املتوا�ضلة  االإعالمية  احلملة  اإطار 
لن�رشة واإنقاذ حياة االأ�رشى املر�ضى 
االأ�رشى  حاالت  اأخطر  ملف  واإبراز 
باالأمرا�ض  امل�ضابني  املر�ضي 
والتي  االحتالل  �ضجون  املزمنة يف 
بيئة  الظالمية  ال�ضجون  تلك  تعترب 
واالأوبئة،  االأمرا�ض  النت�ضار  خ�ضبة 
والذين يعانون الويالت من �ضيا�ضات 
تتعمد  التي  العن�رشية  االإدارة 
القيام  دون  بامل�ضكنات  عالجهم 
ومعاناتهم  �ضليم حلالتهم  بت�ضخي�ض 
لرتكه  االأمرا�ض  مع  امل�ضتمرة 
البطيء  واملوت  لالأمرا�ض  فري�ضة 

ينه�ض يف اأج�ضادهم،
 واالأ�ضري ح�ضام حممد جمعة خليل 
والثالثون  اخلام�ضة  ابن  الزعانني 
االإهمال  �ضحايا  اأحد  هو  ربيعاً 
الطبي املتعمد التي متار�ضها اإدارة 
بني  يعي�ض  والذي  بحقه  ال�ضجون 
حياته  يهدد  الذي  املر�ض  مطرقة 
ملعاناته  االحتالل  جتاهل  و�ضندان 
 ) نفحة  )�ضجن  يف  حالياً  والقابع 
من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�ضم  والذي 
ا�ضماء املر�ضى يف غياهب ال�ضجون 
ودياجريها، وقد اأنهى عامه ال�ضابع 
الثامن  عامه  ودخل  الق�ضبان  خلف 
االحتالل  �ضجون  يف  التوايل  على 
حكماً  يق�ضي  فهو  اال�رشائيلي 
حتى  منها  اأم�ضى  بال�ضجن17عاماً، 

االآن 7 عاماً.

ح�ضام حممد  املري�ض:-  االأ�ضري   -
جمعة خليل الزعانني

- تاريخ امليالد:- 1985م
- البلدة االأ�ضلية:- بيت حانون

- مكان االإقامة :- بلدة بيت حانون 
اجلمعية  من  بالقرب  ال�ضكة  »�ضارع 
عطية  ال�ضهيد  »منطقة  الزراعية 

الزعنانني«
- احلالة االجتماعية:- متزوج ولديه 

ابنتني »حال واآية«،
عائلة  تتكون   -: الفا�ضلة  العائلة   -
يف  هو  وياأتي  فردا   17 من  االأ�ضري 
الرتتيب اخلام�ض �ضناً من بني اإخوته 
�ضقيق  له  ح�ضام  واالأ�ضري  واأخواته 
من  اغتالته  مت  اأحمد  ا�ضمه  �ضهيد 
بق�ضف  االحتالل  طائرات  قبل 
ابن  برفقة  يقلها  كان  التي  ال�ضيارة 

عمه.

اأمعن  وظاملة:-  تع�ضفية  اإجراءات 
بحق  اإجرامه  موا�ضلة  يف  االحتالل 
من  حرمانه  من  ح�ضام  االأ�ضري 
زيارة عائلته علماً يف بادية اعتقاله 
ثّم  وابنتيه  وزوجته  لوالديه  �ضمحت 

توّقفت عن ذلك ...
االأمن  جهاز  يف  عمل  الوظيفة:-   -

الوقائي
تعليمه  تلقى   -: العلمي  املوؤهل   -  
حانون  بيت  مدار�ض  يف  الدرا�ضي 
معتقل  داخل  العامة  الثانوية  واأنهى 

نفحة
 - تاريخ االعتقال:- 2013/7/24م
- مكان االعتقال:- �ضجن نفحة

م�ضاعدة  اإليه:-  املوجه  التهمة   -
رجال املقاومة

حماكمة:-  بدون  موقوف  بقي   -
عام

- احلكم:- 17 �ضنة
- اعتقال االأ�ضري:- ح�ضام الزعانني
ال�ضهيوين  االحتالل  قوات  اعتقلت 
حانون  بيت  معرب  على  املتمركزة 
»حممد  ح�ضام  املري�ض:  )اإيرز(، 
 28( الزعانني  خليل  جمعة« 
 11:00 ال�ضاعة  حوايل  عاماً(،عند 
 ،2013 متوز   23 الثالثاء  �ضباح  من 
وهو  )اإيرز(،  حانون  بيت  معرب  يف 
م�ضت�ضفى  يف  للعالج  طريقه  يف 
القد�ض  يف  اخلريية  املقا�ضد 
املحتلة وتفيد التحقيقات امليدانية 
اأن املري�ض اأ�ضيب يف االأحداث التي 
جرت يف قطاع غزة يف حزيران من 

العام 2007،
ح�ضام   . لالأ�ضري:-  ال�ضحية  احلالة 
ح�ضام  االأ�ضري  يعاين  الزعانني 
اليمنى  الكتف  اأوتار  يف  تهتك  من 
اإ�ضابة  االأع�ضاب جراء  وم�ضاكل يف 
كتفه  يف  لها  تعّر�ض  قد  قدمية 
اآالم  العام 2006،ويعاين من  ويده يف 
�ضديدة على اإثر اإ�ضابته القدمية يف 
اليمنى«  اجلهة  من  وال�ضدر  الكتف 
موؤكدة اأنه يعاين اإهمااًل طبًيا من قبل 
اإدارة ال�ضجون، حيث يقوم االحتالل 
فقط  لالآالم  م�ضكنات  باإعطائه 
وهو  املنا�ضب  العالج  له  يقدم  وال 
اأع�ضاب يف يداه فيما  يحتاج زراعة 
عمليات  اإجراء  من  االحتالل  منعه 
زنازين  يف  عزلة  الزراعة،ومت 
ونفحة   – ال�ضبع  بئر  منها  انفرادية 
�ضجن  منها  ال�ضجون  عرب  وتنقل 
االأ�ضري يف  و�ضارك  نفحة  املجدل- 
معارك االأمعاء اخلاوية مع االأ�رشى 

البوا�ضل يف ال�ضجون.
اأوجه ندائي  من على �ضطور مقايل 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  كافة  اإىل 
ال�ضحة  منظمة  وخا�ضة  الدولية 
ومنظمة  االحمر  وال�ضليب  العاملية 
العاجل  بالتدخل  حدود  بال  اأطباء 
الإنقاذ حياة االأ�ضري املري�ض ح�ضام 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  الزعانني 
ال�ضجون-  خارج  له  الالزم  العالج 
احلرية كل احلرية الأ�رشانا البوا�ضل 
وال�ضفاء  املاجدات-  واأ�ضرياتنا 
العاجل للمر�ضى امل�ضابني باأمرا�ض 
الأ�رشانا  احلرية  كل   - خمتلفة 

واأ�ضرياتنا املاجدات..

اجلبابرة  االأ�ضود   .. اأ�رشانا 
الذين  ال�ضامدون،  ..االأبطال 
�ضموخهم  فيزيد  اأكرث  يعذبون 
اأكرث واأكرث، يجوعون وال يركعون.. 
اخل�ضوع  وال  املوت  �ضعارهم 
ال�ضجان  لعنجهية  الركوع  اأو 
االأعلى  املثل  هم  وعذاباته.. 
والتحدي  ال�ضرب  منه  نتعلم  الذي 
ال�ضعلة  هم  وال�ضموخ..  والعنفوان 
فل�ضطني..  �ضعب  درب  تنري  التي 
قلب  يف  النازف  اجلرح  هم 

فل�ضطني.. هم وهم وهم... وتعجز 
الكلمات اأن تعرب عن معاناة هوؤالء 
االأ�رشى وعذاباتهم وحرمانهم من 
قلوبهم..  على  واأحبهم  النا�ض  اأعز 
اأنواع  كل  على  االأمر  يقت�رش  ومل 
وو�ضل  بل  واحلرمان،  العذابات 
حني  فمن  اال�ضت�ضهاد،  اىل  االأمر 
اأ�رشانا  من  ب�ضهيد  نفجع  الآخر 
وتفطر   .. العيون  تدمع   .. االأحباء 
اىل  ينزف  اجلرح  ويبقى  القلوب 
ال�ضمري  فاأين  م�ضمى..  غري  اآجل 

العاملي؟! اأين حقوق االإن�ضان التي 
الدولية  املوؤ�ض�ضات  جميع  تقرها 
والتي يف معظمها جمرد موؤ�ض�ضات 
لي�ضت بيدها حيلة وال ت�ضتطيع فعل 
عديدة  تقارير  الأ�رشانا..  �ضيء 
فالعنجهية  اإال..  لي�ض  وا�ضتنكارات 
ال�ضهيونية م�ضتمرة.. وقادة الكيان 
بانتهاك �ضارخ  يقومون  ال�ضهيونى 
والقوانني  الدولية  االتفاقيات  لكل 
عر�ض  وي�رشبون  االإن�ضانية، 
و  االحتجاجات  بكل  احلائط 

توؤكد  التي  والتقارير  اال�ضتنكارات 
والعذابات  والظلم  املعاناة  حقيقة 
التي يتعر�ض لها االأ�رشى.. اأ�رشانا 
كل  اأعناق  ويف  اأعناقنا..  يف  اأمانة 
جميعاً  اعملوا  حي..  �ضمري  ذي 
بكل الو�ضائل من اأجلهم، لي�ض فقط 
من  واإمنا  االأ�رشى،  و�ضع  حت�ضني 
ليعودوا  االإفراج عنهم جميعاً  اأجل 
اىل اأح�ضان عائالتهم واأحبائهم..

فمتى ي�ضمد اجلرح النازف ؟؟ متى 
متى؟!!

الأ�سرى.. اجلرح النازف يف قلب فل�سطني

يا اأيها الأ�ضري .. متى يتحرك ال�ضمري ليكون لك الن�ضري..
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د. حمدي عبدالرحمن

العوامل املبا�شرة:

عوامل  وجود  من  الرغم  على 
هيكلية مت�شابكة تف�رس يف جمملها 
املبا�رس  ال�شبب  فاإن  مايل،  اأزمة 
اإىل  ا�شتدعى  -الذي  لالنقالب 
الذاكرة نف�س خربة انقالب 2012- 
الرئي�س  اإدارة  �شوء  يف  يتمثل  كان 
وافتقاده  كيتا«  بوبكر  »اإبراهيم 

الروؤية وروح املبادرة.
يف  »كيتا«  انتخاب  مت  فعندما 
املن�شب لأول مرة يف عام 2013، 
الأمن  يف  اجلماهري  اآمال  كانت 
نظًرا  عليه،  معلقة  وال�شتقرار 
خلربته الطويلة باعتباره رجل دولة 
متمر�ًشا. بيد اأن الرجل -مع ذلك- 
التهديدات  مع  بحكمة  يتعامل  مل 
دولة  تواجهها  التي  الوجودية 
الف�شاد  من  ابتداء  و�شعبها،  مايل 
بالعنف  وانتهاء  واملح�شوبية، 

ال�شيا�شي وغياب الأمن. و�رسعان 
حملته  يف  وعوده  اأن  ثبت  ما 
باجتثاث   2013 لعام  النتخابية 
واأمن  �شيادة  وا�شتعادة  الف�شاد 
جوفاء.  �شعارات  جمرد  البالد 
وقد اأعطت �شبهات الف�شاد )مثل: 
رئا�شية  طائرة  على  ا�شتحواذه 
م�شبوهة،  دفاع  وعقود  جديدة، 
النطباع  ال�شيا�شي(  ابنه  ودور 
�شفافية  اأكرث  تكن  مل  اإدارته  باأن 
�شبقتها.  التي  تلك  من  وا�شتقامة 
كما اتهم كبار ال�شباط الع�شكريني 
بن�شف  النظام  من  املقّربني 
مت  التي  لل�شالم  اجلزائر  معاهدة 
توقيعها يف عام 2015 بني حكومة 
يف  املتحاربة  والف�شائل  مايل 
ويف  البالد،  �شمال  اأزواد  منطقة 
هذا الإطار ميكن الإ�شارة اإىل اأبرز 
العوامل املبا�رسة التي تتمثل فيما 

يلي:
يف  �شيما  ول  الأمن  انعدام   -1
يف  مايل  من  ال�شمالية  املناطق 

»كيتا«،  الرئي�س  حكم  فرتة  ظل 
ويرجع ذلك اأ�شا�ًشا اإىل اجلماعات 
والع�شابات  العنيفة  الإرهابية 
ال�شبع  ال�شنوات  يف  الإجرامية. 
املا�شية، �شاء الو�شع ب�شكل مطرد 
الذين  اجلهاديون،  جلاأ  بعدما 
احل�رسية،  قواعدهم  من  ُحرموا 
الكر  وهجمات  التفجريات  اإىل 
اجلي�س  مواقع  وا�شتهداف  والفر، 
ال�شالم  قوات  حفظ  ومع�شكرات 
يبلغ  التي  املتحدة  لالأمم  التابعة 
قوامها 15 األف فرد. ونتيجة لهذه 
والإجرامية  الإرهابية  الهجمات 
لقي عدد كبري من اجلنود حتفهم. 
واجلي�س  الأمن  قوات  كانت  كما 
تفتقر عادة اإىل الإمدادات والعتاد 
على  احلرب  ملوا�شلة  الالزم 

الإرهاب. 
ال�شعبي  احلراك  مّد  تزايد   -2
الرئي�س  ل�شيا�شات  املناه�س 
»كيتا«، حيث ت�شكل حتالف 5 جوان 
ديكو«.  »حممود  الإمام  بزعامة 

يف  الحتجاجية  احلركة  ارتبطت 
الد�شتورية  املحكمة  بقرار  مايل 
�شهر  بعد  اأي   ،2020 اأبريل  يف 
الربملانية،  النتخابات  من  واحد 
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اأع�شاء  مل�شلحة  وذلك  مقعًدا، 
احلني،  ذلك  ومنذ  »كيتا«.  حزب 
املعار�شة  يونيو   5 حركة  طالبت 
حكومة  وت�شكيل  الربملان،  بحل 
املعار�شة  ودعت  انتقالية. 

قياداتها،  من  عدد  اعتقال  عقب 
حراكهم  ت�شعيد  اإىل  اجلماهري 
ا�شتقالة  الهدف وهو  حتى حتقيق 
اإىل  املواطنني  ودعوا  الرئي�س. 
مبا  املدين،  الع�شيان  ا�شتخدام 
دفع  عدم  مثل:  اأعمال  ذلك  يف 
الغرامات، وقطع الطرق، اأو اإغالق 

مداخل املباين احلكومية.

اجلماعة  و�شاطة  ف�شل   -3
اإفريقيا  غرب  لدول  القت�شادية 
الو�شاطة  تركزت  فقد  )اإيكوا�س(، 
على فكرة ت�شكيل »حكومة توافقية 
الرئي�س  بزعامة  الوطنية«  للوحدة 
اأ�رست  املعار�شة  اأن  بيد  »كيتا«، 
من  الرغم  وعلى  ا�شتقالته.  على 
قادة  قبل  من  الو�شاطة  جهود  اأن 
مهمة  خطوة  كانت  الإيكوا�س 
مل  اأنها  اإل  الطرفني؛  بني  للجمع 
ملعاجلة  يكفي  مبا  جيدة  تكن 

املخاوف واملطالب ال�شعبية. 

توؤكد اخلربة الإفريقية اأن املوؤ�ش�شة الع�شكرية مار�شت دوًرا فاعًل وموؤثًرا يف عمليات انتقال ال�شلطة واإدارة الق�شايا الجتماعية والأمنية. وعادة ما ت�شهد 
دولة ما بعد ال�شتعمار يف اإفريقيا وجود العديد من العوامل التي متثل بيئة خ�شبة لوقوع النقلبات الع�شكرية، مثل: الفقر، والف�شاد، وتراجع موؤ�شرات 

التنمية القت�شادية والجتماعية. واإذا �شهدت الدولة تدخًل للع�شكريني مرة يف اأمورها ال�شيا�شية، فاإن ذلك ينذر بتكرار انقلبهم على ال�شلطة. حدث ذلك 
عندما اأطاح اجلنود يف مايل بالرئي�س »اإبراهيم بوبكر كيتا«، يوم 18 اأغ�شط�س 2020، واأجربوه على ال�شتقالة. ويعد هذا النقلب الأول من نوعه يف ظل 

جائحة )كوفيد-19(، ولكنه يكاد يكرر نف�س خربة انقلب 2012 الذي اأطاح بنظام الرئي�س »اأمادو توماين توري«. ولعل ذلك يطرح العديد من الت�شاوؤلت حول 
دوافع النقلب الأخري وانعكا�شاته على اأزمة مايل املعقدة، وارتباط ذلك كله باأمن وا�شتقرار منطقة ال�شاحل الإفريقي.

اقرتابات خطرة:

انقالب مايل وتداعياته الإقليمية على ال�ساحل الإفريقي

دويل

التابعة  امل�شرتكة  القوة  ت�شكيل   مت 
ملنطقة  اخلما�شية  للمجموعة 
بوركينافا�شو،  ت�شم:  التي  ال�شاحل 
ومايل، وت�شاد، والنيجر، وموريتانيا. 
ويبلغ قوام هذه القوة الإقليمية 5000 
جندي ملكافحة الإرهاب واجلرمية 

احلدودية.  املناطق  يف  املنظمة 
اإىل  جنبًا  امل�شرتكة  القوة  وتعمل 
ال�شالم  حفظ  قوات  مع  جنب 
مايل،  يف  املتحدة  لالأمم  التابعة 
وقوة فرن�شية متحركة قوامها 4500 
اأ�شف  برخان،  با�شم  تعرف  جندي 

ع�شكرية  قاعدة  وجود  ذلك  اإىل 
اأمريكية يف النيجر املجاورة. وثمة 
املنطقة.  ع�شكرة  من  متزايد  قلق 
لقد نظر العديد من اأبناء �شعب مايل 
اإىل القوات الفرن�شية باعتبارها من 
اإرهاب  التخل�س من  �شاعدهم على 

بيد  اأزواد،  يف  امل�شلحة  اجلماعات 
اأن تلك النظرة تغريت مبرور الوقت، 
حيث اأ�شحت مبثابة قوات احتالل. 
عمليات  عن  امل�شتمرة  التقارير  اإن 
القتل خارج نطاق القانون والتعذيب 
والختفاء الق�رسي خالل احلمالت 

الأمنية التي ت�شنها القوات احلكومية 
يف مايل، توؤدي اإىل اإذكاء روح ال�شك 
قبل  من  الدولة  جتاه  الثقة  وعدم 
يتعر�شون  الذين  املحليني  ال�شكان 
اجلماعات  من  ل�شغوط  بالفعل 

الإرهابية. 

التداعيات الإقليمية 
املحتملة:

تخ�شى حكومات ال�شاحل وغرب اإفريقيا من 
العدوى النقالبية، فهي ل ترغب يف اأن ترى 
رئي�ًشا منتخبًا يتم اإ�شقاطه من قبل اجلي�س 
اأخرى.  دول  يف  ذلك  حماكاة  يتم  ل  حتى 
النتخابات  من  عدد  اإجراء  املقرر  ومن 
مب�شاركة  العام  هذا  من  لحق  وقت  يف 
الروؤ�شاء احلاليني، مبا يف ذلك �شاحل العاج 
وبوركينافا�شو والنيجر. ومع ذلك، فقد راأينا 
يف عام 2012 اأن »الإيكوا�س« مل تكن لديها 
مايل  عزل  على  القدرة  حتى  ول  الإرادة 
اقت�شادًيّا. رمبا يكون الو�شع قد تغري بع�س 
ال�شيء، حيث ا�شتندت الإيكوا�س اإىل اإمكانية 
يف  الحتياطية  الع�شكرية  قوتها  ا�شتخدام 
الغامبي  الرئي�س  رف�س  اأن  بعد   2017 عام 
اآنذاك »يحيى جامع« العرتاف بالهزمية يف 
النهاية  يف  »جامع«  وافق  وقد  النتخابات. 
ومل  الختياري،  املنفى  اإىل  الذهاب  على 
اأزمة  ويف  ع�شكري.  اإجراء  اأي  اتخاذ  يتم 
�شرت�شل  اإنها  اإيكوا�س  قالت  احلالية  مايل 
يف  امل�شاعدة  ملحاولة  باماكو  اإىل  وفًدا 
الكتلة  وكانت  الد�شتوري.  النظام  ا�شتعادة 
القت�شادية قد علقت بالفعل ع�شوية مايل، 
واأغلقت حدودها مع البالد، ووعدت بفر�س 
املجل�س  قادة  على  اأخرى  مالية  عقوبات 
الإفريقي  الحتاد  فعل  وقد  الع�شكري. 
حلني  مايل  ع�شوية  بتجميد  نف�شه  ال�شيء 

عودة احلكم الد�شتوري.
اإفريقيا  وغرب  املتحدة  الأمم  وحتاول 
تتكرر  ل  حتى  مايل  يف  ال�شتقرار  اإعادة 
فراًغا  ترك  الذي   2012 انقالب  اأحداث 
بال�شيطرة  للجهاديني  �شمح  ال�شلطة  يف 
ا�شتقاللها،  واإعالن  ال�شمال  مناطق  على 
يف  ع�شكرًيّا  فرن�شا  تدخل  ا�شتدعى  مما 
املراقبون  يخ�شى  وبالفعل،  التايل،  العام 
�شت�شمح  ال�شيا�شية  ال�شطرابات  اأن  من 
بتو�شيع  مايل  يف  الإ�شالميني  للمتطرفني 

نفوذهم مرة اأخرى. 

ا  عاًمّ �شياًقا  هناك  اأن  يف  مراء  ل   
جذور  وتتبع  فهم  على  ي�شاعدنا 
اإىل  يناير  الفرتة من  اأزمة مايل. يف 
اأفريل 2012، �شهدت مايل انتفا�شة 
بعد  تاريخها  يف  الرابعة  الطوارق 
الإ�شالميون  و�شيطر  ال�شتعمار، 
ال�شمالية،  املدن  جميع  على 
و�شاحب ذلك انقالب ع�شكري على 
من  الرغم  وعلى  احلاكمة.  ال�شلطة 
حتمل نظام الرئي�س ال�شابق »اأمادو 
الرئي�شية  امل�شوؤولية  توري«  توماين 

عن اأزمة 2012.
واأدى انعدام الثقة املتاأجج تاريخًيّا 
اإىل اأربع انتفا�شات للطوارق والعرب 

 1963 اأعوام  يف  ال�شتقالل:  بعد 
و1991 و2006 و2012. وعلى الرغم 
وتنفيذ  ال�شالم  اتفاقيات  توقيع  من 
املتمردين،  واإدماج  ت�رسيح  برامج 
مل ينجح اأي منها يف تطبيع العالقة 
املركزية  وال�شلطة  ال�شمال  بني 
الإخفاقات  هذه  واأدت  باماكو.  يف 
املتكررة، بالإ�شافة اإىل ا�شرتاتيجية 
»فرق ت�شد« بهدف تروي�س ال�شمال، 
وا�شتغالل  النق�شام  من  مزيد  اإىل 
والطائفية  العرقية  التوترات 
اأدوات  بني  ومن  �شيا�شية.  لأغرا�س 
ا�شتخدام  ال�شرتاتيجية  هذه 
ل�شالح  النتخابية  املناطق  تق�شيم 

ح�شاب  على  الطوارق  قبائل  بع�س 
املجموعات الأخرى اأو املجتمعات 
العربية. كما مت توظيف امليلي�شيات 
عرقي  اأ�شا�س  على  املحلية 
ملواجهة  والفولين(  )ال�شونغاي 

تهديد الطوارق والعرب.
والطويلة  املبا�رسة  العواقب  كانت 
الأجل ل�شرتاتيجية مكافحة التمرد 
العداء  اإذكاء م�شاعر  هذه تتمثل يف 
جتاه  ال�شمال  �شكان  بني  العميق 
الأمر  يزيد  ومما  املركزية.  الدولة 
ال�شمال  �شكان  لدى  اأن  تعقيًدا 
وال�شونغاي  والعرب  الطوارق  من 
والفولين اأجندات �شيا�شية خمتلفة، 

بـ�رسدية  جميعهم  يعرتفون  ل  حيث 
عن  تعبرًيا  امل�شتقلة  »اأزواد«  دولة 
�شبيل  فعلى  امل�شرتكة.  هويتهم 
العرب  ينا�شب  بينما  املثال، 
العداء  املركزية  الدولة  والطوارق 
وال�شونغاي  الفولين  فاإن  ال�شديد؛ 
مع  التعاون  اإىل  مييلون  ما  عادًة 
تلك  باماكو.  يف  احلاكمة  ال�شلطة 
النق�شامات بني �شكان ال�شمال متثل 
حتقيق  �شعوبة  لفهم  ا  مهًمّ مدخاًل 
يف  امل�شتدام  وال�شتقرار  ال�شالم 

دولة مايل.
عالوة على ذلك، تفاقمت التوترات 
التدخالت  ب�شبب  مايل  داخل 

�شلبي  ب�شكل  والدولية  الإقليمية 
التوترات  حدة  زيادة  يف  اأ�شهم  مبا 
ا�شتغالل  خالل  من  ال�شمال  يف 
الوطنية.  الدولة  وه�شا�شة  �شعف 
العقيد  حاول  املثال،  �شبيل  وعلى 
جمتمعات  دعم  ح�شد  »القذايف« 
اأجل حتقيق م�رسوعه  من  الطوارق 
قبائل  رابطة  ت�شكيل  يف  الوحدوي 
فهمه  اإطار  يف  الكربى  ال�شحراء 
يكن  مل  الإفريقية.  اجلامعة  لفكرة 
فاعاًل  ليبيا  تكون  اأن  م�شتغرًبا 
مايل.  اأزمة  يف  ا  مهًمّ اإقليمًيّا 
اإىل  دوًما  اجلزائر  تنظر  وباملثل، 
�شمال مايل باعتباره امتداًدا لأمنها 

م�سدر الأزمة:  

2- اجلماعات الإرهابية امل�شلحة:
يوجد يف مايل العديد من امل�شلحني، 
ويبدو اخلط الفا�شل بني اجلماعات 
وامليلي�شيات  العنيفة  اجلهادية 
اأقدم  ولعل  وا�شح.  غري  الإجرامية 
يف  »القاعدة  تنظيم  هو  تنظيم 
عام  يف  الإ�شالمي«.  املغرب  بالد 
جمموعات  اأربع  اأعلنت   ،2017
املغرب  بالد  يف  القاعدة  )هي: 
وحركة  الدين،  واأن�شار  الإ�شالمي، 
حترير ما�شينا، واملرابطون( توحيد 
ن�رسة  جماعة  راية  حتت  �شفوفها 

جهة  ومن  وامل�شلمني.  الإ�شالم 
داع�س  تنظيم  تاأثرُي  يبدو  اأخرى، 
اآخًذا يف الزدياد، حيث اأعلن تنظيم 
ال�شحراء  يف  الإ�شالمية  الدولة 
با�شم  �شابًقا  املعروف  الكربى، 
غرب  يف  واجلهاد  التوحيد  حركة 
هجومني  عن  م�شوؤوليته  اإفريقيا، 
منف�شلني اأواخر العام املا�شي على 
و�شمال  مايل  يف  ع�شكرية  قواعد 
من  اأكرث  مقتل  عن  اأ�شفرا  النيجر 
تنظيم  ين�شط  كما  جندًيّا.   130

الدولة الإ�شالمية يف غرب اإفريقيا، 
حرام  بوكو  جماعة  عن  املن�شّق 
الإرهابية النيجريية، ب�شكل اأ�شا�شي 

يف منطقة بحرية ت�شاد.
وي�شكل �شمال مايل ومنطقة ال�شاحل 
وال�شحراء م�شاحات �شا�شعة ي�شهل 
ال�شعب  من  يجعل  مما  اخرتاقها، 
ال�شيطرة  الوطنية  احلكومات  على 
اجلهاديون  ا�شتطاع  وقد  عليها. 
ك�شب ال�شيطرة والنفوذ يف املنطقة 
الوطنية  الدولة  موؤ�ش�شات  لأن 

اإليها املدنيون على  �شعيفة وينظر 
تقدمي  على  تقوى  ول  فا�شدة  اأنها 
اخلدمات الأ�شا�شية ل�شكان املناطق 
تقوم  وهنا  واملهم�شة.  النائية 
ب�شد  الرهابية  اجلماعات  بع�س 
خدمات  تقدمي  خالل  من  الفراغ 
املعزولة  للمجتمعات  اجتماعية 
واملحرومة، بينما ي�شتخدم البع�س 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  الآخر 
معاٍد  راديكايل  خلطاٍب  للرتويج 
هذه  ت�شتغل  ما  وعادة  للحكومة. 

العرقية  الختالفات  اجلماعات 
ال�شباب  بني  ال�شخط  وم�شاعر 
للرتويج لروايتهم العنيفة. وقد اأدى 
على  الذهب  تعدين  يف  الزدهار 
توفري  اإىل  مايل  يف  �شغري  نطاق 
للجماعات  جديدة  متويل  م�شادر 
 امل�شلحة. تقوم امليلي�شيات العنيفة 
عمال  وابتزاز  الذهب  بتهريب 
يكون  التي  املناطق  يف  املناجم 

فيها وجود الدولة �شعيًفا.

3- ع�شكرة احلرب على الإرهاب:

1- مترد »الطوارق«:
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الو�سط:2020/08/31

الو�سط:2020/08/31

الو�سط:2020/08/31

الو�سط:2020/08/31

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة 

حي 100م�سكن عمارة E05 رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق ا م و ا 

القائمة  ال�سراقة  حمكمة  لدى  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ساء  مبجل�س  ق�سائية  .حم�سرة  نعيمة  /ق�سطويل  ال�ستاذة  نحن   
بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�سيد :بنك التنمية املحلية 
الكائن مقرها االجتماعي :�سارع قا�سي عمار رقم 05 بلدية �سطاوايل الدائرة االدارية لزرالدة والية اجلزائر 

�سد ال�سيد:علي خوجة طه بن بوجمعة )كافل �رشكة ذات ال�سخ�ص ال�حيد و ذات امل�س�ؤولية املحدودة افي�ستار(
ال�ساكن:حي 602 م�سكن عمارة 01 رقم :04 الكثبان بلدية ال�رشاقة والية اجلزائر 

بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف عقد كفالة عينية مع رهن ر�سمي املحرر من طرف اال�ستاذ :نغ��ص احمد م�ثق بال�رشاقة حي قاو�ص رقم 
72 الطابق الثاين بتاريخ:29 / 05 /2017 فهر�ص رقم :143 /2017 و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية 

وبناءا على االذن بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي بجريدة ي�مية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 24 /08 /2020 رقم الرتتيب 
 2020/ 2937:

وعليه نق�م بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف التكليف بال�فاء مب�جب ال�سند التنفيذي املذك�ر اعاله 
لفائدة :بنك التنمية املحلية 

�سد ال�سيد :علي خوجة طه بوجمعة )كافل �رشكة ذات ال�سخ�ص ال�حيد وذات امل�س�ؤولية املحدودة افي�ستار (والزامه بدفع مبلغ اجمايل قدر 
45.190.467.43

الذي ميثل مبلغ الدين +جمم�ع امل�ستحقات +م�ساريف املح�رش الق�سائي
ونبهناه :بان له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 

اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�سخة منه يف جريدة ي�مية وطنية .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة 

حي 100م�سكن عمارة E05رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق ا م و ا 

 نحن ال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة .حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ 
املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�سيد :رحيمني �سهيناز ن�سيلة 
العن�ان :تعاونية البهجة �سبع عمار حدادن برج البحري -اجلزائر

برئي�ص  املمثلة  ب�سيطة  م�ساهمة  �رشكة    )Laboratoire innotech International SAS( انرتنا�سيونال  اينوتاك  لبورتوار  �سد:�سركة 
مديرها العام 

العن�ان:حي بن حدادي �سعيد رقم  68 �ص ب رقم 16800 ال�رشاقة اجلزائر
تنفيذا لل�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة .الق�سم :االجتماعي .بتاريخ :18 /02 /20

فهر�ص رقم :01674 /20 رقم اجلدول :08395 /19 و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ:30 /06 /2020 حتت رقم :585 /20 
بناءا على االذن بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي بجريدة ي�مية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ  24 /08 /2020 رقم الرتتيب :2938 

 20/
وعليه نق�م بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف التكليف بال�فاء مب�جب ال�سند التنفيذي املذك�ر اعاله 

لفائدة ال�سيدة:رحيمني �سهيناز ن�سيلة 
�رشكة م�ساهمة ب�سيطة املمثلة برئي�ص مديرها   )Laboratoire innotech International SAS( اين�تاك انرتنا�سي�نال  �سد :�رشكة الب�رات�ار 

العام 
والزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره:1.347.220.38دج 

الذي ميثل التع�ي�ص +م�ساريف التنفيذ  واحلق�ق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي 
ونبهناه بان له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ الن�رش و االنفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�سخة 

منه يف جريدة ي�مية وطنية .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة 

حي 100م�سكن عمارة E05رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق ا م و ا 

القائمة  ال�سراقة  حمكمة  لدى  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ساء  مبجل�س  ق�سائية  .حم�سرة  نعيمة  /ق�سطويل  ال�ستاذة  نحن   
بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�سيد :�سالح عادل م�سري �سركة ا�سغال م�ساكة البناء و الرت�سي�س 
الكائن مقره:02�سارع حميدي �سعيد بئر خادم 

القائمة يف حقه اال�ستاذة :ع�سايب� و�سيلة -حمامية-
�سد :ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ل بي �سي 

الكائن مقرها بطريق عني البنيان رقم 10 ال�رشاقة 
بناءا على امر االداء ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :29 /11 /2019 

رقم الرتتيب :01932 /20 
بناءا على االذن بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي بجريدة ي�مية  وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 24 /08 /2020 حتت رقم 

 2020/ 2939:
وعليه نق�م بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف امر االداء املذك�ر اعاله 

لفائدة ال�سيد:�سالح عادل م�سري �رشكة ا�سغال م�ساكة البناء و الرت�سي�ص 
�سد:ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ل بي �سي 

والزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره :)780.022.39(دج 
الذي ميثل مبلغ الدين املطالب به

ونبهناه بان له مهلة 15 ي�ما ت�رشي من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 
اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�سخة منه يف جريدة ي�مية وطنية .

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة 

حي 100م�سكن عمارة E05رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق ا م و ا 

 نحن ال�ستاذة /ق�سطويل نعيمة .حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و 
التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة:باتي افريك SARL BATIAFRIQUE ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ممثلة برئي�سها 
العن�ان:طريق بربي�سة بلدية ال�سعيبة والية تيبازة 

�سد:�سركة ذ م م ليباناز بيلدينغ SARL LIBANESSE BUILDING COMPANY    ممثلة مبديرها 
العن�ان :طريق عني البنيان رقم 10 بلدية ال�رشاقة و الية اجلزائر 

بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف امر اداء �سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :28 /11 /2019 
ترتيب رقم 05181 /19 و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ :12 /07 /2020 حتت رقم :745 / 20 

بناءا على االذن بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي بجريدة ي�مية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة 
بتاريخ :23 / 08 /2020 حتت رقم :02940 /20 

وعليه نق�م بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف التكليف بال�فاء مب�جب ال�سند التنفيذي املذك�ر اعاله .
لفائدة :باتي افريك SARL BATIAFRIQUE ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ممثلة برئي�سها 

اجمايل  مبلغ  بدفع  والزامها  مبديرها  ممثلة   SARL LIBANESSE BUILDING COMPANY بيلدينغ   ليباناز  م  م  ذ  �سد:�رشكة 
قدره:..........1.038.385.46 دج 

الذي ميثل مبلغ الدين +م�ساريف التنفيذ و احلق�ق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي 
ونبهناه بان له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية 

اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش  لن�رش ن�سخة منه يف جريدة ي�مية وطنية .

الو�سط:2020/08/31

الو�سط:2020/08/31

مكتب ال�ستاذ/زغال�س لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة 
لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �سارع با�سطا على باب الوادي 

اعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني )التاجيل الرابع (
)�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع( 

املادة 749و 750 من ق ا م و ا 

مكتب ال�ستاذ/زغال�س لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة  لدى حمكمة باب 
الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �سارع با�سطا على باب الوادي 

اعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني 
)�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع(

التاجيل اخلام�س 
املادة 749و 750 من ق ا م و ا 

الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء  نحن ال�ستاذة /زغال�س لمية املح�سرة 
اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �سارع 

با�سطا علي باب الوادي و املوقعة خط يدها ادناه 
لفائدة ورثة املرح�مة دراجي �سفية وهم :ناجي فايزة-ناجي رفيق

العن�ان :03�سارع با�سطا علي باب ال�اد اجلزائر 
ب�سفتهم مالكني يف ال�سي�ع:

ورثة املرح�مة دراجي �سفية من ابنها املت�يف بعدها ناجي فاحت وهم:والده ناجي عمر 
186 �سارع القن�سلية 

ب�ل�غني اجلزائر 
العن�ان:110 �سارع ح�سيبة بن ب�علي اجلزائر 

�سفية  ابنائه:ناجي  را�سية  الق�رش:مزوي  ابنائها  عن  ونيابة  نف�سها  عن  ا�سالة  2/ارملته 
.ب�رشى.هديل .حممد.م�نية

العن�ان 03 �سارع با�سطا علي باب ال�ادي اجلزائر 
ب�سفتها مالكني يف ال�سي�ع اي�سا 

تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة باب ال�ادي -الق�سم العقاري -بتاريخ :10 /07 18 رقم 
اجلدول:01497 /18 رقم الفهر�ص :02394 /18 املمه�ر بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف 
منط�قه :«...بيع العقار الكائن ببلدية باب ال�ادي �سارع با�سطة علي رقم 03 الطابق االر�سي 
املتك�ن من اربعة غرف .مطبخ .مرحا�ص.وملحقات مب�ساحة تقدر ب56 مرت مربع ون�سبة 
1000 /5 من االجزاء امل�سرتكة الذي ي�سكل القطعة رقم 04 ب�سعر افتتاحي قدره ثمانية 

ماليني واربعمائة واثنان و ثالث�ن الف ومائة دينار جزائري 8.432.100.00دج 
بناءا على حم�رش ايداع قائمة �رشوط البيع امل�دع  امام رئي�ص امناء ال�سبط مبحكمة باب 
ال�ادي بتاريخ 19 /05 /2019 حتت رقم 05 /19  و امل�ؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�ص 
حمكمة  باب ال�ادي بنف�ص التاريخ نعلن للجمه�ر انه �سي�رشع يف بيع العقار املبني ادناه 

باملزاد العلني العلى عر�ص واخر مزايد مبحكمة  باب ال�ادي ق�سم 

البي�ع العقارية بتاريخ 16 /09 /2020 على ال�ساعة 10:30  �سباحا قاعة جل�سات رقم :02  
الطابق   03 رقم  علي  با�سطة  �سارع  ال�ادي  باب  ببلدية  لل�سكن  خم�س�ص  التعيني:حمل 
.مرحا�ص  .مطبخ  غرف   04 اربع  من  تتك�ن  �سقة  على  امل�ستمل  اجلزائر  والية  االر�سي 
.وملحقات تقدر م�ساحتها ب�ست وخم�سني مرت مربع )56م2( ون�سبة خم�سة اجزاء من االلف 
ال��سفي  البيان  القطعة رقم 04 ح�سب  ت�سكل  التي  و  )1000 /05( من االجزاء امل�سرتكة 
رقم   147 جزء   1984/  09/  17 بتاريخ  باجلزائر  العقارية  باملحافظة  امل�سهر  للتق�سيم  
21 ق�سم 05 جمم�عة ملكية رقم 44 و املعدل مب�جب عقد م�سهر بتاريخ 29 ج�ان 2008 
حجم331 رقم 97 وكما ي�جد هذا العقار وميتد وي�سرت�سل مع جميع منافعه ومرافقه من 

غري ا�ستثناء او حتفظ
الثمن اال�سا�سي :

-ت�ستقبل املزايدات على ا�سا�ص �سعر افتتاحي الذي حدده اخلبري اال�ستاذ/فرحات مهدي 
و الذي قدره 8.432.100.00 دج ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالث�ن الف و مائة 

دينار جزائري وذلك ح�سب احلكم امل�سار اليه اعاله 
اعاله  اليها  امل�سار  البيع  �رشوط  قائمة  يف  املذك�رة  ال�رشوط  اىل  :ا�سافة  البيع  �رشوط 
فانه يجب على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة 5/1 الثمن زائد حق�ق 
الت�سجيل و اال�سهار و احلق�ق التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف اجل اق�ساه 08 ايام امل�الية 

لر�س� املزاد 
ال ميكن ان تك�ن املزايدة باقل من 10.000 ع�رشة االف دينار جزائري وت�سح الكرب عر�ص 

والخر مزايد وال ي�رشح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
مع اقت�سار املزايدة على ال�رشكاء يف ال�سي�ع و ذلك ح�سب احلكم القا�سي بالبيع و املذك�ر 

اعاله 
فعلى الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة باب 

ال�ادي او مبكتب املح�رشة الق�سائية الكائن بالعن�ان املذك�ر اعاله.

ق�ساء  جمل�س  اخت�سا�س  لدى  الق�سائية  املح�سرة  لمية  /زغال�س  ال�ستاذة  نحن 
اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �سارع با�سطا 

علي باب الوادي و املوقعة خط يدها ادناه 
لفائدة بن وطا�ص حميد 

العن�ان :رقم 19 اخ�ة باربرو�ص بلدية الراي�ص حميدو -والية اجلزائر
ب�سفتهم مالك يف ال�سي�ع:

1-بينه وبني كل من ورثة املرح�م بن وطا�ص ب�سري و ه� ال�سيد:بن وطا�ص فريد
العن�ان:رقم 19 �سارع االخ�ة باربرو�ص بلدية الراي�ص حميدو اجلزائر

2-بن وطا�ص دايخة -فتيحة-زهية
العن�ان:حي �سيدي لكبري بلدية الراي�ص حميدو والية اجلزائر

3-بن وطا�ص عمر -بن وطا�ص ابراهيم 
ال�ساكن ب:طريق الربيد بلدية الراي�ص حميدو اجلزائر 

بح�س�ر اال�ستاذة /زغال�ص المية -حم�رشة ق�سائية 
الكائن مكتبها ب :رقم 03 �سارع با�سطا علي -باب ال�ادي -اجلزائر 

ب�سفتهم مالكني يف ال�سي�ع اي�سا  
 18/  02/  13: بتاريخ  العقاري-  -الق�سم  ال�ادي  باب  حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  وتنفيذا 
رقم اجلدول:02607 /18 رقم الفهر�ص 00552 /18 و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية و القا�سي 
العقار  يف  الدع�ى  طريف  بني  فيما   ال�سي�ع  حالة  بانهاء  الت�رشيح  منط�قه«...بالنتيجة  يف 
من طرف  املحدد  االفتتاحي  لل�سعر  وفقا  العلني  باملزاد  ببيعه  بينهم  ال�سياع  اململ�ك يف 
بلدية  باربرو�ص  االخ�ة  19�سارع  برقم  الكائنة  ال�سكنية  ال�سقة  :بيع  كاالتي  العقاري  اخلبري 
الراي�ص حميدو و الية اجلزائر  )9.300.000.00( دج بناءا على قائمة �رشوط بيع ق�سائي 

لعقار باملزاد العلني امل�دعة لدى امانة �سبط  حمكمة باب ال�ادي بتاريخ 16 /07 /2019 و 
امل�ؤ�رش عليها من طرف ال�سيد رئي�ص امناء ال�سبط لدى حمكمة باب ال�ادي 

اخر  و  العلني العلى عر�ص  باملزاد  ادناه  املبني  العقار  بيع  �سي�رشع يف  انه  للجمه�ر  نعلن 
مزايد مبحكمة باب ال�ادي بتاريخ 16 /09 /2020 ق�سم البي�ع العقارية على ال�ساعة 10:30 

�سباحا قاعة اجلل�سات رقم :02 
التعيني:حمالت ذات ا�ستعمال �سكني كائنة باجلزائر العا�سمة بلدية تالراي�ص حميدو �سارع 

بربرو�ص رقم 19 اجلزائر 
الطابق االر�سي يتمثل العقار يف �سقة تابعة ذات ملكية م�سرتكة ي�سمل على طابق حتت ار�سي 
جزئيا و �سقيفة م�ساحتها 90م2 و 313 جزء من 1000 من االجزاء امل�سرتكة )القطعة رقم 
01( مبا يف ذلك قطعة ار�ص م�ساع )امل�ساحة االر�سية و ل�احق غري م�سيدة ( تبلغ م�ساحتها 
االجمالية 131 م2 وح�سب تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري العقاري ليك� امل�دع لدى 
امانة �سبط املحكمة بتاريخ :05 /09 /2017 حتت رقم :70 /17 فانه مت اعادة تهيئتها على 

�سكل حمالت �سكنية تتك�ن من 03  غرف اقامة مطبخني مرحا�ص وحمام وبه�
الثمن اال�سا�سي :ت�ستقبل املزايدات على ا�سا�ص �سعر افتتاحي قدره 9.300.000.00 ت�سعة 

ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري و ذاك ح�سب احلكم امل�سار اليه  اعاله 
اعاله  اليها  امل�سار  البيع  �رشوط  قائمة  يف  املذك�رة  ال�رشوط  اىل  ا�سافة   : البيع  �رشوط 
فانه يجب على الرا�سي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�سة 1 /5 الثمن زائد حق�ق 
الت�سجيل و اال�سهار و احلق�ق التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف اجل اق�ساه 08 ايام امل�الية 

لر�س� املزاد
الميكن ان تك�ن املزايدة باقل من 10.000 ع�رشة االف دينار جزائري وت�سح الكرب عر�ص و 

الخر مزايد و الي�رشح بها اال بعد النداء ثالث ملرات متتالية 

الو�سط:2020/08/31

اعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية

لفائدة :البنك الوطني اجلزائري �سركة ذات ا�سهم وكالة بابا اح�سن ذات الرمز 436 املمثلة من 
طرف مديرها الكائن مقرها ب:14 �سارع قا�سي حممد بابا ح�سن
�سد ال�سيد:قربي حكيم ال�ساكن :حي واد الطرفة رقم 125 الدرارية

بناءا على االمر ببيع منق�الت مره�نة ال�سادر عن ال�سيد رئي�ص حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ:09 /03 
/2020 حتت رقم :1245 /19 

بناءا على حم�رش تبليغ االمر ال�سادر عن مكتبنا 
نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف :

الطراز  يف  الت�سل�سلي  رقم   D40 .الطراز  ني�سان  :ال�سنف  التالية  للم�ا�سفات  احلاملة  املركبة 
ب�سعر   2013 ال�سري  يف  ا�ستعمال  اول  �سنة   5 الق�ة   010278-  313-  16 الت�سجيل  رقم   0021005
افتتاحي قدره:2.996.668.56 دج هذا ي�م :03 /09 /2020 على ال�ساعة ال�احدة زواال بحي 100 

م�سكن عمارة E05 رقم 02 ال�رشاقة ا�سافة اىل ان الرا�سي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ساريف 
حتت �سائر التحفظات 

اثباتا ملا �سبق ذكره اعاله حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�سخة  منه يف جريدة ي�مية وطنية كل طبقا 
للقان�ن

الو�سط:2020/08/31

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
مكتب ال�ستاذ/ن�سر الدين تيغزة

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة
العنوان:طريق فوكة الطابق الر�سي
خلف املحكمة-القليعة ولية تيبازة 

الهاتف :69 63 36 024  

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
الدين تيغزة  ادناه ال�ستاذ/�سباب �سفيان م�ستخلف لال�ستاذ/ن�سر  املوقع  نحن 
حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن 
ال�سيد  با�ستخالف �سادر عن  بالعنوان املذكور اعاله مبوجب ترخي�س  مكتبنا 
النائب العام لدى جمل�س ق�ساء تيبازة بتاريخ:13 /07 /2020 حتت رقم:6510 

/ن ع /20 الغائب ب�سبب العطلة
 مب�جب احلكم ال�سادر عن حمكمة القليعة .الق�سم العقاري .بتاريخ 19 /11 /2017 
حتت رقم فهر�ص 05896 /17 رقم اجلدول 04718 /17 و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية 
امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة بتاريخ 04 /10 /2018 حتت رقم 01695 /2018 
لفائدة ورثة روابحية الذهبي وهم:روابحية العيد.روابحية فاطمة .روابحية حممد 
.روابحية  بلخري  .روابحية  ب�زيان  .روابحية  رم�سان  .روابحية  الن�ي  .روابحية 
ب�جمعة .روابحية حميدة .روابحية �ساملة .روابحية ت�مية .روابحية برنية .روابحية 

ر�سيدة .روابحية الطاهر .روابحية رفيق 
ال�ساكن ب:�سارع العربي بن مهيدي خمي�ستي املدينة تيبازة 

ب�ا�سطة القائمة يف حقهم اال�ستاذة /مليك حفيظة .حمامية 
�سد:ورثة املرح�م روابحية عي�سى وهم :�سيد دليلة .روابحية امال .روابحية منال.

روابحية بالل.روابحية ابت�سام .روابحية حنان .روابحية جمدي 
ال�ساكن�ن ب:�سارع روابحية الذهبي رقم 07 ب�ا�سماعيل تيبازة

بناءا على قائمة �رشوط البيع امل�دعة لدى حمكمة القليعة بتاريخ 13 /10 /2019  
العقارية مبحكمة  البي�ع  ق�سم  رئي�ص  رقم 18 /19 وامل�قع عليها من طرف  حتت 

القليعة بتاريخ 14 /10 /2019 
على   2020/  09/  21 االثنني  ي�م  جلل�سة  العلني  باملزاد  للبيع  �سيعر�ص  انه  نعلن 

ال�ساعة احلادية ع�رش )11:00(�سا �سباحا بقاعة االحداث مبقر حمكمة القليعة .
عبد  �سعيد  �سابقا  امل�سمى  باملكان  تيبازة  والية  ب��سماعيل  ببلدية  الكائن  العقار 
احلق )حاليا �سلرع روابحية الذهبي رقم 07 ب��سماعيل ( و ه� عبارة عن اماكن  ذات 
طابع �سكني تتك�ن من منزل فردي يحت�ي على طابق ار�سي من ثالثة غرف مطبخ.
رواق.قاعة ا�ستقبال و مرحا�ص ومن طابق اول مع ملحقات مبنية تقدر م�ساحتها 
ب:101.26م2 الكل م�سيد  ف�ق قطعة ار�ص تقدر م�ساحتها ب:532.26م2 ح�سب 
ت�سكل  27�سا  و  5ار  ب  م�ساحتها  فتقدر  العقاري  الدفرت  .اما ح�سب  امللكية  عقد 

جمم�عة  ملكية رقم 21 ق�سم رقم 8 من خمطط م�سح االرا�سي العام .
حدد الثمن اال�سا�سي للعقار ب 31.989.000.00دج واحد وثالث�ن ملي�ن وت�سعمائة 

وت�سعة وثمان�ن الف دينار جزائري.
وا�سافة لل�رشوط ال�اردة يف قائمة �رشوط البيع فان الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع 
من  امل�ستحقة  الر�س�م  و  امل�ساريف  و  الثمن   )5/1( خم�ص  اجلل�سة  انعقاد  حال  
ايام  الباقي يف اجل اق�ساه ثمانية )08(  الرا�سي عليه املزاد و يدفع املبلغ  املبلغ 

امل�الية لر�س� املزاد بامانة �سبط املحكمة 
ي�سحب دفرت ال�رشوط مبكتب املح�رش  الق�سائي او من امانة �سبط حمكمة القليعة 

و للمزيد من املعل�مات االت�سال مبكتب املح�رش .
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 »EMS م�ؤ�س�سة الربيد ال�سريع«

املركز الأول اإفريقيا وعربيا و الـ 16 عامليا 
احتل املتعامل العم�مي »م�ؤ�س�سة الربيد ال�سريع EMS« املركز الأول اإفريقيا و عربيا و الـ 16 
عامليا من بني 198 دولة, وفقا لأحدث تقرير لالحتاد الربيدي العاملي, ح�سب ما ك�سفت عنه, 

اأم�س الأحد, وزارة الربيد وامل�ا�سالت ال�سلكية والال�سلكية يف بيان لها.
ع.غ/وكالت

»م�ؤ�س�سة  احتلت  مرة,  فلأول 
الربيد ال�رسيع EMS« املرتبة 
الأوىل اإفريقيا وعربيا يف اآخر 
الربيدي  للحتاد  ت�سنيف 
العاملي �سدر يف 28 اأغ�سط�س 
اجلاري, كما ح�سنت من ترتيبها 
العاملي و لفتت ال�زارة يف هذا 
ال�سدد اإىل اأن »م�ؤ�س�سة الربيد 
يف  ا�ستمرت   »EMS ال�رسيع 
حمليا  فعالة,  »ب�سفة  ن�ساطها 
و دوليا« على الرغم من جائحة 
ك�فيد-19, و ه�ما مكنها من 
 41 املرتبة  من  »النتقال 
اإىل  اجلارية  ال�سنة  مطلع 
بعد  ذلك  و  املرتبة 16 حاليا, 
 158 املرتبة  حتتل  كانت  اأن 
�سنة 2016«و يعد ذلك -ح�سب 
ال�زارة- »ثمرة اتباع امل�ؤ�س�سة 

م�سح�بة  فعالة,  ا�سرتاتيجية 
ج�دة  لتح�سني  كبرية  بجه�د 
اخلدمة لزبائنها«و قد �سهدت 
الربيد  حققها  التي  النتائج 
خلل  اجلزائري,  ال�رسيع 

 ,2020 ل�سنة  الأول  ال�سدا�سي 
جلميع  ملح�ظا  »تقدما 
لتقرير  ف�فقا  امل�ؤ�رسات«. 
العاملي,  الربيدي  الحتاد 
باملائة   94 امل�ؤ�س�سة  »حققت 

من عمليات الت�سليم يف ال�قت 
اأخرى,  ناحية  ومن  املحدد« 
الربيد  م�ؤ�س�سة  ><قامت 
بـ  بالتكفل  اجلزائري  ال�رسيع 
92 باملائة من �سكاوي وطلبات 
اخلدمات  �رسكاء  و  الزبائن 
و  العامل«  ح�ل  الل�جي�ستية 
قيا�سه  يتم  الذي  املعدل  ه� 
عمليات  و  اأنظمة  خلل  من 
من  خرباء  قبل  من  م�سممة 

الحتاد الربيدي العاملي.
اأما بالن�سبة لآفاق ن�ساطه, فقد 
حدد الربيد ال�رسيع اجلزائري 
لنف�سه هدفا لعام 2021 يتمثل 
يف »احلفاظ على م�قع الرائد 
بني  من  العربي  و  الفريقي 
الربيد  احتاد  يف  دولة   198
جديد  حتدي  ه�  و  العاملي« 
ترفعه هذه امل�ؤ�س�سة, ي�سيف 

ذات البيان.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4

اغيل افريان ببجاية

ال�سكان يغلقون مقر بلدية اأميزور 

جمعية ال�سالم بالب�يرة

اإطالق حملة للتربع وتبادل الكتب املدر�سية

قرية   �سكان  الأحد  اأم�س  اأقدم 
بلدية  باإقليم   , افريان  اغيل 
على  بجاية,  ب�لية  اأميزور 
تنديدا  بلديتهم,  مقر  غلق 
من  املحلية  ال�سلطات  بتماطل 
املقدمة  ال�ع�د  جت�سيد  اأجل 
املنا�سبات  من  العديد  يف 
ظروف  حت�سني  يخ�س  ما  يف 
اأحد  يق�ل  ال�سكان-  معي�سة 
اإىل  اأ�سار  الذي  املحتجني- 

قائمة ط�يلة من املطالب على 
راأ�سها ياأتي مطلب نق�س التزود 
حنفيات  عن  ال�رسوب  املاء 
ح�سب  ايام  عدة  منذ   منازلهم 
ت�رسيحات ال�سكان الذين ابدوا 
حالة من التذمر جتاه ال�سلطات 
ل  التي  النقائ�س  من  وغريها 
يزال , وك�سف بع�س املحتجني 
يطاق  ل  اأ�سبح  ال��سع  هذا  اأن 
العديدة  ال�سكاوي  من  بالرغم 

اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  املقدمة 
اأنه  اإل  املخت�سة,  ال�سلطات 
رغم  امليدان  يف  تغري  �سيء  ل 
ال�ع�د الكثرية املقدمة لهم يف 
هذا ال�ساأن, وه� ما دفعهم اإىل 
تنظيم هذه احلركة الحتجاجية 
ال�سلطات  انتباه  لفت  بهدف 
املزري  و�سعهم  اإىل  املخت�سة 

الذي عكر �سف� ي�مياتهم
حمف�ظ رمظاين

»ال�سلم  جمعية  اأم�س  اأطلقت 
اخلريية« النا�سطة ب�لية الب�يرة 
النطاق  وا�سعة  ت�سامنية  حملة 
املدر�سية  الكتب  وتبادل  للتربع 
املدر�سي  للدخ�ل  حت�سبا 
املقبل 2020-2021 حتت �سعار 
�سعار »ل ترمي الكتب املدر�سية 
اأنت  حتتاجه  ل  ما  امل�ستعملة 
ال�سياق  ويف  غريك«  يحتاجه 
اأكدت رئي�سة اجلمعية الأ�ستاذة 
ت�رسيحها  يف  ك�نطة«  »�سناء 

املبادرة  اأن  »ال��سط«  لي�مية 
تلميذ  م�ساعدة  اإىل  تهدف 
و  واملحتاجة  اله�سة  الفئات 
الأولياء  على  الأعباء  تخفيف 
للكتب  الفاح�س  الغلء  ظل  يف 
ظل  يف  خا�سة  املدر�سية 
التي  الإ�ستثنائية  الظروف 
جائحة  ب�سبب  البلد  بها  متر 
اأن  حمدثتنا  واأ�سارت  ك�رونا, 
اجلمعية ت�ستقبل التربعات على 
بدي�ان  الكائن  مقرها  م�ست�ى 

»حممد  ال�سباب  م�ؤ�س�سات 
اإ�سياخم« والتي �ست�سمل اإ�سافة 
اىل الكتب الأدوات املدر�سية و 
العائلت  اأطفال  لفائدة  املاآزر 
ولقيت  ,هذا  لديها  امل�سجلة 
تفاعل  اإطلقها  منذ  املبادرة 
الت�ا�سل  م�اقع  يف  وا�سعا 
على  يثني  واجلميع  الجتماعي 
هكذا مبادرات خريية وت�سامنية 

مع الفئات املحتاجة .
اأح�سن مرزوق

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

اإ�سابة   364 ال�سحة:  وزارة    .
جديدة بك�رونا 

اإ�سابات  اإجمايل  ارتفاع    .
ك�رونا اإىل: 44146

وفاة  حالت   10 ت�سجيل     .
جديدة بك�رونا يف اجلزائر

.  ارتفاع اإجمايل وفيات ك�رونا 
اإىل 1501

اجلديدة:  ال�سفاء  حالت    .
261

.  ارتفاع اإجمايل حالت ال�سفاء 
اإىل 30978

خالل الـ 24 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح
 5 اأ�سخا�ص 

اإيليزي

اإجناز 22 بئرا يف اأربع بلديات 
لقي 5 اأ�سخا�س م�رسعهم واأ�سيب 
متفاوتة  بجروح  اآخرون   226
اخلط�رة اإثر ح�ادث مرور �سجلت 
عرب عدة وليات من ال�طن خلل 
ما  ح�سب  الأخرية,  �ساعة   24 الـ 
ح�سيلة  الأحد  اأم�س  به  اأفادت 

املدنية  للحماية  العامة  للمديرية 
اأثقل  �سجلت  امل�سدر,  وح�سب 
ح�سيلة ب�لية قاملة ب�فاة �سخ�س 
بجروح,  اآخرين   13 واإ�سابة  واحد 
مع ت�سجيل 03 تدخلت يف ح�ادث 

املرور.

مت اجناز 22 بئرا )عمق اإجمايل 
اآبار   8 440 مرت ط�يل( وجتهيز 
بلديات  خمتلف  �سملت  اأخرى 
العام  خلل  ايليزي  ولية 
بعث وحت�سني  اإطار  يف  احلايل, 
والرع�ي,  الزراعي  الن�ساط 
لدى  الأحد  اأم�س  علم  ح�سبما 
للم�سالح  املحلي  امل�س�ؤول 

الفلحية وتت�زع هذه الآبار التي 
فاقت تكلفة اجنازها 20 ملي�ن 
)ايليزي  بلديات  اأربع  عرب  دج 
وعني  احل�ا�س  وبرج  وجانت 
ال�سندوق  اإطار  يف  امينا�س( 
مثلما  الريفية,  للتنمية  ال�طني 
العيد  القطاع,  مدير  به  �رسح 

�سكني.

ال�سلطة ال�طنية امل�ستقلة 
لالنتخابات

منع الأع�ساء من 
الإدلء بت�سريحات

امل�ستقلة  ال�طنية  ال�سلطة  رئي�س  منع 
كل  على  �رسيف,  حممد  للنتخابات, 
الت�رسيح  النتخابات  ل�سلطة  املنت�سبني 
ل��سائل الإعلم  بخ�س��س العملية املتعلقة 
املقرر  الد�ست�ر  تعديل  على  بال�ستفتاء 
انتظار �سبط  القادم يف  ن�فمرب  الفاحت  ي�م  
امل�عد  بهذا  اخلا�س  الت�سايل  املخطط 
بعد  التاريخ  هذا  حتديد  مت  اأنه  م�ؤكدا   ,
ح�ار وا�ست�سارة بينه وبني رئي�س اجلمه�رية 
ووزارة  ال�لة  طالب  كما  تب�ن  املجيد  عبد 
بالعتاد  اخلا�سة  املعل�مات  منحه  الداخلية 

النتخابي قبل ي�م 2 �سبتمرب القادم.
عطار ب 

تي�سم�سيلت 
وفاة املجاهد

 مناد حممد
ت�يف اأم�س الأحد مبدينة تي�سم�سيلت املجاهد 
اأزمة  اإثر  مناد حممد عن عمر ناهز 81 �سنة 
ال�لئي  املتحف  به  اأفاد  ح�سبما  قلبية, 
الفقيد  باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  للمجاهد 
الذي ولد يف 1939 ببلدية اأولد ب�سام قد التحق 
ب�سف�ف الث�رة التحريرية املجيدة �سنة 1957 
رفقة والده مناد احممد الذي ا�ست�سهد داخل 
الذي  بالتعذيب  متاأثرا  ال�سفا«  »عني  معتقل 
تعر�س له على يد جي�س ال�ستعمار الفرن�سي.

وبعد ال�ستقلل وا�سل الفقيد تعليمه واأ�سبح 
التكن�ل�جي  باملعهد  م�ست�سارا  ثم  معلما 
املت��سط  بالط�ر  التدري�س  مهنة  ليمار�س 
و  ب�قايد  ببلديتي  مبت��سطتني  مديرا  ثم 
و�سي�ارى  ال�لية  بعا�سمة  القادر  عبد  الأمري 
الفقيد الرثى مبقربة »�سيدي اله�اري« ببلدية 

تي�سم�سيلت الي�م الأحد وفق نف�س امل�سدر.

اإىل غاية 3 �سبتمرب

�سفارة بولونيا
 باجلزائر تغلق اأبوابها 

اأعلنت �سفارة ب�ل�نيا لدى اجلزائر اأم�س اأنها 
اأب�ابها ب�سبب وباء ك�رونا ويف  �ست�سطر لغلق 
الر�سمية  �سفحتها  على  ن�رسته  الذي  البيان 
في�سب�ك,  الجتماعي,  الت�ا�سل  مب�قع 
�سيتم  وبائية,  لأ�سباب  اأنه  ال�سفارة  اأو�سحت 
اجلزائر  يف  ب�لندا  جمه�رية  �سفارة  اإغلق 
العا�سمة اأمام العملء ابتداء من الي�م الثنني, 

اإىل غاية 3 �سبتمرب.

وزارة  م�سالح  القراء  من  الكثري  اتهم 
جملة  اإ�سدار  على  ت�سهر  التي   , الثقافة 
 , املجلة  عن�ان  بانتحال   , انزياحات 
من جملة مينية , بل و�سل اخلرب لليمني 
قائل   ال�زارة  ت�رسف  من  ا�ستكى  الذي 
اأعداد من جملة  اأربعة  فعليا  اأ�سدر  اأنه  
بنف�س العن�ان , وطالب ال�سلطات اليمنية 
اجلزائرية  ال�سلطات  لدى  بالتدخل 

حلمايته و اإن�سافه .
قراأت رواية لكاتب جزائري مبتدئ , �رسق 
)ا�سمي  رواية  من  ب�احا  �رسقة  م�سهدا 
العظيم  الروائي  ن�بل  حلامل  احمر( 
هذا  يحاول  ما  غالبا   , بام�ك(  )ي�رهان 
النتباه  للفت  ح�له  اللغط  اإثارة  الروائي 
اإليه , ل �سيما عندما يعجز عن نيل جائزة 
اأو يف�سل يف عر�س اأدبي ف�سل العنني ليلة 

دخلته .
باول�  العاملي  الكاتب  مني  ي�سلم  مل  كما 
والتي   , )األف(  روايته  يف  �سيما  ل  ك�يل� 
تروي تفا�سيل رحلة  يف قطار اإىل رو�سيا 
حب  يف  الراوي  يقع  حيث   , الدببة  بلد 
األف  حالة  يف  معها  فيدخل  كمان  عازفة 
كل  عند  روحيهما  و�سفر  ان�سهار  وهي 
واحدة  األف  حالة  وتعترب   , بينهما  عناق 
الأكرب  املعلم  تناولها  التي  احلالت  من 

ابن عربي ومن ر�سائله ر�سالة )األف( . 
 , ل�ساين  على  ا�ستكى   , ك�يل�  باول�  وقبل 
)حيدر حيدر(  العراقي  الي�ساري  الروائي 
يف  منفيا  حياته  من  بع�س  عا�س  الذي 
روايته  اأحداث  كتب  وفيها  عنابة  ولية 
�ساحبة  �سط�   , بحر(  لأع�ساب  )وليمة 

)ذاكرة اجل�سد( على روايته . 
اإخباري  مب�قع  هنا  اأت�سادف  ذا  اأنا  وها 
انه  رغم   , حرفيا  مقالتي  احد  ين�رس 
ذكر امل�سدر اإل اأنه مل يكلف نف�سه عناء 
مبا  بال�ست�سهاد  يكتفي  و  مقال  حترير 
عني  رغما  نف�سي  وجدت  حيث   . كتبنها 

اأحد كتابه . 
متى  �سهل  فالإبداع   , قليل  اجتهدوا 

�سهرمت له

قلم جاف

يكفي انتحال
 و �سرقة 

ال�ليد فرج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

