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نف�س ال�صياق، اإلغاء جمموعة من القوانني مبا فيها 

ال�صندوق الوطني لال�صتثمار.

ك�صفت م�صادر اأمنية رفيعة اأن حتقيقات مقربة 
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رجال اأعمال �صابقني  قائمة على خلفية اال�صتباه 
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يف اإطار مكافحة االإرهاب، متكنت امل�صالح االأمنية 
لوزارة الدفاع الوطني، خالل هذا االأ�صبوع من 

تفكيك �صبكة متكونة من ثالثة )03( عنا�رض دعم 
جلماعة اإرهابية تن�صط بجبال تيبازة، حيث تبني بعد 
التحقيقات اأن اأحد املوقوفني من هذه ال�صبكة قام 
بنقل قنبلة تقليدية ال�صنع وو�صعها يف مكان حمدد 

ب�صواحي بلدية الكاليتو�س.
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،واأحمد اأويحيى وكذا مدير ديوان �صالل رحيال 

م�صطفى ووايل بجاية  يف ق�صية ف�صاد تتعلق مبنح 
رجل االأعمال لعالوي حممود املالك لفندق يوقاريثن 

بال�س ببجاية اإمتيازات كربى.
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االأجرة دون باقي و�صائل النقل.
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الرئي�س الفرن�سي يعرتف لأحفاد الفقيد

علي بومنجل قتلته فرقة امل�سليني اخلا�سة
اعرتف الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون، باأن قوات بالده عذبت وقتلت املنا�سل علي بومنجل، خالل ا�ستعمارها لبالده، منهيا ما ُو�سف 

بـ«رواية تاريخية كاذبة« عمرها 64 عاما حول انتحار الرجل وقالت الرئا�سة الفرن�سية، يف بيان م�ساء الثالثاء، اإن ماكرون ا�ستقبل 4 من اأحفاد 
بومنجل، واأبلغهم با�سم الدولة الفرن�سية اأن الأخري »مل ينتحر واإمنا ُعذب ثم مت اغتياله«وبومنجل )1919 ـ 1957( حمام واأحد اأبرز منا�سلي الثورة 

التحريرية اجلزائرية �سد ال�ستعمار  الفرن�سي )1954 ـ 1962(، الذين كانوا هدفا لالإدارة ال�ستعمارية ويقول موؤرخون من اجلزائر وفرن�سا.

عطار ب /وكالت

ا�ستعمارية  اإن فرقة من املظليني )قوة   
على  للق�ساء  اآنذاك  باري�س  اأر�سلتها 
األقت  اجلزائرية(  التحريرية   الثورة 
فرباير1957،  يف  بومنجل  على  القب�س 
اأن  قبل  اجلزائر،  العا�سمة  اأحياء  باأحد 
تعذبه 43 يوما، لتعلن بعدها وفاته يف 23 
مار�س من ال�سنة نف�سها وقدمت الإدارة 
ال�ستعمارية، اآنذاك، رواية تزعم انتحار 
اجلزائرية  الثورة  قيادة  لكن  بومنجل، 
الطابق  من  اأُلقي  اإنه  قالوا  وموؤرخني 
و�سط  الأبيار،  حي  يف  لعمارة  اخلام�س 

العا�سمة.
وعلى مدى عقود، تكررت دعوات لفرن�سا 
جزائرية،  ومنظمات  بومنجل  عائلة  من 
اإىل الك�سف عن الرواية احلقيقية لوفاته، 
وجاءت  ذلك  تتجاهل  ظلت  باري�س  لكن 
خطوة الرئي�س الفرن�سي بعد اأ�سابيع من 
ت�سلمه تقريرا حول احلقبة ال�ستعمارية 
من املوؤرخ بنجامان �ستورا، ت�سمن تو�سية 
ب�رضورة ك�سف حقيقة هذه احلادثة ويف 
20 جانفي املا�سي، �سلّم �ستورا للرئي�س 

الفرن�سي تقريره حول ا�ستعمار اجلزائر، 
بني  العالقة  لإخراج  مقرتحات  ت�سمن 
البلدين من حالة ال�سلل التي ت�سببت بها 

ق�سايا ذاكرة ال�ستعمار العالقة بينهما.

اليمني املتطرف يعار�س 
العرتاف بالغتيال 

على  املتطرف  الفرن�سي  اليمني  انتقد 
ل�سان ماري لوبان قرار الرئي�س الفرن�سي 
اإميانويل ماكرون الذي اعرتف من خالله 
التحريرية  الثورة  حمامي  وقتل  بتعذيب 
طرف  من   1957 �سنة  بومنجل  علي 
هذا  اأن  موؤكدة  ال�ستعمارية  ال�سلطات 
م�ساعي  على  باإ�سارات  يبعث  العرتاف 
لل�سعب اجلزائري عن اجلرائم  العتذار 
من  �سنة   130 طيلة  لفرن�سا  الدموية 
النق�سام  يغذي  للجزائر  كما  احتاللها 

باملجتمع الفرن�سي
الوطني  التجمع  حزب  زعيمة  وقالت 
يف  لوبان،  مارين  املتطرف،  اليميني 
على  تعليقا  تويرت  على  لها  تغريدة 
باغتيال  الفرن�سي  الرئي�س  اعرتاف 

علي  املجيدة  التحريرية  الثورة  حمامي 
التعذيب  اأن  حتت   1957 �سنة  بومنجل 
اغتيال  باعرتافه  حول  ماكرون  الرئي�س 
ر�سائل  بعث  بومنجل،  على  ال�سهيد 
يف  م�ساعيه  حول  كارثية  واإ�سارات 
لل�سعب اجلزائري عن اجلرائم  العتذار 
الوح�سية التي ارتكبتها فرن�سا طيلة 132 
يف  م�سرية  للجزائر  ا�ستعمارها  من  �سنة 
كالعادة حقدا وغال  تغريدتها املت�سمنة 

على ال�سعب اجلزائري اأن هذا العرتاف 
بني  الكراهية  ويزيد  النق�سام  يغذي 
يف  خا�سة  الفرن�سي  املجتمع  اأو�ساط 
الإ�سالموية ح�سبها  الطائفية  ظل تتقدم 
-على  اأ�سافت  –كما  تتغذى  والتي 
الفرن�سية  اجلمهورية  �سعف  نقاط 
فرن�سا  تعي�سه  الذي  الوقت  اأن  مربزة 
الفرن�سي  ي�سمح  باإر�سال  الرئي�س  لن 
للتوبة  كارثية  اإ�سارات  ماكرون  اإميانويل 

راأ�س  على  الذات  وكراهية  والنق�سام 
الدولة.

تهجم  القيادي  ذلك  عن  بعيد  وغري 
لوي�س  الوطني  التجمع  حزب  البارز  يف 
اآليو على قرار الرئي�س الفرن�سي معتربا اأن 
الإفراط يف العتذار للجزائر عن جرائم 
تفاقم  اإىل  �سيوؤدي  ال�ستعمارية  فرن�سا 
البلدين  بني  الذاكرة  م�سائل  حول  التوتر 
اأكرث فاأكرث و ذهب ممثل اليمن املتطرف 
اىل اأبعد من ذلك حني اعتقد اأن اعرتاف 
الرئي�س الفرن�سي باغتيال حمامي الثورة 
يف  الوطني  النق�سام  �سيزيد  التحريرية 

فرن�سا.
الفرن�سي املتطرف  اليمني  لالإ�سارة فان 
يف  فرن�سا  بها  تقوم  خطوة  اأي  يرف�س 
�سالح اجلزائر واجلالية اجلزائرية بفرن�سا 
والعن�رضية  ال�ستعمارية  عقدتها  نظري 
ممار�ستها  يف  اليها  يحتكم  ليزال  الذي 
بقيادة  التيار  هذا  يقوم  كما  ال�سيا�سية 
حملة لت�سويه �سورة اجلزائر وموؤ�س�ساتها 
منها  والأ�ساليب  الطرق  كافة  با�ستعمال 
و�سبكات  النرتنات  عرب  اإعالمية  دعاية 

التوا�سل الجتماعي

حتتوي على مادة »ال�سيزيوم 37« امل�سعة

»رياح رملية« تف�سح جرائم فرن�سا يف اجلزائر
.     17 جتربة نووية ورف�س الك�سف عن اأماكن خملفاتها

هبت  اجلزائرية  ال�سحراء  من 
حمملة  رملية  رياح  فرن�سا  على 
الطبيعة  لتن�سم  نووية،  باإ�سعاعات 
جراء  باري�س  يالحقون  من  اإىل 
جرائمها النووية خالل ا�ستعمارها 
للجزائر )1830 ـ 1962( فقبل اأيام، 
قال بيري باربي، الباحث يف جامعة 
التي  »الرياح  اإن  الفرن�سية،  »كان« 
حملت  موؤخرا  فرن�سا  �سهدتها 
وقدمت  نووية،  اإ�سعاعات  معها 
ما  وفق  اجلزائر«،  �سحراء  من 
نقله موقع »فران�س بلو�س«واأ�ساف 
من  احلماية  يف  خبري  وهو  باربي، 
»�سماء  اأن  النووية،  الإ�سعاعات 
برتقايل  بلون  مغطاة  كانت  فرن�سا 
التي جلبتها  ال�سحراء  ب�سبب رمال 

الرياح«.
الفرن�سية  الطق�س  هيئة  وذكرت 
املنخف�س  »ال�سغط  اأن  )حكومية( 
ت�سبب  الإيبريية  اجلزيرة  �سبه  يف 
اجلنوب  من  قوية  هوائية  بتيارات 
اإىل  ال�سحراء  من  الرمال  جلبت 
»مونت  اإذاعة  بح�سب  فرن�سا«، 

كارلو« الفرن�سية.
يف  الرمال  »وجود  اأن  وتابعت 
الأجواء اأعطى لونا اأ�سفر برتقاليا 
و�رضقها  فرن�سا  جنوب  يف  لل�سماء 
باربي  اأفاد  �رضقها«فيما  وو�سط 
مادة  على  حتتوي  الرمال  باأن 
»ال�سيزيوم 37« امل�سعة، وهي تعود 
اإىل بداية �ستينيات القرن املا�سي، 
عندما اأجرت فرن�سا جتارب نووية 
يف �سحراء اجلزائر واأو�سح اأنه »مت 
التو�سل اإىل هذه النتائج بعد حتليل 

عينة من الغبار ُجمعت من مناطق 
)بني  جورا  بجبال  دوبوا  �سابيل 
بداية  والنم�سا(  و�سوي�رضا  فرن�سا 
باأن  )�سباط( املا�سي«وزاد  فرباير 
مادة »الـ�سيزيوم 37« امل�سعة لديها 
بـ30  مقدرة  فيزيائية  زمنية  فرتة 
فقدان  يف  تبداأ  بعدها  ثم  عاما، 

ن�سف ن�ساطها الإ�سعاعي.
اأحيت  فرباير املا�سي،   13 يف 
جتربة  لأول  الـ61  الذكرى  اجلزائر 
رقان  منطقة  يف  فرن�سية  نووية 
عملية  يف   ،1960 عام  بال�سحراء 
الأزرق«وقال  »اجلربوع  �ُسميت 
اجلزائري �سربي  اخلارجية  وزير 
النووي  »التفجري  اإن  بوقادوم، 
كيلوطنا،   70 بقوة  كان  الفرن�سي 
اإىل  ثالثة  من  يعادل  ما  وهو 
هريو�سيما  قنبلة  اأ�سعاف  اأربعة 
واأ�ساف  ـ  1945(«  )اليابان 
تويرت:  عرب  تغريدة  يف  بوقادوم، 
تداعيات  النفجار  لهذا  »وكان 
ال�سلطات  كارثية«واأجرت  اإ�سعاعية 
جتربة   17 الفرن�سية  ال�ستعمارية 
نووية يف �سحراء اجلزائر، بني 1960 
وا�ستمرت  موؤرخني  وفق  و1966، 
التجارب النووية حتى بعد ا�ستقالل 
ا�ستمر  كما   ،1962 عام  اجلزائر، 
وجود 85 األف جندي فرن�سي لفرتة 
اجلزائر  تزال  ل  و�سعبيا،  ور�سميا 
اأماكن  بالك�سف عن  فرن�سا  تطالب 
الأمر  ملعاجلة  النووية  خملفاتها 
ما  وهو  ال�سحايا،  وتعوي�س  فنيا، 

ترف�سه باري�س.
موؤرخ  رخيلة،  لـعامر  ووفقا 

اإطار  ويف  »فرن�سا،  فاإن  جزائري، 
�سعيها لتكون ع�سوا يف نادي الدول 
النووية خا�سة بعد احلرب العاملية 
الثانية )1939 ـ 1945(، بداأت القيام 
م�سمى  حتت  بيولوجية،  بتجارب 

جتارب علمية«.
واأ�ساف رخيلة: »منذ 1945، كّثفت 
نووية  قنبلة  لإنتاج  فرن�سا جهودها 
حلف  يف  ع�سويتها  من  م�ستفيدة 
)الناتو، تاأ�س�س  الأطل�سي  �سمال 
م�ساعدات  وتلقت   ،)1949 يف 
منت�سف  »تلتها  اإجنليزية«وتابع: 
الكيان  من  م�ساعدات   1950
حتى  اأمريكية،  مبباركة  ال�سهيوين، 
من   1960 فرباير   13 يوم  متكنت 
جنوبي  نووية  بتفجريات  القيام 
»فرن�سا  اأن  واأو�سح  اجلزائر« 
ا�ستمرت يف تنفيذ تفجريات نووية 
حتت   ،1966 لغاية   ، اجلنوب  يف 
وتوا�سلت  علمية..  جتارب  عنوان 
دي�سمرب  اإىل  البيولوجية  التجارب 

.»1978
ورد  ما  »كل  اأن  اإىل  رخيلة  ولفت 
فرن�سا  بني  اإيفيان  اتفاقيات  يف 
والبحث  التجارب  هو  واجلزائر 
التفجريات  تُذكر  ومل  العلمي 
»التقارير  باأن  النووية«وزاد 
بداية  املعلنة  ال�رّضية،  الفرن�سية 
جزائريني  و�سهادة  احلايل،  القرن 
اأن  ك�سفت  اجلنوب،  اأبناء  من 
القوات ال�ستعمارية، التي اأ�رضفت 
ا�ستعملت   التفجريات،  على 
جتارب  فئران  جزائريني  اأ�رضى 
اأ�سعة  ترتكها  التي  لالنعكا�سات 

وخمتلف  الإن�سان  على  النووي 
رخيلة  احليوانات«و�سدد  اأنواع 
على اأن »اجلرمية كانت ب�سعة عرب 
ال�سنوات  واأثبتت  املبا�رضة،  اآثارها 
»مئات  م�ستمرة«واأردف:  اأنها 
والكثري  م�سوهني،  ولدوا  املواليد 
عر�سة  اأ�سبحوا  الأ�سحاء  من 
الآثار  عن  ف�سال  مزمنة،  لأمرا�س 
ال�سطحية  واملياه  النباتات  على 
»الدرا�سات  باأن  ،واأفاد  واجلوفية« 
جرائم  اآثار  اأن  اأكدت  الأكادميية 
و1966،   1960 بني  النووية  فرن�سا 
اجلزائرية،  احلدود  يف  تتوقف  ل 
ال�سنني،  ماليني  وعرب  �ستمتد،  بل 
واأوروبا«  واآ�سيا  اإفريقيا  لتم�س 
الثالث  القارات  »هذه  ،وا�ستطرد: 
�ستظل عر�سة لالإ�سعاعات النووية، 
يف  الرئي�س  الدور  الرياح  و�ستلعب 
�ستبقى  التي  الإ�سعاعات  �سحب 
ال�سنني  ملاليني  الف�ساء  يف  ت�سبح 
رخيلة  العلماء«،وذكر  بح�سب 
وهران  جامعة  يف  »الدكتور  اأن 
عبود  كاظم  )حكومية(،  اجلزائرية 
اإحدى  يف  ذلك  اأكّد  العراقي، 
النووية  اجلرائم  عن  درا�ساته 
اأن  �سحرائنا«واعترب  يف  الفرن�سية 
»ما ذكره الفرن�سي بيري باربي يثبت 
ي�ستثنوا  مل  الذين  املخت�سني  كالم 
فرن�سا واأوروبا من تداعيات جرمها 
واأر�سهم..  اجلزائريني  حق  يف 
وهكذا ت�سدق مقولة انقلب ال�سحر  

على ال�ساحر«.

ق.و/الأنا�سول/بت�سرف

املوؤرخ رابح لوني�سي لـ«الو�سط«:
خطوة ماكرون المت�سا�س 

غ�سب اجلزائريني
تدريجي  تكتيكي  باأ�سلوب  يعالج  الذاكرة  •       ملف 

الأكادميي  والباحث  املوؤرخ  ك�سف 
بخ�سو�س  اأم�س،  لوني�سي،  رابح 
اعرتاف الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
لأحفاد  مرة  ولأول  ماكرون، 
املنا�سل اجلزائري �سد ال�ستعمار 
كما  ينتحر،  مل  اأنه  بومنجل  علي 
كانت الرواية الفرن�سية تكرر حتى 
الآن، بل »تعّر�س للتعذيب والقتل« 
على اأيدي اجلي�س الفرن�سي خالل 
اأن   ،1957 يف  اجلزائرية  احلرب 
تاأتي �سمن خطوات  هذه اخلطوة 
وتظهر  تربز  كي  بعد  فيما  �ستاأتي 
للراأي العام، خا�سة اجلزائري منه 
اأن هناك تقدما تدريجيا يف ملف 
الإم�ساك  اآخر  وبتعبري  الذاكرة، 
كل  وامت�سا�س  معاوية  ب�سعرة 

غ�سب �سعبي يف اجلزائر.
خ�س  ت�رضيح  يف  لوني�سي  واأو�سح 
يف  جاء  هذا  كل  اأن  »الو�سط«،  به 
لتقرير �ستورا  اإطار تنفيذ فرن�سي 
بني  امل�ساحلة  اإطار  يف  عمليا، 
اعتقاده  يف  الذاكرتني، م�سريا 
يف  �سغوط  من  يعاين  ماكرون  اأن 
له  اأ�سار  ح�سبما  وهذا  فرن�سا، 
 ، �سابق  وقت  يف  تبون  الرئي�س 
وهو ما يجب اأخذه بعني العتبار، 
الذاكرة  ملف  اأن  منطلق  من 
ولي�س  تكتيكي  باأ�سلوب  يعالج 

ا�سرتاتيجيا.
املعا�رض  التاريخ  اأ�ستاذ  قال  وهنا 
رئي�س  اأن  وهران،  بجامعة 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
الإعالم،  مع  الأخري  لقائه  خالل 
ان اجلزائر لن تتنازل عن مطلبها 
بجرائمها،  الفرن�سي  بالعرتاف 
يتطلب  العرتاف  هذا  لكن 
ف�سيئا  �سيئا  الق�سية  اإن�ساج وطبخ 
يقع  اأن  ميكن  ما  وهو  وتدريجيا، 
ملاكرون  ثانية  عهدة  يف  م�ستقبال 
الذاكرة  ملف  طي  يريد  الذي 
العالقات  يعرقل  باعتباره  نهائيا، 
يف  خا�سة  الفرن�سية،  اجلزائرية 
يوليه  الذي  القت�سادي  املجال 
فال�سيا�سة  كربى،  اأهمية  ماكرون 
لي�ست عواطف، بل هو الفن املمكن 
وخمتلف  الواقع  اأخذ  و�رضورة 
بعني  واللوبيات  والعراقيل  العوائق 
العتبار، للتقدم يف اأي ملف ب�سكل 

تدريجي، ومنه ملف الذاكرة.
احتجت زعيمة  لالإ�سارة، فقد 
اليميني  الوطني  التجمع  حزب 
ما  حول  لوبان،  مارين  املتطرف، 
باعرتافه  ماكرون  الرئي�س  به  قام 
على  ال�سهيد  اغتيال  حول  الأخري 
تتقدم  بينما  قائلة:«  بومنجل، 
الطائفية الإ�سالموية وتتغذى على 
ماكرون  يوا�سل  �سعفنا،  نقاط 
للتوبة  كارثية  اإ�سارات  اإر�سال 
على  الذات  وكراهية  والنق�سام 

راأ�س الدولة«.
مرمي خمي�سة
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رئي�س حزب اجليل اجلديد �سفيان جياليل

بقايا النظام ال�سابق تعرقل جهود الرئي�س تبون 
.    نطالب بتنحية ت�سمية الأفالن من احلزب الذي اأ�ستغله 

.    دعوات املرحلة النتقالية هدفها الت�سوي�س على التغيري 
 .     لي�س لدي عقارات يف خن�سلة جدي �سهيد و اأبي جماهد 

فتح رئي�س حزب اجليل اجلديد �سفيان جياليل النار على الت�سريحات الأخرية لل�سيناتور 
عبد الوهاب بن زعيم الذي اتهم من خاللها اأع�ساء املجل�س النتقايل با�ستنزاف اموال 

اخلزينة العمومية من خالل تلقيهم لأجور ت�سل اأربعني مليون �سنتيم عن ثالث �سنوات 
خدمة يف املوؤ�س�سة الت�سريعية �سابقا.

اإميان لوا�س 

اتهم رئي�س حزب اجليل اجلديد �سفيان جياليل 
اأم�س ال�سيناتور عبد الوهاب بن زعيم مبحاولة 
�رضب احلوار الذي انخرطت فيه الأحزاب مع 
رئي�س اجلمهورية لتوجيه الراأي العام �سد من 
كان �سد الف�ساد ، م�سريا اأن بن زغيم  ا�ستفاد 
من النظام ال�سابق حيث منح له عقارات بولية 
يف  عقارات  لدي  لي�س  انا  قائال:«  خن�سلة، 

خن�سلة جدي �سهيد و اأبي جماهد ».
�سفيان  اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س  اأكد  و 
جياليل اأن كل ماقاله بن زعيم ل اأ�سا�س له من 
ال�سحة، لفتا اأن ت�رضيحاته يف الظرف الراهن 
روؤ�ساء  بع�س  عن  حتدث  خا�سة  بريئة  غري 
اأحزاب التي تلعب دورا هاما يف احلواروهو من 
اأنه  متوعدا   ال�سابق،  النظام  يف  كثريا  ا�ستفاد 

�سيتوجه للق�ساء �سد كل هذه التهامات.
ال�سابق  النظام  بقايا  �سفيان:«  جياليل  قال   و 
لزالت حتاول عرقلة م�سار التغيري الذي يرافع 
رئي�س اجلمهورية لتج�سيده، ال�سيناتور بن زعيم 
افرتاء  ماقاله  كل  و  ال�سابق  النظام  بقايا  من 
ذلك،  يف  �سيف�سل  من  هو  الق�ساء  و  كذب  و 
اأحزاب  روؤ�ساء  ذكر  و  امللف  هذا  فتح  ملاذا 
من  ا�ستفاد  هو  احلوار،  م�سعى  يف  منخرطة 

يطرح  اأن  عليه  كان  الفا�سد،  النظام  و  الريع 
يتم  حتى  الربملان  م�ستوى  على  الق�سية  هذه 

معاجلتها مبو�سوعية.
اإ�سكال يف  اأن هناك  �سفيان  اإعرتف جياليل  و 
اإمتيازات  بخ�سو�س  الدولة  اإطارات   �سندوق 
مفرطة و منح يرف�سها ال�سعب و يقول انها غري 
عادلة، داعيا اإىل �رضورة اإعادة النظر يف ت�سيري 

�سندوق اإطارات الدولة 
بقايا  اأن  اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س  اأكد  و 
م�سار  تعرقل  و  توؤثر  لزالت  ال�سابق  النظام 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  يرافع  الذي  التغيري 
الرئي�س  اأن  موؤكدا  لتج�سيده،  تبون  املجيد 
واعي جدا لهذا الإ�سكال، و هو يحاول اإحداث 
تغيري هيكلي و يف ذات ال�سدد، قال املتحدث:« 
موؤ�س�سات  م�ستويات  كل  على  لزالت  الع�سابة 

الدولة،«.

للحيط" رايح  احلراك  من  "جزء 

حذر رئي�س حزب اجليل اجلديد �سفيان جياليل 
ترفع يف احلراك  اأ�سبحت  التي  ال�سعارات  من 
ال�سعبي، معتربا اأن بع�س ال�سعارات   تاأتي من 
ماو�سفه  هو  و  البالد  زعزعة  وهدفها  اخلارج 

بالأمر اخلطري.

رايح  احلراك  من  جزء  �سفيان:«  جياليل  قال 
�سد  �سعارات  النا�س،  تخوين  يريدون  للحيط 
املوؤ�س�سة الع�سكرية تخدم اأجندات اأخرى،هذه  
واإدخال  الدولة  ا�سقاط  تريد  الأطراف 
هذه  ي�ستغل  من  هناك  دوامة،   يف  البالد 
من  دوامة  يف  اجلزائر  اغراق  لأجل  الفر�سة 
عنها  غنى  يف  هي  التي  وال�رضاعات  امل�ساكل 
الآن منق�سم  :« احلراك  �سفيان  و قال جياليل 
امل�ستقبل  يف  انزلقات  حدوث  ونتخوف من 
يرفع  هو  و  اخرتق  احلراك  باجلزائر  ت�رض 
و  الدولة غري م�ستقرة   ، �سعارات �سد اجلي�س 
 ، عليها  احلفاظ  يجب  املوؤ�س�سات  من  مابقي 
يف  املرفوعة  ال�سعارات  تدعيات  من  نحذر  و 

احلراك ال�سعبي،  ».

الرئي�س ميهد للمرحلة املقبلة من خالل 
اأجندة �سيا�سية 

ت�رضيحات  اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س  ثمن 
خالل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
باأنها حملت  الوطنية، معتربا  بال�سحافة  لقائه 
للمرحلة  ميهد  الرئي�س  اأن  و  تطمينية  ر�سائل 
املقبلة من خالل اأجندة �سيا�سية ترتقي مل�سار 

التغيري 

ل ن�ستبعد النخراط يف املبادرات
 و التحالفات

اأن  �سفيان  جياليل  اجلديد  حزب  رئي�س  اكد  و 
اأو  مبادرة  اأي  يف  ينخرط  مل  الآن  حلد  حزبه 
غري  املقبلة،  لال�ستحقاقات  حت�سبا  حتالف 
اأي  يف  اجلديد  اجليل  حزب  انخراط  م�ستبعد 
اجلزائر  نحو  التغيري  مل�سعى  يرقى  حتالف 

اجلديدة.
  

املرحلة النتقالية هدفها الت�سوي�س
 على التغيري 

وفتح جياليل �سفيان النار على دعوات املرحلة 
للمرحلة  يروج  من  هناك   »: قائال  النتقالية، 
هذه  من  الهدف  خارطة،  اأي  دون  النتقالية 

الدعوات تك�سري م�سار التغيري ».
اأكد رئي�س حزب اجلديد جياليل �سفيان اأن حزبه 
معني بالنتخابات املحلية و الت�رضيعية امل�سبقة، 
يف  ال�سيا�سية  للم�ساركة  يرافع  حزبه  اأن  م�سددا 
اجليل  حزب  مل�رضوع  جت�سيدا  املقبلة  املرحلة 
اجلديد، مثمنا ما ت�سمنه قانون النتخابات من 
العديد من التعديالت املدرجة، معربا عن اأمله 
اأن يتم النظر يف النقاط التي حتفظ عليها احلزب 

على غرار اإلغاء قاعدة  4 باملئة.

اإىل  الذهاب  من  لبد   »: �سفيان  جياليل  وقال 
م�رضوع  لتج�سيد    نزيهة   و  �سفافة  انتخابات 
عبد  الرئي�س  مع  واخلروج  اجلديدة”  “اجلزائر 
واقت�سادية  �سيا�سية  مبخارج  تبون  املجيد 
وا�سحة وايجابية لتفادي مرحلة �سعبة.. التغيري 
قبل  من  والإرادة  اجلهد  من  الكثري  يتطلب 
وبالتعاون  وال�سلطة  ال�سيا�سية  والطبقة  الأحزاب 
مع املواطنني الذين طالبهم جياليل �سفيان بعدم 
الن�سياق وراء ال�ساعات والأكاذيب والفتنة التي 
تريد بع�س الطراف الداخلية واخلارجية زرعها 

واإحداث ثورة م�سادة،
اأكد  جياليل �سفيان اأنه يدعم اخلارطة ال�سيا�سية 
  »: قائال  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
نحن حزبنا معار�س كان �سد كل ال�سيا�سات التي 
كان تتبعها ال�سلطة ال�سابقة، لكن الآن فاجلزائر 
متلك رئي�سا �رضعيا مت انتخابه من قبل ال�سعب 
نحو  التوافقي   للحوار  نرافع  ،نحن  اجلزائري 
التغيري والق�ساء نهائيا على الع�سابة التي ل تزال 

ت�رضي يف املجتمع اجلزائري«.
و طالب جياليل �سفيان بتنحية الت�سمية الأفالن 
التزوير  و  بالف�ساد  عرف  الذي  احلزب  من 
النتخابي، موؤكدا اأن جبهة التحرير الوطني هي 
ملك لكل اجلزائريني ، و هناك من اأ�ستغلها با�سم 

الأفالن.

وزراء الطاقة يجتمعون و�سط ترجيحات بزيادة الإمدادات

اجتماع جلنة اأوبك الرقابية اليوم
تعقد جلنة املراقبة الوزارية لتحالف اأوبك اجتماعا اليوم 
ملراجعة �سيا�سة اإنتاج النفط وفق احتمالية زيادة حمدودة 
يوميا مع  حت�سن عام يف  األف برميل  حوايل مبقدار 500 

اأ�سعار النفط .
لل�سهر  مكا�سب  املا�سي  ال�سهر  اخلام  اأ�سعار  �سجلت  كما 
�سهري  اأ�سا�س  على  الأعلى  هي  باملائة   19 بزيادة  الرابع 
الربنت حاجز 67 دولرا  اأ�سعار  لتك�رض  منذ جانفي 2020 
ال�سعود  جاء   2019 نوفمرب  منذ  مرة  لأول  وهذا  للربميل 
اأهمها  عوامل  عدة  نتيجة  اخلام  اأ�سعار  يف  املفاجئ 
التو�سع  مع  العاملي  لالقت�ساد  اأ�رضع  بانتعا�س   التفاوؤل 
يثمن  ما  كورونا  لفريو�س   امل�سادة  اللقاحات  توزيع  يف  
الطلب العاملي على النفط . كما �سجلت اجلزائر يف الآونة 
يف  ملحوظا  تراجعا  كورونا  فريو�س  تف�سي  ومع   الأخرية 

اأ�سعار النفط وهذا راجع للزيادات املفاجئة يف خمزونات 
النفط العاملي .

 ويوا�سل الربنت مكا�سبه لرابع جل�سة على التوايل وبلغت 
وعليه  دولرا   67 فوق  �سهرا   13 من  اأكرث  منذ  م�ستوياته 
تاأثرت الأ�سعار �سعودا نتيجة موجة التجمد القا�سية التي 
�رضبت الوليات املتحدة لأكرث من اأ�سبوعني خالل فيفري 

وهذا ما اأدى اإىل تعطيل نحو 4 
كما   . يوميا  الأمريكي  اخلام  اإنتاج  من  برميل  ماليني 
الأمريكية  املخزونات  من  كبرية  كميات  �سحب  اإىل  اأدت 

والعاملية .
نفذها  وهجمات  الإيراين  النووي  الربنامج  خلفية  وعلى 
واأحرز  اخلليج  منطقة  يف  التوتر  ت�ساعد  نتج  احلوثيون 
لدعم  جديدين  عاملني  ليعززا  عامليا  للنفط  م�سدر  اأكرب 

الأ�سعار . ويف ظل انعقاد اجتماع اأوبك عاد التباين الذي 
ليزداد   . دي�سمرب 2020  الوزارية يف  اللجنة  اجتماع  �سهده 
�سغط رو�سيا ومعها بع�س املنتجني من خارج اأوبك لزيادة 

الإنتاج .
 43 بحدود  �سعر  توفري  لرو�سيا  جدا  ال�رضوري  من  بينما 
لتنوع  نظرا  معادلتها  يف  التوازن  لتحقيق  للربميل  دولرا 
اقت�سادها وعليه فاإن دول اخلليج بحاجة ملا بني 60 دولرا 
موازناتها   يف  التوازن  لتحقيق  للربميل  �سعرا  دولرا  و85 
اأنها  القت�ساديني  املحللني  بع�س  يرى  ال�سدد  وعلى هذا 
اأ�سبحت مغرية ملنتجني كبار لزيادة اإنتاجهم و تتقدميهم 
التوازن  اإىل  عادت  العاملية  ال�سوق  اأن  ترى  التي  رو�سيا 

وعليه فاإن الأو�ساع ت�سمح بزيادة الإنتاج.
م�سعودة فرجاين 

حمكمة اجلنايات بالدار البي�ساء

فتح ملفي الرهابيني اأبو الأ�سود واأبو عبد الإله  
خالل  للمناق�سة  هامة  عدة ق�سايا  جدولة  عن  ك�سفت  
الدورة اجلنائية الأوىل ل�سنة 2021  التي �ستنطلق يوم 28 
راأ�سها  جنائية على  ق�سية   226 يف  املقبل للنظر  مار�س 
03 ق�سايا كربى ت�سكل �سابقة يف حمكمة اجلنايات بالدار 

البي�ساء .
 05 يوم  حمكمة اجلنايات  تنظر  اأن  املنتظر  ومن  هذا 
»املكنى  ق  اخلطري«اأحمد  الرهابي  ق�سية  اأفريل يف 
بابو الأ�سود ، والذي يعترب الذراع الأمين لزعيم القاعدة 
عملية  وراء  كان  ،الذي  لدن  بن  املغرب اأ�سامة  بالد  يف 

التدبري والتخطيط لتفجريات الثكنة الع�سكرية ب�رض�سال 
لهذا  ثقيلة  تهم   10 من  يحمل  اأكرث  الذي  امللف  وهو 
اأمام  الرهابي  ميثل  اآخر  جانب  من  اخلطري،  الرهابي 
اجليا  عبد  م�سوؤول  تنظيم  اأحمد نائب  الإله  اأبوعبد 
اأحمد  المر بالإرهابي  ،ويتعلق  درودكال  املالك 
تنظيم  يف  ال�سيا�سية  اللّجنة  م�سوؤول  هو  دغدغ  الذي 
القاعدة ببالد املغرب منذ �سنة2009  والذي �سيمثل امام 
حمكمة اجلنايات رفقة 03 ارهابيني موقوفني و10 اآخرين 
تهم  اجلنايات  لهم حمكمة  فرار والذين  وجهت  يف حالة 

وح�سية،  اأعمال  بارتكاب  العمدي  القتل  بجناية  تتعلق 
،العتداء  والرت�سد  الإ�رضار  �سبق  مع  العمدي  القتل 

با�ستعمال متفجرات.
تهريب  وتخ�س  ابريل  يو12  فتتم  الثالثة  الق�سية  اأما 
 « ا�سامة  :«حني�س  باملتهم  املخدرات  املرتبطة 
املتاجرة  ق�سية  يف  املتهم   « »اأ�سكوبار  با�سم  املعروف 
ب60 قنطارا من املخدرات برفقة 10 من �رضكائه ، وهو 
املتهم املعروف بفراره من املوؤ�س�سة العقابية للحرا�س 

بطريقة ذكية  قبل توقيفه.

القت�سادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  �سدد 
والجتماعي، ر�سا تري، اأم�س، على �رضورة 
العمومية،  ال�سفقات  �سبط  �سلطة  تفعيل 
جمموعة  اإلغاء  ال�سياق،  نف�س  يف  مقرتحا 
الوطني  ال�سندوق  فيها  مبا  القوانني  من 

لال�ستثمار.
واأكد ر�سا تري خالل نزوله �سيفا على قناة 
ال�رضوق نيوز، عن العديد من العراقيل التي 
اجلزائر،  يف  املقاولتي  الن�ساط  تواجه 
م�سريا اإىل �رضورة اإلغاء الكثري من القوانني 
باملقابل  مو�سحا  لال�ستثمار،  امُلعطلة 
ال�سفقات  �سبط  �سلطة  دور  تفعيل  اأهمية 
العمومية، بينما اأ�ساد باملجهودات املبذولة 

من قبل ال�سلطات العمومية يف هذا الإطار 
الأمر  لل�سحراء،  العابر  الطريق  غرار  على 
مع  البينية  التجارة  ت�سجيع  �ساأنه  من  الذي 

دول اجلوار وال�ساحل - على حد تعبريه-.
يواجهها  التي  العراقيل  يخ�س  وفيما 
امل�سدرون، قال ذات املتحدث اأن اجلزائر 
قامت بدورها كامال بالن�سبة للطريق العابر 
لل�سحراء، مطالبا يف ذات ال�سدد، احلكومة 
تواجهها  التي  وامل�ساكل  العراقيل  برفع 
التقارير  اأن  تاأكيد منه  الت�سدير، يف  عملية 
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  هيئته  ترفعها  التي 

عبد املجيد تبون »�سفافة«.
مرمي خمي�سة

مع اإلغاء الكثري من القوانني والهيئات املعطلة لال�ستثمار
ر�سا تري يدعو لتفعيل

 "�سلطة �سبط ال�سفقات "

اإح�ساء اأكرث من 100 موقع الكرتوين م�ستعمل لزرع الفنت

حتقيقات اأمنية مع رجال اأعمال
 مقربني من الع�سابة 

اأن حتقيقات  رفيعة  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
مقربة مع العديد من ال�سخ�سيات املعروفة 
اأعمال �سابقني  قائمة  واملقربة من رجال 
حماولة تهديد  يف  ال�ستباه  على خلفية 
اتباع  من  لجندة  الوطني خدمة  الأمن 
التعامل مع  خالل  من  ،وذلك  الع�سابة 
اأطراف خارجية لتزال التحقيقات جارية 
من اأجل بلوغها ، خا�سة بعدما تبني اختيار 
هذه الطراف ملواقع ترثثر لزرع الفتنة يف 
منطقة   ، ب�سار،ورقلة   ، غرداية  مقدمتها 
اإىل  والعا�سمة بالإ�سافة  ،وهران  القبائل 

املدن الكربى .
اإح�ساء  عن  امل�سادر  ذات  واأ�سارت  هذا 
م�سالح الأمن امل�سرتكة لأكرث من 100 موقع 
بالتعاون  الفتنة  زرع  اإىل  ي�سعى   ، الكرتوين 
الفتنة  خالل زرع  من  باخلارج  مع عمالء 
وحماولة ل�ستغالل احلراك ال�سعبي،وبع�س 
امل�ساكل ،مثلما مت حماولة ا�ستغالل اأزمة 
النقل  وال�سيولة املالية ،هذا وتعمل م�سالح 
الأمن امل�سرتكة ليل نهار من اأجل احباط 
على  تعمل  التي  الع�سابات  هذه  حتركات 

مفربكة  وفيديوهات  كاذبة  اأخبار  ترويج 
وكبح   ، الوطنية  امل�سا�س بالوحدة  هدفها 
اأيادي  تقودها  التي  الف�ساد  اآلة مكافحة 
اإىل  العام املهرب  املال  نظيفة ل�سرتجاع 
اخلارج ،وهو الأمرالذي مي�س م�سالح هذه 
ال�سبكات التي ارتبطت باملح�سوبية واملال 
جمهورية  املنهوب  لتاأ�سي�س  الفا�سد 
موازية تعمل على زرع الطبقية وامل�سا�س 
جعل  ما  هذا   ، املواطنني  بحقوق 
مواقع  تطويق  على  المن  تعمل  م�سالح 
بدقة  اأطرافه  حتركات  ومراقبة  احلراك 
عنا�رض  باقي  قبل  من  ا�ستغالله  لتفادي 
الفو�سى  يف  البالد  الع�سابة  لإدخال 
�ساأنها  من  التي  التحقيق  الية  وتوقيف 
الثقة بني الدولة ومواطنيها ، وكذا  اعادة 
اجلزائر  جمهورية  على  تاأ�سي�س  العمل 
بناء على امل�ساواة يف  احلقوق  اجلديدة 
الفا�سدين  والواجبة  وحما�سبة 
وا�سرتجاع املال العام  املنهوب املهرب 

اىل  اخلارج .
 حممد بن ترار

ق�سية فندق يوقاريثن بال�س ببجاية

التحقيق مع �سالل واأويحيى و رحيال 
.    غرفة التهام ترف�س  طلب اخلربة امل�سادة تقدم بها لعالوي 

القطب  الرابعة مبحكمة  للغربة  التحقيق  با�رضقا�سي 
من  التحقيق مع  كل  احممد  ل�سيدي  اجلزائي 
،واأحمد  املالك  عبد  �سالل  الوزيرين الأولني الأ�سبقني 
ووايل  م�سطفى  �سالل رحيال  ديوان  وكذا مدير  اأويحيى 
لعالوي  الأعمال  رجل  تتعلق مبنح  بجاية  يف ق�سية ف�ساد 
اإمتيازا  ببجاية  بال�س  يوقاريثن  لفندق  املالك  حممود 
كربى من عقار وقرو�س بنكية بطريقة غري �رضعية وغري 

مطابقة للقانون  .

التحقيقات جاءت على خلفية رف�س غرفة التهام مبجل�س 
ق�ساء اجلزائر يوم اأم�س قرار اخلربة امل�سادة التي تقدمت 
الوزير الأول عبد املالك �سالل ،و  بها هيئة دفاع كل من 
اأعمال يدعى لعالوي حممود يف  م�سطفى رحيال و رجل 
امللف واأمرت باعتماد اخلربة الأولية التي ك�سفت جتاوزات 
مبنح  امل�سادة  اخلربة  العام ،وتتعلق  املال  لنهب  باجلملة 
امتيازات غري م�ستحقة لرجل العمال لعالوي التي تتعلق 
الف�ساد  والتي ت�سب يف خانة  يوقاريثن بال �س«  ب«فندق 

اأي�سا  الق�سية  ويتابع  يف  والعقار  املال  ،ونهب  املايل 
الق�سائية،  الرقابة  املتواجد حتت  الأ�سبق  بجاية  وايل 
غري  امتيازات  وتلقي  مبنح  تتعلق  تهم  للمتهمني  ووجهت 
اأي�سا  لهم  وجهت  كما  الوظيفة  ا�ستغالل  و�سوء  م�ستحقة 
تهم و ا�ستغالل النفوذ و متكني امل�ستفيد من رخ�سة لبناء 
فيها  احلق  له  لي�س  بجاية  بال�س بولية  فندق يوقاريثن 
نهب املال  اإىل  اأدى  الذي  القرو�س،الأمر  اأو  العقار  �سواء 

حممد بن ترارالعام و�سوء ا�ستغالل الوظيفة

حممد بن ترار
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واجلماعات  الداخلية  �شدد  وزير 
كمال  العمرانية,  والتهيئة  املحلية 
�رضورة  على  الأربعاء  بلجود 
ل�شوؤون  املحلية  ال�شلطات  خدمة 
لتطلعاتهم  وال�شتجابة  املواطن 
الدعوة  جمددا  وتفاين  �شدق  بكل 
ملناف�شة  ال�شباب  خو�ض  ب�رضورة 
النتخابات الت�رضيعية القادمة حتى 
على  قادرة  ت�رضيعية  موؤ�ش�شة  تنبثق 
يف  املواطنني  لتحديات  ال�شتجابة 

كل ربوع البالد .
ا�رضافه  خالل  بلجود  الوزير  وقال 
جالل  اأولد  واليا  تن�شيب  على 
تنفيذا  اطار  يف  واملغري  وتقرت 

قرار رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد 
ترقية 10 مقاطعات  تبون املت�شمن 
كاملة  وليات  اىل  باجلنوب  اإدارية 
الولة  على  يتعني  اأنه  ال�شالحيات 
كافة  يف  املحلية  وال�شلطات 
اجلنوب  ل�شيما  الوطني  الرتاب 
املواطنني  بان�شغالت  املحلية 
اإطار  يف  املدين  املجتمع  وفعاليات 
ترتكز  التي  الت�شاركية  الدميقراطية 
يف  و�شدد  اجلديدة  اجلزائر  عليها 
هذا ال�شياق على �رضورة الإخال�ض 
يف العمل والتفاين يف تلبية حاجيات 
الثورة  ب�شهداء  اقتداء  املواطنني 

التحريرية وقيمها النبيلة

من  والأخري  الثالث  اليوم  وخالل 
 10 ولة  تن�شيب  على  ا�رضافه 
اىل  ترقيتها  مت  ادارية  مقاطعات 
جدد  ال�شالحيات  كاملة  وليات 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
بقوة  امل�شاركة  �رضورة  اإىل  دعوته 
والت�رضيعية  املحلية  النتخابات  يف 
�رضورة  على  م�شددا  القادمة 
اأ�شحاب  ل�شيما  ال�شباب  دخول 
حتى  النتخابي  للتناف�ض  الكفاءات 
ثمثيلية  ت�رضيعية  موؤ�ش�شة  تنبثق 
ال�شعب  تلبية طموحات  وقادرة على 
البالد  مناطق  كافة  يف  اجلزائري 
دون ا�شتثناء موؤكدا اأن قرار الرئي�ض 

مقاطعات  برتقية  القا�شي  تبون 
وفق  جاء  وليات  اىل  اجلنوب 
ا�شرتاجتية مدرو�شة هدفها حت�شني 
وت�شجيع  اجلنوب  مواطني  معي�شة 
ومنا�شب  الرثوة  وخلق  ال�شتثمار 
الدارة  وتقريب  اجلديدة  العمل 
نوه  املنا�شبة  وبهذه   . املواطن  من 
اجلي�ض  بجهود  بلجود  كمال  الوزير 
الوطني ال�شعبي وكافة اأ�شالك المن 
حتت  واملواطن  الوطن  حماية  يف 
والقائد  اجلمهورية  رئي�ض  قيادة 
الأعلى للقوات امل�شلحة وزير الدفاع 

الوطني عبد املجيد تبون
باية ع 

�أحمد باحلاج 

املكتب  رئي�ض  اأحمد  اإيبا  ك�شف 
املجتمع  لأكادميية  الولئي 
ت�رضيح  يف  بتمرنا�شت  املدين 
»الو�شط«  يومية  به  �شحفي خ�ض 
اجلمهورية  رئي�ض  م�شت�شار  اأن 
واجلالية  باجلمعيات  املكلف 
برم�شان  نزيه  باخلارج  اجلزائرية 
على  ا�رضافه  خالل  وعده  قد 
الوطني  امللتقى  فعاليات  افتتاح 
اجلبهة  بـ«تعزيز  املو�شوم  الول 
الداخلية يف ظل التغيريات الراهنة 
ولية  فعالياته  احت�شنت  »الذي 
اجلاري  ال�شبوع  خالل  مترنا�شت 
, بتمثيل من�شف باملجل�ض العلى 
وزير   حمدثنا  دعا  كما  لل�شباب 
حممد  حميدوا  ال�شابق  ال�شياحة 
عبد  ال�شابق  املنتدب  الوايل  و 

غمار  لدخول  دحيمي  الرحمان 
لتقلد  متهيدا  املقبلة  الت�رضيعات 

حقائب وزارية .
من جهة ثانية فقد او�شح حمدثنا 

وعد  قد  الرئي�ض  م�شت�شار  ان 
باملجل�ض  لل�شباب  حمرتم  بتمثيل 
وليات  يف  لل�شباب  العلى 
مترنا�شت عني قزام وعني �شالح , 

الدولة  ان  ال�شدد  ذات  م�شيفا يف 
لإن�شاء  حقيقية  وارادة  نية  لديها 
للمجتمع  ابع  ملر�شد   معهد  ت 
اجلمعية  لتكوين  باجلنوب  املدين 
لفتح  وافاق  باجلنوب  املحلية 
بدول  اجلمعيات  اأمام   املجال 
ال�شاحل الفريقي لت�شدير الثقافة 

لتلك الدول .
كما ذهب رئي�ض اكادميية املجتمع 
من  ابعد  اىل  بتمرنا�شت  املدين 
اجلمهورية  معامل  ان  موؤكد  ذلك 
اجلديدة ل تبنى باملركزية , قائال 
م�شبعون  الكبري  اجلنوب  »ابناء 
من  ويرف�شون  الوطنية  بالروح 
يزايد عليهم يف ذلك »داعيا اجلميع 
اجلهود  وتوحيد  ال�شفوف  لر�ض 
املرتب�شني  على  الفر�شة  لتفويت 

بامن ووحدة وا�شتقرار الوطن .

�أكد رئي�س �أكادميية �ملجتمع �ملدين بوالية مترن��ست �يبا �أحمد ، �أن واليات �جلنوب تعلق �ماال 
كبرية على �إعادة �العتبار للكفاء�ت �ملحلية من خالل �لتوزيع �لعادل للمنا�سب �لعليا .

باتنة 

الذكرى ال63 ال�ست�سهاد الرائد
 عبد العايل بن بعطو�س 

يف �إطار �مل�ساور�ت �لتي يجريها مع قادة 
�الأحز�ب �ل�سيا�سية

رئي�س اجلمهورية ي�ستقبل
 ر�ؤ�ساء 3 اأحزاب 

الأربعاء  اأم�ض  باتنة  ولية  اأحيت 
الذكرى ال63 ل�شت�شهاد الرائد عبد 
عالوة  املدعو  بعطو�ض  بن  العايل 
الذي تويف يف الثالث من مار�ض �شنة 
املكهرب  موري�ض  خط  على   1958
لدى عودته من دولة تون�ض وعمره ل 

يتعدى ال29 �شنة.
التظاهرة  �شقانة  بلدية  واحت�شنت 
التي اأ�رضف عليها وايل الولية توفيق 
مزهود الذي كان مرفوقا بال�شلطات 
املجاهدين  من   وعدد  املحلية 
واأفراد من عائلة ال�شهيد و ا�شتهلت 
جمعية  نظمتها  التي  الحتفالية 
بن  العايل  عبد  الرائد  ال�شهيد 

بعطو�ض 
املجاهدين  مديرية  مع  بالتن�شيق 
متحف  وملحقة  احلقوق  ذوي  و 
املجاهدين  ومنظمة  املجاهد 
ب�شقانة  املجاهدين  وق�شمة  حمليا 
روح  على  الكتاب  فاحتة  بقراءة 
الكائنة  ال�شهداء  مبقربة  ال�شهيد 
ب�شقانة  راأ�شه  تازغت م�شقط  بقرية 

لتتم بعدها زيارة معر�ض 

الذي  والوثائق  لل�شور  تاريخي 
اأحمد  ال�شهيد  ابتدائية  احت�شنته 
عائلة  تكرمي  ثم   بالقرية  نا�رض 

ال�شهيد.
كلمة  اإلقاء  الذكرى  اإحياء  وتخلل 
ملنظمة  الولئي  الأمني  طرف  من 
العابد  املجاهد  املجاهدين, 
رحماين حول م�شرية ال�شهيد ون�شاله 
من  كان  حيث  والع�شكري  ال�شيا�شي 
بني اأوائل امل�شوؤولني على الإ�رضاب 
الذي �شنه الطلبة اجلزائريون يف �شنة 
نف�ض  اأكتوبر من  له يف  لت�شند   1956
برتبة  الثانية  القيادة  ع�شوية  العام 
رائد و عرف ال�شهيد بوطنيته وكرهه 
غاية  اإىل  لوطنه  ووفائه  للم�شتعمر 
ا�شت�شهاده وهو الذي ف�شل اللتحاق 
يف  رفاقه  �شهادات  ح�شب  بالثورة 

ال�شالح رغم �شهاداته العلمية 
�شهادتي  على  متح�شال  كان  حيث 
املنتظر  ومن  واللي�شان�ض  البكالوريا 
بجامعة  اخلمي�ض  غد  يوم  تقام  اأن 
حياة  حول  تاريخية  ندوة   2 باتنة 

ال�شهيد. 

عبد  اجلمهورية,  رئي�ض  ا�شتقبل 
 3 روؤ�شاء  اأم�ض,  تبون,  املجيد 
بن  الطاهر  وهم  �شيا�شية,  اأحزاب 
بعيب�ض, رئي�ض حزب الفجر اجلديد, 
وملني ع�شماين, رئي�ض حزب �شوت 
ال�شالم,  عبد  بن  جمال  ال�شعب, 

رئي�ض جبهة اجلزائر اجلديدة.
اأن  اجلمهورية,  رئا�شة  بيان  واأفاد 
التي  امل�شاورات  اإطار  ياأتي يف  هذا 
قادة  مع  اجلمهورية  رئي�ض  يجريها 

الأحزاب ال�شيا�شية.
بن بعيب�س:

لقاوؤنا بالرئي�س كان �إيجابيا 

ك�شف رئي�ض احلزب الفجر اجلديد, 
اأنه �شعى  اأم�ض,  الطاهر بن بعيب�ض, 
خالل لقائه برئي�ض اجلمهورية, عبد 

املجيد تبون, للتاأكيد على مقرتحات 
ن�شبة  يخ�ض  فيما  خا�شة  احلزب 
القوائم  يف  املنا�شفة  وكذا   ,%4
�شعوبة  ذلك  يف  مبا  الإنتخابية, 
تنظيم انتخابات ت�رضيعية وحملية يف 

يوم واحد.
»الو�شط«  حتوز  احلزب,  بيان  واأفاد 
ال�شياق,  نف�ض  يف  اأنه  منه,  ن�شخة 
و  الت�رضيعات  بني  الف�شل  اقرتحنا 
الأف�شل  احلل  باعتباره  املحليات, 
م�شيفا  املوعد,  جناح  ن�شمن  حتى 
اإيجابيا  كان  تبون  بالرئي�ض  لقائه  اأن 
نوق�شت, يف  التي  اجلوانب  كل  من 
اإطار احلوار والت�شاور حول الأو�شاع 
لكل  التطرق  ومت  البالد,  يف  العامة 

الق�شايا بكل �شدق وم�شوؤولية.
مرمي خمي�سة

جدد دعوته لرت�سح �ل�سباب يف �لت�سريعيات

بلجود يدعو الوالة لتحمل م�سوؤ�لياتهم

رئي�س �ملكتب �لوالئي الأكادميية �ملجتمع �ملدين بتمرن��ست �إيبا �أحمد لـ«�لو�سط«

م�ست�سار الرئي�س �عدين بتمثيل حمرتم 
للجنوب باملجل�س االأعلى لل�سباب

.     �إن�ساء معهد وطني لتكوين �جلمعيات باجلنوب 
.      معامل �جلمهورية �جلديدة ال تبنى  باملركزية  

حددت جامعة علي لوني�شي بالعفرون 
م�شابقة  اإجراء  تواريخ  البليدة  غرب 
 /2020 اجلامعية  لل�شنة  الدكتوراه 
 25 بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف   2021
ح�شبما  القادم,  ابريل  و3  مار�ض 
الإعالم  الأربعاء من خلية  اليوم  علم 

التابعة لرئا�شة اجلامعة.
حم�شن  بالإعالم,  املكلف  واأو�شح 
لوني�شي  علي  »جامعة  اأن  حني�ض, 
ال�شنة  نهاية  تاأهيلها  مت  التي 
التكوين لنيل �شهادة  الفارطة ل�شمان 
هذه  اإجراء  فرتة  حددت  الدكتوراه, 
بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  امل�شابقة 
25 مار�ض اجلاري و3 اأفريل املقبل, 
الو�شية  الوزارة  م�شادقة  بعد  وذلك 
اخلا�ض  ال�شحي  الربوتوكول  على 
بوباء كوفيد-19 الذي اأعدته اجلامعة 
امل�شابقة«واأ�شاف  هذه  �شري  ل�شمان 

الطلبة  اإعالم  بغية  اأنه  املتحدث 
مت  ومواعيدها  بامل�شابقة  املعنيني 
الإلكرتوين  املوقع  على  رزنامة  ن�رض 
ذلك  تو�شح  باجلامعة,  اخلا�ض 
ح�شب  امل�شابقة  هذه  اإىل  وتقدم 
ذات  قدمها  التي  الإح�شائيات 
مت  مرت�شح   27.110 زهاء  املتحدث 
لإجراء  طالب   23.487 منهم  قبول 
امل�شابقة يف 18 �شعبة. فيما بلغ عدد 
التخ�ش�شات املربجمة 53 تخ�ش�شا.

 159 لوني�شي  علي  جامعة  وفتحت 
الكليات  م�شتوى  على  تتوزع  من�شبا 
اجلامعة  حت�شيها  التي  الأربع 
الإن�شانية  العلوم  كلية  يف  واملتمثلة 
العربي  والأدب  اللغة   , والإجتماعية 
والعلوم  الأجنبية  واللغات  ,الآداب 
الإقت�شادية والتجارية وعلوم الت�شيري, 

ي�شيف امل�شدر.

جامعة علي لوني�سي بالبليدة

م�سابقة الدكتوراه ما بني
 25 مار�س � 3 اأفريل  

�لعا�سمة

اإحياء ذكرى ا�ست�سهاد العربي بن مهيدي
زغيدي,  حل�شن  حممد  املوؤرخ  اأبرز 
العا�شمة,  باجلزائر  الأربعاء  اأم�ض 
»العبقرية و احلكمة« التي كان يتحلى 
بهما ال�شهيد العربي بن مهيدي, اأحد 
ال�شخ�شيات البارزة التي فجرت ثورة 
التحرير الوطنية و�رضح املوؤرخ خالل 
الذاكرة«  »منتدى  تنظيم  من  تكرمي 
الذكرى  مبنا�شبة  املجاهد,  ليومية 
املجاهد  هذا  ل�شت�شهاد  ال64 
كان  مهيدي  بن  »العربي  اأن  البا�شل, 

يتحلى 
ب�شخ�شية فريدة, فقد كان من اأولئك 
احلركة  اح�شان  يف  تربوا  الذين 
الوطنية و ثورة نوفمرب 1954, و عرف 

خا�شة بعبقريته و حكمته«.
انعك�شت  عبقريته  ان  اأ�شاف  و 
»تخطيطه  خالل  من  خا�ض  ب�شكل 

امل�شلحة  للمقاومة  ال�شرتاتيجي« 
مواجهة  يف  الوطنيني,  للمنا�شلني 
العا�شمة,  يف  الفرن�شي  ال�شتعمار 
مذكرا ب«قناعته بان الثورة ال�شعبية 
وحدها هي التي �شتمكن اجلزائريني 
فيما  �شيادتهم«ليف�شل  ا�شتعادة  من 
البطويل  الن�شايل  امل�شوار  يف  بعد 
املحررين  بني  من  كان  الذي  لذلك 
اىل   ,1954 نوفمرب  اول  لبيان  ال�شتة 
م�شطفى  و  بو�شياف  حممد  جانب 
و  الخ,  بلقا�شم  كرمي  و  بولعيد  بن 
مبكرة  �شن  يف  انخراطه  منذ  ذلك 
يف �شفوف الك�شافة ال�شالمية حيث 

ا�شبح قائدها.
املتدخل-  امل�شوؤولية -ي�شيف  وهي 
الق�شية  مل�شلحة  ا�شتغلها  التي 
ال�شباب  جتنيد  خالل  من  الوطنية 

اجلزائري, حول هذه الخرية, �شيما 
تنظيم  من  م�رضحية  ن�شاطات  عرب 
هذه املنظمة, قبل ان يتطرق ل�شياق 
اأثرت  التي  الثانية  العاملية  احلرب 
ب�شكل كبري على جمرى الحداث يف 
الن�شالية  الروؤية  اجلزائر, ف�شال عن 
كما  الوطني  التحرير  جي�ض  لقادة 
اأ�شار اإىل اأن »العربي بن مهيدي كان 
يف اأوت 1956, احد مهند�شي موؤمتر 
مما  ا�شغاله,  ترا�ض  الذي  ال�شومام 
حكمته«  و  بعبقريته  اعرتافا  اعترب 
الخري  هذا  بعبارة  يذكر  اأن  قبل 
ال�شارع,  اىل  بالثورة  »القوا  ال�شهرية 

يحت�شنها ال�شعب«.
اعرتاف  اإىل  اأي�شا  املوؤرخ  تطرق  و 
بيجار,  مار�شيل  الفرن�شي  الع�شكري 
الذي قاد معركة اجلزائر عندما قال 

عن هذا القائد للثورة اجلزائرية انه 
»مل يكن يعي�ض اإل ل�شتقالل بالده«, 
موؤكدا ان اعدامه جاء بناء »على امر 

�رضيح عرب مرا�شلة �رضية 
من  ال�شتعمارية  الدارة  اإىل  اأر�شلت 

باري�ض«.
الذي  مهيدي  بن  العربي  اأن  للتذكري 
)ام  مليلة  بعني   1923 �شنة  يف  ولد 
املنظمة  يف  ع�شوا  كان  البواقي(, 
ال�شعب  حلزب  التابعة  اخلا�شة 
اجلزائري, ثم حركة انت�شار احلريات 
موؤ�ش�شي  من  يعترب  و  الدميقراطية, 
جبهة التحرير الوطني, و مت توقيفه 
يف �شهر فرباير 1957, على يد اجلي�ض 
قبل  الفرن�شي خالل معركة اجلزائر 
ان يتم اعدامه دون حماكمة يف ليلة 3 

اىل 4 مار�ض من نف�ض ال�شنة.
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بواليات  االأ�صوات  تعالت 
ب�رضورة  املطالبة  البالد  جنوب 
�صناع  طرف  من  جاد  تدخل 
حماية  اأجل  من  بالبالد  القرار 
والبقول  احلبوب  تعاونية  مدير 
زغادة  �صفيان  بورقلة  اجلافة 
يحاولون  الذين  امل�صو�صني  من 

اال�صطياد يف املياه العكرة .
اجلمعيات  عديد  ممثلو  طالب 
والنا�صطون  الفاعلة  املحلية 
مبيدان الفالحة وتربية املوا�صي 
واالإبل بواليات ورقلة ، مترنا�صت 
، جانت ، اإيليزي ، عني قزام وعني 
العزيز  االأول عبد  الوزير   ، �صالح 
جراد ب�رضورة التدخل ال�صخ�صي 
والعاجل لدى كل من وزير الفالحة 
احلميد  عبد  الريفية  والتنمية 
للديوان  العام  املدير  و  حمداين 
املهني اجلزائري للحبوب حلماية 
والبقول  احلبوب  تعاونية   مدير 
�صفيان  ورقلة  بوالية  اجلافة 

الذين  امل�صو�صني  من  زغادة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اتهمهم 
املجيد تبون يف اأكرث من منا�صبة 
الكفاءات  نزاهة  يف  بامل�صككني 

الوطنية التي ي�رضب بها املثل .
يقول  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
بتمرنا�صت  االأمة  جمل�س  ع�صو 
احلدودية  املناطق  اأعيان  واأحد 
اخمادوا  خايف  بال�صكان  االآهلة 
�صفيان  ال�صاب  االإطار  ترقية  اأن 
زغادة اإىل جانب ثلة من الكفاءات 

�رضورة  بات  باجلنوب  العاملة 
الظروف  تقت�صيها  حتمية 
د�صتور  لتج�صيد م�صامني  احلالية 
وهو   ، اجلديدة  اجلمهورية 
لعبد  بالن�صبة  كان  التوجه  نف�س 
احلركة  من�صق  الزاوي  القادر 
املدين  واملجتمع  اجلمعوية 
را�صل  الذي  احلدودية  باملناطق 
طالبهم  و  بالبالد  القرار  �صناع 
�صام   من�صب  يف  املعني  برتقية 
الكثريون  اأجمع  حيث  بالدولة 

املناطق  واأعيان  اجلمعيات  من 
يف  اأحقيته  على  الكربى  اجلنوبية 
 ، الدولة  يف  �صام   من�صب  تقلد 
االأخري  هذا  اأن  علمنا  اإذا  خا�صة 
امل�صتثمرين  وب�صهادة  �صاهم 
امل�صاحة  زيادة  يف  ورقلة  بوالية 
جناحه  ن�صيان  دون  املزروعة 
الباهر يف فك العزلة عن املوالني 
واملربني بواليات  ورقلة ، ايليزي 

،جانت ،عني قزام ومترنا�صت  .
�صالح بعموري 

احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكن 
اليومني  خالل  بورقلة  ال�صابع 
يف  �صاب  توقيف  من  االأخريين 
العقد الثاين من العمر متورطا يف 
ق�صية ال�رضقة بالك�رض من داخل 

اإقامة جامعية .
تفا�صيل العملية متت عقب تلقي 
مفادها  �صكوى  االأمن  م�صالح 
بن  اجلامعية  االإقامة  تعر�س 
لل�رضقة  بورقلة  التلي  ال�صيخ 
 ، جمهولني  طرف  من  بالك�رض 
ليتم عقب ذلك مبا�رضة اإجراءات 
ظرف  يف  اأ�صفرت  التي  التحقيق 
هوية  حتديد  من  وجيز  زمني 
خطة  اإعداد  مت  اأين   ، الفاعل 
خاللها  من  جنح  حمكـمة  اأمنية 
ال�صابع  احل�صـري  االأمن  عنا�رض 
و�صط  تنقله  اأثناء  توقيفه  من 
اإىل  وحتويله  املدينة  اأحياء 
للتحقيق  اإخ�صاعه  مع  املقر 

 ، الق�صية  يف  تورطه  اأثبت  الذي 
جزائي  ق�صائي  ملف  اإجناز  ليتم 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  �صده 
الق�صائية املخت�صة ، التي اأحالته 
مبا�رضة اإىل جل�صة املثول الفوري 
واأ�صدرت يف حقه حكما باحلب�س 
ملدة �صنتيــن نافدا وغرامة مالية 
كتعوي�س  بـ150.000دج  قدرت 
قدرت  مالية  وغرامة  لل�صحية 
جرم  الرتكابه   ، بــ100.000دج 

ال�رضقة بالك�رض  .
يف  املذكورة  العملية  وتندرج 
ملخطط  ال�صارم  التطبيق  اطار 
الوطني  لالأمن  الوالئية  املديرية 
بالعا�صمة  املعروفة  بورقلة 
ال�رضقي   للجنوب  املركزية 
بهدف  امليدان  الحتالل  الهادف 
تطويق بوؤر االإجرام ب�صتى اأنواعها 

واأ�صكالها .
�أحمد باحلاج 

ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
و�صط  املخدرات  ترويج 
عنا�رض  متكن  ال�صعبية،  االأحياء 
دائرة  باأمن  الق�صائية  ال�رضطة 
االأخريين  اليومني  خالل  تقرت 
جماعة  لن�صاط  حد  و�صع  من   ،
اإجرامية منظمة تروج املخدرات 
من  �صفائح  خم�صة  حجز  مع 
اأفاد   . املعالج   الكيف  مادة 
واالت�صال  االإعالم  خللية  بيان 
اأمن  العامة مبديرية  والعالقات 
حت�صلت  قد  كانت  ورقلة  والية 
منه  ن�صخة  »الو�صط«على  يومية 
ا�صتغالل  العملية متت عقب  اأن 
م�صالح االأمن ملعلومات مفادها 
املخدرات  برتويج  �صاب  قيام 
مبا�رضة  ليتم   ، ال�صباب  و�صط 
والتحري  البحث  عمليات 
ال�صمات  بتحديد  توجت  التي 
واإعداد  فيه  للم�صتبه  اجل�صدية 
من  جنح   ، حمكمة  اأمنية  خطة 

خاللها عنا�رض �رضطة تقرت من 
توقيفه اأثناء تنقله باأحد االأحياء 
لعملية  اإخ�صاعه  واأثناء  ال�صعبية 
بحوزته  عرث  اجل�صدي  التلم�س 
قدر  املخدرات  من  كمية  على 
وزنها باأزيد من ن�صف كلغ جمزاأة 
�صفائح  خم�صــ05ــة  �صكل  على 
مقر  اإىل  مبا�رضة  حتويله  ليتم   ،
اأمن الدائرة واإخ�صاعه للتحقيق 
مت  التحقيق  اأطوار  واأثناء   ،
واإجناز  الثالثة  �رضكائه  توقيف 
االأربعة  �صد  ق�صائية  ملفات 
اأمام  وتقدميهم  فيهم  امل�صتبه 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
اأمر  حقهم  يف  اأ�صدرت  التي 
جناية  يف  لتورطهم  اإيداع 
م�رضوعة  غري  بطريقة  القيام 
البيع  ق�صد  وال�رضاء  باحل�صول 
جماعة  اإطار  يف  خمدرة  ملواد 

اإجرامية منظمة .
�أحمد باحلاج 

جمعيات فاعلة و�أعيان �حلدود رفعو�  تزكيات لرتقيته 

.      �لز�وي :جمهود�ت زغادة تغطي على ف�صل �لكثريين 

�أمن والية ورقلة 

�أمن تقرت  ملف » تطهري« �لعقار باجلنوب

مطالب بحماية مدير تعاونية احلبوب بورقلة 

�سارق الإقامة اجلامعية بن 
ال�سيخ تلي  يف  قب�سة الأمن  

اأخطر  جماعة اإجرامية تروج 
املخدرات يف قب�سة الأمن

 احلرب على امل�ستثمرين الفالحني الوهميني
  تقرتب واليات غرد�ية ورقلة �أدر�رمترن��صت �إليزي ب�صكرة وب�صار، من �إنهاء �لعمل على 

ملف » تطهري« �لعقار �لفالحي، بعد �أن �أكملت عملية ��صرتجاع ما ال يقل عن 512 �ألف هكتار 
من رجال �أعمال و�أبناء و�أقارب م�صوؤولني �صابقني يف �إطار عملية بد�أت  يف 2019.

 �أحمد باحلاج  

مئات  ا�صرتجاع   عملية  جاءت 
العقار  الهكتارات من  اآالف 
اجلنوب  يف  الفالحي املحتل  
النطاق  وا�صعة  تدابري  �صمن 
بداأت يف الفرتة بني �صهري افريل 
  3 على  وجاءت   ،  2019 وماي 
اأي  منع  هو  االأول  حماور املحور 
االأرا�صي  ملكية  لعقود  ا�صتغالل 
على  احل�صول  اأجل  من  الفالحية 
عليه  درج  ما  وهو  بنكية،  قرو�س 
االأعمال  رجال  من  كبري  عدد 
الثاين  املحور  اأما  املعروفني، 
ا�صتنزاف العقار  فهو وقف عملية 
الفالحي  لال�صت�صالح  القابل 
وهي  اأهمية  االأكرث  املناطق  يف 
املناطق التي تتواجد فيها  املياه 
قابل  عمق   يف  اجلوفية 
باتت  املواقع  هذه  لال�صتغالل، 
جتارية  قيمة  ذات  �صنوات  منذ 
بها  اال�صت�صالح  �صهولة   ب�صب 
يف  العملية  �صملت  ن�صبيا،  وقد  
اإلغاء  عملية  ت�رضيع  املحور  هذا 
ا�صتفادة  املئات من امل�صتفيدين 
الذين مل يبا�رضو ا اأي ن�صاط  منذ 
اأن �صدرت لهم قرارات اال�صتفادة 
االأخري هو  التحقيق  يف  ،املحور 
عمليات بيع وتنازل  وتاأجري الأرا�س  

لال�صتغالل  واال�صت�صالح  قابلة 
واليات  و ا�صرتجعت   ، الفالحي 
ورقلة ،اأدرار،  الوادي  غرداية ، 
،مترنا�صت واإليزي  اأكرث  ب�صار 
قد  كانت  مليون هكتار  ن�صف  من 
تخ�صي�صها  �صابق  وقت  قررت يف 
ل�صالح  الفالحي  لال�صت�صالح 
والة  وزراء  اأعمال واأقارب  رجال 
�صابقني  وم�صوؤولني  جمهورية 
من  بتدخل  ومواطنني عاديني 
وك�صف م�صدر  �صابقني،  م�صوؤولني 
من فرع الديوان الوطني لالأرا�صي 
ا�صتملت  الفالحية اأن العملية هذه 
هو  االأول  ال�صق  �صقني   على 
وجتميد  اال�صتفادة  قرارات  اإلغاء 
امللفات  درا�صة  جلان  عمل 
تزال  ما  التي  للملفات  بالن�صبة 
االإجراءات   ووقف  الدرا�صة  قيد 
باملوافقة  اخلا�صة  االإدارية  
 ، امللكية  اإ�صدار عقود  قبل 
التي  احلاالت  وحتويل ع�رضات 
ملكية  عقود  ب�صاأنها  �صدرت 
فيها،  للنظر  العدالة  على  نهائية 
اأن واليات  وك�صف امل�صدر ذاته   
عام  يف  بداأت  قد  اجلنوب كانت 
2018 عملية وا�صعة لتطهري العقار 
هذه  وكانت  باجلنوب  الفالحي 
العملية هي الثانية بعد عملية اأوىل 
م�صتوى  على   2016 عام  بداأت يف 

واأدرار،اإال  غرداية  واليات 
العمليتني االأوىل والثانية  اأن 
�صملت  وقد  حمت�صمتني.  كانتا 
والوادي  غرداية  واليتي  العملية 
الطلب  زيادة  ب�صبب  حتديدا 
الفالحية  االأرا�صي  على 
م�صدرنا  ، وك�صف  بالواليتني 
التطهريوالتحقيقات  عملية  ،اأن 
وجود  عن  ك�صفت  متت  التي 
بالتنازل  خطرية تتعلق  جتاوزات 
قبل  من  فالحية  وتاأجرياأرا�س  
ا�صتغلوا قرارات  م�صتثمرين 
خم�ص�صة  اأرا�س   من  اال�صتفادة 

اأجل  من  الفالحي  لال�صت�صالح 
حتقيق عائدات مادية ب�صكل غري 
دوائر  عدة  قامت  ،وقد  قانوين 
هوية االأ�صخا�س  من  بالتاأكد 
اال�صتثمار  يبا�رضون   الذين 
والة   ن  اأ م�صدرعليم  وك�صف   ،
الواليات  يف  اجلمهورية 
مديري  من  طلبوا  املعنية 
ع�رضات  الدولة  حتويل  اأمالك 
�صدرت  الذين  من  امل�صتفيدين 
لهم عقود ملكية على العدالة من  
خمالفة  ب�صبب  العقود  اإلغاء  اأجل 

امل�صتفيدين للبنود.
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اأخبار اجلنوب

�أمن والية مترن��صت  

  حجز 289 قارورة من امل�سروبات الكحولية     
متكن عنا�رض الفرقة املتنقلة لل�رضطة 
من  مترنا�صت  والية  باأمن  الق�صائية 
العمر 49 �صنة  من  يبلغ  �صخ�س  توقيف 
متورطا يف ق�صية نقل وبيع امل�رضوبات 

الكحولية بدون رخ�صة .
واالت�صال  االإعالم  خللية  بيان  ك�صف 

والية  اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية  حت�صلت  قد  كانت  مترنا�صت 
اأن  وقائع  منه  ن�صخة  »على  »الو�صط 
معلومات  ورود  اإىل  تعود  الق�صية 
و  بنقل  يقوم  �صخ�س  وجود  موؤكدة عن 
رخ�صة  دون  الكحولية  امل�رضوبات  بيع 

بوا�صطة مركبته ، عليه مت اإعداد خطة 
امل�صتبه  بتوقيف  كللت   ، حمكمة  اأمنية 
اأثناء   ، �صياحية  مركبة  منت  على  فيه 
من  معتربة  كمية  �صبط  مت  تفتي�صها 
الكحولية خمتلفة االأحجام  امل�رضوبات 
بـ 289  االإجمايل  االأنواع قدر عددها  و 

املحجوزات  رفقة  حتويله  ،ليتم  وحدة 
الق�صية بعد  للم�صلحة وفتح حتقيق يف 
اإجناز  مت  التحقيق،  اإجراءات  ا�صتكمال 
ملف ق�صائي للم�صتبه فيه وتقدميه اأمام 

اجلهات الق�صائية املخت�صة .
�صيخ مدقن 
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املجاهد حممد بن امبارك غرنوق
و نظرا ل�سظف العي�ش و ق�ساوة الطبيعة و 
�سعوبة احلياة و ت�سييق الفرن�سيني ا�سطر 
عا�ش  اأين  تون�ش  اإىل  الهجرة  اإىل  غرنوق 
فيها عزيزا مكرما بني قوم مل يعتربوه اإال 
قد جمع  و  ال  كيف  بارا  اإبنا  و  كرميا  اأخا 
و  ثقة  حمل  منه  جعلت  خ�ساال  و  �سفات 
اعجاب كل من عرفه ،حيث ي�سفه �سديقه 
خفيف  باأنه"  قمعون  عا�سوري  االأ�ستاذ 
ذو  املُحيا،كرمي  الطوية،طلق  الروح،�سليم 
حكيما  فكره  يف  متفتحة،�سابا  �سخ�سية 
اإىل  اإ�سافة  ،فوجد   " متوا�سع  و  رزينا  و 
العي�ش  اأ�سباب  تون�ش  يف  الرتحاب،وجد 
الكرمي مما �ساعده يف تكوين علمي و ثوري 
جعله يكتب ا�سمه يف التاريخ مبداد من ذهب 
،و يُخلّد نف�سه مع ال�سهداء و املجاهدين 
و ال�ساحلني من بني الذين ا�سطفاهم اهلل 
يف قوله " منهم من ق�سى نحبه و منهم من 

ينتظر و ما بدلوا تبديال" 
الثورة و كان �ساعدا من  جاهد بنف�سه يف 
حيث  اال�ستقالل  بعد  اجلزائر  �سواعد 
،اأين  املعرفة  و  العلم  لنهل  طريقه  وا�سل 
حت�سل على عدة �سهادات و كفاءات منها 

،�سهادة االأهلية و �سهادة الكفاءة العليا 
الدرو�ش  نهاية  �سهادة  اإىل  ،اإ�سافة 
ثم  باجلامعة  لاللتحاق  التح�سريية 
�سهادة اللي�سان�ش يف التاريخ من جامعة 
وظائف  عدة  �سغل  ،بعدها  اجلزائر 
منها  التدري�ش  و  العلم  ميدان  كلها يف 
معلم ابتدائي ثم مدير ابتدائية و مدير 
مدر�سة اأ�سا�سية ثم مفت�ش يف الرتبية . 
مبارك  بن  حممد  املجاهد  عنا  رحل 
غرنوق يوم 28�سبتمرب2020 تاركا ورائه 
اإرثا من الن�سال  ومذكرات وّثقت حقبة 

مهمة من جهاده و تاريخنا. 

ن�ضاطه الثوري:

اأول  الثوري يف  ن�ساطه  بداأ حممد غرنوق 
االأمر يف تون�ش بعدما انخرط يف �سفوف 
يحمل  كان  الذي  لل�سغل  التون�سي  االحتاد 
على  التون�سيني  املواطنني  و  العمال  هم 
ال�سهداء  من  قوافل  قدم  و  �سواء  حد 
،ثم  ح�ساد  فرحات  ال�سهيد  راأ�سهم  على 
التون�سي  الد�ستوري  احلزب  االنخراط يف 
لي�سغل من�سب رئي�ش جلنة التحكيم التابعة 
ل�سعبة البلدية تون�ش ،هذا االأمر �ساعد يف 
تكوينه �سيا�سيا مما اأّهله ليلعب دروا مهما 
يف الثورة التحريرية فيما بعد .دون لنا هذا 
جاءت  التي  مذكراته  يف  الثوري  الن�ساط 
مبارك  بن  حممد  مذكرات  عنوان"  حتت 
غرنوق " ،حيث تعترب هذه املذكرات مادة 
ثورتنا  بتاريخ  �سغوف  باحث  لكل  د�سمة 
التي  االأحداث  قيمة  يف  اأهميتها  تكمن 
نقلها لنا و عاي�سها اأو عاي�ش جزء منها مثل 
ق�سية ال�سهيد ال�سعيد عبد احلي و املوقف 
التون�سي منها ،عبا�ش لغرور ،اخلالف بعد 
موؤمتر ال�سومام و قدوم حم�سا�ش اإىل تون�ش 
،�سخ�سية طالب العربي ،كما حاول ت�سليط 
املجاهدة  ال�سخ�سيات  بع�ش  عن  ال�سوء 
املغمورة مثل ال�سهيد العربي بني ،ال�سهيد 
�سكريي  علي  ،ال�سهيد  رم�سان  دروين 
التي  االأخرى  املوا�سيع  ،وبع�ش  وغريهم 
�سلّط عليها ال�سوء لتكون اإ�سافة للباحثني 
اأن  العجالة  .�ساأحاول يف هذه  املهتمني  و 
الثوري من خالل  ن�ساطه  و  م�سواره  اأتتبع 

ذكر بع�ش ما جاء يف مذكراته. 
ال�سعيد  ال�سهيد  ق�سية  بخ�سو�ش  �سهادته 
عبد  ال�سعيد  ق�سية  تزل  :ال  احلي  عبد 
يومنا  اإىل  احلرب  من  الكثري  ت�سيل  احلي 

وتنفيذ  اعتقاله  وظروف  واأ�سباب  هذا 
حكم االعدام فيه من طرف عمر اوعمران 
على  �ساهدا  غرنوق  حممد  كان  ،حيث 
كمجاهدي  عملهم  اأن  اأكد  اأحداثها،الذي 
جمع  يتعد  مل   55/54 بني  التحرير  جي�ش 
و  ل�سلطة  احرتاما  للثورة  �رسا  االأموال 
يت�سببون  ال  حتى  امل�سيف  البلد  قوانني 
واالأمر  االأمن  اأن  باعتبار  م�ساكل  يف  له 
اختيار  مت  ،وقد  الفرن�سيني  بيد  يزال  ال 
ومتثيل  قيادة  ملهمة  احلي  عبد  ال�سعيد 
من حكمة  به  يتمتع  تون�ش ملا  اجلبهة يف 
العمل  على  ،فاجمعوا  واإخال�ش  و�سدق 
حتت �سلطته ،ا�ستطاع خالل فرتة ق�سرية 
من توطيد ركائز جي�ش التحرير يف تون�ش 
التكوين  او  الدعاية  اأو  التجنيد  يف  �سواء 
بداية  حتى  احلال  هذا  على  االأمر  ،وبقي 
بالتغري،يُرجع  االأمور  بداأت  اأين   1956
قوة  ت�رسب  اإىل  املذكرات  �ساحب  �سببها 
الثورة  داخل  اإىل  فرن�سا  من  بدعم  ثالثة 
التحريرية خا�سة بعد ا�ست�سهاد بن بولعيد 
من   تعليماته  يتلقى  احلي  عبد  اأ�سبح  اأين 
ال�سهيد عبا�ش لغرور،لكن التغري او اخلطاأ 

احلي  عبد  فيه  وقع  الذي  اال�سرتاتيجي 
و�رّسع بنهايته هو دعمه جلناح ال�سالح بن 
يو�سف يف �رساعه �سد بورقيبة ،اأدى هذا 
اع�ساء جماعته  بني  اإىل خلق �رسح  االأمر 
جعل  ال�سالح،مما  ا�ستعمال  حلد  و�سل 
التدخل  اإىل  غرنوق-  ح�سب  احلكومة- 
مكيدة  بتدبري  احلي  عبد  خ�سوم  ل�سالح 
التون�سية  ال�سلطات  خاللها  ا�ستطاعت 
القب�ش  اإلقاء  علي  بن  حمجوب  بقيادة 
و  ليال  احلي  عبد  ال�سعيد  جماعة  على 
ان�سانية  وغري  اخالقية  غري  بطريقة 
،متحججني باأن ذلك جاء باأوامر من قيادة 
جمل�ش الثورة،هذه االأخرية  يقول �ساحب 
اأنها كونت جمل�ش  املذكرات يف �سهادته  
مبحاكمة باأمر من اأوعمران وي�رسف عليه 
 13 على  باالإعدام  احلكم  مت  اأين  اإيدير 
جماهد منهم عبا�ش لغرور و ال�سعيد عبد 
ال�سيد غرنوق  احلي ،هذا احلكم مل يقبله 
يحكم  موؤامرة،فكيف  وجود  اإىل  واأملح  بل 
الفو�سى  بتهمة  جماهدين  على  باالإعدام 
مثل  ال�رسيعة،الفو�سوي  احكام  ،ففي 
ال�سفيه يكفي اإبعاده عن امل�سوؤولية وفقط 

ولي�ش االعدام.
قيادة  حتت  االأورا�ش  يف  الثورة  تنظيم 
تطرق  التي  املوا�سيع  من  بولعيد:  بن 
امبارك غرنوق يف  بن  اإليها تطرق حممد 
مذكراته تنظيم الثورة يف االأورا�ش بقيادة 
بولعيد،رفقة كل من  بن  ال�سهيد م�سطفى 
عمر  ،ابن  ب�سري  لغرور،�سيحاين  عبا�ش 
اجلياليل ،عاجل عجول وغريهم من خالل 
عني  قرب  بالقلعة   1955 جانفي  اجتماع 
باجلبل  طرة  بوادي  اآخر  اجتماع  و  �سنني 

اخلطوط  فيهما  ر�ّسموا  االأبي�ش،اأين 
مواجهة  خطة  ،�سبط  للثورة  العري�سة 
للت�سيري  القيادية  املناطق  ،وتق�سيم  العدو 
:حمة خل�رس  يلي  كما  كانت  التي  احلربي 
اجليالين  عمر  ،بن  واد�سوف  منطقة  على 
�رسيط  اجلنوبية،لزهر  ال�رسقية  باحلدود 
ناحية اأم الكماكم،كما اأُ�سندت القيادة لكل 
،عبا�ش  عجول  ب�سري،عاجل  �سيحاين  من 
كانت  و  حني  �سيدي  الب�سري  و  لغرور 
واجلبل  جديدة  وادي  مناطق  �سمن  تعمل 
مذكرات  تناولت  بربال.كما  وبني  االأبي�ش 
غرنوق ظهور بع�ش امل�ساكل  حول خالفة 
بن بولعيد بعد اعتقاله �سنة 1955،مبطالبة 
بدل  خالفته  عمر  �سقيقه  من  البع�ش 
عن  غريب  االأخري  هذا  باعتبار  �سيحاين 
يف  انت�رس  �سيحاين  الب�سري  ،لكن  املنطقة 
الثورة،فقام  ع�سد  تقوية  من  وزاد  االأخري 
بتعيني كل من لزهر �رسيط على بئر العاتر 
البوق�سي  ،عمر  الونزة  على  عفيف  ،علي 
ناحية  على  الوردي  قتال  و  �سدراته  على 
�سوق اهرا�ش ،من جهة اأخرى حاول دعم 
الثورة وطنيا باإر�ساله حممود بوالطمني اإىل 

ال�سمال الق�سنطيني و عبد القادر اآكلي اإىل 
املنطقة الثالثة اللذين ا�ست�سهدا يف كمني 
الذي  الوقت  بوعريرج،يف  برج  نواحي  يف 
كان ينوي ار�سال عمر البوق�سي اإىل الغرب 

.
موقف  و  �سيحاين  نهاية  و  اجلرف  معركة 
عبا�ش لغرور من بن بولعيد و مقتل جبار 
مبارك  غرنوق:يعود  مذكرات  يف  عمر 
غرنوق اإىل معركة اجلرف ال�سهرية ،وذلك  
عزم  عن  خن�سلة  با�سااآغا  اخربه  بعدما 
النمام�سة  جلبال  مب�سح  للقيام  فرن�سا 
،لكن  تون�ش  اإىل  باملغادرة  ،ون�سحه 
الإثبات  مواتية  الفر�سة  ان  وجد  �سيحاين 
النف�ش فدعا اإىل اجتماع يف وادي اجلرف 
الدفاع  على  النا�ش  يحث  خطيبا  فيه  قام 
ال  قال:"  حيث  واللغة  والدين  الوطن  عن 
وطنه،واجلزائر  عن  يدافع  ال  ممن  حياة 
ملك لل�سعب اجلزائري ولي�ش لفرن�سا �سرب 
احل�سور  بني  من  اأن  �سك  ،وال  فيها  واحد 
من ي�سارع بالتبليغ عنا ،ولهوؤالء نقول :بلّغوا 
باأمانة عن حقيقة املجاهدين.."،  فرن�سا 
لق�سية  التطرق  اإىل  غرنوق  ينتقل  بعدها 
قتال،  الوردي  ل�سان  على  �سيحاين  ت�سفية 
ق�سية  منها  قدمية  اأ�سباب  اإىل  تعود  التي 
م�سعود معا�ش ومعمر ملعايف من جمموعة 
�سيحاين  اإر�سال  اإىل  اإ�سافة  لغرور،  عبا�ش 
زيغود،  بناء على  الثانية  للمنطقة  الأ�سلحة 
من  ف�سيلة  بتجهيز  �سيحاين  قام  حيث 
املجاهدين ب24 ر�سا�ش مرفقني بر�سالة 
"اإن  فيها  جاء  يو�سف  زيغود  اإىل  كتبها 
ال�رسق  من  ننتظرها  كنا  التي  االأ�سلحة  
مل تاأت بعد، و ما اأ�سلناه اإليكم قد غنمناه 

فمن  الف�سيلة  اأفراد  اأما  ال�سهداء،  بدم 
به،  فاحتفظ  معكم  البقاء  يف  منهم  رغب 
ل  ف�سّ من  واأما  �سالحه،  من  ُتردوه  واأال 
بها"،  يعود  مدنية  ببندقية  فزوده  العودة 
زيغود  رفاق  بها  يعمل  مل  الو�سية  اأن  غري 
بنادق �سيد  بثالثة  يعودون  تركوهم  الذين 
اأين  غرغر  واد  يف  كمني  و�سادفوا  فقط 
نائبه  ا�ستغله  االأمر  كلهم، هذا  ا�ست�سهدوا 
عبا�ش لغرور و اخذ يتحني الفر�سة متهما 
الإ�سعاف  �سيحاين  وحماولة  باجلهوية  اإياه 
اأن  قتال  الوردي  ويعترب  االأوىل،  املنطقة 
�سيحاين ذهب �سحية لل�رساع بني ال�سالح 
اإر�سال  حاول  اأين  بورقيبة،  و  يو�سف  بن 
اأخرى  نقطة   ، بورقيبة  لت�سفية  فدائيني 
موقف  وهي  املذكرات،  تناولتها  مهمة 
عبا�ش لغرور من بن بولعيد بعد فراره من 
ال�سجن �سهر نوفمرب 1955،حيث طلب من 
املجاهدين اأخذ احلذر و احليطة منه الأنه 
اأن تكون فرن�سا �سّهلت فراره  من املمكن 
لفتح مفاو�سات معه. يف نف�ش ال�سياق جاء 
جبار  مقتل  اأن  على  املذكرات حديث  يف 
حل�سور  االمتثال  رف�سه  ب�سبب  كان  عمر 
،حيث  لغرور  و  عجول  مع  اجتماع 
عبد  م�ساعده  باإر�سال  عجول  قام 
بدون  قتله  الذي  عثماين  الوهاب 
البقية.و يعترب  ا�ست�سارة  اأو  حماكمة 
عمر  جبار  ت�سفية  ان  الوردي  قتال 
�سيحاين  اأن�سار  لت�سفية  تتمة  كانت 
مثلما جاء يف الر�سالة التي بعث بها 
عثماين اإىل عجول "لقد بداأنا بجبار 
ان  بعد  و   ،" �ستاأتي  لبقية  وا  عمر 
الوردي  قتال  يد  الر�سالة يف  وقعت 
يف  التغيريات  من  جمموعة  حدثت 
القيادة يف املنطقة مثل ا�ستخالف 

عمارة بوقالز على �سوق اهرا�ش.
يذكر  ال�سومام:  و  النمام�سة  قيادة 
نهاية  بعد  انه  غرنوق  املرحوم 
اأحمد  �سي  بلة  بن  اأر�سل  ال�سومام  موؤمتر 
بوزيدي ثم عبد الكرمي ال�سويف اإىل منطقة 
النمام�سة الأجل رف�ش قراراته، يف الوقت 
اإىل  النمام�سة  قيادة  فيه  خرجت  الذي 
تون�ش من اأجل لقاء اأحمد حم�سا�ش الذي 
جاء بتعليمات من بن بلة و خي�رس لنف�ش 
و  لغرور  فاإن  املذكرات  وح�سب  الغر�ش، 
بجماعة  ال  مقتنعني  يكونوا  مل  جماعته 
يفكرون  كانوا  لذلك  اخلارج  وال  الداخل 
فدبروا   ، الثورة  قيادة  عن  اخلروج  يف 
جاءت  النمام�سة  قيادة  لت�سفية  موؤامرة 
بداأت  هنا  ومن  املذكرات.  يف  تفا�سيلها 
يف  الثورة  قواعد  على  اال�ستيالء  حماولة 
تون�ش م�ستغلني حادثة اختطاف الطائرة، 
ا�ست�سالم  م�رس،  على  الثالثي  العدوان 
و  �رسيط  لزهر  حتييد  و  عجول  عاجل 

جماعته.
هذا التطاحن يعتربه �ساحب املذكرات اأنه 
انعك�ش �سلبا على الثورة واأ�س�ش  ل�سيا�سة 
اأن  اإال  الد�سي�سة.  و  التاآمر  و  االغتياالت 
بالق�سية  الرجال  اإميان  و  الثورة  عبقرية 
كان اكرب من طموحاتهم ال�سخ�سية، فكانت 

الثورة هي من انت�رست يف االأخري. 
كل  عن  للحديث  هنا  الوقت  يكفي  ال 
الأنها  املذكرات  يف  الواردة  التفا�سيل 
عاجلت نقاطا ال تزال حمل بحث وتدقيق 
املرحوم  يكون  هذا  رغم  لكن  وتاأكيد، 
اأحداثا هامة،  لنا  وّثق  قد  مبارك غرنوق 
اإما ك�ساهد عليها اأو قريبا منها نقلها عن 

�سهود ثقاة.
رحم اهلل املجاهد حممد بن مبارك 

غرنوق وكل من �ضحى من اجل اجلزائر     

بقلم الدكتور حممد قدور/ 
املركز اجلامعي عبد اهلل 

مر�ضلي -تيبازة

ذكرث هم املجاهدين 
الذين �ضجلوا اإ�ضمهم 

باأحرف من ذهب لكنهم 
اختاروا الظل بعد 

اال�ضتقالل و موا�ضلة 
رحلة اجلهاد ببناء 

الوطن و العلم ، يف هذه 
الورقة �ضاأتناول ال�ضيد 

حممد ابن مبارك غرنوق 
ابن قمار الذي عاي�ش 

مراحل مهمة من الثورة 
و �ضجلها لنا يف مذكراته 

لتكون عونا يف ك�ضف 
احلقيقة و كتابة تاريخ 

ثورتنا باأقالم ثورية 
�ضاهمت يف اال�ضتقالل 

و البناء ولد املجاهد 
حممد ابن مبارك غرنوق 
يوم20 ماي 1928 مبدينة 

قمار )واد �ضوف( مدينة 
العلم و اجلهاد ، اأين 

تلقى فيها تعليمه االأول 
على يد ال�ضيخ اأحمد 

خل�ضر  يف اجلامع العتيق 
املعروف با�ضم "جامع 
�ضيدي امل�ضعود"،ثم 

وا�ضل تعليمه الديني 
يف زاوية الطريقة 
التيجانية  على يد 

ال�ضيخ بلقا�ضم حوري ،ثم 
اكمل تعليمه يف املدر�ضة 

الفرن�ضية .
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فالدعوة اإىل امل�شاركة االنتخابية جزء 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  اإىل  الدعوة  من 
اأ�شا�شها لكن  التي هي دعوة عامة يف 
من  اأما  ال�شيا�شة متار�س مبن ح�رض، 
غاب عن الدعوة اإمنا يكون قد اأق�شى 
نف�شه بنف�شه. ويبني تبون موقفه هذا 
ا�شتثناء يف  ت�شكل  اأن اجلزائر ال  على 
بالفعل  االهتمام  قلة  حيث  من  العامل 
ال�شيا�شي فقد بينت الدرا�شات، ح�شب 
يف  يتجاوز  ال  االهتمام  هذا  اأن  قوله، 
ال�شكان  عدد  ربع  االأحوال  اأح�شن 
بالرغم من اأن تاأثري ال�شيا�شات ي�شمل 
تنعك�س  ما  وغالبا  البلد  �شكان  جميع 
�شلبياتها على االأرباع الثالثة االأخرى.

املخت�شني  لدى  الت�شاوؤل  ويجري 
وعلوم  ال�شيا�شي  االجتماع  علم  يف 
االنتخابات  جدوى  عن  ال�شيا�شة 
يوجد  مل  موروثة  دميقراطية  كاآلية 
اأن  ميكن  وهل  اليوم،  اإىل  بديل  لها 
جند اآليات اأخرى بجانبها ت�شمن اأكرب 
ال�شيا�شي  بالفعل  االهتمام  من  قدر 
وامل�شاركة يف �شنع القرار على جميع 
االأنظمة  اأن  �شك  ال  امل�شتويات. 
مل  العامل  يف  الدميقراطية  ال�شيا�شية 
كاآلية  االنتخاب  عن  بديال  بعد  جتد 
موروثة عن الدميقراطية البورجوازية 
الليربالية لتن�شيب عامة ال�شعب حكما 
املتنازعة  البورجوازية  االأطراف  بني 
على احلكم وتبنتها االأنظمة اال�شرتاكية 
داخل  املناف�شة  لتنظيم  داخلية  كاآلية 

االأطر ال�شمولية االأحادية.
تهتم  تعد  مل  ال�شعوب  اأن  غري 
باالنتخابات اأو تعتربها و�شيلة للتغيري 
اإذ مل تنجح بف�شلها يف اإحداث حتول 

على  املهيمنة  الطبقات  يف  كبري 
م�شحكة  لعبة  اأ�شحت  بل  املجتمع 
ال�شيا�شية  النخب  يف  الثقة  لتجديد 
منوذجية  دول  عرفت  فقد  القائمة، 
الليربالية  الدميقراطية  املمار�شة  يف 
البورجوازية على غرار فرن�شا واأملانيا 
غرار  على  الدميقراطية  وامللكيات 
االأحوال  اأح�شن  واإ�شبانيا يف  بريطانيا 
القيادة  من  قدمية  الأمناط  ر�شكلة 
تداول  اإىل  الو�شول  دون  ال�شيا�شية 
هذه  اكت�شفت  فقد  لل�شلطة.  حقيقي 
يقال  ما  اأن  الزمن  مرور  مع  ال�شعوب 
لل�شعوب  فر�شة  االنتخابات  اأن  عن 
املح�شن  وجتازي  امل�شيء  لتعاقب 
هو  اإمنا  والدولة  ال�شلطة  دم  وجتدد 
اليوم  اإىل  زلنا  ال  اإذ  كربى،  اأكذوبة 
اأوروبا  يف  �شيا�شية  باأ�شماء  نحتفظ 
الغربية عمرت يف ال�شلطة لعقود مثل 
اأو جاك  فران�شوا ميرتان  ما هو حال 
دي�شتان  وجي�شكار  با�شكوا  اأو  �شرياك 
واأجنيال  كول  وهيلموت  فرن�شا  يف 
عن  احلديث  دون  اأملانيا  يف  مريكل 
هيمنة  عن  ف�شال  الرو�شية،  القيادات 
عن  املوروثة  التقليدية  االأحزاب 
على  الباردة  للحرب  االأوىل  البدايات 
التي  الهيمنة  تلك  ال�شيا�شي،  امل�شهد 
تيار  �شعود  ظاهريا  ولو  زعزعها 
الرئي�س  يقوده  الذي  ت�شري"  "فرن�شا 

الفرن�شي احلايل اإميانويل ماكرون.
انتهت  واإن  حتى  االنتخابات،  اأن  غري 
الغرب  يف  للتداول  كاآلية  �شالحيتها 
ومربر  �شالحيتها  فاإن  الليربايل، 
لدى  قائمني  يزاالن  ال  وجودها 
باملمار�شة  العهد  حديثة  ال�شعوب 

والدميقراطية،  التعددية  ال�شيا�شية 
�شمان  جمرد  تتعدى  وظيفتها  اأن  اإذ 
ال�شلطة  على  و�شل�س  �شلمي  تداول 
اأخرى  مقت�شيات  اإىل  لتتو�شع  والقرار 
الدميقراطية  املمار�شة  بتطور  تتعلق 
القنوات  عن  بديال  واتخاذها  ذاتها 
االأخرى للتاأثر على �شنع الراأي والقرار 

مثل اللجوء اإىل العنف.
بوتفليقة  الرئي�س  و�شع   1999 عام  يف 
املناف�شني  ان�شحاب  بعد  حرج  يف 
الرئا�شة.  انتخابات  يف  له  ال�شتة 
ويذكر اأنه يف لقاء مع اأ�شحاب القرار 
اإذا  باالن�شحاب  اأي�شا  اآنذاك هدد هو 
على  االنتخابات  تلك  يف  يتح�شل  مل 
الن�شبة ذاتها التي حت�شل عليها �شابقه 
اليامني زروال عام 1995. فكان له ما 
اأراد الأن بوتفليقة يعلم اأن فوزه بن�شبة 
من  وحتد  جانبه  ت�شعف  قد  �شئيلة 
�شتجعله  بل  القرار  اتخاذ  يف  حريته 
عر�شة ل�شغوط اأطراف ال�شلطة. ومع 
ح�شوله على ما اأراد ارتاأى اأن يعو�س 
ال�رضعية  يف  ه�شا�شة  اعتربه  عما 
قانون  م�رضوع  على  ا�شتفتاء  بتنظيم 
الوئام املدين بالرغم من اأنه كان قادرا 
اإن  ويقال  الربملان.  عرب  متريره  على 
�رضعيته  بتح�شني  بوتفليقة  اهتمام 
القوة  م�شتوى  من  انتخابه  وحتويل 
ال�شيا�شية  القوة  م�شتوى  اإىل  القانونية 
اأ�رضف  اأنه  لدرجة  جدا  قويا  كان 
وا�شعة  حت�شي�شية  حملة  على  بنف�شه 
اجلمهورية  واليات  كل  خاللها  جاب 
اآنذاك لالنت�شار لقانون الوئام املدين 
يف الظاهر ولتلميع �شورته والتعوي�س 

عن ال�رضعية العرجاء يف الباطن.

من  بالرغم  ال�شابق،  الرئي�س  يكن  مل   
وال  الد�شتور  باحرتام  اهتمامه  عدم 
القانون حتى من جانبه  اإىل  باالمتثال 
الربملان  لثقل  اهتماما  يعري  ال�شكلي، 
اعتبار  على  حر�شا  اأكرث  كان  فقد 
ال�رضعية عامال حا�شما يف تعامله مع 
املوؤ�ش�شات "املنتخبة". لقد كان ينظر 
ال�شفلى  الغرفة  وال�شيما  الربملان  اإىل 
منه ب�شيء من االزدراء فلم يلق اأمامه 
اأجانب  روؤ�شاء  بعك�س  خطابا  يوما 
وفران�شوا  �شرياك  جاك  اأمثال  من 
اإ�شدار  على  حري�شا  كان  بل  هوالند 
اأهم القوانني التي تهم حياة البلد عن 
دورتي  بني  الرئا�شية  االأمريات  طريق 
االأخري  لهذا  يعطي  ال  لكي  الربملان 
عليها  وامل�شادقة  مناق�شتها  فر�شة 
من منطلق اأن الربملان منتوج م�شاركة 

�شعيفة وعرجاء يف االنتخابات.
من  �شنة  ع�رضين  بعد  اأي   ،2019 ويف 
ال�شابق  الرئي�س  خ�شع  حكمه،  بداية 
خرج  بعدما  ذاته  االأول  لالمتحان 
ليهتفوا  اجلزائريني  من  املاليني 
من  الهائلة  لالأعداد  كان  برحيله. 
القرار  على  وتاأثري  وقع  املواطنني 
اأفريل  من  الثاين  يف  اتخذه  الذي 
النتخابات  املجال  وفتح  باال�شتقالة 

رئا�شية جديدة.
عدد  معركة  الدميقراطية  املعركة 
ال  وطني  اإجماع  بناء  معركة  وكذلك 
يزال يحتاجه البلد للخروج من اأزماته 
كما  ال�شلطة  عاتق  وعلى  املتعددة 
النخب ال�شيا�شية ال�شعي من اأجل اأكرب 

م�شاركة ممكنة يف العملية ال�شيا�شية.

اأي انتخابات تريدها ال�سلطة والأحزاب؟

يف �آخر حديث له لل�صحافة 
�جلز�ئرية عرب �لقنو�ت 

�لتلفزية بد� �لرئي�س تبون غري 
�آبه بامل�صاركة �ل�صعبية �ملكثفة 

يف �النتخابات �ملقبلة عندما 
�أكد ما هو معروف وماألوف 

منذ بد�ية عهد �جلز�ئر 
باالنتخابات من �أن ن�صبة 

�مل�صاركة يف �القرت�ع ال تاأثري 
لها على قبول �أو رف�س نتائجه.

بقلم �ح�صن خال�س

مطارحات فكرية

�سحايا الرتاث يعدون باملاليني
وهم الذين لطاملا اأغدقوا على م�شامعنا 
بخطب وحما�رضات وفيديوهات تتحدث 
وعظيمة  نبيلة  و�شريرّ  بطوالت  عن 
التاريخي  القائد  هذا  و�شنعها  عا�شها 
والوزير  اخلليفة  حتى  اأو  االإمام  هذا  اأو 
واالإمام..   .موؤخرا اأطلعني اأحد الزمالء 
عن حادثة تاريخية يف كتاب الطربي)وما 
�شخ�شيا  اأ�شتحي  الطربي(  ما  اأدراكم 
واالأخالق  تتنافى  الأنها  اأوال  ذكرها  عن 
االإن�شانية وثانيا الأنها �شت�شعني يف مو�شع 
املغ�شوب عليهم وعنهم.من طرف بع�س 
الذين  املقد�س،   العربي  الرتاث  حرا�س 
ميكن  وال  اأحمر  خط  الرتاث  باأن  يرون  
اأو امل�شا�س به اأو التطرق  التخدي�س فيه 
مكتوب  وهو  حتى  عرثاته  من  لكثري 
واأن  حتى  )اأي  واالإ�شناد  والرقم  باحلرف 
اآالف العاهات والت�شوهات( وهم  بداخله 
بعد اأن تذكرهم وتنبههم  عن ذلك يجدون 
اأو  راويه  باأن  مهربا  مقلبا)عفوا(  لك 
ناقله لي�س حمل ثقة واأنه �شعيف املنت.

)وهنا ما عليك اإال اأن تفهم باأن من اأمثال 
ويقدمون  علينا  يكذبون  وغريه  الطربي 
ال�شحة.اأو  من  وعار  خاِل   كالما  لنا 
وغائب  وي�شجلون  يكتبون  كانوا  لرمبا 
عن اأذهانهم اأن اأجياال الحقة �شوف تقراأ 
لهم(.... احلادثة التي �شدمتني هي الأحد 
منذ  تفاخرنا  .ممن  التاريخيني  الزعماء 
ال�شغر ببطوالتهم.وكنا حتى ونحن �شغار 

املقررات  على  املفرت�شة  �شوره  نقطع 
كراري�شنا.  غالف  على  ون�شعها  الرتبوية 
كيف ال وهو ملهمنا واملدافع عن حيا�شنا 
وقاهر االأعداء وال�شليبيني يف كل مكان؟ا 
والغريب يف كتاب الطربي اأو ابن كثري اأو 
امل�شعودي اأو غريهم من الكتب وامل�شاند 
التي هي يف االأ�شل الرتاث املكتوب الذي 
املحدثني.  طرف  من  ومنبعا  منهال  ظل 
الرجل  هذا  و�شهامة  بطولة  جتد  اأنك 
يف  تقع  عرثاته.وهنا  جتد  اآخر  باب  ويف 
اأبان  نف�شه  املوؤرخ  الأن  تاريخية  م�شكلة 
عقل...اأن  يقبلها  ال  التي  تناق�شاته  لك 
من  بال�شيئ...وهل  اأم  منه  باجليد  تقتنع 
املنطقي واملعقول اأن هذه ال�شخ�شية اأو 
تلك ممن متثل اأحد ركائز االإ�شالم واالأمة 
التناق�س  هذا  تعي�س  اأن  عليها  �رضط 
االأ�شا�س  يف  هو  يفعله  ما  املزدوج.واأن 
القراآن  وحتى  احلميدة  لل�شنة  خمالف 
اأمثلة  نذكر  وال  ـ  واهلل  اأي  ـ  نف�شه  الكرمي 
يطرح  الذي  ال�شوؤال  فقط  هنا...  حية 
الكرام  االأ�شاتذة  باإحلاح..ملاذا  نف�شه 
املقررات  يف  لنا  نقلوا  الذين  ونق�شد 
حتى  ال�شعب.اأو  جميع  ويف  املدر�شية 
الكتب امل�شهورة  امل�شورّقة يف املعار�س 
املحا�رضات  يقدمون  الذين  ،واأولئك 
امل�شجلة.عملوا عمل االنتقاء املربح،يوم 
بكمالها  ال�شخ�شية  هذه  لنا  و�شفوا 
اأثناء  ترى  يا  ي�شادفوا  اأمل  ـ  املطلق 

اأنهم  .اأم  تلك  اأو  املف�شدة  هذه  بحوثهم 
حتا�شوها وراحوا يفرزون اجليد واحل�شن 

فقط ويتجاوزن هذا اللغط اأو ذاك؟ا
نحن هنا نتحدث لن�شت�شف االأمور ولي�س 
ال�شيوخ  بع�س  هم   الطعن.كما  الأجل 
يف  باحث  اأي  ي�شفون  دوما  واملت�شددين 
ومهرطق  امللة  عن  خارج  باأنه  الرتاث 
من  الرغم  على  .هذا  وزنديق  مرتد  بل 
باملراجع  والرتقيم  بال�شند  يتحدث  اأنه 
الرتاث  هذا  يف  موجود  هو  ما  .وبكل 
املكتوب.والذي و�شلنا عن طريق العلماء 
اأن  لنا  واملوؤرخني..فكيف  واملحدثني 
ذكروه  اأو  به  جاوؤوا  ما  نرد  اأو  نكذبهم 
ثقة... رجال  االأحايني  غالب  يف  وهم 
واإن مل يكونوا كذلك ....ملاذا الكثري من 
امل�شايخ املعا�رضين واالأئمة يعودون اإليه 
عليها يف  يتكئون  و  اإذا  اأ�شا�شية  كمراجع 

خطابهم الديني والوعظي.
بني  الت�شادم  م�شكلة  اأن  ح�شبي  هذا  كل 
للعقل)اإ�شكالية  م�شتخدمني  وبني  ناقلني 
دون  ينقل  فالذي  والعقل(  النقل 
غافال  طرفا  يعترب  للعقل  ا�شتخدامه 
وجود  من  الرغم  على  احلقيقة،هذا  عن 
الكون  يف  التدبر  على  حتث  عدة  اآيات 
العقل)اأفال  �شاأن  واإعالء  وامللكوت 
ووجوب �رضيان  يتدبرون(  ..اأفال  يعقلون 
الب�رض  ولي�س  والب�شرية  التب�رض  مفعول 
الزيف  للجميع  يقدم  بذلك  وهو  فقط؟ا 

جاء  ما  كل  عن  يتغا�شى  التاريخي..حني 
يف هذا املخطوط  واملرجع )اأي يقتني 
نادى  االأ�شا�س  هذا  هواه(وعلى  ح�شب 
الرتاث.واإعادة  هذا  بتنقية  الكثريون 
ال�شوائب  اإبعاد  بعملية  .مرفوقا  كتابته 
وال�شكوك عنه حتى ال تذهب اأجيال  وراء 
التاريخي.فكثري  الوهم  �شحايا  اأجيال 
وهناك  هنا  نقراأها  التي  الدرا�شات  من 
اأبانت لنا باأن يد امل�شت�رضقني وكثري من 
االإ�رضائيليات وحتى اليهوديات تدخلت يف 
تراثنا وهي معروفة بنواياها اخلبيثة.من 
تناق�شات  يف  م�شلمة  كاأمة  اإغراقنا  اأجل 
اهلل  يرث  لن نخرج منها حتى  و�شدامات 
يف  جنحوا  عليها...وفعال  ومن  االأر�س 
امل�شلمة  العربية  االأمة  حال  ذلك....وما 
اليوم اإال دليل وا�شح على تلك االإنزالقات 
التي وقعت..فقد كان الغرب ذكيا جدا يوم 
وحتت  والت�رضيد  الفقر  نتجرع  نحن  كنا 
ر�شموا  فقد  مطابع  منلك  وال  �شطوته. 
والظلمات. باالأ�شواك  مليئا  طريقا  لنا 
حتى ال نفكر اأبدا يف �شيء ا�شمه النه�شة 
اأو اال�شتفاقة.مت تخديرنا املق�شود بفعل 
ما  العربي  العقل  ويعي  فاعل...فليعلم 
ال  ومكائد.حتى  د�شائ�س  من  له  ُخطط 
يلحق بركب التقدم واالأمم الكربى...وما 
وهي  حتى  ال�شفافة  احلقيقة  ذكر  اأجمل 

مرة مرارة العلقم
�شاعر و�شحفي جزائري

�لر�صالة موجهة للعلماء 
�الأجالء و�لباحثني يف 

�لتاريخ �الإ�صالمي, وكذ� 
�إىل �ملتيمني بع�صق �لرت�ث 
و�ملوؤرخني,وكل من يريد 

�أن يطلع وي�صتقرىء 
�لتاريخ �لعربي �لقدمي 

منذ بزوغ فجر �الإ�صالم..
و�صوال �إىل �نهيار �لدولة 

�لعثمانية ووهنها من 
�صنة1924. .

    بقلم :جمال ن�صر�هلل
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حمرقة فرن�سية بامتياز

ذكرى حرق �سوق مدينة تب�سة يف 04 مار�س 1956
ومل يكتف �لعدو بذلك بل عمد �إىل حرق 
تب�سة،  �سبان  خرية  من  جمموعة  وقتل 
و�لرتويع  �لتنكيل  عمليات  �إىل  بالإ�سافة 
�ملو�طنني  ��ستهدفت  �لتي  و�لرتهيب 

�لعزل.
�أ�سبوعية  �جلرمية  لهذه  �أّرخت  وقد 
تلك  يف  ت�سدر  كانت  �لتي  )�لب�سائر( 
�لفرتة وهذ� قبل توقيفها بحو�يل �سهر، 
 16 بتاريخ   358 عددها  يف  كتبت  حيث 
تب�سة  مدينة  كانت   ..«  :1956 مار�س 
ق�سم  على  �أتت  �لتي  للحر�ئق  م�رسحا 
مقاه   من  �مل�سلمون  ميتلكه  مّما  كبري 
�جلهة  هذه  فباتت  جتارية،  وحمال 
�أكو�ما من رماد وكدى من حجارة، وقد 
�أ�سحابها هائمني على وجوههم  فارقها 
يف �لفيايف �أو ملتجئني �إىل بع�س �ملدن، 
هذ� عد� �لذين ��ستعملت فيهم �لأ�سلحة 
ما  �ل�سو�رع �رسعى  يف  فرتكتهم  �لّنارية 

بني قتيل وجريح..«. 
ذ�ت  يف  �ملقال  �ساحب  قارن  وقد 
�ملجاهدين  بني  )�لب�سائر(  من  �لعدد 
�لغز�ة،  ملقاومة  �ل�سالح  حملو�  �لذين 
هو  فمن   « �ملعتدين:  �لفرن�سيني  وبني 
�جلز�ئري  ترى؟  يا  �لأعمى  �لعن�رسي 
�جلبل،  �إىل  وجلاأ  �ل�سالح  حمل  �لذي 
�ل�سكان  من  �أحد�  �لأمر  �أول  مي�ّس  ومل 
لل�سالح  �حلاملني  �جلنود  غري  �لأوربيني 
يقتل  �لتي  �ملتمّدنة  �حلكومة  �أم  مثله؟ 
وجده يف  من  ��ستباك  كل  عقب  جندها 
طريقه من �ملدنيني �مل�سلمني �لذين ل 

يحملون �سالحا ول ميلكون دفاعا؟«

بطل العملية املجاهد �سماعلي 
يروي كيفية تنفيذها: 

          
�لتي  ــ  �لّرهيبة  �ملجزرة  هذه  �رتُكبت 
�حلافل  �لفرن�سي  �ل�ّسجل  �إىل  ت�ساف 
باملجازر �سد �لإن�سانية ــ على �إثر قيام 
بوزيان  �سماعلي  �ملجاهد  �ملرحوم 
فد�ئية  عملية  بتنفيذ  )بوزيد(  �ملدعو 
�أفر�د  من  جمموعة  ��ستهدفت  بطولية 
�لأجنبي(  و�للفيف  �ل�رسطة  )من  �لعدو 
�أهلها ف�ساد�،  �لذين عاثو� يف تب�سة ويف 
قتل  �جلر�ئم، من خالل  �أفظع  و�رتكبو� 
بالكثري  و�لتنكيل  �أبنائها  خرية  من  ثلة 
�ملجاهد  �سديقه  مو�طنيها، ح�سب  من 
�لولئي  �لأمني  �سو�يفية  �ل�رسيف 

ملنظمة �ملجاهدين بتب�سة.
بهذه  �لفّذ  �ملجاهد  هذ�  تكّفل  وقد    
ليثبت  فعلية  �سهادة  له  لتكون  �لعملية 
�سجاعته و�إقد�مه و�إميانه �لعميق بعد�لة 
لاللتحاق  عبور  وج�رس  وطنه،  ق�سية 
وقد  �لوطني،  �لتحرير  جي�س  ب�سفوف 
باملهمة  للقيام  �لتح�سري  منه  تطلّب 
د  للرت�سّ يوما(   20( �أكمل وجه مدة  على 
�مل�ستهدفني  �لأعد�ء  ومر�قبة  و�لتحّري 

بدّقة.
لنا  يروي  �لعملية  هذه  ملنّفذ  ولنرتك 
�مل�سهود،  �ليوم  ذلك  يف  تنفيذها  كيفية 
قبل  من  �إلينا  �ُسلّمت  وثائق  �إىل  ��ستناد� 
للبحوث   1956 مار�س   04 جمعية  رئي�س 
تب�سة  لولية  و�لّدر��سات  �لتاريخية 
�سمنها  ومن  بوقرة،  علي  �ملجاهد 
بوزيان  �سماعلي  �ملجاهد  �سهادة 
�أكد  وفيها  �لبطولية،  بعملّيته  �خلا�سة 
 1956 مار�س   04 �لأحد  »يوم  يف:  �أنه 
تقريبا  �لثالثة  �أو  �لثانية  �ل�ساعة  على 
عي�ساوي،  �لطاهر  مبقهى  جال�سا  كنُت 
و�إذ� ب�سّتة �أ�سخا�س من �للّفيف �لأجنبي 
�أحد  �إىل حانوت  �أمامي مّتجهني  ميّرون 
�هلل،  عبد  �لطيب  بن  وهو  �ملو�طنني 

قنطرة  �سوب  �جتهو�  ثم  برهة  مكثو� 
م�سلحني،  غري  كانو�  وقد  �لزعرور،  و�د 
وعزمُت  �لقهوة  فنجان  و�سعُت  عندها 
��ستطعت  �إن  قتلهم  بنّية  متابعتهم  على 
فاملوت  يكن  مل  و�إن  �سبيال،  ذلك  �إىل 
يف �سبيل �لوطن جهاد يف �سبيل �هلل، �أّما 
ومرتديا  مب�سد�س،  مت�سلّحا  فكنُت  �أنا 

ق�ّسابية بي�ساء ملّطخة.
رجع  ور�ءهم  بال�ّسري  هممُت  �أن  وبعد 
�لأ�سخا�س �ل�ّسّتة، فرت�جعُت بدوري �إىل 
رجوعهم  وعند  به،  كنُت  �لذي  �ملكان 
وقفو� يتحاورون فيما بينهم، و�إَذ� بدورية 
من  قدمت  ع�ساكر  �سّتة  ت�سّم  �أخرى 
باإيعاز  �ملدينة  ل�سوق  �ملجاورة  �لثكنة 
�لأوىل،  �جلماعة  حتى  و�سلو�  ع�سكري 
ثم  مدة،  �إليها  و�ن�سّمو�  �ل�سالح  �سّبكو� 
�أ�سخا�س  خم�سة  مبعية  �لدورية  رجعت 
�ل�سخ�س  وبقي  �لأجنبي..  �للفيف  من 
مّتجها  وحيد�  ــ  بعد  فيما  قتلتُه  �لذي  ــ 
�إىل و�سط �ملدينة، وكان يحمل قفاز�ت 

حمر�ء وي�سع على عينيه نظار�ت.  
�إىل  و�سل  حتى  �ل�سخ�س  ذلك  �ّتبعُت 
و�سط �ملدينة، ثم �أرديتُه قتيال. وما �إن 
و�سلُت �إىل حانوت �أحد �ملو�طنني يدعى 
)بويا( قرب �لباب �لكبري �لذي يف�سي �إىل 
�ملدينة حتى وجدت �رسطيني م�سلحني 
و�سّتة ع�ساكر يقفون بهذ� �لباب لتفتي�س 
لتنفيذ  نف�سي  هياأُت  عندها  �ملارين، 
�إىل  �ل�رسطيان  ينتبه  �أن  خ�سية  �ملهمة 

�أمري.
بع�س  �إل  �ل�رسطة  وبني  بيني  يبق  مل 
تف�سلني  �لتي  �مل�سافة  �أّما  �لأمتار، 
�ملرت  تتعّدى  ل  فكانت  �لفرن�سي  عن 
�لو�حد، وقد تعّمدُت ذلك لأن �مل�سد�س 
�إل  غر�سه  يحّقق  ل  بحوزتي  كان  �لذي 
�لهدف،  من  قريبة  �مل�سافة  كانت  �إذ� 
�لر�سا�س،  و�أطلقُت  �مل�سد�س  �أخرجُت 
منه  فاقـرتبت  ر�أ�سه،  ورفع  �أر�سا  �سقط 
لأّنني �سككُت ببقائه حيا لكنه �سقط مرة 
�للحظات �ختلط �حلابل  ثانية. يف هذه 
بالنابل، و�أخذ �لنا�س يرك�سون يف جميع 

�لجتاهات.
يف �أثناء ذلك �لفزع و�لرعب، و�سلُت �إىل 
مكتّظة  فوجدتُها  َدّر�ج(  )�أولد  مقهى 
لأن  باخلروج،  فاأمرتُهم  باملو�طنني، 
ثم  حمالة.  ل  �سيئة  �ستكون  �لعاقبة 
خرجُت من �ملقهى عرب طريق �لقّفافة، 
�لعدو  ر�سا�س  �سوت  �سمعت  عندها 
�لذي بد�أ بالقتل دون متييز ودون �سفقة 
�أين  �لّطريق  �إىل نهاية  �أو رحمة. و�سلُت 
�لتقيُت باأحد �مل�سوؤولني �لذي �سلّمُت له 

م�سد�سي ثم �جتهت �إىل حي �لز�وية..«

انتقام العدو.. وكوكبة من 
ال�سهداء: 

   
�أ�سيب �لحتالل بتب�سه به�سترييا �سديدة 
�أفقدته �سو�به ب�سبب جناح هذه �لعملية 
جام  ف�سّب  �ساحبها،  و�ختفاء  �لّنوعية 
رزق  م�سدر  �ملدينة  �سوق  على  غ�سبه 
�لتموين  وليمنع  �أبنائها،  من  �لكثري 
�سد  �قت�سادية  حرب  يف  �ل�سكان،  عن 
�ل�سعب، فقام بحرق حماّلت �ل�سوق عن 
�إىل  �للهب  �أل�سنة  �متدت  وقد  �آخرها، 
من  �نتقاما  منه،  �لقريبة  �لأحياء  منازل 
�ملو�طنني �لعزل �أ�سحاب هذه �لّدكاكني، 
لوج�ستيا  دعما  فيهم  يرى  كان  �لذين 

للمجاهدين وللثورة.
فقد  �ملادية  �خل�سائر  �إىل  وبالإ�سافة 
�أ�سفرت عملية حرق �ل�سوق عن ��ست�سهاد 
ثمانية من �أبناء تب�سة، وهم �ل�سهد�ء: )بن 

زّو�ي  �أحمد،  �سعبور  لزهاري،  خدمي 
حمفوظ،  بوزنادة  �لطّيب،  بن  حممد 
لزريل �لهادي، عو�ي�سية �لطاهر، حممد 
مت  وقد  �لكرمي(  عبد  م�سوي  ر��سدي، 
�ملّخلدة  �جلد�رية  يف  �أ�سمائهم  تثبيت 

للمجزرة.
�إل �أّن هذ� �لنتقام �لفرن�سي مل يزد �أبناء 
�إ�رس�ر�  �إل  �لأحر�ر  وجماهديها  تب�سة 
و�لتحّدي،  �ملقاومة  على  وعزمية 
�لهدف  لتحقيق  �لّر�سالة  ومو��سلة 
�لوطنية  �ل�سيادة  ��سرتجاع  �لأ�سمى وهو 
�لتاريخ  هذ�  َعِقب  حيث  �لغز�ة،  وطرد 
تب�سة  �سباب  من  �لعديد  �لتحق  مبا�رسة 
وباملنظمة  �لتحرير  جي�س  ب�سفوف 
كما  �لوطني،  �لتحرير  جلبهة  �ملدنية 
�سل�سلة  �سهدت جبالها ووهادها وتاللها 
و�لكمائن  و�ل�ستباكات  �ملعارك  من 
�لنوعية  و�لعمليات  �لعدو،  جي�س  �سد 
ثاأًر�  �حليوية،  م�ساحله  ��ستهدفت  �لتي 

لل�سهد�ء و للمو�طنني �لعزل.

�سدى حمرقة تب�سة يف ال�سعر 
اجلزائري:

وقد خلّد عديد �ل�سعر�ء �جلز�ئريني هذه 
�ملحرقة يف ق�سائد ومقطوعات �سعرية 
ف�سيحة و�سعبية، وتغّنى بها �أبناء �ل�سعب 
�ملحافل  يف  �حلناجر  ورّددتها  وبناته، 
و�ملنتديات وحتى يف �لأعر��س �ل�ّسعبية، 
ومن ذلك ما جادت به قريحة �بن ميز�ب 
�ل�ساعر �ملجاهد �سالح خريف ) 1932 ــ 
فبكاها  بتون�س،  حينذ�ك  وكان   )  1998
�سعر� و�أّرخ لها بق�سيدة مفعمة بالوطنية، 
�أبرز  �ملعجز�ت(  )�أطل�س  ديو�نه  حو�ها 
يكّنه  �لذي  �لدفني  �حلقد  �أبياتها  خالل 
لل�سعب �جلز�ئري برّمته، وقد  �لفرن�سي 
مدينة  �سوق  �حلقد يف حرق  جتلّى هذ� 
وقلبه  كتب  حيث  فيه،  من  على  تب�سة 

يعت�رس حزنا من هول �لفاجعة:

منـــــار�                           �لكفاح  ليل  يف  رفعوك 
�إذ غادروك �أيا تب�سة نــار�

�أ�رسمــو                            قد  ناب�س  قلب  كل  يف 
ها ي�ستفز �أو�رها �لأحــر�ر�

و�لعـــرو                           �إل  فيك،  ركن  �نهّد  ما 
بة قد ت�سّدع قلبها و�أنهـار�

�أمـو�                           �لنري�ن  تاأكل  �سيخ  عرب�ت 
ل ق�سى يف جمعها �أعمار�

�أر�سهم                           عن  �أبعدو�  قوم  زفر�ت 
ظلما فهامو� يف �لقفار حياَرى

وقعهــــــــا                           كفانا  قد  �ملاآ�سي  تلك 
ليثري بني �سلوعنا �إع�سار�

كامـن                           �جلو�نح  يف  حقد  �إع�سار 
�إن ثار دّك �ل�رس و�لأ�رس�ر�

بنـــــار                          �سقيت  �إن   ) تب�سة   ( �سرب� 
�أوغاد بكاأ�س �لنتقام �سكاَرى

فجــر                           �لإ�سكار  ظلمة  عنهم  �سيزيح 
للجز�ئر يبهر �لأنظار�

جبا                           ع�سفت  �إن  للوكر  حتزين  ل 
برة به، و�ل�رسب ريع فطـار�

حتـدو                           و�لآمال  �لطري  توؤوب  فغًد� 
�ســربها فتــجّدد �لأوكار

�ل�ّسبوكي  حممد  �ل�ساعر  �ملجاهد  �أما 
تب�سة،  ولية  �بن   )  2005 ــ   1916  (
و�ساحب �لن�سيد �خلالد )بالدي يا �أر�س 
�ألهب حما�س �ملجاهدين  �جلدود( فقد 
�ل�سو�ء  على  �ملدنيني  و�ملو�طنني 
عنو�ن  عليها  �أطلق  خالدة،  بق�سيدة 
�آنذ�ك قد زج به  �ل�سامدة( وكان  )تب�سة 
يف معتقل �جلرف بنو�حي �مل�سيلة، وّثق 
حملت  �لتي  �جلبانة  �ملجزرة  هذه  لنا 

لنا  و�سّور  �لغازي،  �جلي�س  عتاة  توقيع 
باجلي�س  �سا  معِرّ و��ستعارها،  لهيبها 
يف  هزمية  �رّس  �نهزم  �لذي  �لفرن�سي 
معركة ديان بيان فو بالفيتنام يف مار�س 
ًز� بهذ� �جلي�س �لذي  ــ ماي 1954، وملِمّ
�آنذ�ك  �ل�سعب  وكل  �ل�ساعر  عليه  �أطلق 
و�أبطالها  تب�سة  جّمد  كما  )َقِمري(،  ��سم 
�ل�ّسجاعة  يف  درو�سا  �لعدو  لّقنو�  �لذين 
و�لإقد�م ب�ساحات �لوغى، ومب�رّس� �أبناء 
�جلز�ئر بالّن�رس �ملبني وبالفجر �جلديد، 

فكتب بدمه هذه �لق�سيدة �لتي منها:

لّفها �لليل و�للهيب �مل�سّعــــــر                         
ودّخان يعلو �ملنازل �أحمـــــر

وَدَهى تب�سة �ملجيدة هــــــــول                         
رّوع �لآمنني ليال وحّيــــــــر

�أحرقو� �سوقها وعاثو� ف�ســـــاد�                        
يف حماها ومار�سو� كل منكــر

�أي جي�س قد �أ�سعل �لنار فيهـــا                        
وم�سى يف �أحيائها يتبختـــر

يقتل �لأبرياء �أّنى ر�آهـــــــــم                        
مثل )نريون( يف �لعتّو وقي�رس

ذ�ك جي�س قد فر من حرب ) فيتنا                    
م( �أتانا هنا لكي يتعنتـــر

وفلول قد �رّسدتها )بيان فـــــو(                        
فانتحت نحونا لكي تت�سيطـــر

�أترى تب�سة �جلريحة خـــــــــارت                    
و��ستكانت �إىل �لدمار �ملدّبــر؟

�أم تر�ها جتلّدت وحتـــــــــــــّدت                     
كل عات وكل وغد تنّمـــــــر

وت�سّدت  للغا�سمني تُريهــــــــــم                    
�أّنها يف �جلهاد ل تتاأخـــــــر؟

هكذ� تب�سة �ملجيدة باتــــــــــــــــت                  
تتحّدى �لذي طغى وجتّبـــــــر

مل تفل �لنري�ن من عزمها �لأقــــــــ                  
وى فقد �سّممت لكي تتحــــــرر

فهي ح�سن ممنع و�ستبقــــــــــى                    
قلعة لالأحر�ر يف �سفح ) �أزمـــر(

ل تبايل تهّجمات فرن�ســــــــــا                       
�إنها �أق�سمت باأن �سوف تثــــــــاأر

تب�سة �ملجد �ساءنا خرب �حلــــــــر                   
ق وم�ّس �لقلوب مّنا وكــــــــــّدر

�سمدي �جلرح و�ب�رسي �إن فجر �لّنـ               
�رس قد لح نُوره وتفجـــــــــــــر

يا دماء زكية �سفحتهـــــــا                           
قوة �لظلم �أنت م�سك وعنبــــــــــر

�أنِت للن�رس يا دماء �سمانـــا                         
ت ورمز �إىل �مل�سري �ملقــــــــّرر 

�إيه يا )تب�سة( �ملحامد ِتيهــــــــــي                 
بك جي�س �لتحرير يزهى ويفخـــــر

و�علمي يا )َقمري( �أّنا نه�سنـــــــا                   
وعزمنا باأّننا �ســوف نثــــــــــــــــاأر

فا�سعدي �إن �لّرحيل قريــــــــــــب                   
وم�سري �لبالد حقا تقــــــــــــــــــرر

جدارية تخّلد املجزرة:

ويف �سبيل �حلفاظ على �لذ�كرة �لوطنية 
ونقلها باأمانة �إىل �لأجيال، و�إبر�ز �لوجه 
لهذه �ملجزرة  �لب�سع لالحتالل، وتوثيقا 
�لفرن�سي  �رتكبها  �لتي  �لإن�سانية  �سد 
وجماهدة،  عريقة  مدينة  ويف  ببالدنا 
فقد عمدت �ل�سلطات �ملحلية �إىل �إقامة 
تب�سة  مدينة  بو�سط  رخامية،  جد�رية 
ومبحاذ�ة �ل�سوق �لذي �سهد ذ�ت يوم هذه 
�ملحرقة، ت�سم نبذة عن �حلادثة و�أ�سماء 
�سهد�ئها �لثمانية وق�سيدة �ل�ساعر �سالح 
خريف.. كما �عتادت ذ�ت �ل�سلطات على 
بح�سور  منتظمة،  ب�سفة  ذكر�ها  �إحياء 
�ملثقفني  من  وجمع  �لثورية  �لأ�رسة 

و�لإعالميني وعموم �ملو�طنني. 

يف عّز ثورة نوفمرب 
تالها  املجيدة، وما   1954
من انت�سارات باهرة على 

جيو�ش االحتالل، ويف 
الرابع من �سهر مار�ش 
من  اأعقبها  1956 وما 

اأّيام عا�ش �سكان تب�سة 
االأبرياء اأوقاتا مهولة 
واأيامًا ع�سيبة وليايل 

حالكة بال�سواد، يطبعها 
الرعب واخلوف، جّراء 

قيام االحتالل الفرن�سي 
بحرق �سوق مدينة  

تب�سة، بجميع حماّلته 
التجارية وحمتوياته 

فاأ�سحت قاًعا �سف�سفًا، 
حيث بقيت األ�سنة الّلهب 

واأعمدة الّدخان اأياما، 
كما احرتقت اأجزاء 

املنازل القريبة منه..

اأقالم

االأ�ستاذ فوزي م�سمودي
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جماهدي  بع�س  -1لقاء 
اللمام�شة بالقائد م�شطفى بن 

بوالعيد 

يف  العربي  حممد  املجاهد  نقل 
املن�شورة  غري  التاريخية  درا�شته 
عن  هام  "ملخ�ص  ا�شم:  حتمل  والتي 
والتح�شري  لإعداد  الأوىل  املراحل 
النمام�شة  بناحية  اجلزائرية  للثورة 
فيها": جزء  الأحداث  تطورات  ومدى 
معتمدا  تب�شة  منطقة  قادة  لقاء  من 
القادة  لبع�ص  تاريخية  �شهادات  على 
عمر  عون  القائد  مثل  املجاهدين، 
وم�شعي علي  الوردي  وقتال  البوق�شي 
بن اأحمد وغريهم واأكدت كلها اأن اأول 
تب�شة  بناحية  املجاهدين  بني  ات�شال 
وقع  الأورا�ص  يف  الثورة  قائد  وبني 
�شدفة دون ترتيبات باحلدود التون�شية 
اجلزائرية، وبال�شبط يف بلدة الرديف 
باجلمهورية التون�شية يف اأواخر فيفري 
باأربعة  الثورة  اندلع  بعد  اأي   .1955
م�شطفى  القائد  كان  عندما  اأ�شهر 
بن بولعيد يف الطريق اإىل ليبيا وم�رص 
لالت�شال بقيادة الثورة يف اخلارج رفقة 
دليله املجاهد بريك عمارة بن حممد 
اأبناء ناحية  الفر�شي�شي الذي هو اأحد 
اأخربهم  الذي  فهو  بتب�شة،  ال�رصيعة 
�شي  واأ�شمه  الأورا�ص  من  رجال  باأن 
عبد اهلل، والذين حتدثوا معه وزودهم 
بورقة مكتوبة حتتوي على التوجيهات 
منهم  وطلب  النظامية،  واملعلومات 
بالقيادة  والت�شال  لأورا�ص  الذهاب 
واقع  يف  الرجل  هذا  يكن  ومل  هناك، 
الأمر �شوى م�شطفى بن بولعيد، وعند 
البوق�شي  عمر  عون  من  كل  رجوع 
خلفية  وحركات  الب�شكري  واجلموعي 
وم�شاعدية الزين اإىل جبل العنق (غربي 
بئر العاتر). اأخربوا قائدهم املجاهد 
وبني  بينهم  دار  مبا  �شاعي  فرحي 
واأطلعوه  بولعيد  بن  م�شطفى  القائد 
وعلى  بها  زودهم  التي  الورقة  على 
الأورا�ص  اإىل  بالذهاب  اإياهم  طلبه 
والت�شال بنائبه �شي م�شعود وقد راود 
ال�شك فرحي �شاعي حول هذا الرجل 
اأغبياء  "اأنتم  لهم:  وقال  اأمره  وحقيقة 
رمبا  تعرفونه  ل  رجال  ترتكون  كيف 
ما  وهذا  لال�شتعمار"  جا�شو�شا  يكون 
يدل على حر�ص فرحي �شاعي و�شدة 
حيطته العالية لكن املجاهدين طماأنوه 
اأبناء الناحية  اأن مرافقه من  واأ�شافوا 
وهو معروف يف اجلهة، فاطماأن وزال 

ال�شك عنه.   

قائدا  �شريط  لزهر  -2تعيني 
لناحية تب�شة فيفري 1955م 

لناحية  قائد  �رصيط  لزهر  تعيني  مت 
تب�شة يف �شهر تب�شة خالل �شهر فيفري 
بعد  حدث  الذي  التعيني  هذا  1955م، 
اجتماع واد اهالل والذي اأ�رصف عليه 
القائد عمر امل�شتريي بعد عودته من 
من  موجهة  ر�شالة  حامل  وهو  تون�ص 
نائبه  اإىل  بوالعيد  بن  القائد م�شطفى 
على  فيها  يحثه  والتي  ب�شري  �شيحاين 
الت�شال  ربط  يف  الإ�رصاع  �رصورة 
منطقة  يف  النا�شطني  باملجاهدين 
خمل�ص  باملنا�شبة  واإليك  النمام�شة، 
عمر  القائد  املجاهد  �شهادة  عن 
امل�شتريي املدونة يف كتاب "م�شطفى 
والتي  اجلزائرية"  والثورة  بوالعيد  بن 

ناحية  اإىل  عودته  تفا�شيل  فيها  يورد 
الرديف  مدينة  من  اإليها  قادما  تب�شة 
على  القب�ص  اإلقاء  بعد  التون�شية 
احلدود  قرب  بولعيد  بن  م�شطفى 
الليبية التون�شية، ويف هذا ال�شدد يقول: 
ويف مدينة الرديف حملت اأمتعتي التي 
تركتها عند �شاحب املنزل من �شالح 
خليفة  املنا�شل  مع  ورجعت  وغريه، 
اأولد  ناحية  اإىل  و�شلنا  حتى  حركات 
جي�ص  قوات  بوجود  وعلمت  ر�شا�ص، 
هالل  بواد  متمركزة  الوطني  التحرير 
من  كال  ووجدت  اإليهم،  توجهت  وقد 
عمر البوق�شي ولزهر �رصيط و�شاعي 
فرحي واجليالين ال�شويف، ومعهم 150 
جماهدا، وعقدت معهم اجتماعا وقمنا 
املجاهدين  باأ�شماء  قائمة  ب�شبط 
اإثر  وعلى  احلربية،  الأ�شلحة  واإح�شاء 
موؤقتة  قيادة  تعينت  الجتماع  هذا 

لناحية تب�شة، كمايلي:
ناحية  عن  عام  م�شوؤول  �رصيط  لزهر 
التحرير  جي�ص  اأفواج  وعن  تب�شة 
وي�شاعده  بها،  املتمركزة  الوطني 
�شاعي  من  مكون  ع�شكري  جمل�ص 
واجليالين  البوق�شي  وعمر  فرحي 
ال�شويف. وتقرر تق�شيم ناحية تب�شة اإىل 

اأربعة قطاعات ع�شكرية كالآتي: 
قطاع تب�شة: يقوده لزهر �رصيط. 

قطاع ال�رصيعة: يقوده عمر البوق�شي.
�شاعي  يقوده  العاتر:  بئر  قطاع 

فرحي. 
يقوده  وق�شا�ص:  هالل  واد  قطاع 

اجليالين ال�شويف.
لناحية  املوؤقت  التق�شيم  هذا  وبعد 
القلعة  اإىل  امل�شتريي  عمر  عاد  تب�شة 
مركز قيادة املنطقة الأوىل اأين تتواجد 
قيادة جي�ص التحرير الوطني امل�شكلة 
لغرور  وعبا�ص  ب�شري  �شيحاين  من 
وعاجل عجول، وقدم تقريرا ع�شكريا 
الذي  الع�شكري  التنظيم  مف�شال حول 
قام به يف ناحية تب�شة، وبعد اأيام طلب 
منه القائد �شيحاين ب�شري التوجه مرة 
اأخرى اإىل اجلبل الأبي�ص بناحية تب�شة 
امليدانية  الع�شكرية  القيادة  التقاء 
لها، وقام بهاته املهمة، وبلغ تعليمات 
التوجه  �رصورة  تقت�شي  التي  القيادة، 
مع  اجتماع  حل�شور  القلعة  مركز  اإىل 

قيادة جي�ص التحرير الوطني. 

وتعيني  لكحل  اخلناق  -3اجتماع 
�شامي حممد قائدا لناحية تب�شة 

التنظيم  هذا  تزامن  فقد  لالإ�شارة 
الذي قام به القائد عمر امل�شتريي مع 
تواجد القائد �شيحاين ب�شري يف منطقة 
رفقة  النا�ص  عال  بجبال  القلعة  عني 
اأع�شاء القيادة بعد قيامه بتحويل مقر 
الإدارة اإىل هذه اجلهة امتثال لتعليمات 
القائد م�شطفى بن بوالعيد، ليعقد اأول 
اجتماع ر�شمي مع جماهدي النمام�شة 
مار�ص   05 يوم  لكحل  اخلناق  يف جهة 
1955م والذي قام به باإ�شدار جمموعة 
وتنظيم  هيكلة  تخ�ص  التعينات  من 
ناحية تب�شة وتعيني القيادات امليدانية 
بها  النا�شط  الوطني  التحرير  جلي�ص 
وفقا  الناحية  قيادة  تعيني  جاء  حيث 
غاية  اإىل  واملوجود  الآتي  للتنظيم 
�شيحاين  القائد  وثائق  يف  اللحظة 
ب�شري املوجودة يف حمفظته باأر�شيف 
متكنت  اأن  بعد  بروفان�ص  اأون  اإك�ص 
من  الفرن�شية  الع�شكرية  الوحدات 

ا�شرتجاعها على اإثر القاء القب�ص على 
املجاهد بوبكر �شامل خالل ليلة خروج 
 25 يوم  اجلرف  جبل  من  املجاهدين 
اأع�شاء  ترتيب  اإليك  1955م  �شبتمرب 

القيادة واأرقامهم ال�شخ�شية: 
)الإدارة تب�شة( 

�شامي حممد رقم 1001. 
�شي اجليالين 1002. 

ورتان ب�شري رقم 1003. 
م�شتريي �شي عمر رقم 1004. 

من�رص الوردي رقم 1005. 
فرحي �شاعي رقم 1007. والذي يحمل 
باملنا�شبة �شالحا حربيا يحمل الرقم 

الت�شل�شلي التايل )2503701(. 
احت�شنتها  التي  الجتماعات  3-اأهم 

ناحية تب�شة 
ناحية  احت�شنت  التنظيم  هذا  بعد 
هامة  ثورية  اجتماعات  عدة  تب�شة 
خالل ف�شل ربيع �شنة 1955م، وميكن 

ح�رصها يف الجتماعات التالية: 

اجتماع واد ميطرة اأفريل 1955:

اأ�رصف عليه �شيحاين ب�شري، وح�رصته 
بناحية  الوطني  التحرير  جي�ص  قيادة 
لزهر،  �رصيط  �شاعي،  فرحي  تب�شة، 
اجليالين  املدعو  اجليالين  عمري  بن 
عبد  ال�شويف،  خل�رص  حمة  ال�شويف، 
ومت  مقداد،  وجدي  قريد،  املالك 
بالإ�رصاف  خل�رص  حمة  تكليف  فيه 
لقطاع  كملحق  �شوف  واد  قطاع  على 
هناك،  الثورة  لتن�شيط  الأبي�ص  اجلبل 
اخللفية  للقواعد  تق�شيم  تو�شح  كما 
بها بن عمري  التي كلف  بتون�ص  للثورة 
الثوار  مع  والعمل  بالتن�شيق  اجليالين، 
ال�شتقالل  رف�شوا  الذين  التون�شيني 
للقوات  اأ�شلحتهم  ي�شلموا  ومل  الذاتي 
الطاهر  القائد  خا�شة  الفرن�شية، 
من  عدد  رفقة  انتقل  والذي  ل�شود، 
متنقال  اجلزائر  اإىل  التون�شيني  الثوار 
اأحمد  �شيدي  بو�شبكة وجبل  بني جبل 

منذ مطلع �شهر فيفري 1955م. 
احلدودية  القواعد  تق�شيم  مت  كما 

كمايلي:
غيفوف  بجبل  ارتباطه  قف�شة  مركز 

وزاريف الواعر جنوب بئر العاتر. 
�شيدي  بجبل  ارتباطه  الكاف  مركز 
ال�شعانبي  جبل  عرب  بونزة  اأحمد 
وغابات حيدرة �شمال مركز بو�شبكة. 

بني  تنقل  حلقة  الق�رصين  مركز 
املركزين للراحة.

ماي   18 بوجالل  جبل  اجتماع   -
1955م:

طبيب  �شامل  بوبكر  �شهادة  خالل  من 
خاللها  من  يوؤرخ  التي  ب�شري  �شيحاين 
الثورة  بني  التن�شيقي  الجتماع  لهذا 
املغرب  حترير  ومكتب  اجلزائرية 
العربي الذي ي�رصف عليه عبد الكرمي 
يو�شف،  بن  �شالح  وجناح  اخلطابي 
اجلزائرية  الثورة  جانب  من  وح�رصه 
املغرب  جانب  ومن  ب�شري  �شيحاين 
مولي عبد اهلل املراك�شي، ومن جانب 
تون�ص القائد الطاهر ل�شود، الذي كان 
التون�شي  التحرير  جي�ص  قيادة  يتوىل 
التي  التمهيدية  الجتماعات  ويح�رص 
تنعقد يف القاهرة وهذا لأجل التن�شيق 
يف  اليو�شفي  اجلناح  بني  امليداين 
اجلديد  التون�شي  الد�شتوري  احلزب 
ومكتب حترير املغرب العربي وقيادة 
املنطقة الأوىل خالل ال�شنوات الأوىل 

للثورة، ولقد اأكد القادة امليدانيون على 
لتوحيد  م�شعاهم  يف  ال�شادق  اإميانهم 
اأجل  من  القوي  وعزمهم  املعركة 
الكفاح  خلدمة  الت�شامن  ا�شتمرارية 
الثورة  قيادة  ك�رصته  الذي  امل�شرتك، 
التحريرية وقيادة اجلناح اليو�شفي يف 
اجلديد  التون�شي  الد�شتوري  احلزب 
وقد  العربي،  املغرب  حترير  ومكتب 
اتخذه  الذي  القرار  يف  هذا  جتلى 
القائد ب�شري �شيحاين الذي كلف عبا�ص 
جلماعة  �شالح  قطعة   60 مبنح  لغرور 
�شالح بن يو�شف وهذا ملوا�شلة الكفاح 

امل�شلح �شد القوات الفرن�شية. 
ورتان  ب�شري  القائد  تعيني  مت  4-متى 

قائدا لناحية تب�شة ب�شفة ر�شمية 
اأما احلديث عن تعيني ب�شري ورتان قائد 
للناحية تب�شة فقد وثائق جي�ص التحرير 
�شهادات  وح�شب  الق�شية،  يف  الوطني 
املجاهدين احلا�رصين خالل اجتماع 
القائد ب�شري ورتان  فاإن  الطرفة  راأ�ص 
للناحية  قائدا  الجتماع  خالل  ُعني 
ملحمد  خلفا  ر�شمية  ب�شفة  تب�شة 
�شامي الذي انتقل ملقر الإدارة ككاتب 
للقائد �شيحاين ب�شري، وقد بقي �شيدي 
حني يف هذا املن�شب اإىل غاية اجتماع 
جبل اإرقو يف �شهر جوان 1956م اأين مت 
بالقائد  وتعوي�شه  املن�شب  من  عزله 
لزهر �رصيط وبهذا اخل�شو�ص ميكنك 
مراجعة �شهادات املجاهدين: الوردي 
قتال، حّمة �رصيط، وعثمان عكروت، 
اهلل  حفظ  بوبكر  الدكتور  اأورده  وما 
للثورة  الع�شكرية  التطورات  كتابه  يف 
خالل  من  تب�شة  مبنطقة  التحريرية 
وكذلك  بروفان�ص،  اأون  اإك�ص  اأر�شيف 
التي  اهلل  ن�رص  فريد  الدكتور  كتابات 
وتفا�شيل  مدققة  معلومات  احتوت 
هذه  خالل  تب�شة  مبنطقة  حدث  عما 

الفرتة بالتحديد. 
وتواريخ  القادة  بقية  بخ�شو�ص  اأما 
وثائق  من  م�شتمدة  فهمي  تعيينهم 
واأولها:  الوطني  التحرير  جبهة 
ال�رصيف،  حممود  العقيد  مذكرات 
�شماعلي  الرائد  عن  ال�شادرة  الوثائق 
عن  ال�شادرة  الوثائق  علي،  بن  �شالح 
ميكن  وللمزيد  مقداد،  جدي  النقيب 
تقدمت  ما�شرت  ر�شالة  اأي�شا  الطالع 
لنيل  من�رص  اأحمد  زميلي  رفقة  بها 
املعا�رص  التاريخ  يف  املا�شرت  �شهادة 
التب�شي  العربي  جامعة  التاريخ  بق�شم 
يف �شنة 2016-2017م وقد عرجنا فيها 
الثورة  تاريخ  تخ�ص  ق�شايا  عدة  عن 
تب�شة،  ال�شاد�شة  باملنقطة  التحريرية 
والر�شالة كانت باإ�رصاف الدكتور فريد 

ن�رص اهلل.  
6-بخ�شو�ص القائد فرحي �شاعي

كع�شو  �شاعي  القائد فرحي  تعيني  مت 
يف جمل�ص قيادة املنطقة الأوىل خالل 
�شهر جويلية 1955م، ممثال للنمام�شة 
للمنطقة  ال�رصقية  اجلهة  وجماهدي 
بن  م�شطفى  القائد  قام  وقد  الأوىل، 
جمل�ص  يف  ع�شويته  بتثبت  بوالعيد 
اجتماع  خالل  الأوىل  املنطقة  قيادة 

واد العطاف يوم 26 فيفري 1956م. 
قادة  بني  التفريق  يجب  مالحظة: 
وقادة  النواحي  وقادة  املنطقة 
تداولوا  الذين  الع�شكرية  القطاعات 
الثورة  اإبان  املنا�شب  هاته  على 

التحريرية. 
 للمو�شوع م�شادر ومراجع. 

التنظيم الإداري للمنطقة ال�ساد�سة تب�سة 

�شهدت منطقة تب�شة اإبان 
الثورة التحريرية تداول 
عدد من القادة يف من�شب 
قائد الناحية ثم من�شب 

قائد املنطقة، ولأجل 
تو�شيح بع�س النقاط 

املتعلقة بهذه الق�شية، 
والتي ف�شلت فيها الوثائق 

الأر�شيفية التي تخ�س 
جي�س التحرير الوطني، 

واأكدتها خمتلف ال�شهادات 
احلية ملجاهدي املنطقة، 

ن�شتعر�س هنا بع�س 
التفا�شيل املتعلقة بتعيني 

كل من لزهر �شريط و�شامي 
حممد و�شيدي حني كقادة 

لناحية تب�شة.  

بقلم فرحاين طارق عزيز



اخلمي�س 04  مار�س 2021  املوافـق  ل20 رجب 1442 ه ريا�ضة10

مولودية اجلزائر ي�ضتعيد بن علجية و�ضم�س الدين حراق

�أعلنها  �لتي  �لقائمة  و�شهدت 
على  �شفحته  عرب  �لنادي، 
"في�شبوك"، عودة �ملهاجم مهدي 
بن علجية، �لغائب عن �لفريق منذ 
فرتة الأ�شباب فنية كما عاد العب 
خط �لو�شط، �شم�س �لدين حر�ق، 
�لذي مل ي�شارك يف �ملو�جهة �لتي 
�أمام  �جلز�ئر،  مولودية  خ�رسها 

�شيفه �شبيبة �لقبائل )1/2( �ل�شبت 
بعثة  وتتوجه  للإ�شابة  �ملا�شي، 
�ل�شنغال،  �إىل  �جلز�ئر  مولودية 
طائرة  منت  على  �الأربعاء،  �ليوم 
�أفر�د  كامل  �أجرى  بعدما  خا�شة، 
�خلا�شة  �لطبية،  �مل�شحة  �لبعثة 
بالك�شف عن فريو�س كورونا، و�لتي 

جاءت نتائجها �شلبية للجميع.

اأعلن نادي مولودية اجلزائر، اأم�س الأربعاء، عن قائمة من 23 
لعبا للفريق الأول، ا�ستعدادا للمباراة املقررة اأمام توجنيث 

ال�سنغايل، ال�سبت املقبل، �سمن اجلولة الثالثة من مباريات دور 
املجموعات، بدوري اأبطال اإفريقيا.

ا�ستعدادا للمباراة توجنيث ال�سنغايل ال�سبت القادم

يواجه �سباب بلوزداد يوم 5مار�س

الألعاب املتو�سطية وهران 2022 

الهالل ال�ضوداين يح�ضل على رخ�ضة دخول اجلزائر

متويل الربامج التح�ضريية اخلا�ضة بـ 325 ريا�ضيا

يرق�س بالكرةغوارديوال عن حمرز... اإنه 

بلوزد�د،  �شباب  نادي  �أعلن 
�لهلل  نادي  ح�شول 
�ل�شود�ين، على مو�فقة �لوز�رة 
�الأر��شي  لدخول  �الأوىل، 
�لوز�رة  وكانت  �جلز�ئرية 
جمموعة  �تخذت  قد  �الأوىل 
من �لتد�بري ملنع �نت�شار وباء 
�جلز�ئر،  يف  �ملتحور  كورونا 

�حلدود  �إغلق  بينها  من 
كافة  و�إلغاء  و�جلوية،  �لربية 
�جلز�ئر.  و�إىل  من  �لرحلت 
�لبلوزد�دي  �لنادي  و�أو�شح 
يف بيان عرب ح�شابه �لر�شمي 
�الإد�رة  �أن  "في�شبوك"،  على 
با�رست حتركاتها فور تلقيها 
قر�ر �لوز�رة �الأوىل، وجنحت 

يف ��شتخر�ج كافة �لتاأ�شري�ت 
وي�شت�شيف  �ل�شود�ين  للوفد 
نظريه  بلوزد�د،  �شباب 
 ، مار�س   5 يوم  �ل�شود�ين، 
�الأوملبي،  جويلية   5 مبلعب 
�شمن  �جلز�ئرية،  بالعا�شمة 
من  �لثالثة  �جلولة  مباريات 
بدوري  �ملجموعات  دور 

�شباب  وياأمل  �أفريقيا  �أبطال 
فوزه  حتقيق  يف  بلوزد�د 
�ملجموعات،  بدور  �الأول 
قائمة  �آماله  على  للحفاظ 
حيث  �لقادم،  �لدور  بلوغ  يف 
بنقطة  �الأخري  �ملركز  يحتل 
بفارق  �لهلل  خلف  و�حدة، 

�الأهد�ف.

�ل�شباب  وز�رة  قررت 
�لرب�مج  متويل  و�لريا�شة 
 325 بـ  �خلا�شة  �لتح�شريية 
�إناث   127 منهم  ريا�شيا 
�ملنح  ت�شمل  ذكور   198 و 
�لتقني  و�لتاأطري  و�لتعوي�شات 
و�لتغطية �ل�شحية و�لرتب�شات 
و �لدور�ت �لتكوينية باخلارج، 
ح�شبما �أعلن عنه يوم �لثلثاء 
عن  �الأول  �مل�شوؤول  بوهر�ن 
خالدي  علي  �شيد  �لقطاع، 
�شيتم  باأنه  �لوزير  و�أو�شح 

�لتكفل بالرتب�شات و �لدور�ت 
 210 ل  �خلارج  يف  �لتدريبية 
ريا�شي عرب 15 بلد� يف خمتلف 
وذلك  �لريا�شية،  �لتخ�ش�شات 
للألعاب  حت�شريهم  �إطار  يف 
�شتقام  �لتي  �ملتو�شطية 

بوهر�ن يف �شائفة 2022.
هام�س  على  خالدي،  و�أبرز 
�لريا�شية  للمر�فق  زيارته 
�ملتو�شطي،  باملوعد  �ملعنية 
�أنه "�إ�شافة �إىل �حلر�س على 
للألعاب،  �ملحكم  �لتنظيم 

تاألق  هدف  على  �لتاأكيد  مت 
بهذه  �جلز�ئريني  �لريا�شيني 
باأكرب عدد  �لظفر  و  �ملنا�شبة 
�مليد�ليات"وخلل  من  ممكن 
�ملن�شاآت  خمتلف  �إىل  زيارته 
�لغرب  بعا�شمة  �لريا�شية 
�لوزير،  �أعلن  �جلز�ئري، 
من  بكل  مرفوقا  كان  �لذي 
بريا�شة  �ملكلفة  �لدولة  كاتبة 
و  �شو�كري،  �شليمة  �لنخبة، 
و  �الأوملبية  �للجنة  رئي�س 
عبد  �جلز�ئرية  �لريا�شية 

وهر�ن  وو�يل  حماد،  �لرحمن 
��شتلم  باأن  جاري،  م�شعود 
�جلديد  �لريا�شي  �ملركب 
للمدينة بكامل مر�فقه �شيكون 
وقبل  �ملقبل.  �شبتمرب   31 يف 
�لور�شات،  ملختلف  معاينته 
تر�أ�س  قد  خالدي  �ل�شيد  كان 
�لثالث  �الجتماع  �ل�شبيحة  يف 
للجنة  �لتنفيذي  للمجل�س 
للألعاب  �ل19  �لطبعة  تنظيم 
 25 �ملتو�شطية �ملربجمة من 

جو�ن �إىل 5 جويلية 2022.

�لنجم  لعب 
ريا�س  �جلز�ئري 
من  و�حدة  حمرز 
مع  مبارياته  �أجمل 
مان�ش�شرت �شيتي �أم�س 
على  للفوز  قاده  حني 
 ،1-4 وولفرهامبتون 
�مل�شاهمة  مقدماً 
با�شتمر�ر  �لكربى 
بيب  �ملدرب  �نت�شار�ت 

غو�رديوال لهذ� �ملو�شم.
حمرز  م�شاهمة  ومتثلت 
بالهدف �الأول؛ عندما قدم 
�أجربت  عر�شية  متريرة 

�لذئاب  و�شط  العب 
على  ديندونكري  لياندير 
�لذي  �شتريلينغ  دور رحيم  لعب 
كان يتاأهب الإكمالها يف �ملرمى 
لكن �الأول تكفل باملهمة وطبعاً 
ثم  فريقه  مرمى  يف  باخلطاأ 
متريرة مفتاحية ر�ئعة �شاهمت 
�لدور�ن  بعد  �لثاين  بالهدف 
�مل�شاحة،  وخلق  نف�شه  حول 
بي�شارية  �شجله  هدف  تلها 
جعل  تاألٌق  تخطئ  ما  نادر�ً 
غو�رديوال  بيب  �شيتي  مدرب 
ت�رسيحات  يف  بنجمه  ي�شيد 
قائًل:  �لنادي  موقع  نقلها 
ر�ئعاً يف �ملباريات  ريا�س كان 
جيد  ب�شكل  لعب  لقد  �الأخرية، 
على  بالكرة  يرق�س  �إنه  حقاً، 
يخ�رسها  وال  �مللعب،  �أر�س 

ثم  �ملد�فعني  يجذب  ب�شهولة، 
ميرر خلفهم". 

ب�شكل  حمرز  ريا�س  �شارك 
 38 �شمن  هدفاً   30 يف  مبا�رس 
�مل�شابقات  جميع  يف  مبار�ة 
ملان �شيتي على ملعب �الحتاد 
15 متريرة حا�شمة  )15 هدفاً، 
�لبُعد  من  �لكثري  فيه  ت�رسيح 
�لذي  �لفني  و�حلل  �لتكتيكي 
يوجده حمرز ملدربه على �أر�س 
�مللعب وهو �لدور �لذي لطاملا 
لي�شرت  يف  �جلز�ئري  به  قام 
�ل�شحر�ء  حماربي  ومنتخب 
وتابع بيب و�شفه للطريقة �لتي 
�جلز�ئري  �لنجم  فيها  يلعب 
فقال: "يُر�شل عر�شيات ر�ئعة. 
�أن  ناأمل  ذلك.  عنه  نعرف  كنا 

ي�شتمر يف هذ� �مل�شتوى".

نادي مولودية اجلزائر

 نتائج �ضلبية لفحو�ضات الكورونا 
 قبل ال�ضفر اإىل ال�ضنغال

�لنادي، قبل  لها بعثة  �لتي خ�شعت  �أعلن نادي مولودية �جلز�ئر، �شلبية �مل�شحة 
24 �شاعة عن �لتنقل �إىل �لعا�شمة �ل�شنغالية د�كار، خلو�س مو�جهة تونغيت ويحل 
مولودية �جلز�ئر، �شيفا على تونغيت �ل�شنغايل، يوم �ل�شبت 6 مار�س ، يف �جلولة 
�ختبار�ت  �لبعثة،  و�أجرت  �أفريقيا  �أبطال  بدوري  �ملجموعات  دور  من  �لثالثة 
�إقامة �لنادي باأحد  �أم�س �الثنني، يف مقر  �لك�شف عن فريو�س كورونا �مل�شتجد 
�لفنادق، وجاءت نتائج �الختبار�ت �شلبية جلميع �أفر�د �لبعثة وت�شد بعثة مولودية 
�جلز�ئر، �لرحال �شوب �لعا�شمة �ل�شنغالية، د�كار، على منت طائرة خا�شة، غد� 

�الأربعاء، بوفد ي�شم 46 فرًد�، من بينهم 24 العبا.

خالل فرتة النتقالت ال�ستوية

 مولودية اجلزائر تقرتب من التعاقد 
مع عبد الرفيق جريارد

�أ�شبح نادي مولودية �جلز�ئر، قاب قو�شني �أو �أدنى، مع �لتعاقد مع �شانع �ألعاب 
�لنادي  �أن  خا�شة،  م�شادر  من  وعلم  �ل�شتوية  �النتقاالت  فرتة  خلل  جديد، 
�لعا�شمي، يف خطوة مفاجئة، �قرتب من �لتعاقد مع عبد �لرفيق جري�رد، �لذي 
ومن  �لبلجيكي  �لثانية  �لدرجة  دوري  يف  �لنا�شط  جيلو�ز،  ل�شانت  قبل  من  لعب 
�ملرتقب �أن يلتحق جري�رد ببعثة مولودية �جلز�ئر يف �ل�شنغال، ملقابلة �مل�شئولني، 
يف ظل �إلغاء �لرحلت �جلوية من و�إىل �جلز�ئر، على �أن يعود رفقة بعثة �لنادي بعد 

نهاية مو�جهة توجنيت، الإجر�ء �لفح�س �لطبي، و�لتوقيع على عقود �ن�شمامه.
ولفتت �مل�شادر �إىل �أن جري�رد )27 عاًما( يتو�جد دون فريق منذ �ملو�شم �ملا�شي، 

حيث قررت �إد�رة فريقه �ل�شابق، عدم جتديد عقده بنهاية �ملو�شم.

بوردو الفرن�سي

 يا�ضني عديل يختار متثيل
 الراية اجلزائرية

عديل  يا�شني  �أن  فرن�شية،  �شحفية  تقارير  �أفادت 
متثيل  �ختار  �لفرن�شي،  بوردو  ميد�ن  متو�شط 

من  بدال  �ملقبلة  �لفرتة  يف  �جلز�ئر  منتخب 
�لفرن�شي  مريكاتو"  "فوت  موقع  وذكر  فرن�شا 
�ختار  عديل  �أن  جز�ئرية،  م�شادر  عن  نقل 
�أخري� �للعب للجز�ئر، رغم تدرجه ل�شنو�ت يف 

�شفوف �لفئات �ل�شبانية للمنتخب �لفرن�شي.
�ملنتخب  �شفوف  يف  دوليا  العبا  عديل  ويعد 
للجز�ئر  �للعب  �ختار  �الآن  لكنه  لل�شباب،  �لفرن�شي 
على م�شتوى �لكبار و�أو�شح �ملوقع، �أن عديل حري�س 
بانتظار  وهو  و�لديه،  �أ�شول  منتخب  متثيل  على  للغاية 
�إجر�ء�ت  ملبا�رسة  بلما�شي،  جمال  �ملدرب  من  �إ�شارة 
لكتيبة �ملحاربني وبرز عديل ب�شكل ملفت للنتباه هذ� �ملو�شم رفقة  �الن�شمام 
نادي بوردو، حيث �أ�شبح ركيزة �أ�شا�شية يف ت�شكيلة �ملدرب جان لوي�س غا�شيت، 

وجنح يف خطف �أنظار �لعديد من �الأندية �لكبرية يف �أوروبا.
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موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

اإطالق حملة "ال�صعب الفل�صطيني �صد املحاكم الع�صكرية ال�صهيونية" 
"ال�سعب  بعنوان  الع�سكرّية  املحاكم  �سد  حملة  الإن�سان،  وحقوق  الأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  اأطلقت 
الفل�سطيني �سد املحاكم الع�سكرّية"، من اأمام حمكمة "عوفر" الع�سكرية الإ�سرائيلية غرب رام اهلل، مب�ساركة 

موؤ�س�سات حقوقية واأخرى تعنى ب�سوؤون الأ�سرى.
ق.د

لها،  بيان  يف  ال�ضمري  م�ؤ�ض�ضة  وقالت 
خالل امل�ؤمتر، "منذ االحتالل الع�ضكرّي 
واإن�ضاء الق�ضاء  العام 1967،  لفل�ضطني يف 
الق�ضائّي  النظام  عمل  الع�ضكرّي، 
الع�ضكرّي كاأداة لفر�ض الهيمنة وال�ضيطرة 
�ضلطة  بجانب  الفل�ضطينّي،  ال�ضعب  بحّق 
جّرم  الذي  الت�رشيعّية  الع�ضكرّي  القائد 
من خالل االأوامر الع�ضكرّية كّل ما ه� حّق 
الق�ضائّي  النظام  و�ضّكل  مكف�ل.  اأ�ضا�ضّي 
اإذ  العن�رشّي؛  للف�ضل  نظاماً  الع�ضكرّي 
بحكم  املفرو�ضة  �ضالحّياته  ا�ضتخدم 
الفل�ضطينّي،  ال�ضعب  قمع  يف  االحتالل 
على  لالإبقاء  ردع  قّ�ة  ت�ضكيل  وحماولة 
الهيمنة التي فر�ضها منذ احتالل االأر�ض، 
حرمان  على  املحتلّة  الدولة  وعملت 
يف  حّقهم  من  الفل�ضطينّيني  ال�ضكان 
ال�ضمري  م�ؤ�ض�ضة  �ضهدت  امل�ضري،  تقرير 
االأ�رشى  لق�ضايا  متابعتها  خالل  من 
الع�ضكري  وملفاتهم دور النظام الق�ضائي 
االإ�رشائيلّي يف احلفاظ على دمي�مة نظام 
ووّثقت  االإ�رشائيلي،  العن�رشّي  الف�ضل 
ال�ضمري �ضهادات اأ�رشى حمررين واأ�رشى 
وحماميهم  االحتالل  �ضج�ن  يف  قابعني 
ح�ل خروقات �ضمانات املحاكمة العادلة 

يف املحاكم الع�ضكرية االإ�رشائيلّية".
االأ�ضري  لرعاية  ال�ضمري  م�ؤ�ض�ضة  واأكدت 
حماكمة  يف  احلّق  اأن  االإن�ضان  وحق�ق 
الأّية  يخ�ضع  ال  حق  ه�  وم�ضتقلّة  عادلة 
مبادئ  من  عام  مبداأ  وه�  ا�ضتثناءات، 
جلميع  وملزم  العريّف،  الدويّل  القان�ن 

ت�ضادق  مل  التي  الدول  فيها  مبا  الدول 
وذلك يف جميع  الدولّية،  االّتفاقّيات  على 
الط�ارئ  حاالت  ي�ضمل  مبا  احلاالت 
�ضلطات  وت�ا�ضل  امل�ضلّح،  والنزاع 
االآالف  حماكمة  االإ�رشائيلية  االحتالل 
املحاكم  اأمام  الفل�ضطينيني  املدنيني  من 
وا�ضح  وخرٍق  انتهاٍك  يف  الع�ضكرّية، 
عن  عدا  لالإن�ضان،  االأ�ضا�ضّية  للحق�ق 
الفل�ضطينيني  االأ�رشى  حرمان  فاإن  ذلك، 
قد  ونزيهة  عادلة  حماكمة  يف  حّقهم  من 
مب�جب  وذلك  حرب،  جرمية  اإىل  يرقى 
روما  نظام  من  و)6(  و)٢(   )٨( امل�اد 

االأ�ضا�ضّي للمحكمة اجلنائية الدولية.
اجلهاز  "اإّن  ال�ضمري:  م�ؤ�ض�ضة  وقالت 
دولة  اأقامته  الذي  الع�ضكرّي  الق�ضائّي 
االحتالل وطّ�رته على مدار خم�ضة عق�د 
ال�ضعب  على  وال�ضيطرة  الهيمنة  لفر�ض 
وغري  �رشعّي  غري  نظام  ه�  الفل�ضطينّي 
قان�يّن، ويجب اأن نتعامل مع هذا النظام 
القائمة  للقّ�ة  التنفيذّية  الذراع  اأّنه  على 
اإىل  احتاللها  يف  لال�ضتمرار  باالحتالل، 
اأجٍل غري م�ضّمى، فه� بذلك يتجاوز فكرة 
االنتهاكات اجل�ضمية ل�ضمانات املحاكمة 
للمبادئ  خطري  النتهاٍك  ويرتقي  العادلة 
واملعايري الدولّية، لذلك فاإنّنا يف م�ؤ�ض�ضة 
اإجراءات  لتح�ضني  ن�ضعى  ال  ال�ضمري 
اجله�د  كّل  بذل  بل  الع�ضكرية  املحاكم 
الفل�ضطينيني  املدنيني  حماكمة  الإنهاء 
اإىل اإنهاء  اأمام املحاكم الع�ضكرّية و�ض�الً 

االحتالل".
اأن ال�قت قد حان  و�ضددت ال�ضمري على 
اخلط�ات  يّتخذ  اأن  الدويّل  للمجتمع 
الالزمة لالإعالن عن هذا االحتالل، وكّل 

قان�يّن  غري  واقع  واإجراءاته  �ضيا�ضاته 
يجب اإنهاوؤه ف�راً، واإنهاء النظام الق�ضائّي 
الع�ضكرّي العن�رشّي، و�ضمان حّق ال�ضعب 
الفل�ضطينّي يف تقرير م�ضريه، اإ�ضافة اإىل 
�رشورة م�ضاءلة دولة االحتالل وحما�ضبتها 
ال�ضعب  بحّق  امل�ضتمّرة  جرائمها  على 
ال�ضمري  م�ؤ�ض�ضة  وطالبت  الفل�ضطينّي. 
باإنهاء  االإن�ضان  وحق�ق  االأ�ضري  لرعاية 
اأمام  الفل�ضطينيني  املدنيني  حماكمة 
املحاكم الع�ضكرّية، واأن متتثل اللتزاماتها 
مب�جب القان�ن الدويّل والقان�ن االإن�ضايّن 
يف  الفل�ضطينيني  حّق  احرتام  يف  الدويّل 
�ضيا�ضة  واإنهاء  ونزيهة،  عادلة  حماكمة 
انتهاكاً  متّثل  ك�نها  االإدارّي،  االعتقال 

�ضارخاً ملبداأ املحاكمة العادلة.
ا، املحاكم  اأي�ضً ال�ضمري  وطالبت م�ؤ�ض�ضة 
االأخذ  عدم  االإ�رشائيلية  الع�ضكرّية 
املعتقلني  من  تُنتزع  التي  باالعرتافات 
التعذيب،  اأو  االإكراه  حتت  الفل�ضطينيني 
ونظام  االإ�رشائيلّي،  االحتالل  واإنهاء 

الف�ضل العن�رشّي.
م�ؤ�ض�ضة  مديرة  قالت  االأثناء،  هذه  يف 
لها  كلمة  يف  فرن�ضي�ض،  �ضحر  ال�ضمري، 
جميع  "اإن  ال�ضحايف،  امل�ؤمتر  خالل 
الدفاع عن  العاملة يف جمال  امل�ؤ�ض�ضات 
املحاكم  اأن  ا�ضتنتجت  االأ�رشى  حق�ق 
االإ�رشائيلية هي اأداة عملية بيد االحتالل 
لفر�ض مزيد من ال�ضيطرة والهيمنة، وه� 
اأمر ي�جب اأن نط�ر ا�ضرتاتيجيات مل�اجهة 
هذا النظام، واالعتقال التع�ضفي، وهناك 
ب�ضكل  ترتكب  التي  اجلرائم  من  الكثري 
االحتالل  ملحا�ضبة  ال�قت  وحان  ي�مي، 

على هذه اجلرائم".

هي  احلملة  "هذه  فرن�ضي�ض،  وتابعت 
البداية، و�ض�ف ن�ضتمر بال�رشاكة مع كافة 
م�اجهة  �ضبل  لبحث  املخت�ضة  اجلهات 
الق�ضاء الع�ضكري االإ�رشائيلي العن�رشي".

بدوره، قال مدير نادي االأ�ضري الفل�ضطيني 
قدورة فار�ض يف كلمة له خالل امل�ؤمتر، 
"راأينا يف هيئة �ض�ؤون االأ�رشى واملحررين 
ما  مقاطعة  من  بد  ال  اأنه  االأ�ضري  ونادي 
االإ�رشائيلي؛  الق�ضائي  اجلهاز  ي�ضمى 
معركتنا  اإن  اإذ  واملدين،  منه  الع�ضكري 
�ض�اء  �ضاملة،  معركة  هي  االحتالل  مع 
مقدمته  ويف  الق�ضائي  اجلهاز  ي�ضمى  ما 
ط�ىل  يداً  كانت  التي  الع�ضكرية  املحاكم 
يف دعم االحتالل �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني 

وبع�ضها يرتقي جلرائم احلرب".
واأ�ضاف فار�ض، "نقف اأمام اإحدى حماكم 
هذه  "ع�فر"،  حمكمة  وهي  االحتالل 
ملحاً  معها  تعاملنا  اأ�ضبح  التي  املحاكم 
و�رشورياً، لكن كان يجب اأن تتم مقاطعتها 
منذ �ضن�ات، الأن م�ضاركتنا اأمام املحكمة 
قدرا  عليها  مبا�رش  غري  ب�ضكل  ن�ضفي 

مهما من ال�رشعية".
يف حني، قال فار�ض: "اأ�ضبح متداوالً بني 
االنفكاك  وكذلك  االأمر،  هذا  االأحزاب 
�ضحيح،  وهذا  االحتالل،  عن  املتدرج 
لكن يجب اأن نبداأ من النقطة الرئي�ضية اأال 
ب�ضائع االحتالل  وهي املحاكم، مقاطعة 
املحاكم  مقاطعة  باالأ�ضا�ض  لكن  مهمة، 
تق�ي�ض  منها  كثرية  مرتتبات  لها  �ضيك�ن 

رواية االحتالل".
بعملية  البدء  �رشورة  على  فار�ض  و�ضدد 
ممنهجة باملعنى واالنفكاك عن االحتالل 
املعركة  �ضياق  ويف  ال�ضامل  باملعنى 

اأن  يجب  اإنه  "حيث  ال�ضاملة،  الن�ضالية 
من  ال�ضاأن  بهذا  �ضارم  قرار  هناك  يك�ن 
كل التنظيمات". وتطرق فار�ض اإىل ق�ضية 
 30 نح�  اإىل  وت�ضل  تدفع  التي  الغرامات 
جي�ض  اإىل  وتذهب  �ضن�ًيا  �ضيقل  ملي�ن 
يف  وي�ضتخدمها  االإ�رشائيلي  االحتالل 

قمعنا.
واأ�ضار فار�ض اإىل االختبار احلقيقي لقادة 
�ضمع�ا  باأنه يف حال ما   ال�طنية  احلركة 
بهذه احلملة اأن يتخذوا قرارا باملقاطعة 
القرار  اتخاذ  عدم  اأو  مقتنعني،  كان�ا  اإن 
اأننا  �ضمنية  م�افقة  يعني  اأمر  فه� 
الف�ضائل  من  القرار  اتخذ  واإن  �ضن�ضتمر، 
واالأحزاب فاإن االأ�رشى بعدها �ضيلتزم�ن 
يف  بعدها  اإ�رشائيل  و�ضتدخل  بذلك 
الف�ضائل  قيادة  فار�ض  دعا  فيما  اأزمة، 
جميعاً للتعبري عن م�قفها ب�ضاأن مقاطعة 
فردي  ب�ضكل  �ض�اء  االإ�رشائيلية  املحاكم 
جماعي  ب�ضكل  اأو  حدة  على  تنظيم  كل 

للف�ضائل.
من جانبه، قال املدير التنفيذي مل�ؤ�ض�ضة 
احلق �ضع�ان جبارين، يف كلمته، "اإن عدم 
جتريد  يعني  العادلة  املحاكم  �ضمانات 
جترده  كما  له  اأ�ضا�ضي  حق  من  ال�ضخ�ض 

االحتالل مبا  �ضلطة  من حقه يف احلياة، 
يف  �رشكاء  هم  الع�ضكري  ق�ضاءها  ي�ضمى 
خمتلفة،  بطرق  االإن�ضان  قتل  م��ض�ع 
القا�ضي  وي�ضادق  االأ�ضري  يعذب  فعندما 
وال  التعذيب  على  تامة  وقائع  وهناك 
�رشيك  ه�  اإذاً  �ضاكناً  القا�ضي  يحرك 

بجرمية احلرب".
حتاول  اإ�رشائيل  اأن  اإىل  جبارين  واأ�ضار 
حماكم  ب�ج�د  ح�ضاري  ب�جه  تنظر  اأن 
لك�ضف  ال�قت  حان  "لكن  ق�ضاة،  وب�ج�د 
هناك  تك�ن  واأن  كامل،  ب�ضكل  ال�اقع 
وم�ضتمرة،  ومت�ا�ضلة  منظمة  حملة 
ويجب اأن تنزع مقاطعة املحاكم عن هذا 
االحتالل قناعه وتعريه مبا يدعي ب�ج�د 
جبارين  ون�ه  لديه".  وق�انني  حماكم 
ت�ضادق  االحتالل  ق�ضاء  منظ�مة  اأن  اإىل 
الفل�ضطينيني  على  واأحكام  قرارات  على 
املمتلكات  وت�ضادر  عقابية  والأ�ضباب 
وت�ضادق على كل هذه اجلرائم، والقا�ضي 
ه� جمرم حرب، هناك اأحد هذه اجلرائم 
م�ضاألة  وهي  العادلة  غري  املحاكمة  هي 
اأ�ضا�ضية، لذا حان ال�قت لنزع هذا القناع 
جرمية  مع  التعاطي  وعدم  كامل  ب�ضكل 

املحتل.

ماجدات فل�صطني خلف ق�صبان ال�صجون 
�صموخ وعزمية ال تلني   

جلنة دعم ال�سحفيني

43 انتهاًكا �صهيونيا �صد احلريات ال�صهر املن�صرم 

مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى

400 حالة اعتقال خالل فيفري املن�صرم  

الأ�سرية / نوال حممد عبد فتيحة )2002م2021-م(
بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

والكربياء  وال�ضم�خ  النف�ض  عزيزات  البا�ضقة  القامات  ح�رشة  يف 
االأ�ضريات الفل�ضطينيات املاجدات جرناالت ال�ضرب وال�ضم�د القابعات 
يف عرين االأ�ض�د تنحني الهامات وتطاأطاأ الروؤو�ض لهن اإجالالً واإكباراً 
ل�ضم�دهن االأ�ضط�ري وهن ي�ضطرن اأروع املالحم البط�لية يف ال�ضم�د 
والت�ضحية والفداء واالإقدام يف م�اجهة ق�ى البغي وال�رش والعدوان يف 

�ضاحات امل�اجهة بقالع االأ�رش،
االأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي  املاجدات  اأخ�اتي  االأماجد  اإخ�تي 
االإعالمية  احلملة  اإطار  يف  ال�ض�ء  ت�ضليط  ه�  الي�م  ب�ضدده  اأنا  فما 
املاجدات  الفل�ضطينيات  االأ�ضريات  معاناة  ملف  اإبراز  يف  املت�ا�ضلة 
املعذبات واملن�ضيات يف غياهب �ضج�ن االحتالل والل�اتي يتجرعن 
الزنازين  ورط�بة  ال�ضجان  وجربوت  ال�ضجن  وق�ض�ة  واالأمل  املرارة 
وبرودتها املظلمة التي تنخر عظامهن وق�ضبان احلديد التي تاأكل من 
وتذيب  �ضبابهن  زهرة  تفني  التي  العمر  و�ضن�ات  ال�ضعيفة  اأج�ضادهن 
واملعتقالت  ال�ضج�ن  ق�ضبان  خلف  واأحالمهن  واآمالهن  اأعمارهن 
االإ�رشائيلية فمنهن االأُم واالأخت واجلريحة وَمن هي يف عمر الزه�ر 

من �ضن الطف�لة،
اإحدى  هي  ربيعاً  ع�رشة  التا�ضعة  ابنة  فتيحة  حممد  ن�ال  واالأ�ضرية 
االأ�ضريات الفل�ضطينيات املاجدات الل�اتي يتجرعن االأمل يف غياهب 
املر�ض  مطرقة  بني  ما  جداً  مريرا  واقعا  ويع�ضن  االحتالل  �ضج�ن 
الي�مية  ملعاناتهن  االحتالل  جتاهل  و�ضندان  حياتهن  يهدد  الذي 
وت�ضتمر  م�ق�فة  مازالت  والتي  "الدام�ن"  �ضجن  يف  حالياً  والقابعة 
حماكم االحتالل يف متديد ت�قيف االأ�ضرية ن�ال رغم ظروفها ال�ضحية 
زنازين  يف  احتجازها  بعد  عائلتها  قلق  يزيد  ومما  ال�ضيئة،  والنف�ضية 
. - االأ�ضرية:- ن�ال حممد عبد فتيحة - م�اليد:-  العزل االنفرادي 
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العلمي:-  تلقت تعليمها الدرا�ضي يف مدار�ض القد�ض حتى اأنهت ال�ضف 
العا�رش - تاريخ االعتقال:- ٢/٢1/ ٢0٢0م - مكان االعتقال:- معتقل 
�ضهي�ين  جندي  طعن  حماولة  اإليها:-  امل�جة  التهمة   - "الدام�ن" 
االحتالل  ميعن  وظامل:-  تع�ضفي  اإجراء  م�ق�فة   -: عليها  حكم   -
من  حرمانها  من  ن�ال  االأ�ضرية  بحق  اإجرامه  م�ا�ضلة  يف  ال�ضهي�ين 

زيارة ذويها يف الفرتة االأوىل لالعتقال بحجة "املنع االأمني" 

- اعتقال الأ�سرية :- نوال حممد فتيحة 

ن�ال من منطقة  الفتاه املقد�ضية  ال�ضهي�ين  اعتقلت ق�ات االحتالل 
الذي ت�ضكن فيه بتهمة حماولة طعن جندي �ضهي�ين  للمنزل  حماذية 
امل�ضك�بية  حتقيق  اأقبية  اإىل  اقتيادها  ومت  ٢0٢0م   /٢/٢1 بتاريخ 
املحامني  زيارة  من  خاللها  حرمت  �ضهر  ملدة  فيها  احتجزت  التي 
م�ؤكداً  اعتقالها،  منذ  �رشاحها  اإطالق  يرف�ض  زال  ما  االحتالل  واأن 
التي  والنيابة  املخابرات  طلب  على  بناء  ت�قيفها  متدد  املحكمة  اأن 

تطالب بحكمها 16 عاما.
يذكر اأنه جرى عقد 15 جل�ضة حماكمة لها وما زالت م�ق�فة، على 
�ضع�بة حالتها  ت�ؤكد  التي  االأوراق  كافة  املحامي  تقدمي  من  الرغم 
تعر�ضت  فتحية  واالأ�ضرية  جدوى  دون  لكن  مر�ضها  وواقع  ال�ضحية 
للعزل االنفرادي عدت مرات يف زنزانة انفرادية يف �ضجن الدام�ن 
امل�افق  والي�م  19-1-٢0٢1م  يف  عزلها  ال�ضج�ن  اإدارة  قرار  بعد 
عزل  االإ�رشائيلية  االحتالل  �ضج�ن  اإدارة  اأنهت  ٢0٢1/٢/٢3م 
اأن مكثتا  بعد  االأ�ضرية فدوى  وزميلتها  ن�ال  االأ�ضريتني املقد�ضيتني 
يف العزل لفرتة ط�يلة. احلالة ال�ضحية لالأ�ضرية:- ن�ال حممد فتيحة  
معاناة  تعي�ض  اإنها  قال:  ن�ال  املقد�ضية  االأ�ضرية   والد  ل�ضان  على 
مريرة منذ اعتقالها م�ؤكداً اأن حالتها �ضعبة خا�ضة منذ والدتها فهي 
تعاين من اأمرا�ض نف�ضية وع�ضبية اأثرت على �ضحتها وحياتها ق�ضت 
واأن احتجازها  االأدوية"  واالأطباء وتعي�ض على  عمرها بني امل�ضايف 
يف العزل ي�ضبب لها م�ضاعفاٍت مر�ضية.  احلرية كل احلرية الأ�رشانا 
الب�ا�ضل واأ�ضرياتنا املاجدات- وال�ضفاء العاجل للمر�ضى امل�ضابني 

باأمرا�ض خمتلفة. 

خالل  ال�ضحفيني،  دعم  جلنة  ر�ضدت 
ال�ضحفية  احلريات  حلالة  ال�ضهري  التقرير 
�ضد  انتهاًكا   )79  (  ،٢0٢1 فرباير  �ضهر  يف 
احلريات االإعالمية وال�ضحفيني منها ) 43( 
قبل  من  انتهاكات  و)٢6(  �ضهي�نيا،  انتهاًكا 
جهات داخلية فل�ضطينية، عدا عن ت�ضجيل 
من  االنتهاكات  من  ( حاالت   10  ( من  اأكرث 
االجتماعي،  الت�ا�ضل  م�اقع  �رشكات  قبل 
وذلك يف اإطار حماربة املحت�ى الفل�ضطيني 
ومتثلت  الفل�ضطينية.  الرواية  وطم�ض 
االأرا�ضي  يف  ال�ضهي�نية  االعتداءات 
يف  املن�رشم،  ال�ضهر  املحتلة،  الفل�ضطينية 
عدد  على  االحتالل  لق�ات  واعتداء  اإ�ضابة 
) 5( من ال�ضحفيني وهم: ال�ضحفي معت�ضم 
طاقم  من  وثالثة  �ضاور،  م�ضعب  م�ضاروة، 
االعتقاالت  جانب  ويف  فل�ضطني.  تلفزي�ن 
اعتقلت  واال�ضتدعاءات،  واالحتجازات 

واحتجزت ق�ات االحتالل االإ�رشائيلي عدد 
�ضم�دي،  علي  وهم  ال�ضحفيني  من   )11(
حمزة  ال�ح�اح،  م�ضه�ر  جالجل،  اأحمد 
احلطاب، �ضيف الق�ا�ضمي، حممد اأب� رم�ز، 
غ��ض،  اأب�  مهند  ادكديك،  قاروط  حممد 
و�ضابرين  االإخبارية،  العامل  قناة  وطاقم 
الداخل املحتل، والباحث يف  اأب� دياب من 
عمرو  جمال  واال�ضتيطان  القد�ض  �ض�ؤون 
ملدة  االأق�ضى  امل�ضجد  عن  اأبعدته  والذي 
فيما  اإبعادا.    )1( عدد  لي�ضجل  اأيام  ع�رشة 
اأجلت ومددت حماكم االحتالل االإ�رشائيلي 
ال�ضحفيني  من   )5( عدد  اعتقال  الع�ضكرية 
وهم: طارق اأب� زيد، وتامر الربغ�ثي والذي 
ويزن  اخلام�ضة،  للمرة  حماكمته  تاأجيل  مت 
الثالثة،  للمرة  اأب� �ضبيح  اأب� �ضالح، واأحمد 
ومهند اأب� غ��ض والذي اأفرج عنه فيما بعد 
املنزيل  احلب�ض  بفر�ض  عليه  اال�ضرتاط 

حب�ض   )1( حالة  لت�ضجل  اأيام،  خم�ضة  ملدة 
منزيل، ومنعت عليه الت�ا�ضل مع اأي �ضخ�ض 
وب�ضاأن  �ضهر.  ملدة  التحقيق  يف  ا�ضمه  ُذكر 
يف  التغطية  من  ال�ضحفيني  االحتالل  منع 
 )  13( التقرير  �ضجل  املحتلة،  ال�ضفة 
النتهاكات  ال�ضحفيني  تغطية  من  منع  حالة 
االأرا�ضي  يف  امل�اطنني  بحق  االحتالل 
الفل�ضطينية املحتلة تخللها ال�رشب وال�ضتم 
ال�ضحفية  بطاقتهم  واحتجاز  نابية  باألفاظ 
وه�ياتهم ال�ضخ�ضية وت�ض�يرها. كما �ضجل 
ملنزل  واقتحام  مداهمة  حالة  التقرير)1( 
اعتقاله،  قبل  رم�ز  اأب�  حممد  ال�ضحفي 
التقرير  ووثق  املنزل.  مبحت�يات  والعبث 
حالة  ال�ضحفيني)٢(  دعم  للجنة  ال�ضهري 
الفيدي�  كامريا  م�ضادرة  وهما  م�ضادرة 
كافة  وم�ضادرة  جالجل،  اأحمد  لل�ضحفي 

معدات طاقم قناة العامل االإخبارية.

االأ�رشى،  لدرا�ضات  فل�ضطني  مركز  ر�ضد 
من  امل�اطنني  بحق  اعتقال  حالة   400
طفاًل   39 بينهم  االحتالل،  ق�ات  قبل 
املن�رشم.  فرباير  �ضهر  خالل  ن�ضاء،  و5 
اأن  ال�ضهري،  تقريره  يف  املركز  واأكد 
ال�ضهر  خالل  وا�ضلت  االحتالل  �ضلطات 
بحق  واالعتقال  التنكيل  حمالت  املا�ضي 
من  الع�رشات  وا�ضتهدفت  الفل�ضطينيني، 

والنا�ضطني،  االإ�ضالمية وال�طنية  القيادات 
عليا  جهات  من  �ضيا�ضية  بتعليمات  وذلك 
االنتخابات  ا�ضتحقاق  على  التاأثري  بهدف 
غزة  قطاع  ومن  القادمة.  الت�رشيعية 
خمتلفة  ح�ادث   3 خالل  �ضبان   4 اعتقلت 
وذلك خالل اقرتابهم من احلدود ال�رشقية 
التحقيق  بعد  �رشاحهم  واأطلق  للقطاع 
معهم. ولفت ريا�ض االأ�ضقر مدير املركز، 

اأن االحتالل اعتقل 5 ن�ضاء بينهن املرابطة 
املقد�ضية خديجة خ�ي�ض، اأثناء ت�اجدها 
التحقيق  وبعد  االأ�ضباط،  باب  من  بالقرب 
مت اإبعادها اأ�ضب�عا عن امل�ضجد االأق�ضى، 
القد�ض رئي�ضة  اأب� لنب من  واعتقال �ضلفيا 
جمعية تط�ع لالأمل، بعد مداهمة منزلها، 
وال�ضيدة مرام دراغمة من منطقة االأغ�ار 

ال�ضمالية.
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رئي�س »لونال »، م�صطفى قالب ذبيح:

�سالون الكتاب �سيبعث بحركية يف املجال الثقايف
.      ال�صالون جاء بعد اأكرث عام من اجلمود االقت�صادي

.      �صننا�صل الأن يكون للكتاب مكانة خا�صة 
.      الثقافة احلية �صمان للن�صر املزدهر

 احت�صنت املكتبة الوطنية احلامة اأم�س ندوة �صحفية   قدم من خاللها رئي�س املنظمة الوطنية لنا�صري الكتب م�صطفى 
قالب ذبيح الربنامج الثقايف ل�صالون اجلزائر للكتاب ل�صنة 2021 الذي �صيحت�صنه ق�صر املعار�س ال�صنوبر البحري باجلزائر 
العا�صمة من 11 اإىل 20 مار�س اجلاري وكان هذا بح�صور كل من االأمني العام لـ »لونال » ونائب رئي�س املنظمة و�صاحب دار 

الكتاب العربي، مهند اجلهماين ، ومناف ال�صائحي  رئي�س اللجنة االقت�صادية والثقافية للمنظمة و مدير من�صورات ال�صائحي  
وو�صيم من�صوري  من موؤ�ص�صة »فكرة الب ». 

حكيم مالك

اإغاثة النا�صرين وكل 
النا�صطني يف مهن الكتاب

رئي�س  ذبيح  قالب  م�صطفى  وقال 
الكتب،  لنا�رشي  الوطنية  املنظمة 
ياأتي تنظيم هذا ال�صالون بعد اأزيد 
الذي  االقت�صادي  اجلمود  من  عام 
و�صلل  تقريبا،  القطاعات  كل  م�س 
الكتاب،  مهن  قطاع  يف  تام  �صبه 
وعلى  كورونا،  فريو�س  وباء  ب�صبب 
هذا االأ�صا�س كان لزاما علينا عمل 
النا�رشين  الإغاثة  و�صعنا  يف  ما  كل 
مهن  يف  النا�صطني  كل  ومعهم 
اأمكن  ما  لبعث  كله  وهذا  الكتاب، 
الثقايف، الأن  من حركية يف املجال 
لن�رش  �صمان  هي  احلية  الثقافة 
مزدهر ونظرا للظروف ال�صعبة التي 
املنظمة  �صعت  النا�رشون  بها  مير 
جاهدة لتخفي�س �صعر املرت املربع 
يهدد  ب�صكل  يعانون  النا�رشين  الأن 
بزوال املهنة، وعليه فلقد مت توفري 
املرت املربع للعار�صني ب�صعر الكلفة 
اأو اأقل ، بالن�صبة الأع�صاء املنظمة ، 
وبهام�س ي�صري  ال يغطي حتى نفقات 
املعر�س للعار�صني من غري اأع�صاء 
املتحدث   ذات  موؤكدا   ، املنظمة 
للعثور على رعاة  ي�صعى جاهدا  اأنه 

ماليني ل�صالون اجلزائر 2021 .
 

تكرمي رمزي الأعالم الفكر 
والثقافة والتاريخ اجلزائري 

للكتاب    و�صيعرف �صالون اجلزائر 
ل�صنة 2021 ، ح�صب م�صطفى قالب 
للبيع  خم�ص�صتني  م�صاحتني  جتهيز 
بالتوقيع  مت توفريها ب�صكل جماين  
طبعا  الذين  وللموؤلفني  للعار�صني  
املنظمة  اأن  كما   ، باأنف�صهم  كتبهم 

يف  فكرت  الكتب  لنا�رشي  الوطنية 
الرمزي  للتكرمي  مبادرة  اإطالق 
والتاريخ  والثقافة  الفكر  الأعالم  
اإطالق  مت  حيث  للجزائر  املعا�رش 
وا�صم  خليفة  اآل  العيد  حممد  ا�صم 
على  ال�صائحي   االأخ�رش  حممد 
كما   ، بالتوقيع  البيع  م�صاحتي 
الب�صري  حممد  ا�صم  اطالق  مت 
نبي  بن  مالك   وا�صم  االبراهيمي 
مع  املحا�رشات   قاعتي  على 
القادر   عبد  االأمري  ا�صم  اإطالق 
لل�صالون  على �صالون العام املقبل  
حتى نعطي فر�صة للباحثني  لتقدمي 
الثقايف  الربنامج  يف  تدرج  اأعمال 
لل�صالون املعني بغية اإعطاء الرجل 

ما ي�صتحقه من العناية .

التزام �صارم بالربتوكول 
ال�صحي

كما حتدث رئي�س »لونال » بخ�صو�س 
بحماية  املتعلق  االإجرائي  اجلانب 
الوقاية  ظل  يف  والعار�صني  الزوار 
هناك  اأنه   19 كوفيد  انت�صار  من 
ال�صحي  بالربتوكول  �صارم  التزام 
مع اإلزام اجلميع به وهذا عن طريق 
االإذاعة  دائرة  عرب  دوريا  تذكريهم 
اأين  املعار�س  لق�رش  الداخلية 
الربوتوكول  تدابري  اأهم  عن  ك�صف 
عدد  حتديد  بوا�صطة  هذا  وياأتي 
احل�صور يف قاعة العر�س مبعدل ال 
ثالثة  لكل  واحد  �صخ�س  عن  يزيد 

اأمتار.

�صالون افرتا�صي بالتوازي مع 
ال�صالون الفعلي

تق�صيم  عن   ، قالب  واأف�صح 
على  واملهني  الثقايف  الربنامج 
تعدد  ب�صبب  حما�رشات  قاعتي 

الثقافية  الن�صاطات  اقرتاحات 
رائدة  جتربة  خو�س  مع  واملهنية 
يف اجلزائر واملنطقة بعقد �صالون 
ال�صالون  مع  بالتوازي  افرتا�صي 
ال�صدد  هذا  يف  مو�صحا   ، الفعلي 
املوؤ�ص�صة  من  من�صوري   و�صيم 
و�صاحب   « الب  »فكرة  النا�صئة  
تطبيق« بوك�صيوم« اأن هذا ال�صالون 
من�صة  اإطالق  �صي�صهد  االفرتا�صي 
»بوك�صيوم«  م�صريا اأن هذه املبادرة 

تعد االأوىل من نوعها يف اجلزائر .

توفري اأجنحة جمانية للهيئات 
العمومية

توفري  عن  املتحدث  ذات  وك�صف 
العمومية  للهيئات  جمانية  اأجنحة 
حملة  من  ال�صالون  وا�صتفادة 
اإ�صهارية منا�صبة عن طريق مرافقة 
ثقايف  التظاهرة بربنامج ثري  هذه 
وتوجيه  وا�صتقبال  بتوفري  ومهني 

االإذاعة  بوا�صطة  �صمعي  وتن�صيط 
الداخلية.

مهند اجلهماين:« هناك 216 
طلب م�صاركة لدور الن�صر«

لـ  العام  االأمني  اأ�صار  جهته  ومن 
املنظمة  رئي�س  ونائب   « »لونال 
العربي، مهند  الكتاب  دار  و�صاحب 
هو  ال�صالون  هذا  اأن  اجلهماين، 
وبادرة  خري  بادرة  وهو  دويل  حتد 
اأوىل بعد �صالون ال�صارقة يف الوطن 
م�صاركني  ي�صتقطب  والذي  العربي 
لديهم اهتمام خا�س بالكتاب وعليه 
فهو من�صة جلميع الفاعلني يف حقل 
 216 ا�صتقبال  مت  ولقد  الكتاب  
طلب م�صاركة لدور الن�رش لالأجنحة 
الفعلية  ، كما بلغ عدد الكتاب الذين 
 30 اخلا�س  ح�صابهم  على  ن�رشوا 
كاتبا مع م�صاركة 12 موؤ�ص�صة فاعلة 
بلغت  حني  يف   ، الثقافة  حقل  يف 

مربع   مرت   4500 العر�س  م�صاحة 
على  العمل  مع  حمجوزة   اأجنحة 

تو�صيع م�صاحة النقل واملمرات .

مناف ال�صائحي: �صالون 
الكتاب قدم ت�صور ثقايف 

جديد  

مناف  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
ال�صائحي رئي�س اللجنة االقت�صادية 
مدير  و  للمنظمة  والثقافية 
�صالون  اأن  ال�صائحي،  من�صورات 
ثقايف  ت�صور  قدم   2021 الكتاب 
الكتاب  �صعار«  يحمل  الذي  جديد 
اأن  البد  القارئ  ف�صناعة    ، حياة« 
داعيا   ، املجتمع  اأجلها  من  يجند 
اإىل اإعادة �صناعة القارئ اجلزائري 
القراءة   معدالت  لرتتفع  جديد  من 
متنوع  ال�صالون  هذا  اأن  كما 
انطالقة  يعد  فهو  احلياة  بتنوع 
الثقافة  �صالون  لربنامج  اأوىل 

كل  م�صاركة  �صيعرف  االقت�صادية  
لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة  من 
العربية  للغة  االأعلى  واملجل�س 
مع  االأعلى  االإ�صالمي  واملجل�س 
لنا�رشي  الوطنية  املنظمة  ت�صطري 
االأوجه  متعدد  ثري  برنامج  الكتب 
املتحف  مدير   م�صاركة  �صيعرف 
الوطني للمجاهد مراد وزناجي يف 
ندوة خا�صة بذكرى عيد الن�رش 19 
 ، ملجاهدين  �صهادات  فيها  مار�س 
مع عر�س ا�صتباقي للفيلم الوثائقي 
اإنتاج متحف  ال�صهداء » من  » �صهر 
حماية  ندوة  و�صتقام   ، املجاهد 
قر�صنة  وحماربة  املوؤلف  حقوق 
طرف  من  �صتن�صط  التي  الكتاب  
املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان 
التباحث  مع  املجاورة    واحلقوق 
حول اإيجاد اآلية ناجعة لكبح جرمية 
هذا  و�صيتطرق   ، الكتاب  قر�صنة 
عرب  خمتلفة  ملوا�صيع   ال�صالون  
لقاءات مفتوحة  كلقاء مهني مفتوح 
حول م�صكل توزيع الكتاب ) كوكتيل(  
من بينها ندوة  حول واقع الن�رش يف 
اجلزائر يف اخلم�س �صنوات االأخرية 
واإح�صاءات وحتليل و�صيتم تخ�صي�س 
ابن  الدكتور  �صخ�صية  حول  ندوة  
املوؤلفات   وندوة  ترجمة  اأبي �صنب 
القلم  لرابطة  فكرية  اأدبية  وجنوة 
اخلا�صة  االحتياجات  لذوي  االأدبية 
، وتتخللها ندوات عديدة  متمثلة يف 
الكتاب واالإعالم من تن�صيط االأ�صتاذ 
�صالح  واالأ�صتاذ   قارة  بن  خليفة 
نخبة  االأخ�رشي مع م�صاركة  الدين 
من ال�صيوف  ، وندوة حول  طباعة 
بني  الن�رش   ، ال�رشيف  امل�صحف 
العقبات واحللول ، الكتاب االإلكرتوين 
وت�صدير الكتاب اجلزائري والكتاب 
من  �صيكون  املدر�صي  الو�صط  يف 

تن�صيط وزارة الرتبية الوطنية . 

ثقافة

حمور لقاء باجلزائر العا�صمة

الثقافة كعامل حا�سم يف ممار�سة املواطنة
اأم�س  اأول  والفنون   الثقافة  وزارة  اأطلقت 
باجلزائر العا�صمة »منتدى ق�رش الثقافة« 
وهو ف�صاء �صيحت�صن �صل�صلة من النقا�صات 
التفاعلية حول اهمية احلوار الثقايف على 
اأوىل  خ�ص�صت  املجتمع،  م�صتويات  جميع 
كعامل حا�صم يف  الثقافة  لقاءاته ملو�صوع 

ممار�صة املواطنة.
نُظم بق�رش  الذي  االأول  اللقاء  وجمع هذا 
قطاع  من  اطارات  زكريا،  مفدي  الثقافة 
ربيج  علي  اجلامعيني،  واالأ�صاتذة  الثقافة 
 ، بوهديل  ور�صوان   ، يحيى  بن  ونبيلة   ،
اإبراهيم  الفني  والناقد   ، بوكرا�س  وحممد 

نوال.
الثقافة  مفاهيم  اإىل  املتحدثون  وتطرق 

الثقايف  واحلوار  ال�صيا�صية  واملواطنة 
على �رشورة  �صددوا  و  املدين،  واملجتمع 
موؤكدين  للحياة«،  ثقافية  »مقاربة  اإر�صاء 
فكرة  »اأي  فقد  اجلزائري  املجتمع  اأن 
عن م�رشوع اجتماعي خالل الثالثني �صنة 

املا�صية«.
العايل  للمعهد  احلايل  املدير  وعّرف 
والب�رشي،  ال�صمعي  و  العر�س  فنون  ملهن 
باأنه  املدين«  »املجتمع  بوكرا�س  حممد 
موا�صال  واملواطن«،  الدولة  بني  »و�صيط 
املواطنة  ممار�صة  مفهوم  حول  حديثه 
كل  وقبل  اأوالً  ح�صبه،  ت�صتدعي  التي، 
القيم  من  جمموعة  اإىل  »االنتماء  �صيء 
امل�صتمدة من الهوية الثقافية ومن الرتاث 

املادي والالمادي امل�صرتك بني اجلميع«، 
و«اإرادة يف امل�صي قدما«، مدفوعة مبناخ 
حرية  »تكون  حيث  �صيا�صي  و  اجتماعي 
مكر�صتان  االجتماعية،  والعدالة  التعبري 

م�صبقا«.
فنون  ملهن  العايل  املعهد  مدير  واتهم  
التطور  الب�رشي  وال�صمعي  العر�س 
التكنولوجي و�صبكات التوا�صل االجتماعي 
التي  الفكرية  االأريحية  على  عالوة  التي 
وجهات  تباين  اأبرزت  للب�رشية،  قدمتها 
النظر مما �صجع على ظهور م�صاعر الرف�س 
الواحد،  الوطن  اأفراد  بني  والالت�صامح 
الفروقات  كل  ت�صخي�س  �رشورة  مقرتحا 
لت�صحيح  االنرتنت  �صبكة  على  امل�صجلة 

الو�صع  وهو �رشط اأ�صا�صي باإمكانه اإظهار 
يتيح  مما  امل�صتخدم  لدى  ح�صن  �صلوك 

تاأطري هذه املواطنة االفرتا�صية.
الفني،  والناقد  االأ�صتاذ  ف�صل  جهته،  من 
يف  »فاعل  ب�صفة  التدخل  نوال،  اإبراهيم 
الثقافة« ليتطرق اإىل العمل »ال�صخم« الذي 
اأدته كل التنظيمات يف املجتمع اجلزائري 
يف املا�صي على غرار الك�صافة االإ�صالمية 
امل�صلمني  العلماء  وجمعية  اجلزائرية 
التحرير  جلبهة  الفنية  الفرقة  وحتى 
حمي  الراحل  يقودها  كان  التي  الوطني 

الدين ب�صطارزي.
الذين  الفنانني  بعمل  ذكر  اأن  وبعد 
الوطنية  الق�صية  �صبيل  يف  ا�صت�صهدوا 

تطرق  امللتزمة،  املواطنة  على  كمثال 
ال�صيد نوال اإىل م�صاألة »احلركية الثقافية« 
تعاين  التي  الثقافية«  الف�صاءات  و »جناعة 
�رشورة  على  �صدد  اإذ   ، البريوقراطية  من 
احلفاظ على »عمل هذه الف�صاءات« خارج 
االأوقات االإدارية وعطل نهاية االأ�صبوع من 
اأجل جذب االهتمام وال�صماح بـ »التوا�صل 

الثقايف«  عرب اأكرب عدد من الزيارات.
املتدخلون  اتفق  اللقاء،  هذا  ختام  ويف 
بالن�صبة  بلوغها  يتعني  اأهداف  وجود  على 
ال�صاب  اأن  معتربين  البارزة«  »للمفاهيم 
االكتفاء  عن  بعيدا  يزال  ال  اجلزائري 
له  ي�صمح  الذي  واملادي  االأخالقي 

وكاالت  مبمار�صة املواطنة
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الو�سط:2021/03/04الو�سط:2021/03/04

الو�سط:2021/03/04الو�سط:2021/03/04

الو�سط:2021/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ

زرقان احلوا�س
حم�سر ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن ) عي�سات ايدير ( عمارة 06 �سقة رقم 05 ال�سراقة

م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار باملزاد العلني 
املادة 748 و 750 و ما يليهم من ق .ا.م و ا 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ

زرقان احلوا�س
حم�سر ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن ) عي�سات ايدير ( عمارة 06 �سقة رقم 05 ال�سراقة

حم�سر ن�سر م�سمون عقد التبليغ بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من القانون الإجراءات املدنية و الدارية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ

زرقان احلوا�س
حم�سر ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن ) عي�سات ايدير ( عمارة 06 �سقة رقم 05 ال�سراقة

حم�سر ن�سر م�سمون عقد التبليغ بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من القانون الإجراءات املدنية و الدارية

يعلن املح�رش الق�ضائي املوقع اأدناه عن طريق الن�رش ، اأنه قد مت اإيداع قائمة البيع 
املعدة بخ�ضو�ص العقار املحجوز بتاريخ : 2021/02/18 ، مبوجب احلكم ال�ضادر عن 
حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2019/11/10 الق�ضم : العقاري رقم الفهر�ص : 19/06610 

رقم اجلدول : 19/03630 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية .
القا�ضي ب : بالنتيجة القول با�ضتحالة الق�ضمة العينية للعقار حمل املطالبة الق�ضائية 
املتمثل يف قطعة ار�ص �ضاحلة للبناء واقعة باإقليم بلدية ا�ضطاوايل دائرة زرالدة البالغ 

م�ضاحتها 300 م2 املف�ضولة عن قطعة ار�ص ذات م�ضاحة 07 ه .06 ار و 93 �ضنتيار 
التي حتمل رقم 63 من املخطط اخلا�ص  للتجزئة .امل�ضيد عليها بناية تتكون طابق 
اأعاله  ار�ضي + 02 و �ضطح نافذ به �ضقة �ضكنية و الت�رشيح ببيع العقار املنوه عنه 
قدره  اجمايل  املقدر مببلغ  اخلبري  عينه  الذي  االفتتاحي  بال�ضعر  العلني  املزاد  يف 
�ضتة و �ضبعون مليون و ثمامنائة و احدى ع�رشة الف و اأربعة دينار و اثنان و ع�رشون 
�ضنتيم 76.811.004.22 دج و ق�ضمة عائد البيع بني جميع املالك ال�ضائعني ح�ضب 
بعد  و ذلك  ن�ضيب كل واحد منهم على �ضوء فري�ضة مورثهم املرحوم رامي حمند 

�ضداد جميع ديونه
لفائدة : ورثة رامي حمند بن ارزقي و هم : �ضو�ضي ميينة و رامي اني�ص

ال�ضاكنون ب : جتزئة ي�ضوال قويدر رقم 20 زرالدة والية اجلزائر 
�ضد : ورثة رامي حمند بن ارزقي و هم : عزوق مرمي .رامي م�ضطفى .رامي مراد 

.رامي عزيز . رامي ر�ضيد 
ال�ضاكنون : حي قوميز رقم 63 ا�ضطاوايل والية اجلزائر 

دائن   « مديره  يف  ممثال  زرالدة  وكالة  االحتياط  و  التوفري  �ضندوق   : بح�ضور  و 
مرتهن« 

تعيني العقار مو�ضوع البيع باملزاد العلني 
قطعة ار�ص �ضاحلة للبناء واقعة باإقليم بلدية ا�ضطاوايل دائرة زرالدة البالغ م�ضاحتها 
300 م2 املف�ضولة عن قطعة ار�ص ذات م�ضاحة 07 ه .06 ار و 93 �ضنتيار التي حتمل 
رقم 63 من املخطط اخلا�ص للتجزئة .امل�ضيد عليها بناية تتكون من طابق ار�ضي 

+ 02 و �ضطح نافذ به �ضقة �ضكنية 
على   2021/03/16 الثالثاء  يوم  ل  املوافق  االعرتا�ضات  جل�ضة  تاريخ  حدد  قد  و 

ال�ضاعة : 10:00 �ضا 
و  الواحدة  ال�ضاعة  على   2021/04/13  : ليوم  العلني  باملزاد  البيع  جل�ضة  وحددت 
الن�ضف بقاعة اجلل�ضات لدى حمكمة ال�رشاقة و حدد ال�ضعر االفتتاحي لبيع العقار 
املذكور من قبل اخلبري الق�ضائي املعني ب 65.450.000.00 دج خم�ضة و �ضتون 

مليون و اربعمائة و خم�ضون الف دينار جزائري 
و ملن يهمه االمر االطالع على قائمة �رشوط البيع لدى مكتب املح�رش الق�ضائي او 

يف امانة �ضبط حمكمة ال�رشاقة 

ال�رشاقة   حمكمة  لدم  املعتمد  ق�ضائي  حم�رش   ، احلوا�ص  زرقان  االأ�ضتاذ  نحن 
اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا حي 100 م�ضكن ) عي�ضات ايدير ( عمارة 

06 �ضقة رقم 05 ال�رشاقة املوقع اأ�ضفله 
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري �رشكة ذات ا�ضهم ممثلة يف �ضخ�ص الرئي�ص املدير 

العام 
العنوان : �ضارع ارن�ضتو �ضيغفارة اجلزائر 

�ضد : بلطوم حممد 
العنوان : �ضارع 24 فيفري رقم 67 اجلميلة عني البنيان اجلزائر 
 مبقت�ضى املادة 412 من القانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

الق�ضم  : ال�رشاقة   ال�ضادر عن حمكمة  العلني االبتدائي احل�ضوري  بناء على احلكم 
 : رقم  20/04234جدول   : رقم  20/07/27فهر�ص   : بتاريخ  البحري   / التجاري   :

20/01123
 ، جدوى  بدون  بقي  لكنه  باملرور  اإ�ضعار  تركنا  مغلقة  االأماكن  اأبواب  لكون  نظرا  و 
قمنا مبح�رش تبليغ م�ضمون عقد الر�ضمي حلكم عن طريق الربيد امل�ضمن حتت رقم 

RR001 814 823 77  بتاريخ : 2020/09/03
 : بتاريخ  البنيان   عني  بلدية  م�ضتوى  على  احلكم  تبليغ  حم�رش  تعليق  على  بناء 

2020/09/13 و حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/09/16

بناء على االذن ال�ضادر عن رئا�ضة حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2021/01/10 حتت رقم 
 128 :

االبتدائي  العلني  الر�ضمي املتمثل يف احلكم  التبليغ  بن�رش م�ضمون عقد  ياأذن  الذي 
 : بتاريخ  البحري   / التجاري   : الق�ضم  ال�رشاقة   : حمكمة  عن  ال�ضادر  ا  احل�ضوري 

20/07/27 فهر�ص رقم : 20/04234 جدول رقم :20/01123
و عليه بلغناه )ا( م�ضمون عقد الر�ضمي احلكم العلني االبتدائي احل�ضوري  القا�ضي : 
» الزام املدعي عليه بلطوم حممد اأن تدفع للمدعي البنك الوطني اجلزائري �رشكة 
ذات ا�ضهم ممثلة يف �ضخ�ص الرئي�ص املدير العام مبلغ الدين املقدر ب / مليون و 
�ضتمائة  و �ضتة  و اأربعني الف و ت�ضعمائة و ت�ضعة دينار جزائري و اأربعة ع�رش �ضنتيم 
) )1.646.909.14 دج( و رف�ص مازاد من طلبات مع و حتميله بامل�ضاريف الق�ضائية 

املقدرة ب / ثالثة االف و خم�ضمائة دينار جزائري )3500 دج( 
و اأخطرناه بان له اأجل الطعن باال�ضتئناف حمدد ب�ضهر واحد )01( ، ابتداء من تاريخ 
التبليغ اذا كان لل�ضخ�ص ذاته و ميدد اجل اال�ضتئناف اىل �ضهرين )02( اذا مت التبليغ 
يف موطنه )ها( احلقيقي او املختار ، طبقا لن�ص املادة 336 من قانون االإجراءات 

املدنية و االإدارية 
ابتداء من تاريخ الن�رش يف جريدة و اأنه بانق�ضاء االأجل �ضوف تتخذ كافة االإجراءات 

القانونية التي تت�ضمن حقوق الطالب 

ال�رشاقة   حمكمة  لدم  املعتمد  ق�ضائي  حم�رش   ، احلوا�ص  زرقان  االأ�ضتاذ  نحن 
ايدير  عي�ضات   ( م�ضكن   100 مكتبنا حي  الكائن  تيبازة  ق�ضاء  اخت�ضا�ص جمل�ص 

( عمارة 06 �ضقة رقم 05 ال�رشاقة املوقع اأ�ضفله 
لفائدة : وكالة الت�ضيري و التنظيم العقاري احل�رشي لوالية تيبازة موؤ�ض�ضة عمومية 

ذات طابع �ضناعي و جتاري املمثلة من طرف مديرها 
الكائن مقرها : �ضارع اال�ضتقالل بلدية تيبازة 

�ضد : دل�ضي كرمي 
ال�ضاكن : اإقامة الريان بو�ضاوي املركزي ال�رشاقة والية اجلزائر 

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن املحكمة االإدارية : البليدة 
رقم   17/04716 : الفهر�ص  رقم  : 2017/10/22 حتت  بتاريخ   01  : رقم  .الغرفة 

اجلدول : 17/02810 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية.
امل�ضتقاة  الت�رشيحات  ح�ضب  و  املطلوب  مقابلة  من  نتمكن  مل  لكون   نظرا  و 

ميدانيا املعني غري معروف 
و مبقت�ضى اأحكام املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بلغنا بوا�ضطة الربيد امل�ضمن حتت رقم : 01219789777
و قمنا بتعليق التكليف بالوفاء على م�ضتوى بلدية ال�رشاقة و حمكمة ال�رشاقة 

بناء على االذن ال�ضادر عن رئا�ضة حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2021/02/24 حتت 
رقم : 21/01156

حم�رشي  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رش  للطالب   ياأذن  الذي 
التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اأعاله 

لفائدة : وكالة الت�ضيري و التنظيم العقاري احل�رشي لوالية تيبازة موؤ�ض�ضة عمومية 
ذات طابع �ضناعي و جتاري املمثلة من طرف مديرها

الكائن مقرها : �ضارع اال�ضتقالل بلدية تيبازة 
�ضد : دل�ضي كرمي 

ال�ضاكن : اإقامة الريان بو�ضاوي املركزي ال�رشاقة والية اجلزائر 
و عليه كلفناه)ها( بدفع املبلغ املقدر االإجمايل : 832.977.72 دج )ثمامنائة و 

اثنان و ثالثون الف و ت�ضعمائة و �ضبعة و �ضبعون دينار جزائري 
باأن له اأجل خم�ضة ع�رش )15( يوم للتنفيذ ابتداء من تاريخ الن�رش يف اجلريدة و 
حقوق  تت�ضمن  التي  القانونية  االإجراءات  كافة  تتخذ  �ضوف  االجل  بانق�ضاء  اأنه 

الطالب 
و اأخطرناه بان له اأجل الطعن باال�ضتئناف حمدد ب�ضهر واحد )01( ، ابتداء من 
تاريخ التبليغ اذا كان لل�ضخ�ص ذاته و ميدد اجل اال�ضتئناف اىل �ضهرين )02( اذا 
مت التبليغ يف موطنه )ها( احلقيقي او املختار ، طبقا لن�ص املادة 336 من قانون 

االإجراءات املدنية و االإدارية 
كافة  تتخذ  �ضوف  االأجل  بانق�ضاء  اأنه  و  جريدة  يف  الن�رش  تاريخ  من  ابتداء 

االإجراءات القانونية التي تت�ضمن حقوق الطالب 

الو�سط:2021/03/04

تهنئة عيد ميالد
ي�ضادف تاريخ 3 مار�ص عيد 
ميالد "�سعودي ما�سيوان" 

الذي �ضيطفئ �ضمعته 21 ، وبهذه 
باملنا�ضبة ال�ضعيدة اأتقدم انا عبا�ص 
ميينة لك اخي العزيز باأحر التهاين 

واأطيب االأماين متمنية لك عيد 
ميالد �ضعيد وعمر مديد مبوفور 

ال�ضحة وال�ضعادة والنجاحات يا رب 
. كل عام وانت پاألف خري وعقبال ل 

100 �ضنة اإن �ضاء اهلل .
اأختك التي تعزك:ميينة عبا�س

الو�سط:2021/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ساء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�سم: �سوؤون الأ�سرة
حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   21/00797 الفهر�ص:  رقم   21/00091 اجلدول:  رقم 
21/02/23

ابتدائيا  علنيا  االأ�رشة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
ح�ضوريا يف ال�ضكل: قبول دعوى اعادة ال�ضري يف الق�ضية. يف املو�ضوع: 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  فيه  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  اإفراغ 
2020/11/03 حتت رقم فهر�ص: 20/3143. ومن ثم احلكم بامل�ضادقة 
املودعة  حممد  حني�ضي  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على 
الفهر�ص:  رقم  بتاريخ: 2020/12/01 حتت  اأمانة �ضبط املحكمة  لدى 
فياليل  �ضده  املرجع  على  احلجر  اأوال:  ب:  االأمر  وبالنتيجة   .280
والأمه  علي  الأبيه  باجللفة   1982/01/26 بتاريخ:  املولود  امل�ضعود 
بلخريي فاطنة. ثانيا: تعيني املرجعة فياليل مليكة كمقدم عليه لرعايته 
اأن يلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد  وت�ضيري �ضوؤونه على 
االأمر  ثالثا:  االأ�رشة.  قانون  من   88 املادة  ن�ص  يف  الواردة  الت�رشفات 
بن�رش هذا احلكم لالعالم على اأن يكون ذلك ب�ضعي من املرجع. رابعا: 
اأمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ص بالتاأ�ضري بذلك على هام�ص عقد 
ميالد املحجور عليه. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله، وبح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 
الو�سط:2021/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ساء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�سم: �سوؤون الأ�سرة
حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   21/00796 الفهر�ص:  رقم   21/00090 اجلدول:  رقم 
21/02/23

ابتدائيا  علنيا  االأ�رشة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
ح�ضوريا يف ال�ضكل: قبول دعوى اعادة ال�ضري يف الق�ضية. يف املو�ضوع: 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  فيه  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  اإفراغ 
2020/11/03 حتت رقم فهر�ص: 20/3144. ومن ثم احلكم بامل�ضادقة 
املودعة  حممد  حني�ضي  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على 
الفهر�ص:  رقم  بتاريخ: 2020/12/01 حتت  اأمانة �ضبط املحكمة  لدى 
279. وبالنتيجة االأمر ب: اأوال: احلجر على املرجع �ضده فياليل فاطمة 
بلخريي  والأمها  علي  الأبيها  باجللفة   1990/06/05 بتاريخ:  املولودة 
لرعايته  عليه  كمقدم  مليكة  فياليل  املرجعة  تعيني  ثانيا:  فاطنة. 
اأن يلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد  وت�ضيري �ضوؤونه على 
االأمر  ثالثا:  االأ�رشة.  قانون  من   88 املادة  ن�ص  يف  الواردة  الت�رشفات 
بن�رش هذا احلكم لالعالم على اأن يكون ذلك ب�ضعي من املرجع. رابعا: 
اأمر �ضابط احلالة املدنية املخت�ص بالتاأ�ضري بذلك على هام�ص عقد 
ميالد املحجور عليه. بذا �ضدر احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله، وبح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 

الو�سط:2021/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية الأغواط
دائرة اأفلو

بلدية اأفلو
رقم 38 /20

و�سل اإيداع ملف بتجديد
 جمعية بلدية 

�ضفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
عام 1433 املوافق ل  يف 12 جانفي 2012 املتعلق مت 
هذا اليوم : 2020/12/17 اإيداع ملف جتديد جمعية 

ذات �ضبغة بلدية
لكمال  اأفاق  الرا�ضي  النادي   : اجلمعية  ت�ضمية 

االأج�ضام
املقر االجتماعي : حي ام قرين - اأفلو 

املودع : دايل حميد
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�ص النادي  

الو�سط:2021/03/04الو�سط:2021/03/04

تهنئة عيد ميالد

مبنا�ضبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�ضغرية " اأ�سماء "

واإطفائها �ضمعة من �ضموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�ضبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�ضعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�ضحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �ضمعة تنري �ضعادة عائلة فراقة .
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الو�سط:2021/03/04

الو�سط:2021/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ بونقاب يحي حم�سر ق�سائي

لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اجلزائر بوزريعة  التجاري  املركز  مكرر   24

الهاتف : 0770.10.24.15
ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي

املادة 412 من ق .ا.م..ا
نحن الأ�صتاذ بونقاب يحي املح�رض الق�صائي لدى جمل�س ق�صاء اجلزائر، معتمدة لدى دائرة اخت�صا�س حمكمة بئرمرادراي�س الكائن مكتبه بالعنوان 

املذكور اأعاله و الوا�صع ختمه  و توقيعه اأدناه 
لفائدة  ال�رضكة ذات امل�صوؤولية املحدودة امل�صماة 2 �صي للبناء ممثلة من طرف م�صريها قا�صي حممد الهادي عبد الرحمان 

الكائنة بـ :  25 �صارع بن دادة احمد �صطاوايل اجلزائر 
�صد ال�صيدة/ كعبا�س مرمي  

العنوان / �صارع حممد بو�صاقور علي رقم 23 - اجلزائر - 
بناء عل ال�صند التنفيذي املتمثل يف القرار الغيابي النهائي ال�صادر عن جمل�س ق�صاء اجلزائر ، الغرفة التجارية / البحرية بتاريخ 2019/03/06 فهر�س 

حتت رقم 2019/01490 ق�صية حتت رقم 2019/00029 املمهور بال�صيغة التنفيذية حتت رقم 2020/217
رقم  2021/02/16 حتت  بتاريخ  �صيدي احممد  رئي�س حمكمة  �صادر عن  يومية  وطنية  ر�صمي يف جريدة  تبليغ  بن�رض م�صمون عقد  الإذن  بناء على 

21/687
 و عليه نقوم بن�رض م�صمون عقد التبليغ الر�صمي املتمثل يف التكليف بالوفاء – مبوجب ال�صند التنفيذي املذكور اأعاله 

لفائدة ال�صيد / ال�رضكة ذات امل�صوؤولية املحدودة امل�صماة 2 �صي للبناء ممثلة من طرف م�صريها قا�صي حممد الهادي عبد الرحمان 
�صد ال�صيد / كعبا�س مرمي   

و الزامه بدفه مبلغ اإجمايل قدره : : 744470.4 دج و الذي ميثل مبلغ الدين العالق + احلقوق التنا�صبية للمح�رض الق�صائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية ، و اإل نفذ عليه )ها ( جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�صخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ

زرقان احلوا�س
حم�سر ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن ) عي�سات ايدير ( عمارة 06 �سقة رقم 05 ال�سراقة
حم�سر ن�سر م�سمون عقد التبليغ بجريدة يومية وطنية

املادة 412 من القانون الإجراءات املدنية و الدارية

الو�سط:2021/03/04الو�سط:2021/03/04

الو�سط:2021/03/04

اإ�شهار

ال�رضاقة   لدم حمكمة  املعتمد  ق�صائي  ، حم�رض  احلوا�س  زرقان  الأ�صتاذ  نحن 
اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة الكائن مكتبنا حي 100 م�صكن ) عي�صات ايدير ( 

عمارة 06 �صقة رقم 05 ال�رضاقة املوقع اأ�صفله 
لفائدة : وكالة الت�صيري و التنظيم العقاري احل�رضي لولية تيبازة موؤ�ص�صة عمومية 

ذات طابع �صناعي و جتاري املمثلة من طرف مديرها 
الكائن مقرها : �صارع ال�صتقالل بلدية تيبازة 

�صد : عمورة مراد 
ال�صاكن : 73 حي عليوة ف�صيل ال�رضاقة ولية اجلزائر 

تنفيذا لل�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن املحكمة الإدارية : البليدة 
الفهر�س : 17/04718 رقم  .الغرفة رقم : 01 بتاريخ : 2017/10/22 حتت رقم 

اجلدول : 17/02814 و املمهور بال�صيغة التنفيذية.
و نظرا لكون  اأبواب الأماكن مغلق تركنا ا�صعار باملرور لكنه بقي بدون جدوى 

و مبقت�صى اأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بلغنا بوا�صطة الربيد امل�صمن حتت رقم : 01219787077

و قمنا بتعليق التكليف بالوفاء على م�صتوى بلدية ال�رضاقة و حمكمة ال�رضاقة 
 : بتاريخ  ال�رضاقة  بلدية  م�صتوى  على  احلكم  تبليغ  حم�رض  تعليق  على  بناء 

2020/10/18 و حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/10/12
بناء على الذن ال�صادر عن رئا�صة حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2021/02/24 حتت 

رقم : 21/01157

املتمثل يف حم�رضي  الر�صمي  التبليغ  بن�رض م�صمون عقد  للطالب   ياأذن  الذي 
التبليغ الر�صمي و التكليف بالوفاء لل�صند التنفيذي املذكور اأعاله 

لفائدة : وكالة الت�صيري و التنظيم العقاري احل�رضي لولية تيبازة موؤ�ص�صة عمومية 
ذات طابع �صناعي و جتاري املمثلة من طرف مديرها

الكائن مقرها : �صارع ال�صتقالل بلدية تيبازة 
�صد : عمورة مراد

ال�صاكن : 73 حي عليوة ف�صيل ال�رضاقة ولية اجلزائر 
)واحد  دج   1.760.553.59  : الإجمايل  املقدر  املبلغ  بدفع  كلفناه)ها(  عليه  و 
مليون و �صبعمائة و �صتون الف و خم�صمائة و ثالثة و خم�صون دينار جزائري و 

ت�صعة و خم�صون �صنتيم 
باأن له اأجل خم�صة ع�رض )15( يوم للتنفيذ ابتداء من تاريخ الن�رض يف اجلريدة و 
تت�صمن حقوق  التي  القانونية  الإجراءات  كافة  تتخذ  �صوف  بانق�صاء الجل  اأنه 

الطالب 
و اأخطرناه بان له اأجل الطعن بال�صتئناف حمدد ب�صهر واحد )01( ، ابتداء من 
تاريخ التبليغ اذا كان لل�صخ�س ذاته و ميدد اجل ال�صتئناف اىل �صهرين )02( اذا 
مت التبليغ يف موطنه )ها( احلقيقي او املختار ، طبقا لن�س املادة 336 من قانون 

الإجراءات املدنية و الإدارية 
كافة  تتخذ  �صوف  الأجل  بانق�صاء  اأنه  و  جريدة  يف  الن�رض  تاريخ  من  ابتداء 

الإجراءات القانونية التي تت�صمن حقوق الطالب 



�ضائقو �ضيارات الأجرة يف اإ�ضراب اليوم  
ك�شفت النقابة الوطنية لأ�شحاب �شيارات الأجرة عن الدخول يف اإ�شراب وطني عن العمل و�شل حركات التنقل 
بداية من يوم اخلمي�س ،احتجاجا على املح�شوبية التي يعي�شها اأ�شحاب �شيارات الأجرة دون باقي و�شائل النقل.

حممد بن ترار

�أنها  بيانها  يف  �لنقابة  �أكدت 
ت�ستغرب قيام �ل�سلطات �مل�رشفة 
�إرغام  على  �لنقل  قطاع  على 
بعدم  �لأجرة  �سيار�ت  �أ�سحاب 
�سيار�تهم  يف  ركاب   05 جتاوز 
وتعمل  مقاعد  ل08  تت�سع  �لتي 
وبنف�س   ، بعيدة  م�سافات  على 
�لربح  هام�س  يعدم  �لأجرة ما 
تكتظ  �لذي  �لوقت  يف  لديهم 
و�سائل نقل �أخرى على �لرت�مو�ي 
�أي  �مليرتو و�حلافالت ،دون   ،
�أن  حني  يف  ردعية  �إجر�ء�ت 
من �سائقي  �لع�رش�ت  هناك 

�لأجرة خمالفات  �سيار�ت 
و�حد  ر�كب  �إ�سافة  ملجرد 
�لكيل  ،مت�سائلني عن �سيا�سة 

مبكيالني �أمام نف�س �ل�سلطة ،حيث 
يجد �سائق �سيارة �لأجرة  نف�سه 
مرغما على �لتنقل ب05 مقاعد 

غر�ر  بعيدةعلى  مل�سافات 
ـ  �سطيف  �أو   ، عنابة  ـ  �لعا�سمة 
تب�سة  وهو  ـ  تلم�سان  وهر�ن،�أو 
ربحه ويجعله  هام�س  ي�سقط  ما 
جهة  من   ، فقط  مركبته  يحطم 
عن  �لنقابة  ت�ساءلت  �أخرى 
على  �ملفرو�سة  �لعقاب  �سيا�سة 
�لأجرة�لذين  �سيار�ت  �أ�سحاب 
�سبق و�أن  مت توقيفهم عن �لعمل 
 70 تعوي�س  دون  �ل�سنة  لقر�بة 
�إىل  منهم  ويعيدونهم  باملائة 
�أي  مهينة ودون  بطريقة  �لعمل 
يطالبون  جعلهم  ما  ربح  هام�س 

وز�رة �لنقل بالتدخل.

نقابتهم املهنية تعلن اإح�ضائيات وباء 
،و كورونا يف اجلزائر عورتنا  ك�سف  �مل�ست�رشي  �لوباء 

�مل�سوؤولني  بع�س  يوزعه  ما  ف�سح 
يف  �لتفكري  حد  �إىل  و�سلت  �أوهام  من 
هوؤلء  ي�ستح  ومل  �لأنرتنت  ت�سدير 
�لرتتيب  ذيل  حتتل  �جلز�ئر  كون  من 
�رشعة  و  �لأنرتنت  جودة  يف  �لعاملي 

تدفقها.
عن  �حلديث  هنا  �لرتف  من  ويعترب 
حتقيق  يف  �ل�سناعي  �لذكاء  توظيف 
�لتنمية �لقت�سادية و �ل�سناعية ،حيث 
�لتي  �مل�ساريع  من  بالدنا  ت�ستفيد  ل 
و  �لبحث يف �جلامعات  تنتجها خمابر 
يبقى �لرهان على خلق �لبيئة �حلا�سنة 
نو�يا ح�سنة مل جتد  للمبادر�ت جمرد 
طريقها للتطبيق ميد�نيا ،ويف كل تغيري 
حكومي تتكرر نف�س �لعدة �ل�سيئة �لتي 
�لدولة  ثقافة  يف  �نيميا  بوجود  ت�سي 
�ملعينون  يقوم  �أين   ، �لكثريين  لدى 
�جلدد على �لقطاعات �لتقنية ب"م�سح 
تكر�ر  يت  و  �سبقهم  من  يف  �ملو�س" 
نف�س �لأ�سطو�نة �مل�رشوخة...�سنعمل 

على ...و �سنقوم بكذ� وهلم جر�.

مع احلدث 

اجلامعات والتنمية  

وداد احلاج

دار الثقافة »علي زعموم«

 ن�ضاطات تربز اإبداعات املراأة البويرية
ات�شالت اجلزائربتي�شم�شيلت

تد�ضني حمطتني خلدمات اجليل الرابع
»علي  �لثقافة  د�ر  �سطرت 
تز�منا  �لبويرة  مبدينة  زعموم« 
للمر�أة  �لعاملي  �ليوم  حلول  مع 
برناجما  مار�س   8 ل  �مل�سادف 
 3 من  ينطلق  ثريا  وفنيا  ثقافيا 
»بيها  �سعار  حتت  مار�س   8 �إىل 
يت�سمن  و  تبنيها«  �حلر�ير  وليها 
ح�سب ت�رشيح مديرة د�ر �لثقافة 
ليومية  �رشبي«  »�سليحة  �ل�سيدة 
»�لو�سط« تنظيم معار�س و�أجنحة 
خا�سة باإبد�عات �ملر�أة �لبويرية 
�لتقليدية  �ملالب�س  غر�ر  على 
للفنون  و�لفخار ومعار�س �خرى 
»جميلة  للفنانات  �لت�سكيلية 
و  �سهرز�ت«  »ناوي  و  �سياليل« 
»�أحالم مولي عو�دي » و »بقار 
برجمة  كذ�  و  �لزهر�ء«  فاطمة 

عليها  ت�رشف  �أدبية  لقاء�ت 
�ل�ساعرة »زهرة فاديل« مب�ساركة 
كاتبات �ملنطقة كالرو�ئية »هيبة 
تايدة« و »ملياء �سنان« و »ميهوبي 
جميلة«، » حمو�س حنان«، »نورة 
بالعارف« وغريهن ، كما �ست�سهد 
من  فعالة  م�ساهمة  �لتظاهرة 
و�لفنون«  للثقافة  �جلمعيتني«نور 
و«�ملبادرة للت�سامن �لجتماعي«، 
�لأ�ستاذ  �سين�سط  جانبه  ومن 
»باحمد �بر�هيم« حما�رشة حول 
لبنة  و�لثورية  �لفنية  �مل�سرية 
جانب  فرح«�إىل  »بهية  �ملنطقة 
»ب�سمة  لفرقة  م�رشحية  عر�س 

�ل�سعب » بعنو�ن »مليكة« .
اأح�شن مرزوق

تي�سم�سيلت  ولية  تدعمت 
ملحطتني  �خلدمة  حيز  بو�سع 
جديدتني خلدمة �لنرتنت ذ�ت 
�لر�بع  للجيل  �لعايل  �لتدفق 
�لأربعاء  �أم�س  علم  ح�سبما 
لدى �ملديرية �لعملية ملوؤ�س�سة 
�جلز�ئر«و��ستناد�  »�ت�سالت 
هاتني  فاإن  �ملديرية  ذ�ت  �إىل 
حو�يل  �ستمكنان  �ملحطتني 
700 م�سرتك على م�ستوى قرية 
»بني مايدة« )بلدية تي�سم�سيلت( 
»�لعباي�س«  �لظل  ومنطقة 
لهما  �ملجاورة  �لظل  ومناطق 
خدمتي  من  �ل�ستفادة  من 
ذ�ت  و�لنرتنت  �لثابت  �لهاتف 

�لتدفق �لعايل.
هاتني  تركيب  من  وبالنتهاء 

عدد  �رتفع  �ملحطتني 
خلدمة  �لقاعدية  �ملحطات 
�لعايل  �لتدفق  ذ�ت  �لنرتنت 
حمطة   19 �إىل  �لر�بع  للجيل 
ت�سل  �إجمالية  ��ستيعاب  بقدرة 
 11.400 من  �أكرث  �إىل  حاليا 

م�سرتك .

بكورونا جديدة  اإ�شابة   163
ارتفاع اجمايل ال�شابات اإىل : 113593

ت�شجيل05 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2996

حالت ال�شفاء اجلديدة : 290
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اإىل : 78524

اأدرار

القب�ض على الإرهابي 
عقباوي عبدي 

يف  �ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  مفرزة  �ألقت 
�لإرهابي  على  �لقب�س  �ملنق�سية،  �ل�ساعات 
بركة«  ولد  »عبدي  �ملدعو  عبدي«،  »عقباوي 

بربج باجي خمتار.
تناول  �لوطني،  �لدفاع  لوز�رة  بيان  و�أفاد 
�حل�سيلة �لعملياتية للجي�س �لوطني �ل�سعبي يف 
�إىل 02 مار�س �جلاري،  �لفرتة من 24 فيفري 
 2016 �سنة  �لتحق  قد  �ملذكور  �لإرهابي  �أن 
باإحدى �لتنظيمات �لإرهابية �لنا�سطة مبنطقة 

�ل�ساحل.
مرمي خمي�شة

برج باجي خمتار

 ك�ضف خمباأ للأ�ضلحة 
وحجز ر�ضا�ضني 

ك�سفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�سعبي، خمباأ 
م�سد�سني  على  يحتوي  و�لذخرية  لالأ�سلحة 
ر�سا�سني من نوع كال�سنيكوف، يف برج باجي 
�لوطني،  �لدفاع  لوز�رة  بيان  و و�أفاد  خمتار. 
�لوطني  للجي�س  �لعملياتية  �حل�سيلة  تناول 
 02 �إىل  فيفري   24 من  �لفرتة  يف  �ل�سعبي 
مار�س �جلاري، �أن �لعملية �أ�سفرت عن حجز 
3 خمازن ذخرية و3 قذ�ئف RPG-2 م�سادة 
قذ�ئف RPG-2 م�سادة  للدبابات،و3 
لالأفر�د،  وقذيفة FLG  م�سادة  لالأفر�د 
بالإ�سافة �إىل 136 طلقة، فيما مت �سبط كمية 
2485 طلقة من  بــ  تقدر  �أمينا�س  باإن  �أخرى 

خمتلف �لعيار�ت.

لأول مرة يف ال�شوق اجلزائرية

Ooredoo تطلق العر�ض املميز Shift موجه للمهنيني 
لحتياجات  �ل�ستماع  يف  د�ئما 
تطلق  �ملهنيني،  زبائنها 
 « �جلديد  عر�سها   Ooredoo
لزبائنها  ي�سمح  �لذي    »  Shift
من  �ل�ستفادة  �ملوؤ�س�سات  من 
لأر�سدتهم  �أف�سل  ��ستخد�م 
ملتطلباتهم  ُمكيفة  �جلز�فية 
تقلب   Ooredoo وميز�نيتهم. 
يتميز  عر�سا  تطلق  و  �ملو�زين 

��ستهالك  يف  �ملطلقة  باحلرية 
ح�رشية  منها  يجعل  ما  �لر�سيد، 
يف  و�سابقة  �ملاألوف  عن  خارجة 

�جلز�ئر. 
�ملتميز  �جلديد  �لعر�س  مع 
��ستهالك  �لزبون  باإمكان  و�ملرن، 
�ل�سايف  و�لر�سيد  �لر�سيد 
يتو�فق  مبا  �ملمنوحني  �ل�سهري 
مع �حتياجاته فيما يخ�س �ل�سوت 

�لق�سرية  �لن�سية  و�لر�سائل 
�لزبون  ي�ستفيد  كما  و�لنرتنت. 
من ر�سيد �جمايل م�ساعف ثالث 
مر�ت �ملبلغ �ملعباأ وذلك لكل تعبئة 
لإحدى �لعرو�س �لثالثة �ملقرتحة 
لكافة  موجه  �جلديد  �لعر�س  هذ� 
 48 م�ستوى  على  �ملهنيني  �لزبائن 
ولية وملختلف �لأر�سدة �جلز�فية 

�ملقرتحة .

عن �شن ل يتحاوز 55 �شنة

 ال�ضاحة الفنية تفقد الفنان "ح�ضني نحال" 
�جلز�ئرية  �لفنية  �ل�ساحة  فقدت 
ومدينة وهر�ن باخل�سو�س �أحد �لوجوه 
ح�سني  �ليقاع  �سابط  �لبارزة  �لفنية 
نحال ع�سو �جلوق �ملو�سيقي �لوهر�ين 
�لذي و�فته �ملنية عن �سن ل يتجاوز 55 
�سنة، و��ستيقظت �لأ�رشة �لفنية ملدينة 
وهر�ن �سبيحة �لأربعاء على وقع فاجعة 
�أليمة ودعت من خاللها �لفنان �ل�سهري 
حيث  قلبية  �سكتة  �إثر  نحال«  »ح�سني 
»ح�سن  �أنفا�سه  �آخر  �إثرها  على  لفظ 
نحال« �لذي يعترب �أيقونة �لفن �لوهر�ين 
�لفن  بد�أ  �لر�يوي و�لذي  �لإيقاع  وملك 

منذ �سباه و�حتك بنجوم �ل�ساحة �لفنية 
�جلز�ئرية حيث كانت �نطالقته �لفنية 
�حلمري  حي  �لعتيق  �ل�سعبي  حيه  من 
�لزبري«  رحال  �ملو�سيقار«  برفقة 
�هلل  �سفاه  رحال«  »عبد�لقادر  و�سقيقه 
بوعرفة«  �سعيد  �ملرحوم«  ومبعية 

�لعازف على �آلة �لناي.
��سطو�نات  عدة  �لفقيد  ر�سيد  يف 
جوق  �إىل  ،و�نظم  �لثمانينات  فرتة  يف 
حمطة �ذ�عة و�لتلفزيون حمطة وهر�ن 
�لهو�ري«  حتت قيادة �ملرحوم »بالوي 
و�لفقيد«  بوتليلي�س«  رحو  و�ملرحوم« 

�ملعتزل«  و�لفنان  وهبي«  �حمد 
فنيا«  �مللقب  باجة«  ولد  م�سطفى 
ح�سني  �ملرحوم  جنم  وبزغ  باطي�س«، 
�ليقاع  �سبط  �خت�سا�س  يف  نحال 
�لت�سجيل  ��ستوديوهات  �قتحم  حيث 
�رش�ك«  »مليك  �ملو�سيقي  �ملوزع  مع 
و«عالل  كاتب«   « �ملرحوم  »و  »وفر�ين 
بلقايد« و«مي�سوم قا�سي« ور�فق �لفنان 
من  جمموعة  �هلل  رحمه  نحال  ح�سني 
خمتلف  يف  �أي�سا  �لر�ي  �أغنية  مغنيي 

�حلفالت �لفنية د�خل وخارج �لوطن .
اأمني بن لزرق

من �ملتوقع �أن يعاين نحو مليارين 
كل  يف  �سخ�س  مليار  ون�سف 
�ل�سمع  يف  م�ساكل  �لعامل  �أنحاء 
ن�سبته  ما  �أي   ،2050 عام  بحلول 
وفقاً  �أربعة،  كل  و�حد  �سخ�س 
�ل�سحة  منظمة  �أ�سدرته  لتقرير 
�لعاملية،�أول �أم�س  �لثالثاء، �سدد 
�رشيعاً  �لعمل  �إىل  »�حلاجة  على 
من  �لوقاية  جهود  تعزيز  على 

فقد�ن �ل�سمع وعالجه«.
ونبهت �ملنظمة يف بيان �إىل �أن »ما 
هوؤلء  من  مليون   700 عن  يقل  ل 

�لأ�سخا�س يجب �أن يح�سلو� على 
و�ل�سمع وخدمات  �لأذن  عالجات 
�لأخرى«،و�أ�سار  �لتاأهيل  �إعادة 
للمنظمة  �لأول  �لعاملي  �لتقرير 
�ملمكن  »من  �أن  �إىل  �ل�سمع  عن 
تفادي 60 باملئة من حالت فقد�ن 
طريق  عن  �لأطفال  عند  �ل�سمع 
�لأملانية  �حل�سبة  �سد  �لتطعيم 
و�لتهاب �ل�سحايا، وحت�سني رعاية 
�أو  �جلدد  و�ملو�ليد  �لأمهات 
�لأذن  �لتهاب  عن  �ملبكر  �لك�سف 

�لو�سطى و�إد�رته«.

ال�شحة العاملية تك�شف 

»كارثة« تهدد الب�ضر بحلول 2050

املوؤ�ش�شة  الوطنية لل�شحافة  »اأوناب«

تعيني نورالدين تومي 
رئي�ضا مديرا عاما

تعيني  �أم�س  مت  لل�سحافة   �لوطنية  �ملوؤ�س�سة  
�جلديد  �ملدير  كان  و  »�أوناب«  تومي  نور�لدين 
ي�سغل وظيفة �ملدير �ملايل باملوؤ�س�سة �لوطنية 

للفنون �ملطبعية

ال�شفارة الفرن�شية باجلزائر

تكذيب ت�ضريحات 
من�ضوبة ملاكرون

�ل�سفارة �لفرن�سية لدى �جلز�ئر، يف بيان لها،  كذبت 
مو�قع  عرب  �ملتد�ولة  �لت�رشيحات  فحوى  �أم�س، 
�إميانويل  �لفرن�سي،  للرئي�س  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لدول  �خلم�س  روؤ�ساء  �جتماع  خالل  ماكرون، 
لل�ساحل، ب�ساأن م�ساركة �جلي�س �جلز�ئري يف �ل�ساحل 
يرحب،  ماكرون  �أن  �لفرن�سية،  لل�سفارة  بيان  و�أفاد 

بالنخر�ط �ل�سيا�سي للجز�ئر يف هذه �مل�ساألة.
مرمي خمي�شة

القب�س على الفاعلني الثالثة

تفكيك قنبلة تقليدية 
ب�ضواحي الكاليتو�ض

��ستغالل  وبف�سل  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
لوز�رة  �لأمنية  �مل�سالح  متكنت  �ملعلومات، 
تفكيك  من  �لأ�سبوع  هذ�  خالل  �لوطني،  �لدفاع 
دعم  عنا�رش   )03( ثالثة  من  متكونة  �سبكة 
حيث  تيبازة،  بجبال  تن�سط  �إرهابية  جلماعة 
تبني بعد �لتحقيقات �أن �أحد �ملوقوفني من هذه 
وو�سعها  �ل�سنع  تقليدية  قنبلة  بنقل  قام  �ل�سبكة 
�لكاليتو�س  بلدية  ب�سو�حي  حمدد  مكان  يف 
كانت  و�لتي  �لقنبلة،  هذه  �لعا�سمة،  باجلز�ئر 
باجلز�ئر  �إجر�مية  عملية  لال�ستعمال يف  موجهة 
�لعا�سمة، مت حتديد مكانها وتفكيكها، يوم �أم�س 
02 مار�س 2021، من طرف فرقة تدخل خمت�سة 

للجي�س �لوطني �ل�سعبي.
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معهد با�شتور
ت�ضجيل 5 حالت جديدة 

بالكورونا الربيطانية
ك�سف معهد با�ستور، �أم�س،عن 
جديدة  حالت  ت�سجيل خم�س 
�جلديدة  بال�ساللة  م�سابة 
كورونا،  لفريو�س  �لربيطانية 
�إىل  �حلالت  �إجمايل  لريتفع 

�سبعة �إ�سابات.
هناء ريباح   م.خ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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