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اأكد وزير ال�سوؤون الدينية و الأوقاف, يو�سف 
بلمهدي, اأم�س الإثنني باجلزائر, اأن جامع 

اجلزائر لن يفتح لإقامة �سالة اجلمعة اأو �سالة 
الظهر يوم اجلمعة, ول �سالتي الع�ساء والرتاويح 

خالل �سهر رم�سان الف�سيل.

تتجه احلكومة اإىل اعتماد خيارفتح مكاتب و 
فروع  يف الدول الفريقية للتعريف باملنتج 

الفالحي اجلزائري يف اخلارج, خا�سة يف الدول 
الإفريقية املجاورة,�سعيا لرتقية �سادرات 

املنتجات الفالحية .

تفاوتت ن�سب ال�ستجابة لالإ�رضاب الوطني الذي 
دعا اليه املجل�س الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي 

التدري�س ثالثي الأطوار للرتبية )ابتدائي-
متو�سط-ثانوي( كناب�ست, باجلزائر العا�سمة, 

يف الأطوار التعليمية الثالثة, ح�سب ما لحظتهه 
خالل جولة لعدد من املوؤ�س�سات الرتبوية.

اأكد رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني 
اجلزائريني بولنوار الطاهر, اأم�س عن تخ�سي�س 

م�ساحات جتارية بقيمة 794 من اأجل �سمها 
اأ�سواقا للرحمة و ومعار�سا جتارية حملية عرب 

الوطن لبيع املواد الغذائية و منتجات اأخرى خالل 
�سهر رم�سان.

الأ�سبوعي  الآراء  �سرب  من  اجلديد  العدد  �سمن 
يفكر  ما  ل�ستبيان  »الو�سط«  تنجزه  الذي 
اآراء  ل�ستطالع  الفر�سة  كانت  اجلمهور  فيه 
النتخابية  نواياهم  من  جانب  حول  اجلزائريني 
التي  املقبلة  الت�رضيعية  النتخابات  مبنا�سبة 
القوائم  �سمن  الرت�سح  على  كبريا  اإقبال  ت�سهد 
احلرة اإىل درجة تراجع القوائم احلزبية عما كانت 
عليه منذ �سنوات يف ظل تراجع عام عن الهتمام 

بالنتخابات وبال�ساأن ال�سيا�سي. 

ق�سية املتاجرة بـ 60 قنطار من املخدرات
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الطريق نحو التدويل   1955 م

موؤمتر باندونغ 
والثورة اجلزائرية 

بقلم جمال ن�سراهلل بقلم : جالب ح�سني 

يهيمن على احلياة العامة

رم�شان اجلزائر 
�شيد اجلميع

بقلم : اح�سن خال�ص

  �ص8
بقلم :   بلخريي حممد النا�سر  

طالب ممثال جبهة العدالة و التنمية و طالئع 
احلريات يف منتدى يومية الو�سط ب�سرورة حترك 

ال�سلطات ملعاجلة االختالالت التي تهدد م�سداقية 
املوعد االنتخابي القادم و نبه احلزبان اإىل وجود 

حملة يقوم بها اأذناب الع�ساية الف�سال امل�سار 
الد�ستوري الذي التزم به رئي�ص اجلمهورية اأمام 

الراأي العام.
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هناك خطر يهدد م�ضداقية الت�ضريعيات
.    �سلطة مراقبة االنتخابات مق�سرة يف عملها

.   خيار االن�سحاب من الت�سريعيات وارد 

طالب ممثال جبهة العدالة و التنمية و طالئع احلريات يف منتدى يومية الو�سط ب�سرورة 
حترك ال�سلطات ملعاجلة االختالالت التي تهدد م�سداقية املوعد االنتخابي القادم و نبه 

احلزبان اإىل وجود حملة يقوم بها اأذناب الع�ساية الف�سال امل�سار الد�ستوري الذي التزم به 
رئي�س اجلمهورية اأمام الراأي العام.

بن خالف يدافع على خيار امل�ساركة و ي�سدد:

جتاوزنا بكثري احلد الأدنى يف جمع التوقيعات
�سفيان م�ستفزة  جياليل  •       ت�سريحات 

دافع رئي�س جمل�س ال�شورى جلبهة العدالة 
و التنمية خل�رض بن خالف عن خيار حزبه 
الت�رضيعيات املقبلة املقررة  امل�شاركة يف 
تاريخ 12 جوان املقبل، معربا عن جاهزية 
اجلبهة لتفعيل الرقابة على ال�شلطة و الدفاع 
ال�شيا�شات  ف�شح  ،و  ال�شعب  حقوق  عن 

اخلاطئة على حد قوله.
فتح رئي�س جمل�س ال�شورى جلبهة  العدالة 
خالل  اأم�س  خالف  بن  خل�رض  التنمية  و 
"الو�شط"  جريدة  فروم  على  �شيفا  حلوله 
لرئي�س  الأخرية  الت�رضيحات  على  النار 
 ، �شفيان  جياليل  اجلديد  اجليل  حزب 
معتربا اأن ت�رضيحات هذا الأخري م�شتفزة 
و  اجلزائر  يف  املتجذر  الإ�شالمي  للتيار 
التيارات  بني  التفرقة  اإحداث  ميكنها  التي 

املختلفة .
و عرب خل�رض بن خالف عن اأمله يف  انخراط 
املقبلة،  الت�رضيعيات  العلماين  يف  التيار 
م�شددا اأن كل التيارات معنية بال�شتحقاق 
العلماين  التيار  اأن  م�شريا   ، النتخابي 
من  ال�شيا�شية  لبد  ال�شاحة  متواجد  يف 
ا�شتمالته ،و لي�س كما يفعل البع�س التحذير 
الطرح  نوافق هذا  ل  ونحن  تخوينه  و  منه 

على حد قوله .
و مل ي�شتبعد النائب الربملاين ال�شابق خل�رض 
بن خالف ان�شحاب جبهة العدالة و التنمية 
وقوع  حال  يف  املقبلة  الت�رضيعيات  من 
يعود  النهائي  القرار  اأن  اإنحرفات،م�شريا 
اجلهة  اأنها  باإعتبار  التقومي  جلنة  اإىل 
املخولة قانونا لتخاذ مثل هذه القرارات.

جبهة  حلزب  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  اأكد 
ال�شيا�شية   ت�شكيلته  اأن  والتنمية  العدالة 
مبقاطعة  الأحزاب  قراربع�س  حترتم 
موقف  اأنه  املقبلة،معتربا  الت�رضيعيات 
�شيا�شي و اإن اقتنع املقاطعة فله ذاك،لفتا 
من  النا�س  منع  هو  اجلبهة  ترف�شه  ما  اأن 

اأداء واجبهم النتخابي  

الرئا�سيات  مقاطعة          •
املا�سية  موقف ا�سرتاتيجي 

قاطع  حزبه  اأن  خالف  بن  النائب  اأكد 
اأن  باعتبار  املا�شية  الرئا�شيات 
وغري  منا�شبة  غري  كانت  اأنداك  الظروف 
مهياأة  لإجراء انتخابات رئا�شية  ت�شتجيب 
معتربا  ال�شعبي،  احلراك  ملطالب 
الرئا�شيات  من  املقاطعة  موقف  اأن 

املا�شية  ا�شرتاتيجي اأملته ال�رضورة.
امل�شاركة  احلركة  قرار  بخ�شو�س  و 
خل�رض  قال  املقبلة،  الت�رضيعيات  يف 
عن  تختلق  خالف:"  الت�رضيعيات  بن 
نحن  �شخ�س،  فيها  يفوز  التي  الرئا�شيات 
ال�شيا�شية  املقاومة  منار�س  اإخرتنا  اأن 
بينها  من  و  الدولة  موؤ�ش�شات  داخل  من 
ال�شيا�شات  لف�شح  املنتخبة  املجال�س 
م�شارنا  ال�شلطة،  على  الرقابة  و  اخلاطئة 

العدالة و  داخل الربملان كنواب عن جبهة 
التنمية  م�رضف، دخلنا املعرتك النتخابي 
دائما  نحن  لأننا   املوجودة  العوائق  رغم 

نرفع التحدي".

جمع  يف  املطلوب  احلد  •       جتاوزنا 
اال�ستمارات

التنمية  و  العدالة  القيادي يف جبهة  و عرب 
خل�رض بن خالف  عن جاهزية جبهة العدالة 
النتخابي،  للمعرتك  للدخول  التنمية  و 
معلنا اأن جبهة العدالة و التنمية   جتاوزت 
جمع  عملية  املطلوب  من  احلد  
التوقيعات  جمعنا  مو�شحا:"  ال�شتمارات، 
كل وليات الوطن مبا فيها منطقة القبائل 
اأننا جتاوزنا احلد  العملية م�شتمرة رغم  و 
و  املهجر  يف  القوائم  اأعددنا  و  املطلوب 
نحن  م�شتعدين للمرحلة املقبلة  املتعلقة 
باإيداع ال�شتمارات و الرت�شيحات للتح�شري 

للحملة النتخابية املقبلة   
•       اأذناب 

الع�سابة  حتاول  عرقلة  امل�سار 
االنتخابي

ال�شامن  اأن  خالف  بن  القيادي  اأكد 
الإرادة  املقبلة  هي  الت�رضيعيات  لنزاهة 
من  الدولة  و  من  رئي�س  ال�شيا�شية  لكل 
جهود  ت�شافر  ثم  الدولة  موؤ�ش�شات  كل 
لتنظيم  انتخابات  للبلد  املخل�شني 
الرئي�س  اأن  لفتا  �شفافة،  و  نزيهة 
اأعطى  الأوامر  لكن هناك اأطراف حتاول 
عن  وت�شويهه  النتخابي  عرقلة  امل�شار 
و  النتقالية  للمراحل  الرتويج  طريق 

فر�شيات التاأجيل.
اعترب ذات املتحدث اأن ت�رضيحات رئي�س 
عزم  توحي  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ونزاهة  �شمان  على  اجلمهورية  رئي�س 
املقررة  املقبلة  الت�رضيعية  ال�شتحقاقات 
ما  مع  املقبل، تتما�شى  جوان   12 تاريخ 
اأمله  ال�شعب اجلزائري، معربا عن  ينتظره 
يريده  الذي  بال�شكل  الواقع  ذلك  ينفذ  اأن 
من حتقيق  يتمكن  حتى  اجلزائري  ال�شعب 
التي  ال�شعبة  املرحلة  خالل  ينتظره  ما 

تعي�شه البالد.
على  ت�رضيحات  ترتجم  اأن  وقال:" نتمنى 
ينظم  من  وحده  لي�س  الواقع،  الرئي�س 
الت�رضيعيات املقبلة ، هناك اإدارة و �شلطة 
اأذرعها  بكل  الع�شابة  اأذناب  و  النتخابات 
على  الت�شوي�س  حتال  التي  النتخابية 
تت�شافر  اأن  نتمنى  املقبلة،  ال�شتحقاقات 
جهود اجلميع ليرتجم هذا الأمل يف الواقع، 

و نحكم عليه يوم 12 جوان".
يكون  اأن  اأمله  بن خالف عن  وعرب خل�رض 
التي  التعيينات  عن  بعيدا  املقبل  الربملان 
�شهدناها يف النظام ال�شابق من قبل اجلهاز 
التنفيذي على حد قوله، م�شددا اأن: "النواب 

ال�شعبية،  الإرادة  ياأتوا عن طريق  اأن  يجب 
اإىل  الت�رضيعية  املوؤ�ش�شة  ل  تتحول  كي 

موؤ�ش�شة وظيفية ".
 

املدين  املجتمع  اإ�سراك  •       نرف�س 
على ح�ساب االأحزاب

على  ال�شلطة  مراهنة  خالف:"  بن  قال 
املجتمع املدين على ح�شاب الأحزاب اأمر 
الأحزاب  تقوم  تبقى  نرف�شه، نتمنى اأن 
يقوم  املدين  واملجتمع  ال�شيا�شي  بدورها 
الأحزاب  ا�شتبدال  ميكن  ل  بدوره  اأي�شا، 
ممار�شة  يريد  من  و  املدين  املجتمع 
ال�شيا�شية له احلق اأن يرت�شح �شمن القوائم 
العمل  يف  اجلمعيات  احلرة،انخراط 

ال�شيا�شي اأمر نرف�شه ".
 

باالإرادة  مرتبط  الف�ساد  •       حماربة 
ال�سيا�سية 

العدالة  جبهة  عن  الربملاين  النائب  �شدد   
حماربة  خل�رض بن خالف اأن  والتنمية 
واللجان  الهيئات  لي�س بو�شع  الف�شاد 
ال�شيا�شية  الإرادة  بتوفر  واإمنا  والقوانني، 
املرحلة  يف  غائبة  كانت  التي  احلقيقية 

املا�شية.
املرحلة  اأن  خل�رض بن خالف ف  اعترب 
املا�شية بينت اأن الهيئات التي ثم تن�شيبها 
على  دورها  واقت�رض  نتائج،  اأي  حتقق  مل 
اأن  باعتبار  ال�شنة،  نهاية  تقارير يف  تقدمي 

مهمتها كانت ا�شت�شارية حم�شة
ويف �شياق مت�شل، قال:" راأينا كيف ثم نهب 
التجربة  املا�شية  املرحلة  يف  العام  املال 
لي�شت عن طريق  الف�شاد  اأن حماربة  بينت 
و  اإمنا  املوؤ�ش�شات،  اأو  اللجان  اأو  الهيئات 
بتوفر  الإرادة  مرتبطة  الف�شاد  حماربة 
ال�شيا�شية ملحاربة الف�شاد التي كانت غائبة 
يف املرحلة املا�شية ،ال�شلطة كانت تتعامل 
مع حماربة الف�شاد بعقلية الفتنة نائمة لعن 
اأيق�شها، ال�شلطة كانت حتارب من  اهلل من 
يف  املتورطني  حتارب  ل  و  الف�شاد  يبلغ 
املتابعات  و  العدالة  رغم حترك   ، الف�شاد 
الق�شائية التي طالت رموز النظام ال�شابق ، 
لكن الف�شاد ليزال على امل�شتوى املحلي و 

يف الإدارات و املجال�س املنتخبة".
اإميان لوا�س

الناطق الر�سمي حلزب طالئع احلريات حممد ح�سان دواجي:

مل نكن �ضركاء يف الف�ضاد 
ومل ن�ضاند الع�ضابة

احلزب  �سعدي اختطف  القادر  •       عبد 
التدخل  بعدم  التزم  ا�ستقالته  منذ  فلي�س  •       بن 

الر�شمي حلزب طالئع احلريات  الناطق  اتهم 
حممد ح�شان دواجي الأمني  ال�شابق بالنيابة 
عبد القادر �شعدي باختطاف احلزب وحماولة 
و  الكال�شيكية  الأحزاب  نفق  يف  اإدخاله 
ت�شوية  متت  اأنه  الت�شحيحية،لفتا  احلركات 
على  ر�شميا  احلريات  طالئع  حزب  و�شعية 
القيادة  واعتماد  الداخلية  وزارة  م�شتوى 
لدى  الرئا�شية  الهيئة  يف  ممثلة  اجلديدة 
ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات برئا�شة 

الأ�شتاذ ر�شا بن ونان .
اأم�س خالل حلوله  اأكد حممد ح�شان دواجي 
اأن حزبه  جريدة"الو�شط"  منتدى  على  �شيفا 
املقررة  الت�رضيعية  النتخابات  يف  �شي�شارك 
القرار  هذا  اأن  املقبل،موؤكدا  جوان   12 يف 
من  النتخابات  باأن  احلزب  قناعة  من  نابع 
�شاأنها اأن تكون امل�شلك املف�شل للخروج من 
ال�شتمارات  حزبه  �شحب  الأزمة،كا�شفا اأن 
بطريقة  ت�شري  اأن  العملية  و  ولية  من  57 

جيدة .
اأ�شار حممد ح�شان دواجي اأن اللجنة املركزية 
قرار  �شادقت  على  احلريات  طالئع  حلزب 
تنحية عبد القادر �شعدي باعتباره اأمينا عاما 
للمكتب ال�شيا�شي وانتخاب هيئة رئا�شية مكلفة 

بت�شيري �شوؤون احلزب يرتاأ�شها ر�شا بن ونان.
و�شعية  اإىل  دواجي  ح�شان  حممد  تطرق  و 
قائال:"احلزب  املا�شية،  املرحلة  يف  احلزب 
كان  ون�شف،�شخ�س  �شنة  منذ  اأزمة  عا�س 
احلزب  اختطف  بالنيابة  ي�شرياحلزب 
من منا�شليه،وعطله عن يف ال�شاحة ال�شيا�شية 
اللجنة  ال�شيا�شية،ا�شتدعيت  املبادرات  كل  و 
املركزية بطلب من اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي 
ت�شيري  مبجل�س  للحزب  جديدة  ومت  قيادة 

رئا�شي يراأ�شه ر�شا بن ونان".
ويف ذات ال�شدد، �شدد الناطق الر�شمي حلزب 
واأن  عافيته  ا�شرتجع  اأن  احلريات  طالئع 
الأزمة التي كان يعي�شها هي اأزمة �شخ�س �شد 
موؤ�ش�شة احلزب و منا�شليه، لفتا اأن اأول  قرار 
هو  اجلديدة  القيادة  انتخاب  اتخاذه  بعد  مت 
الت�رضيعيات،  موؤكدا  معرتك  اإىل  الدخول 
و  الت�رضيعيات  بقوة  �شيدخل  احلزب  اأن 
�شيكون   قوة �شيا�شية يح�شب لها األف ح�شاب 

على حد قوله.
طالئع  حزب  يف  القيادي  اأ�شار  و 
الرئي�س  اأن  دواجي  ح�شان  احلريات  حممد 
بن  علي  احلريات  طالئع  حلزب  ال�شابق 
ت�شيري  يف  ا�شتقالته  منذ  يتدخل  فلي�س  مل 
منذ  فلي�س  بن  علي  اأن  لفتا  احلزب،  �شوؤون 
و  التاريخ  لدورة  اإحتكم  الن�شحاب  قرر  قرار 

اأو�شى باأن  القيادة  يجب اأن تكون لل�شباب.
اجلديد،  النتخابات  بقانون  يتعلق  فيما  اأما 
�شاهمنا  النتخابات  دواجي:" قانون  قال 
قانون  اأن  الإ�شارة  يجدر  لكن  اإثراءه،  يف 
النتخابات اجلديد بعد �شدوره مبهم و ل تزال 
نقاط ت�شتوجب التو�شيح للراأي العام و للطبقة 
للطبقة  يت�شح  ال�شيا�شية ، القانون اجلديد مل 

بالأحزاب  يتعلق  ل  و  للناخبني  و  ال�شيا�شية 
اأن تت�شح  خا�شة و  اأمور يجب  ال�شيا�شية فيه 
امل�شتقلة  ال�شلطة  عمل  اإطار  يف  يدخل  هذا 
امل�شتوى  على  خا�شة  النتخابات  ملراقبة 

املحلي ".

االنتخابية العملية  متييع  •       حماولة 

فتح حممد ح�شان دواجي النارعلى املقاطعني 
الأطراف  اأن  معتربا  املقبلة،  للت�رضيعيات 
النتخابية  العملية  متييع  النتخابات  تقاطع 
بوجوه  احلل  لي�شت  النتخابات  اأن  تروج  و 

متورطة يف الف�شاد والنظام الأ�شبق .
احلريات  طالئع  حلزب  الر�شمي  قال الناطق 
:"املقاطعني  دواجي  ح�شان  حممد 
يقرتن  لكن  ،و  يحرتم  موقففم ال�شيا�شي 
اأجل  من  املقاطعة  لي�س  و  بديل  اأو  باقرتاح 

املقاطعة ".
رئي�س  خطابات  دواجي  ح�شان  حممد  ثمن 
نية  اأن  اجلمهورية عبد املجيد تبون، معتربا 
الرئي�س يف الذهاب اإىل ا�شتحقاقات ت�رضيعية 
املعرتك  متوفرة  لإجناح  نظيفة  و  نزيهة 
حتاول  التي  الأبواق  من  ،حمذرا  النتخابي 

�رضب ال�شتحقاقات املقبلة .

العبث يف  �سركاء  •       نكن 
 يف املرحلة ال�سابقة

عن  احلريات  طالئع  حزب  يف  القيادي  عرب 
الأحزاب  تطال  التي  الت�شويه  حلملة  رف�شه 
ال�شيا�شية على حد و�شفه، م�شددا اأنه ل ميكن 
م�شتوى  نف�س  ال�شيا�شية  الأحزاب  كل  تتحمل 
مل  �شيا�شي  حزبه  اأن  ،موؤكدا  امل�شوؤولية  من 

نكن �رضكاء يف العبث يف املرحلة ال�شابقة .
 

تر�سحوا •       متحزبون 
 يف قوائم حرة

املمار�شات  املتحدث  ببع�س  ذات  ندد 
التوقيعات  جمع  مرحلة  يف  قائمة  تزال  التي 
املمار�شات  تذكرنا  ببع�س  اأنها  معتربا   ،
حماولة  و  الذمم  �رضاء  خالل  ال�شابقة  من 
اأطراف التحايل من القفز األوانها ال�شيا�شية و 
اللتحاق بحمى الرت�شيحات احلرة و حماولة 

اإميان لوا�س متييع هذه النتخابات



ال�شورى  جمل�س  رئي�س  من  كل  اأجمع 
بن  خل�رض  والتنمية،  العدالة  جلبهة 
حزب  با�شم  الر�شمي  والناطق  خالف، 
ح�شان  حممد  الدكتور  احلريات،  طالئع 
للتحالف  م�شتعدون  اأنهم  اأم�س،  دواجي، 
اإطار  يف  القادمة  اال�شتحقاقات  قبل 
االنتخابي  املوعد  �شريورة  مراقبة 
وامل�شداقية،  ال�شفافية  ل�شمان  املقبل، 
االقرتاع  وبعد  واأثنائه  االقرتاع  قبل 
يتالعبوا  اأن  يريدون  والفرز، �شد كل من 
ذات  يف  موؤكدين  الناخبني،  باأ�شوات 
بالتحالفات  املتعلق  الكالم  اأن  ال�شياق، 
البعدية هو �شابق الأوانه، ولو اأنه ممكن اأن 
لت�شكيل  االنتخابات  نتائج  بعد  لكن  يكون 
اأغلبية برملانية، ميكنها حتقيق املقاومة 
ال�شيا�شية ال�شحيحة من داخل موؤ�ش�شات 

الدولة الإحداث الفرق املرجو.

جبهة العدالة �سئمت من التحالفات 
امل�سلحية

جلبهة  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ك�شف 
خالف،  بن  خل�رض  والتنمية،  العدالة 
اأم�س،اأن التحالفات ال�شيا�شية ممكنة اليوم 
اإطار مراقبة االنتخابات،مع االأحزاب  يف 
موؤ�ش�شات  تبني  اأن  تريد  التي  اجلادة 
دولة قوية م�شتقبال للخروج من امل�شاكل 
اأن جبهة  التي ع�شناها، موؤكدا باملنا�شبة 
يف  م�شكلة  عندها  لي�س  والتنمية  العدالة 
امل�شعى،  اإطارهذا  يف  االآن  من  التحالف 
املراقبني  من  قويا  جدارا  ت�شكل  كي 
ملرافقة املوعد االنتخابي املقبل ل�شمان 
االقرتاع  قبل  وامل�شداقية،  ال�شفافية 
واأثنائه وبعد االقرتاع والفرز،�شد كل من 

يريدون اأن يتالعبوا باأ�شوات الناخبني.
يف  ا�شت�شافته  خالل  خالف  بن  اأورد 
التحالف  اأن  »الو�شط«،  جريدة  منتدى 
اإطار  يف  االأح�شن  من  يكون  اليوم  القبلي 
تفعيل العمل الرقابي، اأما بعد االنتخابات 
برملانية  اأغلبية  ت�شكيل  اأجل  من  فيكون 
الت�رضيعات  و�شع  تتيح  الربملان،  داخل 
مطالب  لتحقيق  ال�رضورية  وال�شيا�شات 
ال�شعب اجلزائري، م�شريا يف ذات ال�شياق، 

�شابقا  عا�شت  والتنمية  العدالة  جبهة  اأن 
االنتخابات،والكل  قبل  التحالفات  جتربة 
هذه  �شيئة،الأن  جتربة  كانت  اأنها  يعلم 
االإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شية  التحالفات 
يف  و�شفها  يتم  كان  مثلما  االندماجية 
حتالفات  عن  عبارة  احلني،كانت  ذلك 
بعد  �شالحيتها  انتهت  وفقط،  انتخابية 
االنتخابات،يف تاأكيد منه اأن جبهة العدالة 
التحالفات  هذه  من  �شئمت  والتنمية 
بعد  مبا�رضة  تنتهي  التي  امل�شلحجية 

االنتخابات.
جبهة  عن  ال�شابق  الربملاين  اعترب  وهنا 
من  اليوم  هناك  اأن  والتنمية،  العدالة 
من  التحالف  اأجل  من  للتحالف  ينادي 
فيما  الربملانية  االأغلبية  ي�شكل  كي  االآن 
رئي�س  تعيني  يتم  عليها  بناء  والتي  بعد، 
اأن  م�شريا  منهم،  والوزراء  احلكومة 
الرئي�س  عباءة  من  يخرجون  ال  هوؤالء 
فقط  ي�شكلون  بل  له،  حزب  ال  الذي 
جبهة  اأن  باملقابل  م�شيفا  العباءة،  هذه 
املتعلق  الكالم  اأن  ترى  والتنمية  العدالة 
الأوانه،  �شابق  هو  البعدية  بالتحالفات 
نتائج  بعد  لكن  يكون  اأن  ممكن  اأنه  ولو 
من  برملانية  اأغلبية  لت�شكيل  االنتخابات 
املعار�شة ومل ال ولي�س قبل االنتخابات، 
اأ�شبه ح�شبه بتوقيع �شك على  الأن االأمر 
يف  ذاك،  اأو  هذا  برنو�س  حتت  بيا�س 
حني بعد حتديد االأغلبية الربملانية التي 

تخدم املجتمع ومطالب احلراك، والتي 
حتقق املقاومة ال�شيا�شية ال�شحيحة من 
الدولة، ميكنها يف ذلك  داخل موؤ�ش�شات 

الوقت اإحداث الفرق.

مامت غري كاف للق�ساء على الف�ساد 

يف  فائز  نائب  عهدة  باإنهاء  تعلق  فيما 
االنتخابات يف حال ثبت تورطه يف املال 
هذه  اأن  خالف  بن  خل�رض  قال  الفا�شد، 
االإجراءات ح�شبه تبقى غري كافية، لكنها 
باملنا�شبة  متمنيا  مهمة،  تبقى  هذا  مع 
جميع  مع  ال�شيا�شية  االإرادة  تتوحد  اأن 
ملحاربة  االنتخابية  بالعملية  املعنيني 
عليه  نحن  ملا  اأو�شلتنا  التي  الفئة  هذه 
االنتخابات  قانون  اأن  منطلق  حاليا،من 
حتارب  بنودا  حقيقة  ت�شمن  اجلديد 
راأ�س  مو�شوع  يف  خا�شة  الفا�شد،  املال 
ويباع، وهناك  ي�شرتى  كان  الذي  القائمة 
بهذا  املحاكم  يف  الق�شايا  من  العديد 
اخل�شو�س، ك�شفت عن بيع مقعد برملاين 
اأن جبهة  ب�شبعة مليار دينار واأكرث، الفتا 
اأن  من  اليوم،  متخوفة  والتنمية  العدالة 
تكون حماربة املال الفا�شد �شابقا والذي 
كان يتم باجلملة يف االأحزاب، اأن ي�شتعمل 
املرت�شح  لو�شع  جمزاأ  ب�شكل  حاليا 
على  بناء  وهذا  احلرة،  القوائم  يف 
واليات،  عدة  من  و�شلتهم  التي  االأخبار 

ممار�شات  بع�س  ا�شتمرار  بخ�شو�س 
والتوقيعات  الذمم  �رضاء  من  املا�شي 
باملنا�شبة  متمنيا  اال�شتمارات،  وحتى 
التوغل  من  الفا�شد  املال  يتمكن  ال  اأن 
اأمام  القادمة،  الت�رضيعية  االنتخابات  يف 
ح�شيب  دون  النا�س  كل  وم�شمع  مراأى 
قانون  ق�شاء  اأن  اعتبار  على  رقيب،  اأو 
الفا�شد  املال  على  اجلديد  االنتخابات 
هذا  مع  لكنه  ممكن،  غري  نهائية  ب�شفة 
هذه  مثل  على  الق�شاء  اإمكانية  يبقي 

املمار�شات نهائيا »قائمة«.

طالئع احلريات  ال ي�ؤمن بالتحالف 
من اأجل التحالف 

الناطق الر�شمي با�شم حزب طالئع  قال 
احلريات، الدكتور حممد ح�شان دواجي، 
من  بالتحالف  يوؤمن  ال  حزبه  اأن  اأم�س، 
اأجل  من  بالتحالف  بل  التحالف،  اأجل 
�شيا�شية  اإ�شرتاتيجية  اأو  �شيا�شية  فكرة 
حتالفات  اأمام  اليوم  اأننا  خا�شة  واعدة، 
باملنا�شبة  موؤكدا  �شابقاتها،  عن  تختلف 
قبل  يكون  اأن  املمكن  التحالف  اأن 
اإطار  يف  ي�شب  امل�شبقة  الت�رضيعيات 
الرقابة على �شريورة  ت�شليط  واحد وهو 
التي  االأحزاب  اأن  متابعا  االنتخابات، 
طالئع  معها  تتحالف  اأن  املمكن  من 
احلريات لن تكون باأي �شكل من االأ�شكال 
رف�شا  اليوم  تلقى  التي  االأحزاب  تلك 
جماهرييا تام، الأنها كانت �شببا يف االأزمة 

ال�شيا�شية التي نعي�شها حاليا.
التحالف  اأن  املتحدث،  ذات  اأف�شح  كما 
الت�رضيعيات  بعد  لنا  بالن�شبة  املمكن 
اجلزائر  م�شلحة  يخدم  حتالف  اأي  هو 
اجلزائري،  وال�شعب  الدولة  وم�شلحة 
اإطار  يف  كان  اإذا  ونوؤيده  به  نرحب 
االأزمة  من  للخروج  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية 
والت�رضيعي  ال�شيا�شي  بالعمل  واالرتقاء 
املقبلة،  املرحلة  خالل  اجلزائر  يف 
الأن  اجلزائري،  ال�شعب  تطلعات  لتحقيق 
الت�رضيعيات املقبلة ح�شبه يجب اأن تكون 
املمار�شات  مع  تامة  لقطيعة  فر�شة 

ال�شابقة.

خيارالق�ائم امل�سرتكة حمل نقا�ش

طالئع  حزب  حتالف  اإمكانية  بخ�شو�س 
اأو�شح  اأخرى،  اأحزاب  مع  احلريات 
يف  التحالف  كان  اإن  اأنه  دواجي  الدكتور 
القادمة  اال�شتحقاقات  يف  الدخول  اإطار 
طرحت  الفكرة  حقيقة  م�شرتكة،  بقوائم 
وهي حاليا حمل نقا�س مع بع�س االأحزاب 
كثرية،  واأفكارا  روؤى  معها  نتقا�شم  التي 
والتي ال ميكنني حاليا الك�شف عن هويتها 
ميكن  حاليا  فكرة  جمرد  تبقى  الأنها 
جت�شيدها ميدانيا، من اأجل الذهاب بقوة 
يف اال�شتحقاقات القادمة، لتمكن من بناء 
اإ�شرتاتيجية ما بعد االنتخابات الت�رضيعية، 
الأننا يف طالئع احلريات ال نحتاج لتحالف 
جماهريية  قاعدة  منلك  الأننا  هلل  واحلمد 

يف كل الواليات.

حماية الربملان القادم من الف�ساد

يف  فائز  نائب  عهدة  باإنهاء  تعلق  فيما 
االنتخابات يف حال ثبت تورطه يف املال 
مثل  اأن  دواجي  الدكتور  اعترب  الفا�شد، 
حاليا  بقوة  مطلوبة  االإجراءات  هذه 
ونرحب بها، كما اأن حزب طالئع احلريات 
املعنية  اجلهات  تتعامل  اأن  يف  يطالب 
امل�شائل،  هذه  مثل  مع  حقيقي  بحزم 
العبث  هذا  من  الناخبني  الأ�شوات  حماية 
يدخل  اأن  املمكن  من  الذي  والتالعب، 
وباء الف�شاد ال�شيا�شي واملايل يف الربملان 
يف  الربملان  اأن  منه  اإ�شارة  يف  القادم، 
بل  فقط  للت�رضيع  يكن  ال�شابقة مل  الفرتة 
لالختباء واحل�شول على ح�شانة والتهرب 
على  الق�شائية،وال�شغط  املتابعات  من 
املحلية  ال�شلطات  على  والتوغل  االإدارة 
يالحظ  امتيازات،والكل  على  للح�شول 
اأن هناك اأطرافا تبحث عن طرق جديدة 
ال  من  فحتى  القانون،  هذا  على  للتحايل 
ي�شتطيع الرت�شح اليوم ل�شبب من االأ�شباب 
وتدعيم  قائمة  بتدعيم  يقوم  املعروفة، 
املرحلة  يف  مقامه  ليقوموا  اأ�شخا�س 
يجب  خطرية  ممار�شات  هي  القادمة، 

الق�شاء عليها نهائيا.

عي�سة ق

لالنتخابات  امل�شتقلة  ال�شلطة  اأن  اعترب 
ا�شتغرابه  عن  ا  معربرّ له،  بالن�شبة  غائبة 
غياب  يف  االنتخابية  الهيئة  ال�شتدعاء 
مبهما  يبقى  الذي  االنتخابات  قانون 
قيام  وعدم  املفاهيم  غياب  وت�شوبه 
�شلطة االنتخابات بتو�شيحه اأمام الهيئة 
الناخبة، يف ظل وجود بنود مبهمة حتتاج 
اأعاب  ذلك  جانب  اإىل  تو�شيحات،  اإىل 
الربملاين ال�شابق االعتماد على املجل�س 
الد�شتوري يف الف�شل بنتائج االنتخابات 
بعدما  وا�شحة  الد�شتور  بنود  اأن  رغم 
لها  من  الد�شتورية  املحكمة  اأن  اأوردت 
تلي  التي  املرحلة  يف  البث  �شالحيات 
نتائج  على  االإعالن  �شواء  االنتخابات، 

مة يف هذا  اأو الطعون املقدرّ االنتخابات 
ال�شدد.

وا�شل بن خالف يف ك�شف عيوب ال�شلطة 
د  �شدرّ عندما  لالنتخابات  امل�شتقلة 
البداية  منذ  م�شتعدة  لي�شت  الهيئة  اأن 
للموعد االنتخابي، خا�شة واأن ت�شكيلتها 
اأ�شبوعني  �شوى  عنها  االإعالن  يتم  مل 
اأين حدث  الناخبة،  الهيئة  ا�شتدعاء  بعد 
بالبقاء  املعنيني  االأع�شاء  حول  �رضاع 
العدد  تقلي�س  مت  بعدما  ع�شويتها  يف 
من  اجلديد  االنتخاب  قانون  مبوجب 
اأن  املعني  وا�شتطرد   ،20 اإىل  50 ع�شوا 
الواليات بدورها لي�شت جاهزة اإىل موعد 
ال  والية   34 واأن  12 جوان خا�شة  تاريخ 
متلك مندوبيات انتخابية والئية، ومل يتم 
خمتلف  عرب  بلدية  تن�شيقيات  تن�شيب 

الرتاب الوطني بوجود 1541 بلدية، رغم 
االنتخابية  للعملية  مرافقتها  �رضورة 
وفق اللوائح، يف ظل روؤية رئي�س ال�شلطة 
جانب  اإىل  اأهميتها،  عدم  اإىل  امل�شتقلة 
اال�شتمارات  �شحب  يف  التاأخر  ت�شجيل 
وتعيني املوؤطرين للمراكز االنتخابية غري 
بالقوائم  وم�شجلني  اأحزاب،  اإىل  منتمني 
االنتخابية يف بلدياتهم، باال�شافة للتاأخر 
التي  والعراقيل  التوقيعات  جمع  يف 
ممثليهم  اإلزامية  �شورة  يف  ت�شادفهم 
يف  للتفوي�س  االأ�شلية  الن�شخة  جلب 
واد  املثال  �شبيل  على  اجلنوب  واليات 
باالإ�شافة  خمتار،  باجي  وبرج  �شوف 
والقوائم  لالأحزاب  مماثلة  معاملة  اإىل 
األف   25 حتتاج  االأحزاب  اأن  رغم  احلرة 
قائمة على م�شتوى الرتاب الوطني بينما 

بالن�شبة  قائمة   100 على  االأمر  يقت�رض 
للقوائم احلرة.

قبل  الربملان  حلرّ  اأن  خالف  بن  د   �شدرّ
ل  يتحمرّ الت�رضيعية  االنتخابات  موعد 
يعترب  الذي  اجلمهورية  رئي�س  م�شوؤوليته 
حقه الذي يكفله له الد�شتور، لكنه اأعاب 
على  اأ�شاع  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  اأن 
اجلزائر منا�شب على امل�شتوى اخلارجي 
االإفريقي،  الربملان  مندوبية  غرار  على 

ويرى �شيف جريدة »الو�شط« اأن االأجدر 
موؤ�ش�شات  دميومة  على  احلفاظ  كان 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س  وترك  الدولة، 
 20 مهامه  دامت  بعدما  مهامه  يوا�شل 
عرب  قناعة  على  جاء  الذي  وهو  �شنة 
اعترب  والذي  املتحدث،  ي�شيف  التزوير 
ا�شتجابة  تاأتي  القادمة  امل�شتجدات  اأن 
على  �شنتني  الذي متر  احلراك  ملطالب 

انطالقه، وتلبية لالإرادة ال�شعبية.
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ف بن خالاّ

ال�ضلطة امل�ضتقلة لالنتخابات غري م�ضتعدة للموعد االنتخابي
فتح خل�سر بن خالف رئي�ش جمل�ش ال�س�رى حلزب جبهة العدالة والتنمية النار 

على ال�سلطة امل�ستقلاّة لالنتخابات، على اإثر انتقاده للتح�سريات التي ترافق 
االنتخابات الت�سريعية املقبلة املقررة يف 12 ج�ان القادم، والتي ت�اكبها عديد 

النقائ�ش والغم��ش ح�سب �سيف ف�روم ال��سط.

التحالفات ال�ضيا�ضية ممكنة يف مراقبة االنتخابات

مرمي خمي�سة
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وزير ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي

نراهن على بعث "القطاع الثالث لالقت�ضاد"
اأكد وزير ال�سوؤون الدينية و الأوقاف, يو�سف بلمهدي, اأم�س الإثنني باجلزائر, اأن جامع اجلزائر 
لن يفتح لإقامة �سالة اجلمعة اأو �سالة الظهر يوم اجلمعة, ول �سالتي الع�ساء والرتاويح خالل 

�سهر رم�سان الف�سيل.

م.�س

على  �ضيفا  نزوله  لدى  بلمهدي,  قال 
االذاعية  للقناة  االإذاعة«  »فوروم 
يفتح  لن  اجلزائر  جامع  اأن  االأوىل, 
الظهر  �ضالة  اأو  اجلمعة  ل�ضالة 
الع�ضاء  �ضالة  الأداء  وال  اجلمعة  ليوم 
والرتاويح, بالنظر اإىل خ�ضو�ضية هذا 

الهيكل الديني.
الرتاويح  �ضالة  اأن  الوزير  واأ�ضاف 

يف  جتربة  اأول  »�ضتكون  ال�ضنة  لهذه 
عليه  كانت  مثلما  الكوفيد-19  ع�رص 
على  يعول  و  اجلمعة,  �ضالة  جتربة 
امل�ضاجد  على  القائمني  و  االئمة 
اأ�ضديت  التي  التعليمات  خالل  من 
اأجل  من  رم�ضان,  حلول  ع�ضية  اليهم 
ال�ضحي  بالربتوكول  االلتزام  موا�ضلة 
بيوت  مرتادي  مرافقة  اإىل  الرامي 
كل  احرتام  اأجل  من  توجيههم  و  اهلل 
ملواجهة  املتخذة  الوقاية  اإجراءات 

الفريو�س«.
كما اأ�ضاد امل�ضوؤول االأول عن القطاع 
الذي  االيجابي<<  ><بالتفاعل 
اإعادة  منذ  املواطنني  لدى  لوحظ 
الفتح التدريجي للم�ضاجد و امل�ضاجد 
حيث  الوطن,  واليات  عرب  القراآنية 
ك�رص  دعوات  اأن  اليوم  هوؤالء  يدرك 
وخرق هذا الربوتوكول و التي و�ضفها 
بالدعوات »ال�ضيطانية« ال تريد اخلري 

للجزائر واملواطنني.

التي  و  الدعوات,  تلك  اأن  اأ�ضاف  و 
على  »الت�ضوي�س  خالل  من  تربز 
العمل امل�ضجدي«, على غرار كل ما 
للم�ضا�س بوحدتها و  يحاك باجلزائر 
اأمنها, لن يرتك لها اأي فر�ضة لتحقيق 
اأهدافها, ما دام الكل واعيا مبا يحاك 

�ضد البالد.
غلق  بان  التاأكيد  اىل  الوزير  عاد  و 
بيوت الو�ضوء عرب امل�ضاجد »مل يكن 
تو�ضيات  على  بناء  واإمنا  اعتباطيا 

اللجنة  اأع�ضاء  فيهم  مبن  املخت�ضني 
الو�ضع  مبتابعة  املعنية  العلمية 
هو  الراأي  بهذا  االخذ  اأن  و  الوبائي 
مذكرا  االخت�ضا�س«,  الأهل  احرتام 
بني  من  كان  الو�ضوء  بيوت  غلق  باأن 
عند  اتخذت  التي  القرارات  اأوىل 
ظهور اأوىل حاالت اال�ضابة باجلائحة 
قرار  ليعقبها  بالبليدة,  �ضجلت  والتي 

غلق امل�ضاجد.
و بخ�ضو�س الديوان الوطني لالأوقاف 

و الزكاة, قال الوزير بلمهدي اأن املجال 
الوقفي اأو كما عرفه »بالقطاع الثالث 
لالقت�ضاد, لن يقت�رص م�ضتقبال بف�ضل 
هذا الهيكل التنظيمي )الديوان( على 
القراآنية,  املدار�س  و  امل�ضاجد  بناء 
كما  املجاالت,  عديد  �ضيخ�س  بل 
احل�ضارة  تاريخ  يف  ما�ضيا  عرف 
االإ�ضالمية, حني كان الوقف رافدا من 
عديد  حتقيق  يف  ي�ضهم  االأمة  روافد 

املقا�ضد«.

تربية وطنية 

ا�ضتجابة "متفاوتة" لإ�ضراب "كناب�ضت" 
الوطني  لالإ�رصاب  اال�ضتجابة  ن�ضب  تفاوتت 
امل�ضتقل  الوطني  املجل�س  اليه  دعا  الذي 
للرتبية  االأطوار  ثالثي  التدري�س  مل�ضتخدمي 
)ابتدائي-متو�ضط-ثانوي( كناب�ضت, باجلزائر 
العا�ضمة, يف االأطوار التعليمية الثالثة, ح�ضب 
ما الحظتهه خالل جولة لعدد من املوؤ�ض�ضات 

الرتبوية.
يف  اال�رصاب  لهذا  اال�ضتجابة  وتباينت 
منها  العا�ضمة  ببلديات  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
حيث  الزوار  باب  و  والدويرة  والقبة  املدنية 
م�ضتوى  على  »متباينة«  امل�ضاركة  ن�ضبة  كانت 
موؤ�ض�ضات التعليم الثانوي و �ضئيلة اأو منعدمة 

يف املتو�ضطات واملدار�س االبتدائية.
و ا�ضتجاب لالإ�رصاب عدد من اأ�ضاتذة ثانوية 
)القبة(  الينابيع  بحي  بو�ضوف  احلفيظ  عبد 
وثانوية  الزوار  بباب  احلياة  قاعدة  وثانوية 
اأ�ضاتذة  التزم  حني  يف  بالقبة,  دحلب  �ضعد 
ثانوية حممد بو�ضياف بحي ال�ضعادة باملدنية 
وثانوية حممد خوجة بالدويرة, باإلقاء الدرو�س 

ع�ضية �ضهر رم�ضان الكرمي.
كما تابع تالميذ مدر�ضة حممد بودر )املدنية( 
واإكماليه فتيحة اراتني و متو�ضطة عبا�س لغرور 
مدوار  االخوان  ومتو�ضطة  باملدنية(  )كلها 
بباب الزوار ومتو�ضطة اأول نوفمرب بباب الزوار 

بالدويرة  عي�ضى  بن  حممد  ابتدائية  و  اأي�ضا 
ومتو�ضطة عنان ال�ضعيد بالينابيع و ابتدائيات 
املقام اجلديد 1 و 2 , و حممد بكاي بالينابيع, 
درو�ضهم ب�ضكل عادي باعتبارهم »غري تابعني« 

لنقابة الكناب�ضت.
اال�رصاب  هذا  النقابة  اعتربت  ت�رصيح,  ويف 
»ناجحا«, حيث بلغت ن�ضبة اال�ضتجابة -ح�ضب 
ما اأكده الناطق الر�ضمي للنقابة م�ضعود بوديبة 
- »ما بني 50 و 90 باملائة يف الطور الثانوي و 
ما بني 30 و 80 باملائة يف الطور املتو�ضط و 
5-10 باملائة يف الطور االبتدائي و قارب يف 
بع�س اأخر 30 باملائة يف هذا الطور االخري«.

ال�سفري ال�سحراوي  باجلزائر, عبد القادر الطالب عمر

لهذه الأ�ضباب تعطل فرن�ضا حل النزاع يف ال�ضحراء الغربية
ع�ضو  باجلزائر,  ال�ضحراوي   ال�ضفري  قال 
عمراأن  الطالب  القادر  عبد  الوطنية  االأمانة 
ال�ضحراء  يف  النزاع  اإطالة  على  »تعمل  فرن�ضا 
احلزب  قرار  خلفية  على  ذلك  و  الغربية«, 
احلاكم يف فرن�ضا )اجلمهورية اإىل االأمام( فتح 
اأن  موؤكدا  املحتلة,  الداخلة  له يف مدينة  فرع 
ال�ضعب ال�ضحراوي �ضيت�ضدى لكل »املخططات 
يف  حقه  ممار�ضة  دون  حتول  التي  اجلهنمية« 

تقرير م�ضريه.
واأو�ضح ال�ضفري ال�ضحراوي  اأن موقف احلزب 
احلاكم يف فرن�ضا املنايف لل�رصعية الدولية »ال 
ال�ضحراء  يف  لل�رصاع  �ضلمي  حل  على  ي�ضاعد 
من  ملزيد  يدفع  و  االأمور  يعقد  بل  الغربية 
برمتها,  املنطقة  ا�ضتقرار  يهدد  التوتر«,الذي 
م�ضيفا اأن فرن�ضا »تتحمل كامل امل�ضوؤولية عن 

اإطالة النزاع يف ال�ضحراء الغربية«.
»فرن�ضا  ال�ضحراوي,اأن  الدبلوما�ضي  واأبرز 
الق�ضية  ت�ضوية  يف  ترغب  ال  اال�ضتعمارية 
ال�ضحراوية وفق ما توؤكده ال�رصعية الدولية,بل 
�ضعوب  لتبتز  النزاع  اإطالة  على  تعمل 

ال�ضاغل  ال�ضغل  اأن  اإىل  املنطقة«,م�ضريا 
لباري�س »تفريق �ضعوب املنطقة حتى ال تتوحد 

جهودها التنموية«.
حزب  اأن  عمر,   الطالب  القادر  عبد  واأعترب 
على  »امل�ضي  يريد  االأمام«  اإىل  »اجلمهورية 
دونالد  ال�ضابق  االأمريكي  الرئي�س  طريق 
حزب  »اأن  هو  ح�ضبه-   - امل�ضتفز  و  ترامب« 
الواقعة  الداخلة  مدينة  و�ضف  ماكرون 
باالأقاليم  املحتلة  ال�ضحراوية  باالأرا�ضي 

اجلنوبية للمغرب«.
ولفت اإىل اأن »خطورة القرار تكمن يف اأنه �ضادر 
عن احلزب احلاكم يف فرن�ضا و لي�س حزبا يف 
املعار�ضة اأو حزبا دون  متثيل,  ما يعرب وفقه 
على اأن االأمر يتعلق ب�ضيا�ضة فرن�ضا حتى و اأن 
وزير  ل�ضان  على  توؤكد  الر�ضمية  فرن�ضا  كانت 
خارجيتها,  اأن بالده مع املفاو�ضات و مع حل 
مقبول مع الطرفني و مع تعيني مبعوث �ضخ�ضي 

و لكن احلزب احلاكم يقوم بعك�س ذلك«.
واأبرز يف �ضياق مت�ضل اأن �ضيا�ضة فرن�ضا مبنية 
على »التناق�س و النفاق ال�ضيا�ضي و اخلديعة« 

الدولية  ال�رصعية  »تدعم  يقول  ناحية  فمن 
اأخرى  ناحية  ومن  الت�رصيحات  و  باالأقوال 
للمواثيق  منافية  بقرارات  الظهر  يف  تطعن 

الدولية«.
وندد ال�ضفري ال�ضحراوي مبوقف احلزب احلاكم 
يف فرن�ضا,  معتربا اإياه,  »خرق و اعتداء« على 
ال�رصعية الدولية وعلى حق ال�ضعب ال�ضحراوي 
و املطلوب – ح�ضبه - من كل اأحرار العامل و 
خا�ضة يف فرن�ضا رف�س هذه اخلرجات املنافية 
لل�رصعية الدولية,  مذكرا مبوقف جمل�س االأمن 
الدويل و االاإحتاد االأوروبي الذي يوؤكد على حل 

�ضلمي يف االإطار االأممي.
عمر  الطالب  القادر  عبد  ال�ضيد  ي�ضتبعد  ومل 
»تورط فرن�ضا يف متوين املغرب بالتكنولوجيا 
الطائرات  مثل  الت�ضليح,   جمال  يف  اجلديدة 
امل�ضرية,  و االأقمار ال�ضناعية ..الخ«,  م�ضددا 
بكل  �ضيت�ضدى  ال�ضحراوي  ال�ضعب  اأن  على 
لالحتالل  اجلهنمية  »للمخططات  الو�ضائل 
املغربي و حلفائه« كما اأنه »لن يتنازل عن حقه 

يف تقرير امل�ضري«. 

و  اعتماد خيارفتح مكاتب  اإىل  تتجه احلكومة 
باملنتج  للتعريف  االفريقية  الدول  يف  فروع  
يف  خا�ضة  اخلارج,  يف  اجلزائري  الفالحي 
لرتقية  املجاورة,�ضعيا  االإفريقية  الدول 
زيارته  لدى  ,و  الفالحية  املنتجات  �ضادرات 
باملركز  نظم  الفالحية  للمنتجات  ملعر�س 
رحال«,على  اللطيف  »عبد  للموؤمترات  الدويل 
هام�س منتدى اال�ضتثمار الفالحي و ال�ضناعات 

الغذائية.
اأكد جراد على«�رصورة فتح مكاتب و فروع ,و 
خلق اأ�ضواق جزائرية باخلارج خا�ضة يف البلدان 
ال�ضادرات  لرتقية  �ضعيا  املجاورة  االإفريقية 

الوطنية من املنتجات الفالحية«.
كما طلب من املتعاملني اجلزائريني امل�ضاركني 
احرتام مقايي�س اجلودة املعمول بها دوليا حتى 
تتمكن منتجاتهم من اللوج اإىل االأ�ضواق الدولية, 
موؤكدا على �رصورة تاأطري ال�ضل�ضلة اللوج�ضتية 
باملنا�ضبة,  و  الت�ضدير  عملية  ت�ضهيل  بهدف 
خمتلف  مع  حديثه  لدى  االأول  الوزير  �ضدد 
»تاأقلم  على  العمل  �رصورة  العار�ضني,على 
و  للمردودية  �ضمانا  الرتبة  نوعية  مع  الزراعة 
حتقيق االمن الغذائي للبالد و احلد من فاتورة 

واردات القطاع الفالحي«.
كما دعا, من جهة اأخرى, اإىل التعجيل باإ�ضالح 
ب�ضكل  الفالحي  للتعاون  الوطني  ال�ضندوق 
خدمات  من  املثلى  اال�ضتفادة  للفالح  ي�ضمن 
العراقيل  رفع  خالل  من  وذلك  ال�ضندوق, 
البريوقراطية و تقلي�س مدة التعوي�س و اعترب 
ال�ضيا�ضة  يف  مهمة«  »حلقة  ال�ضندوق  هذا 
بني  الثقة  تعزيز  على  يعمل  لكونه  الفالحية 

الفالح املنتج واالدارة.
وقال جراد اإن قطاع  الزراعة ي�ضاهم باأكرث من 
الداخلي  الناجت  جمموع  من  املائة  يف    12.4
اخلام, وبقيمة اإنتاج تعادل 25 مليار دوالر عام  

2020 مقابل 23 ملياراً يف 2019.
اال�ضتثمار  منتدى  افتتاح  يف  جراد  واأكد 
الفالحي وال�ضناعات الغذائية اأن القطاع يبقى 

من بني اأبرز القطاعات التي توفر فر�س عمل 
يف اجلزائر, اإذ ي�ضغل اأكرث من 2.5 مليون من 
االأيدي العاملة, م�ضريا اإىل اأن احلكومة تراهن 
فاتورة  وتقلي�س  لتطويره  الزراعة  قطاع  على 
اال�ضترياد التي فاقت ع�رصة مليارات دوالر من 

املواد الغذائية فقط. 
و�ضعت  احلكومة  اأن  املتحدث  وك�ضف 
من  جملة  تت�ضمن  الزراعة  لتحديث  خمططاً 
بتنمية  يُعنى  ديوان  اإن�ضاء  بينها   من  التدابري, 
املناطق  ربط  وت�رصيع  ال�ضحراوية  الزراعة 
الزراعية التي ت�ضم م�ضاريع اال�ضتثمار بالطاقة 
امل�ضقية  امل�ضاحات  وتو�ضيع  الكهربائية, 
احلبوب  لتنمية  حديثة  و�ضائل  على  واالعتماد 
م�ضاحات  وتخ�ضي�س  ا�ضتريادها  من  واحلد 
ال�ضكرية,  للزراعات  الفعلي  لالإطالق  وا�ضعة 

والزيتية والذرة. 
ال�ضرتجاع  خطة  بدء  عن  االأول  الوزير  واأعلن 
كان  حيث  امل�ضتغلة,  غري  الزراعية  االأرا�ضي 
عدد من رجال االأعمال قد ا�ضتفادوا يف ال�ضابق 
م�ضاريع  يف  ال�ضتثمارها  كبرية  م�ضاحات  من 
اإعطاء  اىل  اإ�ضافة  ذلك,  اإجناز  دون  زراعية 
التعليمات بت�ضوية الو�ضعية القانونية لالأرا�ضي 
االأ�ضاليب  مع  القطيعة  واإحداث  الزراعية, 
والع�رصنة  االإجراءات  وت�ضهيل  القدمية 
القطاع  يف  البريوقراطية  اأ�ضكال  كل  وحماربة 
ل�ضقي  االآبار  حلفر  رخ�س  وتوزيع  الزراعي, 
املثمرة  االأ�ضجار  زراعة  وتطوير  املحا�ضيل, 

املقاومة للجفاف كاللوز والف�ضتق.  
وتعهدت احلكومة بتقدمي مزيد من الت�ضهيالت 
خا�ضة   , القطاع  هذا  يف  اال�ضتثمار  اأجل  من 
اجلزائر,  �رصقي  العليا  اله�ضاب  مناطق  يف  
وت�ضجيع امل�ضتثمرين الإجناز م�ضانع متخ�ض�ضة 
حتفيزات  منح  عرب  التحويلية  ال�ضناعات  يف 
تكلفة  من  باملائة  بـ90  متويل  اإىل  ت�ضل  قد 
اال�ضتثمار, المت�ضا�س االإنتاج وحتويله, وحتقيق 
امل�ضتوردة  املواد  بع�س  يف  الذاتي  االكتفاء 

للحفاظ على احتياط العملة ال�ضعبة. 

قررت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار البي�ضاء 
تاأجيل حماكمة املتهم املوقوف “اأ�ضامة حني�س” 
اجلاري  اأفريل   26 اإىل  بـ”اإ�ضكوبار”  املعروف 

بطلب من هيئة الدفاع.
اآخرين,  اأ�ضخا�س   10 الق�ضية  ذات  يف  ويتابع 
اإجرامية منظمة حاولت  لن�ضاطهم �ضمن جماعة 
اإغراق العا�ضمة بـ 60 قنطارا من املخدرات بعد 
تهريبها من املغرب عرب احلدود الغربية و�ضيواجه 
موقوفني,  اآخرين  متهمني   10 برفقة  “اأ�ضامة.ح” 

وعر�س  اأ�رصار  جماعة  وقيادة  تكوين  جناية 
وتخزينها  و�رصائها  خمدرات  للبيع  وو�ضع  وبيع 
ونقلها  و�ضحنها  وت�ضليمها  وتوزيعها  البيع,  ق�ضد 
تهم  يواجههون  كما  وت�ضديرها  وا�ضرتدادها 
ت�ضيري وتنظيم ومتويل ن�ضاطاتها, وذلك يف �ضكل 
وا�ضتعمال  والتزوير  منطمة,  اإجرامية  جماعة 
املزّور وانتحال هوية الغري, والقيد غري املنطبق 
واحليازة  االأموال,  وتبيي�س  تهم  اإىل  باالإ�ضافة 

ق�ضد املتاجرة غري امل�رصوعة للمخدرات.

معر�س املنتجات الفالحية 

فتح فروع و خلق اأ�ضواق جزائرية باخلارج
.  خطة ل�سرتجاع الأرا�سي الزراعية غري امل�ستغلة

ق�سية املتاجرة بـ 60 قنطارا من املخدرات

تاأجيل حماكمة  "اأ�ضامة اي�ضكوبار" 

عن جناية التاأثري على قرارات العدالة خالل فرتة حكم اأخيه

قا�ضي التحقيق ي�ضتمع لأقوال �ضعيد بوتفليقة

اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني اجلزائريني

للكلغ" 1000دج  يتجاوز  لن  اللحم  "�ضعر 

مثل �ضقيق الرئي�س ال�ضابق وم�ضت�ضاره ال�ضعيد 
التحقيق  قا�ضي  اأمام  االإثنني,  بوتفليقة,اأم�س 
لال�ضتماع  بالعا�ضمة  احممد  �ضيدي  مبحكمة 
�ضالحيات  يف  التدخل  جناية  يف  اأقواله  اىل 
العدالة املتابع فيها رفقة وزير العدل االأ�ضبق 
منهم  االأعمال  رجال  من  وعدد  لوح  الطيب 

املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  ملنتدى  ال�ضابق  الرئي�س 
علي حداد وحمي الدين طحكوت .

اأدين من  الذي  بوتفليقة  ال�ضعيد  نقل  وقد مت 
على  التاآمر  ق�ضية  يف  الع�ضكري  الق�ضاء  قبل 
اإىل  باحلرا�س  العقابية  املوؤ�ض�ضة  من  الدولة 
حمكمة �ضيدي احممد و�ضط اجلزائر العا�ضمة 

ال�ضعيد  ويتابع  م�ضددة  اأمنية  حرا�ضة  و�ضط 
لوح  الطيب  االأ�ضبق  العدل  وزير  مع  بوتفليقة 
العدالة,باالإ�ضافة  قرارات  التاأثريعلى  بجناية 
اإىل علي حداد وحمي الدين طحكوت وزوجة 

�ضكيب خليل واأبنائه.
باية ع 

اأكد رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني 
عن  اأم�س  الطاهر,  بولنوار  اجلزائريني 
من   794 بقيمة  جتارية  م�ضاحات  تخ�ضي�س 
ومعار�ضا  و  للرحمة  اأ�ضواقا  �ضمها  اأجل 
جتارية حملية عرب الوطن لبيع املواد الغذائية 

و منتجات اأخرى خالل �ضهر رم�ضان.

�ضطيف  الإذاعة  حديثه  خالل  بولنوار  دعا  و 
اجلهوية , روؤ�ضاء البلديات اإىل التقدم ال�رصيع 
يف اإيجاد االأماكن املخ�ض�ضة لتلك امل�ضاحات 
التجارية التي تبلغ حوايل 900 ح�ضب ما اأ�ضار 

ذات االأخري.
حيث اأو�ضح رئي�س اجلمعية اأن اأ�ضعار الدجاج 

جزائريا  دينارا   300 و   290 بني  ما  �ضترتاوح 
م�ضريا   , رم�ضان  من  الرابع  اليوم  من  بداية 
ذات املتحدث اأن �ضعر الكيلوغرام الواحد من 
 1000 يتفاوت  لن  امل�ضتوردة  املربدة  اللحوم 

دينارا جزائريا
برتال �سيماء
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ر�سد ا�ستثمار مايل بقيمة 200 مليون 
اجلزائرية  ال�رشكة  طرف  من  دج 
اأجل  من  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 
عرب  الكهرباء  �سبكة  وحت�سني  تدعيم 
واليتي غرداية واملنيعة خالل الفرتة 
اأم�س  �سادر  بيان  ح�سب  ال�سيفية, 

االثنني من ذات ال�رشكة.

كلم   39 اإجناز  الربنامج  هذا  وي�سمل 
من خطوط الكهرباء منها 38ر24 كلم 
ذات �سغط متو�سط و62ر14 كلم ذات 
�سغط منخف�س, باالإ�سافة اإىل تركيب 
13 حموال جديدا, كما اأو�سح املكلف 
باالت�سال بذات ال�رشكة, يحي عبا�س 
ويهدف هذا اال�ستثمار باالإ�سافة اإىل 

مواجهة الزيادة يف الطلب خالل فرتة 
ال�سيف, اإىل تدعيم �سبكة نقل وتوزيع 
اإمدادات  وتاأمني  وحت�سني  الكهرباء 
من  ال�سبكة  فعالية  و�سمان  الكهرباء 
خطوط  عبور  قدرة  من  الرفع  خالل 
نقل الكهرباء, وكذا التقليل من معدل 
اأ�سري  كما  بال�سبكة,  التقنية  اخل�سائر 

واملنيعة  غرداية  واليتا  وحت�سي  اإليه 
مبا  م�سرتكا,   148.298 جمموعه  ما 
الربط  باملائةمن   98.87 ن�سبته  
 6.350 على  وتتوفران  بالكهرباء 
)�سغط  الكهربائية  ال�سبكة  من  كلم 
متو�سط ومنخف�س(, و 3.384 حموالً 

كهربائيا, ح�سب معطيات ال�رشكة. 

الذي  املايل,  ال�سمول  �سهر  اإطار  يف 
مع  بالتعاون  املالية  وزارة  اأطلقته 
اجلمعية املهنية للبنوك واملوؤ�س�سات 
املحلية  التنمية  بنك  نظم  املالية, 
املايل,  ال�سمول  حول  حت�سي�سي  يوم 
بدار ال�سباب ال�سهيد حممد بن عطة, 

لبلدية عني ال�سفراء, والية نعامة.
العديد  اإقبال  التظاهرة  هذه  عرفت 
ا�ستغلوا  الذين  املنطقة,  �سباب  من 

حيث  ان�سغاالتهم  لطرح  الفر�سة 
املتعاملني  خدمتهم  يف  وجدوا 
ب�رشح  قاموا  الذين  للبنك,  التجاريني 
وتب�سيط اخلدمات  البنكية االأ�سا�سية, 
عملية  البنكي,  احل�ساب   : غرار  على 
كيفية  التحويل,  عملية  ال�سحب, 
و  االإلكرتوين  الدفع  جهاز  ا�ستخدام 
املوزع االآيل, و غريها من اخلدمات 
ت�سهل  اأن  �ساأنها  من  التي   البنكية 

احلياة اليومية للمواطن.
من  املحلية  التنمية  بنك  يعمل  كما 
خالل ا�سرتاتيجيته املتعلقة بال�سمول 
مالية  خدمات  توفري  اإىل  املايل, 
فئات  خمتلف  متطلبات  مع  تتوافق 
مع  موؤ�س�سات,  و  اأفراد  من  املجتمع 
�سمان اجلودة و االأمان و كذا ال�رشعة 
على  البنك  يعمل  كما  تقدميها,  يف 
خالل  من  جوارية  خدمات  تقدمي 

تتوفر على  ما  التي  التجارية  �سبكته 
كافة  عرب  جتارية  وكالة   160 يقارب 

الرتاب الوطني.
املحلية  التنمية  بنك  �سيزور  و  هذا 
التح�سي�سي  الربنامج  هذا  اإطار  يف 
واليات  من  عددا  االإعالمي  و 
مترنا�ست,  والية  غرار  على  الوطن 
من  العديد  و  ملغري  تي�سم�سيلت, 

الواليات االأخرى.

االإبتدائية  اجلنايات  اأدانت حمكمة 
جل�ستها  يف  ورقلة  ق�ساء  ملجل�س 
)ع  املدعو  االإثنني  اأم�س  املنعقدة 
- م 30 �سنة( بثالث �سنوات حب�سا 
 200 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 
حيازة  بجنحة  ملتابعته  دج  األف 
العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
لغر�س  م�رشوعة  غري  بطريقة 

البيع.
وفقا   , الق�سية  هذه  وقائع  وتعود 
لقرار االإحالة اإىل �سهر يونيو 2020 
, حينما وردت معلومات اإىل م�سالح 
االأمن بورقلة مفادها قيام املتورط 
املوؤثرات  برتويج  احلال  ق�سية  يف 
االأحياء  اأحد  م�ستوى  على  العقلية 

ال�سعبية ببلدية الروي�سات .

حتديد  من  التحريات  ومكنت 
امل�سمى  به  امل�ستبه  �سكن  و  هوية 
)ع-م( والذي مت تفتي�س منزله باإذن 
حيث   , الق�سائية  ال�سبطية  من 
قر�س   15.865 على  بداخله  عرث 
اإىل  باالإ�سافة  »فياغرا«  نوع  من 
 441 و  املخدرات  من  غ   5ر247 
و  » دمياك�س«  نوع  دواء من  قارورة 

يف  اأكد  قد  العام  احلق  ممثل  كان 
على  الق�سية  هذه  ب�ساأن  مرافعته 
تثبت  كافية  واأدلة  قرائن  وجود 
ارتكاب  يف  -م(  )ع  املدعو  تورط 
من  ملتم�سا  اإليه  املن�سوبة  االأفعال 
املوؤبد  بال�سجن  معاقبته  املحكمة 
التي  املحجوزات  م�سادرة  مع 

�سبطت بحوزته .

ورقلة :�أحمد باحلاج 

قام وزير التجارة اأم�س بوالية ورقلة 
اجلهوي  اجلملة  �سوق  بتد�سني 
ل�سوق  اإ�سافة  والفواكه  للخ�رش 
ال�سيارات  و�سوق  الغذائية  املواد 
ببلدية  للتمور  الوطني  ال�سوق  ,وكذا 
الوالية  �رشق  كلم   13 البي�ساء  عني 
ال�سوق  هذا  اأن  رزيق  كمال  واأ�ساف 
يف  نوعه  من  االأول  هو  اجلهوي 
اجلزائر و�سيكون له مردود جيد من 
�سيتم  الذي  االنتاجي  التنوع  خالل 

بيعه يف هذا املرفق
 كما اأكد وزير القطاع اأن هذا ال�سوق 
املمولني  من  العديد  �سي�ستقطب 
والتجار الكبار يف الواليات املجاورة 
اأن  كون  ال�رشقي  اجلنوب  ملنطقة 
هذا االأخري قطب اقت�سادي جتاري 

فريد من نوعه
التجارة  وزير  حث  ثانية  جهة  ومن 
الدكتور كمال رزيق امل�رشفني على 

ت�سيري هذا ال�سوق بالعمل واالجتهاد 
من اجل �سمان �سريورة املعامالت 
التجارية املتنوعة بذات ال�سوق التي 

التنمية  عجلة  تدفع  اأن  �ساأنها  من 
مبنطقة اجلنوب ال�رشقي التي تتميز 

بتنوع مناخها و ت�ساري�سها.
وزير التجارة كمال رزيق اأو�سح اأي�سا 
اأن املردود االقت�سادي الذي �سينتج 
اجلهوي  ال�سوق  هذا  ا�ستغالل  بعد 
�سيكون دفعة قوية لالقت�ساد الوطني 
املتنوعة  املجمعات  خالل  من 

املوجودة يف ال�سوق ح�سبه قوله .
ورقلة  بوالية  التجارة  قطاع  ويعترب 
املركزية  بالعا�سمة  املعروفة 
للجنوب ال�رشقي من بني القطاعات 
التي ت�سكو جملة من النقائ�س التي 
اإرادة  غياب  ب�سبب  الزمن  جتاوزها 
حقيقية ملعاجلة الرتاكمات امل�سجلة 
والتي اأدخلت قطاع التجارة ل�سنوات 

طويلة النفق املظلم .

قام وزير �لتجارة كمال رزيق خالل �لزيارة �لتفقدية لوالية ورقلة بتد�سني �أ�سو�ق 
جهوية للخ�سر و�لفو�كه ،و�ملو�د �لغذ�ئية و�سوق وطني للتمور �لذي يعترب د�عمة 

حقيقية الإنعا�ش و�قع و�آفاق �لقطاع �لتنظيم �لتجارة.
�لبويرة

  3 جرحى يف حادث مرور خطري 
بالطريق ال�ضيار

�أمن والية �مل�سيلة

توقيف امراأة ت�ضتهدف �ضرقة
 الن�ضاء بالعنف 

ب�سبب منحتي �ملردودية �لفردية و�جلماعية

اإ�ضراب ببع�ض مكاتب بريد العا�ضمة

وقع �سبيحة اأم�س حادث مرور خطري 
�رشق  ال�سيار  الطريق  م�ستوى  على 
غرب اجتاه اجلزائر العا�سمة باملكان 
ا�سطدام  عن  نتج  بولرباح  امل�سمى 
�سيارتني  و  �ساحنتني  بني   عنيف 
احلماية  م�سالح  بيان  ح�سب  وخلف 
املدنية تلقت يومية »الو�سط« ن�سخة 

حالة  يف  اإثنان  منهم  م�سابني   3 منه 
من  نقلهم  و  ا�سعافهم  مت  خطرية 
اإىل م�ست�سفى  طرف وحدة اجلباحية 
مدينة االخ�رشية, ومن جهتها فتحت 
يف  حتقيقا  الوطني  الدرك  م�سالح 

مالب�سات احلادث االأليم .
�أح�سن مرزوق

باالأمن  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
امل�سيلة  والية  باأمن  االأول  احل�رشي 
من معاجلة ق�سية تورط فيها �سخ�س 
العمر  من  تبلغ  انثى  من جن�س  واحد 
على  بداأت  الق�سية  , وقائع  �سنة   31
تباعا  ال�سحايا  بها  تقدم  �سكاوي  اإثر 
الفعل  بالعنف,  لل�رشقة  لتعر�سهن 
الذي طال مبالغ مالية وجمموعة من 
احللي من املعدن االأ�سفر مت �سلبهن 
العام  الطريق  يف  اإمراأة  طرف  من 
وعلى  امل�سيلة,  مدينة  م�ستوى  على 
امل�سالح حترياتها  ذات  با�رشت  اإثره 

االأو�ساف  با�ستغالل  و  املكثفة 
امل�ستبه  عن  ال�سحايا  من  املقدمة 
وتوقيفها  عليها  التعرف  مت  فيها, 
ملفات  اإجناز  ليتم   , وجيز  ظرف  يف 
ق�سائية �سدها وتقدميها اأمام ال�سيد 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة امل�سيلة 
الطريق  يف  بالعنف  ال�رشقة  اأجل  من 
واالأطراف  امللف  اأحال  الذي  العام, 
اأمر  اأين  الفوري  املثول  جل�سة  على 
فيها  امل�ستبه  باإيداع  اجلل�سة  قا�سي 

موؤ�س�سة اإعادة الرتبية بامل�سيلة.
عبد�لبا�سط بديار

تفاجاأ اأم�س كثري من مواطني العا�سمة 
عمال  �سنه  الذي  املفاجئ  باالإ�رشاب 
الربيد على م�ستوى عدة مكاتب وح�سب 
�رشف  ب�سبب  فاالإ�رشاب  اأولية  تقارير 

ال�سهر  منحة  خا�سة  وعالوات  منح 
امل�سدر  نف�س  واأ�ساف  ع�رش  الثالث 
الفردية  املردودية  منحتي  م�سكل  اأن 

واجلماعية ال يزال عالقا منذ 2003 .

غرد�ية و�ملنيعة 

200 مليون دج لتدعيم ال�ضبكة الكهربائية بالواليتني  

بنك �لتنمية �ملحلية يف �إطار برنامج �ل�سمول �ملايل

بلدية عني ال�ضفراء بالنعامة اأول حمطة 

ورقلة 

ثالث �ضنوات حب�ضا نافذا ملتورط يف حيازة خمدرات 

وزير �لتجارة كمال رزيق

تد�ضني اأ�ضواق جهوية للخ�ضر والفواكه
.     �سوق �لوطني للتمور ببلدية عني �لبي�ساء

اأ�سواق  �ستة  التجارة  م�سالح  فتحت 
ل�سهر  حت�سبا  البي�س,  ببلدية  جوارية 
وفرة  �سمان  ق�سد  املبارك,  رم�سان 
الوا�سع,  اال�ستهالك  ذات  املنتجات 

ح�سبما علم لدى مديرية التجارة.
واأفاد رئي�س م�سلحة حماية امل�ستهلك 
هذه  باأن  قطي  م�سطفى  الع�س  وقمع 
افتتاحها  مت  التي  اجلوارية  االأ�سواق 
تتواجد  الف�سيل  ال�سهر  و�ستدوم طيلة 
يحي«  »اأوالد  اأحياء  كل  م�ستوى  على 
و«االإخوة  و«1300م�سكن«  و«العنا�رش« 
احلق  و«عبد  العني«  و«راأ�س  ح�سني« 
مديرية  م�سالح  حمودة«وتهدف  بن 
االأ�سواق  هذه  فتح  خالل  من  التجارة 
اإىل  رم�سان,  �سهر  طيلة  اجلوارية 

خا�سة  املواد  خمتلف  توفري  �سمان 
ذات اال�ستهالك الوا�سع كما مت اإطالق 
بهذه املنا�سبة عملية البيع بالتخفي�س 
والف�ساءات  املحالت  خمتلف  عرب 
ملختلف  الرتويج  اأجل  من  التجارية 
ال�سياق  نف�س  ويف  واملنتجات  ال�سلع 
املنتوجات  �سالمة  على  ولل�سهر 
الظواهر  كل  وحماربة  االإ�ستهالكية 
املخالفة املرتبطة مبختلف االأن�سطة 
التجارية خا�سة خالل ال�سهر الف�سيل, 
فقد مت ت�سخري اأزيد من 60 عونا من 
مديرية التجارة موزعني على 15 فرقة 
فرقة  و17  الع�س  قمع  يف  خمت�سة 
اأخرى خمت�سة يف مراقبة املمار�سات 

التجارية, وفقا لذات امل�سدر.

ك�سف الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز 
,تعليق قرار  بوخلرا�س  �ساهر 
الزبائن  على  الغاز  و  الكهرباء  قطع 
املتاأخرين عن �سداد الديون اإىل غاية 
انتهاء �سهر رم�سان املبارك,واأو�سح 
ندوة  خالل  العام  املدير  الرئي�س 
زيارة  على هام�س  �سحفية,ن�سطها 
اخلطوة  امل�سيلة,اأن  لوالية  تفقدية 
من  املواطنني  مع  ت�سامنا  تاأتى 
و�ساكنة  املحدود  الدخل  اأ�سحاب 
التي  الظروف  ظل  يف  الظل  مناطق 
�سهر  مع  وتزامنا  اجلائحة  فر�ستها 

اأن جممع  موؤكدا  املبارك,  رم�سان 
ل�سمان  جمندون  وفروعه  �سونلغاز 
ل�سالح  والغاز  بالكهرباء  التزويد 
الوطني  الرتاب  كامل  املواطنني عرب 
دائمة يوميا  ب�سفة  ,ومرافقه 
على  اأي�سا  ي�سهر  )24�سا/24(,كما 
توفري اخلدمة من طرف فرق م�سغرة 
اأيام العطل  تعمل ليال وم�ساء وخالل 
واملنا�سبات ل�سمان اخلدمة والتزويد 
بالكهرباء والغاز ب�سفة عادية ال�سالح 

املواطنني.
عبد�لبا�سط بديار

�لبي�ش

فتح 6 اأ�ضواق جوارية حت�ضبا 
ل�ضهر رم�ضان  

�ساهر بوخلر��ش يوؤكد من �مل�سيلة

�ضونلغاز لن تقطع الكهرباء والغاز 
خالل �ضهر رم�ضان

�سيدي بلعبا�ش 

توزيع 110 م�ضكن عمومي اإيجاري
توزيع  بلعبا�س  ب�سيدي  االثنني  اأم�س  مت 
على  اإيجاري  عمومي  م�سكن   110
ببلدية  القاطنة  امل�ستفيدة  العائالت 
الوالية, ح�سبما علم من  مرحوم جنوب 
م�سالح ديوان الرتقية والت�سيري العقاري 
الهيئة, عبد  للوالية. واأو�سح مدير هذه 
حفل  هام�س  على  جربي,  الرحمان 
الوالية,  مبقر  املنتظم  ال�سكنات  توزيع 

اأن هذه احل�سة ال�سكنية املوزعة تندرج 
اإجناز  اإطار برنامج »هام« ي�ستهدف  يف 
ال�سيغة  نف�س  من  �سكنية  وحدة   6.100
منت�رشة عرب جميع البلديات, م�سريا اإىل 
نوعها  من  الثانية  تعد  العملية  هذه  اأن 
منذ بداية ال�سنة اجلارية  وذكر امل�سدر 
اأكرث من 900  اأنه مت خالل 2021 توزيع 
اإحياء  مبنا�سبة  ذلك  و  �سكنية  وحدة 

فرباير   18 يف  لل�سهيد  الوطني  اليوم 
توزيع  �سيتم  اأنه  اإىل  م�سريا  املا�سي, 
الوالية  لفائدة  امل�سجلة  ال�سكنات  كافة 
خالل ال�سنة اجلارية, ال �سيما مبنا�سبة 

خمتلف االأعياد الوطنية والدينية.
عمومي  �سكن   950 ح�سة  تزال  وال 
الور�سات  قيد  بلعبا�س  ب�سيدي  اإيجاري 
ح�سبما  متفاوتة,  اأ�سغال  تقدم  بن�سبة 

اأنه  اإىل  م�سريا  امل�سوؤول,  ذات  اأ�سافه 
من  �سكن   1.750 من  اأكرث  توزيع  مت 
العام  خالل  االإيجاري  العمومي  �سيغة 

املا�سي.
ال�سكنات  توزيع  عملية  لالإ�سارة, القت   
امل�ستفيدين,  قبل  من  كبريا  ا�ستح�سانا 
�سهر  حلول  ع�سية  تاأتي  واأنها  ال�سيما 

رم�سان املبارك.
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واالختناق  الزحمة  ظاهرة  تنامي  اإثر  على 
التي  غرداية  والية   تعرفه  التي  املروري 
اأ�سبحت متثل هاج�سا مزعجا جلميع م�ستعملي 
الطريق ال�سيما املواطنني واالأولياء اإ�سافة اإىل 
على  ونف�سية  �سحية  �سلبية  اآثار  من  يرتكه  ما 
الذي  البيئي  الهدر  وعلى  والراجلني  ال�سائقني 
االأجيال املقبلة فقد مت مرا�سلة  �ستعاين معه 
حل  الإيجاد  العمومية  واالأ�سغال  النقل  وزارة 

للم�سكل القائم .
اأفادت مرا�سلة موجهة من االأكادميية اجلزائرية 
للعمل االإن�ساين وحقوق االإن�سان بوالية غرداية 
اإىل وزير النقل واالأ�سغال والعمومية كانت قد 
اأن  منه  ن�سخة  »على  »الو�سط  يومية  حت�سلت 
من  للتخفيف  تدخلت  قد  املحلية  ال�سلطات 
حركة  قوانني  تفعيل  عرب  الظاهرة  هده   اأثر 
املرور و�سري املركبات اإال اأن هذه االإجراءات 
املدين  احل�س  بتدعيم  مرافقتها  تقت�سي 
والوعي املروري والتقبل االإيجابي الذي يخدم 

امل�سلحة العمومية .
واأ�سافت االأكادميية اجلزائرية للعمل االإن�ساين 
خالل  من  اأنه  بغرداية  االإن�سان  وحقوق 
جمتمعية  روؤية  وبلورة  اخلالق  التفكري  تعزيز 

اآثار االزدحام  وا�سحة ت�سهم يف التخفيف من 
واإتاحة  اال�ست�سارة  تو�سيع  وبعد  املروري 
الفر�سة للجميع من فعاليات املجتمع املدين 
الراأي تقرتح بع�س احللول  واملواطنني الإبداء 
على غرار تغيري �سلوك التنقل لدى االأ�سخا�س 
بدل  اجلماعي  النقل  و�سائل  ا�ستخدام  عرب 
العمل  الذروة ،مع  اأوقات  يف  خا�سة  الفردي 
بالدراجات( خا�سة  م�سارات  اإن�ساء  على 
ال�سارم بقوانني  التزامها  النارية والعادية) مع 

على  االأكادميية  ذات  �سددت  املرور،كما 
لل�سائقني  تثقيفية  توعوية  حمالت  تنظيم 
املجتمع  فواعل  واملواطنني مب�ساهمة جميع 
املدين وملدة ال تقل عن  6اأ�سهر  لتثبيت فكرة 
ال�سلوك احل�ساري للثقافة املرورية، و تثبيت 
ومنع  املدينة  و�سط  يف  ال�سوئية  االإ�سارات 
الوقوف التع�سفي يف الطريق لزيادة االن�سيابية 
احلركية و�سهولة تاأطريها، وكذا  زيادة البحث 
الطرقات  لتو�سيع  الناجعة  التقنية  عن احللول 
على  احلفاظ  مع  املتو�سط    املدى  على 
ممر  للمدينة ،واحرتام  العمراين  الطابع 
الراجلني  من طرف املواطنني والتخلي على 
طرف  من  اللفظية   وامل�ساحنات  العدوانية 
وتنايف  القلق  حاالت  تراكم  التي  ال�سواق  ب�س 
به  يتحلى  اأن  يقت�سي  الذي  ال�سلوك املهذب  

اجلميع .
بال�سماح  املذكورة  االأكادميية  طالبت  كما 
وذوي  ال�سن  وكبار  املدار�س  الأطفال 
االأولوية   اخلا�سة و�سيارات  االحتياجات 
وي�سمن  االإن�سانية  اللحمة  يقوي  مما  باملرور 
ال�سكينة املجتمعية وتاليف الكثري من حوادث 

املرور .

التجزئة  اأ�سواق  خمتلف  عرف 
قبل  �سهر  اأياما  والفواكه  للخ�رض 
الكرمي  ،التهابا وم�ساربة  رم�سان 
املواطن  جعل  مما  اأ�سعارها   يف 
الب�سيط يف حرية من اأمره ، ياأتي هذا 
بحجة  االأ�سعار  مبختلف  التالعب 
ا�ستقرارها  وعدم  وفرتها  عدم 
اأ�سواق اجلملة و كرثة الطلبات  يف 
عليها خا�سة يف �سهر رم�سان ،ما  
جعل  املواطنني يعي�سون حالة من 
وال�سدمة  واال�ستياء   اله�سترييا 

خا�سة ونحن نعي�س اأزمة خانقة.
اأ�سعار كل  اأن قلت و ارتفعت   بعد 
اأنواع اخل�رض والفواكه  دون ا�ستثناء 
ما  لالنتباه،وهذا  ملفت  وب�سكل 
وقفنا عليه يف جولتنا اال�ستطالعية 
التي قادتنا اإىل �سوق احلجر و�سط 
مدينة ورقلة  ،واأول مالحظة وقفنا 
عندها هو اأن االأ�سعار نف�سها على 
وكاأن  االأ�سواق  جميع  م�ستوى 
توحيد  على  اتفقوا  التجزئة  جتار 
يف  للمتجول  ميكن  االأ�سعار،حيث 
االأوىل،  الوهلة  منذ  االأ�سواق  هذه 
التهاب  حقيقة  على  الوقوف 
ملفت  ب�سكل  وامل�ساربة   االأ�سعار 
اأي  االرتفاع  ي�ستثن  ومل  لالنتباه، 
نوع من اأنواع اخل�رضوات،حيث بلغ 
الطماطم  و  دج،  �سعرالبطاطا100 
و100     80 مابني  اجلزر  150دج، 
دج للكلغ الواحد ، اخل�س  بلغ 100  
دج، فيما تراوح �سعر الفلفل احللو 
 180 اإىل  دج   160 بني  ما  احلار  و 

دج.و القرعة 120 دج
ذوو  منهم  خا�سة  املواطنون 
الدخل ال�سعيف  الذين التقينا بهم 
وتذمرهم  ا�ستيائهم  لنا عن  عربوا 
االلتهاب  فاإن  وقالوا   ال�سديدين 
اأ�سبح  االأ�سعار،  يف  وامل�ساربة 
بني  واأنهم  لهم  بالن�سبة  عادي  اأمر 
،االرتفاع  ال�سندان  و  املطرقة 
الفاح�س يف اأ�سعار اخل�رض والفواكه 
، كما وجهوا اأ�سابع االتهام للتجار  
االأ�سعار  مبختلف  التالعب  يف 
وعدم  توفرها  عدم  بحجة 
و  اجلملة  اأ�سواق  يف  ا�ستقرارها 

جائحة كورونا .
وبرر احد التجار الذي قبل احلديث 
معنا باأن هذه الزيادات يف االأ�سعار 
وارتفاعها  ال�سلع  قلت  اإىل  راجعة 
 ، الطلب  وكرثة  اجلملة  باأ�سواق 
املواطن  يبقى  وذاك  هذا  وبني 
كل  يف  الثمن  يدفع  الب�سيط 
مرة ،كما عرب املواطنون الذين مل 
االأ�سعار عن  ارتفاع  عامل  مينعهم 
لتح�سري  يحتاجونه  ما  كل  اقتناء 
وجبة الفطور عن عدم ر�ساهم عن 
األفوا ت�سجيلها  التي  الو�سعية  هذه 
فقد  ذلك  جانب  اإىل  �سنة.  كل 
بتفعيل  املطالبة  االأ�سوات  تعالت 
لردع امل�ساربني  الرقابية  االأدوات 
اخل�رض  اأ�سعار  يف  واملحتكرين 
ل�سمان راحة املت�سوقني  والفواكه 

خالل �سهر رم�سان املبارك .
جناة ،ح 

نا�شدت  وزير النقل 

تزامنا مع حلول �شهر رم�شان قطاعات ال�شحة ،الرتبية وال�شكن والتجارة 

الأكادميية اجلزائرية للعمل الإن�ضاين بغرداية ت�ضتغيث 

التهاب اأ�ضعار اخل�ضر و الفواكه 
واملواطن يف حرية من اأمره

28 م�ضروعا تنمويا باجلنوب مهددة
ال يزال الغمو�ض يكتنف م�شري الوجهة احلقيقية لـ 28 م�شروعا تنمويا 

بواليات اجلنوب ب�شبب تفاوت االأدوات الرقابية على وترية اأ�شغال اإجنازها 
رغم التهامها ملئات املاليري دون حتقيق النتائج املرجوة .

اأحمد باحلاج 

وعرائ�س  �سكاوى  طالبت 
العليا  لل�سلطات  احتجاجية رفعت 
بالبالد ب�رضورة التدخل ال�سخ�سي 
لدى  االأول  الوزير  طرف  من 
خمتلف الدوائر الوزارية من اأجل 
الغمو�س  حول  تو�سيحات  تقدمي 
تنمويا  م�رضوعا   28 يكتنف  الذي 
الرتبية   ، ال�سحة  بقطاعات 
،ال�سباب  ،الفالحة  ،ال�سكن 
بواليات  العايل  والتعليم  ،الريا�سة 
تقرت ورقلة عني �سالح مترنا�ست 
وبدرجة  تيميمون  املنيعة  اإيليزي 
يختلف  ال  ومما  اأدرار  والية  اأقل 
االأ�سباب  بني  من  اأن  اثنان  عليه 
العمليات  التي حالت دون جت�سيد 
يف  تاأخر  هي  املذكورة  االمنائية 
التي  العقارية  االأوعية  ا�سرتجاع 
طرف  من  عليها  اال�ستيالء  مت 
ل�سكنات  وحتويلها  العقار  مافيا 
ع�سوائية  وحظائر  وم�ستودعات 
جهة  من  بناء.  رخ�سة  بدون 
لل�ساأن  متابعون  طالب  فقد  ثانية 
املحلي للواليات املذكور م�سوؤويل 
االأجهزة التنفيذية اأمام امل�ساءالت 
لعدم  تو�سيحات  لتقدمي  القانونية 
التزامهم بتعليمات وزارة الداخلية 
ت�سكيل  يف  باالإ�رضاع  القا�سية 
جمال�س تنفيذية م�سغرة لالإ�رضاف 

على تنفيذ ومتابعة قرارات الهدم 
البلديات  م�سالح  عن  ال�سادرة 
مما  االأدراج  حبي�سة  ظلت  والتي 
ال�سحية  امل�ساريع  عديد  اأدخل  
اإىل  باالإ�سافة  وال�سكنية  الرتبوية 
قطاعي  على  املح�سوبة  تلك 
ال�سباب والريا�سة و التعليم العايل 
العديد  يهدد  والتي  املظلم  النفق 
منها للتجميد اأو حتويلها للواليات 

االأكرث ا�ستعدادا الحت�سانها 
املن�سق  فتح  ذلك فقد  اإىل جانب 

الوطني للمجتمع املدين واحلركة 
عبدالقادر  باجلنوب  اجلمعوية 
مقت�سب  �سحفي  بت�رضيح  تقار 
ال�سعبية  املجال�س  على  النار  له 
رقابية  اأداة  ب�سفتها  الوالئية 
املتفرج  دور  بلعب  اإياها  متهما 
التنموية  امل�ساريع  جدولة  عو�س 
اأ�سغال  �سمن  العقار  نهب  وملف 
رئي�س  اأن  ومعلوم  العادية  دوراتها 
قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
األزم والة اجلمهورية خالل لقائهم 

من  اأوت  �سهر  باحلكومة  االأخري 
ال�سنة املن�رضمة بالنزول للميدان 
اجلبهة  الن�سغاالت  وال�سماع 
التكفل  وال�سعي خلف  االجتماعية 
بها بتطبيق مبداأ ح�سب االأولويات 
بهدف  املتاحة  واالإمكانيات 
االجتماعية  اجلبهة  غليان  احتواء 
وقع  على  تعي�س  التي  املحلية 
اإرادة  غياب  نتيجة  �ساخن  �سفيح 
امللفات  حللحلة  ق�سد  حقيقية 

ال�سائكة .

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رضكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

ال�ضهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 
ت�سرتك يومية "الو�سط" ب�سكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�سول الرتكية

ال�ضحب  
  SIA رضكة الطباعة باجلزائر الو�سط�

املقر الرئي�سي: املنطقة ال�سناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�ضخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رضكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد اإىل 

ا�سحابها �سواء ن�رضت  ام  مل تن�رض

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رض

 �ضفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

اأحمد باحلاج 

البرید  مراكز  مختلف  تواجه 
بوالیة ورقلة هذه األیّام ،ضغوطا 
نقص  بسبب  یومیة  بصفة  كبیرة 
الزبائن  وتزاحم  النقدیة  السیولة 
في طوابیر طویلة وعریضة وسط 
التعّطالت  خلّفته  كبیر،  استیاء 
المتّكررة آلالت السحب والتوّقف 
عن العمل لساعات مّطولة.  فقد 
باألحیاء  البرید  مراكز  عرفت 
السكنیة  والتجمعات  الشعبیة 
ببلدیات والیة ورقلة  اختناقا غیر 
شبابیكها  مستوى  على  مسبوق 
هائلة  بأعداد  الزبائن  توافد  بسبب 
غایة  وإلى  الباكر  الصباح  منذ 
جدوى  بدون  لكن  الدوام  نهایة 
لعدم وجود السیولة ،مما یضطر 
الزبائن للتنقل جماعیا الى المركز 
باتجاه  أو  المدینة  بوسط  الكبیر 
غرار  على  المجاورة  الوالیات 
وغردایة   ،الوادي  المغیر  تقرت 
باعتباره    ، األیّام  هذه  تعاني  التي 
كل  من  الزبائن  من  لكثیر  وجهة 
المجاورة  القرى  و  البلدیات 

الذي  ،األمر  الواحات  لعاصمة 
ساعات  طیلة  طوابیر  عنه  نجم 
غالب  في  تنتهي  وتوتّرات  الیوم 
األحیان بشجارات ما بین الزبائن 
أو مع الّعمال،وما زاد الطین بلّة 
السحب  آلالت  المتّكرر  التعّطل 

اإللكتروني  .
زبائن  ناشد  فقد  ثانیة  جهة  من 
في  ورقلة  بوالیة  الجزائر  برید 
یومیة:الوسط:  مع  لهم  تصریح 
وزیر البرید وتكنولوجیا اإلعالم 
والالسلكیة  السلكیة  واالتصاالت 
إبراهیم مزوار بضرورة التدخل 
لجنة تحقیق عالیة  العاجل وإیفاد 
للوقوف  ورقلة  لوالیة  المستوى 
ألزمة  الحقیقیة  تداعیات  على 
التي  الخانقة  المالیة  السیولة 
ومما  البرید  مراكز  فیها  تتخبط 
من  المتضررین  نفوس  في  یحز 
المشكل القائم ان االزمة تواصلت 
الفضیل  الشهر  حلول  مع  تزامنا 

المعروف بتكالیفه الباهضة
اأحمد باحلاج 

فيما يبقى �شعف التاأطري يطغى على العملية

طوابــــــــر و اأزمة �ضيولة حادة 
مبراكز الربيد بورقلة

..
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حتى  وال  تاأثريها  متلك  ال  لكنها 
تعي�ش  نخبة  هي  فاعليتها،بل 
و�سط  الباهت  اخلافت  كال�سوء 
واالأ�سكال  االألوان  من  زحمة 
املتداخلة،  البارزة  ال�سوئية 
التي  االأ�سباب  تعود  من  فاإىل 
ترى؟ا  يا  احلال  لذات  اأحلقتها 
تخ�ش  ا�سرتاتيجية   لعوامل  هل 
لنوعية  اأم  البطيئة  حركيتها 
عنا�رصها واأفرادها،ثم قبل هذا 
اأين هي النخبة املثقفة عندنا  لو 
هم  .هل  ت�سخي�سها  اأحد  حاول 
باالآالف  يُعدون  ال�سعراء،الذين 
يف  ال�سحفيني  الكتاب  هم  اأم 
والفكري،اأم  ال�سيا�سي  املجالني 
الذين  اجلامعيون  االأ�ساتذة  هم 
منغم�سني  تراهم  ما  غالبا 
بحث  اأطروحات  مناق�سة  يف 
واأن  حدث  طالبهم..واإن 
اإطار  يف  يكتبون  فاإنهم  كتبوا 
ينزلون  غري،وال  ال  تخ�س�ساتهم 
التي يعاين  الق�سايا  اأبدا الأمهات 
من ويالتها الفرد واملجتمع على 

حد �سواء.
النخب  املتقدمة جتد  الدول  يف 
معلومني.. وتناغم  ن�سق   على 

ال�سيا�سية..فرتى  رديفتهما  مع 
ال�سيا�سي واملثقف املفكر جنبا 
الع�سكري.جتمعهم  مع  جلنب 
واحدة..واأهم  ت�ساور  طاولة  
�سناع  هي  عليهم  تطلق  �سفة 
القرار الفعلي؟ا هذا حقيقة غري 
موجود يف اجلزائر بتاتا وال حتى 
يف اأي اإقليم عربي..حيث هنالك 
انف�سال  مثل  مثله  كلي  انف�سام 
البع�ش  بع�سها  عن  املجرات 
الأ�سباب تاريخية ال يت�سع املقام 

لذكرها؟ا
اجلزائر  يف  نخبة  توجد  ال 
يف  لها  ي�سار  ال�سبطي  باملعنى 
االحتاد  فكر  منا�سبة،الأن  كل 
ال  واحدة  بوتقة  داخل  والتكتل 
ميكنه اأن ي�سمد نهائيا.الأنه غالبا 
ما حتدث ان�سقاقات وان�سدادات 
اإىل  حملية  جمعية  من  بدء 
جمل�ش بلدي اإىل حزب �سيا�سي.
الكتاب  اإحتاد  و�سعية  والدليل 
�سيئا  يعد  مل  مثال،الذي  اليوم 
من  جمموعة  عن  عبارة  �سوى 
للم�ساركات  املتحّينة  االأقالم 
اخلارجية داخل موؤمترات مغلقة 
منغم�سة يف هذا  تراها  فاأنت  ؟ا 

مطلقا   نواحا  ال�ساأن،تعي�ش 
بغياب  يقول  حالها  ل�سان  وكل 
الكثري  فيه  وهذا  حتى  الدعم.. 
االأكرث  ال�سوؤال  احلقيقة،لكن  من 
هوؤالء  يظل  ،ملاذا  واقعي  من 
مل  املنا�سب..لو  بهذه  مت�سبثني 
�سخ�سية  منافع  اأجل  من  يكن 
اأ�سلف واأن ذكرنا...فليرتكوا  كما 
يُ�رصكوا  حمل..وال  مبا  اجلمل 

اأحدا يف  بهتانهم ؟ا
بدليل اأن واحدا مثل عبد العزيز 
غادر  اأنه  عن  حدثني  غرمول 
وغ�سل  تاريخ  ذات  املبنى  هذا 
البارد...وهاهو  باملاء  يديه 
نحوالعمل  هممه  ي�سحذ  االآن 
الثاين  اخليار  ال�سيا�سي..حيث 

بالن�سبة اإليه اأف�سل 
 من االأول...وهذا يوؤكد ما ذهبنا 
اأن احلياة الثقافية حتيا  اإليه عن 
طريق  هي  بالدعم)وال�سيا�سة 
الدعم(...وحتى النخب التي هي 
مبثابة عماد اخليمة لن يُكتب لها 
�سيادة  ذات  تكن  مل  لو  ال�سمود. 

معنوية وا�ستقاللية مادية.
املرات  بع�ش  تلقى  اأن  فيحدث 
ومن جهات خارجية )ولي�ش عندنا 

هنا ( دعما جنونيا للفعل الثقايف 
حدث  اإن  اجلزائر  اأثرياء  .لكن 
الوحيدة  فاإن وجهتهم  فعلوا  واأن 
هي الريا�سة؟ا لذلك ال ميكن اأن 
يف  حقيقي  نخبة  مفهوم  يرت�سم 
نوع  هناك   حدث  اإذا  اإال  االأفق 
جهات.. عدة  التوافق.بني  من 

وخالفا عن اأن يكون هناك دعم 
بال حدود للفعل الثقايف من طرف 
اأقل  تقدير هناك  الدولة. فعلى 
.لهذه  والتقدير  االحرتام  نظرة 
اأن  املفرو�ش  من  التي  الكوكبة 
اأزمة وحمنة.... يُ�ستنجد بها يف 

ومادامت االأمور باملعكو�ش.فاإن 
مكانه  يراوح  �سيظل  هذا  بلدنا 
ويف نف�ش الدائرة ولن يخرج منها 
النخبة  الأن  ؟ا  قادر  بقدرة  اإال 
لهل كي  العمالقة البد  كال�سجرة 
متعارف  طبيعية  حتيا’عوامل 
حدثت  اجلزائر  عليها..يف 
م�سكلة من نوع خا�ش ..ال�سجرة 
�سقيها مبواد  ُهجنت...ومت  هذه 
بحقن  وعيها  ..وُخدر  غريبة 
�سارت  ...وحني  املدى  طويلة 
يف  اأدخلت   ال�سم�ش  على  تطل 

حظرية الغابة العمالقة؟ا

وفى احلقيقة ان ترامب ونتنياهو 
،كان  القرن  �سفقة  اأعدا   عندما 
الهدف ت�سفية الق�سية الفل�سطينية 
اإعالمية  حملة  ذلك  رافق  وقد  
العربى  العامل  الإقناع  �سخمة 
ال�سالم  باأوهام  واملجتمع  الدوىل 
ال�رصاع  حمددات  عن  القفز  و 
ذات  الدولية  ال�رصعية  وقرارات 
العربية  ال�سالم  ومبادرة  ال�سلة 
�رصوطاً  بايدن  يفر�ش  واليوم 
الفل�سطينى  الناخب  جمحفة على 
واالعرتاف  االإرهاب  نبذ   : ومنها 
بالكيان ثم االعرتاف باالتفاقيات 
تدخل  ،وهذا  الكيان  مع  املوقعة 
ال�ساأن  فى  و�سافر  فظ  اأمريكى 
�سعبنا  قال  ،وكما  الفل�سطينى 
كل  فى  ال   ،�سيقول  ال  وقيادته 
التى  النف�سية  احلرب  ان  املرات 
الفل�سطينى  �سعبنا  لها  يتعر�ش 
الت�سدى  العربية،يجب  وامتنا 
تغيري  اىل  تهدف  والتى  لها 
جماهري  فى  وال�سلوك  االدراك 
االنهزامية  ثقافة  وتعزيز  االمة 
حرب  ب�سن  ،وذلك  واالنبطاح 
وارباك  الف�سالها  م�سادة  نف�سية 
ونهارا  ليال  يعمل  الذى  العدو 

لتدمرينا .....
مل تعد القوى اال�ستعمارية حتتمل 

الع�سكرية،الأنها  احلروب  تكاليف  
املادية  طاقاتها  ت�ستنزف 
واالقت�سادية لذا جلاأت اىل حروب 
بث  اإىل  تهدف  ونف�سية  اإعالمية 
واإحداث  واالإحباط  الياأ�ش  روح 

انهيار فى �سفوفنا
واالفكار  بالعواطف  التالعب  ان 
مل يعد جمرد افكار او مقوالت بل 
ي�سمل  دعائى  خمطط  على  يقوم 
واملراحل  واالدوات  االهداف 
راأى  ل�سنع  االأدغمة  بغ�سل  وذلك 
،ولعل  التطبيع  مع  يتماهى  عام 
ال�سى. )اأدوات  املطبعني  ظهور 

التوا�سل  �سبكات  على  .ايه(  اى 
متوا�سل  وب�سكل  االجتماعى 
يوؤكد عمق وكثافة احلملة النف�سية 
كبريا  اأثرا  حتدث  التى  ال�رص�سة 
�سعبنا  اأبناء  نفو�ش  فى  وموغال 

واالأمة
فى  وروية  بعمق  التفكري  اإن 
عن  جذريا  اختلف  م�ستقبل 
االأدوات  تغيري  ،يتطلب  املا�سى 
واملفاهيم ملجابهة اخلطر القادم 

من كافة النواحى
فالفل�سطينى  الذى يعي�ش �رصاعا 
وجوده   على  وم�ستمرا  مريرا 
مده  على  العمل  يجب  وبقائه 
مبقومات ال�سمود ليظل ثابتا على 

يندحر  حتى  ويقاوم  يقاوم  اأر�سه 
الفل�سطينية  .الق�سية  االحتالل 
م�ستمرة وحية فى اأذهان و�رصفاء 
يجب  ذلك  اأجل  ومن  العامل 
التحرك وخماطبة كل االأحراروكل 
وكذلك  الق�سية  مع  املتعاطفني 
اأبناء  ا�ستنها�ش  على  العمل 
وي�سكلوا  ليتحركوا  اجلاليات 
احلكومات  على  كبريا  �سغطا 
وكذلك جمعيات حقوق  االأوروبية 

االإن�سان فى خمتلف دول العامل
االأ�رصلة( )خطر  مناه�سة   اإن   
من  العربية  الدولة  يجتاح  الذى 
يجب  التى  الوطنية   االأولويات 
واأ�ساتذة   وروؤ�ساء  املثقفني  على 
ال�رصائح  وكافة  اجلامعات  وطلبة 
واإعداد  لها  الت�سدى  االجتماعية  
اخلطر  هذا  ملواجهة  اخلطط 
اأجمادها  بنت  اأمة  يهدد  الذي 
للحفاظ  ال�سهداء  وقدمت ماليني 
يتطلع  الذى  العربى  هوية  على 
وهنا    وكرامة  بحرية  العي�ش  اإىل 
املثقفون  قبل  :كيف  نت�ساءل 
اأطفال  ارتداء  اخلليج  دول  من 
االإمارات  مالب�ش مو�سومة بالعلم 
:عن  اأي�سا  ال�سهيونى؟ونت�ساءل 
خالله  من  ميكن  الذى  ال�سياق 
احلا�سلة  املتغريات  تلك  تف�سري 

فى اأقناع ال�سارع العربى بالتطبيع 
العربى  ال�سارع  يقتنع  كيف  ؟!!! 
الفل�سطينى  وال�سعب  بالتطبيع 
الذى اقتلع من جذوره و�رصد اأهله
العربى  ال�سعب  يقتنع  كيف 
النبى  م�رصى  والقد�ش  بالتطبيع 
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم تهود 
الفل�سطينى  الوجود  ت�سفية  ويتم 
العربى  املواطن  يقتنع  ؟هل  فيها 
املعتدى  هو  الفل�سطينى  باأن 
عليه  املعتدى  هو  واالإ�رصائيلى 
الق�سية  ودعم  م�ساندة  وهل  ؟!!! 
الفل�سطينية يعترب  حتجرا  فكرىا 
العربى  املواطن  يقول  وماذا    ،
االإماراتى  ال�سيا�سى  الغرام  عن 
؟!!!! وماذا  يقول اأي�سا با�ستعجال 
البحرين  �سفارة  بافتتاح  البحرين 

فى القد�ش املحتلة ؟!!!!
لن تنجح تلك االكاذيب ولن تنجح 
واحلرب  الدعائية  احلمالت 
ايه  اى  )ال�سى  قبل  من  النف�سية 
املواطن  و�سيلفظ  واملو�ساد( 
يتنافى  الذي  التطبيع  العربى 
حماوالت  وكل  االأمة  اأجماد  مع 
�سقطت  كما  �ست�سقط  االأ�رصلة 
و�سينت�رص  قبلها  م�ساريع 
الفل�سطينى و�سيظل عمقه العربى  

ماتت النخبة يف اجلزائر ومات من معها ؟ا

امل�ضروع ال�ضهيواأمريكى واأ�ضرلة املنطقة ؟

يوافقني عدد من الزمالء 
واملهتمني ب�أن النخبة يف 
اجلزائر متلك مقوم�ت 

وجوده�،وم�دته� الأولية

   ي�سعى اليمني  ال�سرائيلى 
املتطرف بقي�دة )نتني�هو(  

واملدعوم من الولي�ت  
الأمريكية بتغيري اخل�رطة 
ال�سي��سية لل�سرق الأو�سط   

وبدء عهد جديد خلدمة 
امل�سروع ال�سهيونى اله�دف اإىل 

اأحك�م قب�سته على املنطقة 
كله� بهدف نهب خريات الأمة 

وتدمري مقدراته� وخلق 
اأنظمة موالية للم�سروع 

ال�سهيوامريكى   وال�ستفراد  
ب�ل�سعب الفل�سطينى وت�سفية 
ق�سيته  وتهمي�سه� واإنه�ء حل 

الدولتني و وتهويد القد�س 
وابتالع ال�سفة الغربية ب�أكمله�

بقلم جم�ل ن�سراهلل

بقلم :    جالل ن�سوان

اأفك�ر للنق��س
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جالب ح�سني /باحث يف تاريخ الثورة 
اجلزائرية ) -1954 1962م (      

يهيمن على احلياة العامة

البد  كان  لذا  �صخ�صيتهم  يخفي  حتى 
اإفريقية  ت�صامنية  ن�صالية  فتح جبهة  من 
جامع  م�ؤمتر  عقد  يف  متثلت  واآ�صي�ية  
عامل  اإىل  بالن�صبة  اأعماله  افتتح  الذي 
التي  وبال�صاعة  احلقيقة  الكباربلحظة 
وكان  نف�صه  عن  فيها  يدافع  اأن  يجب 
ليبدي  اإليه دع�ة  الكبار قد وجهت  عامل 
امل�ؤمتر  م��ص�عات  يف  ب�رصاحة  رايه 
ولي�س  االإن�صاين  اإطارها  يف  االأ�صا�صية 

فقط يف االإطار الغربي .

اخللفيات التاريخية لعقد موؤمتر 
ت�سامني اإفريقي اآ�سيوي :

ي�صري الباحث عبد القادر خليفي من خالل 
م�ؤلفه االآفرو اآ�صي�ية والق�صية اجلزائرية 
عقدته  لقاء  امل�ؤمتر  هذا  �صبق  قد  اأنه 
يف  ك�ل�مب�  مبدينة  دول  خم�س  روؤ�صاء 
:الهند  الت�ايل   على  وهم  15اأفريل1954 
 - �صرييالنكا   - برمانيا   - اإندوني�صيا   -
وباك�صتان ، وذلك يف ظل ال�رصاع والتكالب 
ح�ل مناطق النف�ذ الإنهاء احلرب الدائرة 
ما  اإىل  ،وا�صتنادا  ال�صينية  الهند  يف 
اآ�صي�ية  االآفرو  الفكرة   كتاب  يف  جاء 
نبي  بن  ملالك  باندوجن   م�ؤمتر  �ص�ء  يف 
مبجه�دات  جت�صد   امل�صعى  هذا  اأن 
على  حمافظا  )نهرو(  الهندي  الرئي�س 
وي�صري  غاندي  للمهامتا  الالعنف  اأمانة 
  )panch shila( اأن  مبادئه  اخلم�صة  
نهرو  من   كل  حمادثات  عن  م�صت�حاة  
و�ص�اين الي  يف )ج�ان 1954( بني�دلهي 
اأكت�بر يف  اآخر خالل �صهر  و كذلك بيان 

بكني امل��صح يف خم�س نقاط هي:
على  الدولة  ل�صيادة  املتبادل  االحرتام   

اأرا�صيها 

عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
للطرف الآخر 

امل�صاواة يف احلق�ق
 املنفعة املتبادلة  

التعاي�س ال�صلمي 
واإطارا  من�ذجا  املنت  هذا  �صار 
باندوجن  يف  خا�صة  الدولية  للمناق�صات 
اإىل  مناق�صته  نهاية  يف  يهدف  كان  الذي 
اأجل  من  وال�صالم  العمل  ق�ى  تنظيم 
االأزمة  حلل  اإن�صاين  حلف  اىل  ال��ص�ل 

ال�اقعية .
الراأي   ليتيم هذا  الباحث عي�صى   ويعزز  
يف اأطروحته دور الدبل�ما�صية اجلزائرية 
اأنه يف  ختام  العربي  والعامل  اإفريقيا  يف 
هذا اللقاء مت االتفاق على عقد  اجتماع 
اأفرو  م�ؤمتر  عقد  اإمكانية  درا�صة  ق�صد 
ب�ق�ر  لقاء  له  خ�ص�س  والذي  اآ�صي�ي 
من  �صهرين  بعد  1954اأي  29دي�صمرب  يف 
اندالع الث�رة ،وقد ح�رصه روؤ�صاء البلدان 
الرتتيبات  لدرا�صة    ، ذكرهم  ال�صالف 
م�ؤمتر  الأول  الدع�ة  ق�صد  والتح�صري 
الق�ى  مناه�صة  اأجل  من  اآ�صي�ي  اأفرو 

اال�صتعمارية 
وعلى هذا االأ�صا�س بادرت جبهة التحرير 
اآيت  ح�صني  من  متك�ن  وفد  اإر�صال  اإىل 
اأحمد وحممد يزيد اإىل بع�س بلدان �رصق 
اآ�صيا )ق�ى ك�ل�مب� (لعقد لقاءات مع اأهم 
االأحزاب ال�صيا�صية خا�صة حزب امل�ؤمتر 
الهندي،اأين حظي ال�فد بح�ص�ر م�ؤمتره 
العام وتقدمي تقرير خل�س حقيقة ال��صع 
ت�ج  وقد  اجلزائري  لل�صعب  املاأ�صاوي 
ال�فد  اأجراها هذا  هذا اجلهد مبحادثة 

مع الرئي�س االإندوني�صي اأحمد �ص�كارن� 

اأهمية املوؤمتر بالن�سبة للعامل 
الإ�سالمي وللجزائر خا�سة :

م�ؤمتر  اأن  نبي  ابن  مالك  املفكر  ي�صيف 
باندونغ ك�صف عن اأهمية تتجاوز اأهدافه 
العاجلة وذلك دون اأن يلتزم با�صتخال�س 
نحى  حيث   مل�صاركيه  مذهبي  م�صم�ن 
ي�صفي  لكي  النظرية  امل�صكالت  جانبا 
اأعترب  وقد  امللحة  ال�اقعية  امل�صكالت 
العاملية  بال�صيا�صة  املخت�صني  نظر  يف 
اأخطر ظاهرة برزت يف العامل الثالث بعد 
عن  يك�صف  فه�  الثانية  العاملية  احلرب 
الباردة  احلرب  اأ�صكال  من  خا�س  �صكل 
الراأ�صمايل  ال�رصاع   ا�صكال  من  �صكل  اأو 
العامل  م�صري  يت�قف  حيث  وال�صي�عي 
يف  االأخرية  الكلمة  على  االأمر  نهاية  يف 
وعدم  الق�ة  بني  �صمنا  النا�صب  احل�ار 
الب�رصية  الكتل  م�صري  تقرر  التي  العنف 
اآ�صيا واإفريقيا على خط ن�صاط ميتد  يف 
بدقة من طنجة اإىل جاكرتا واأخالقيا من 
وا�صنطن اإىل م��صك� حيث  جتمعت ت�صع  
وع�رصون دولة متثل قارتني مبا تقالن من 
تراث  من  ت�صمنتاه  وما  الب�رصية  جم�ع 
روحانية  تقف  بحيث  متفاوت  فكري 
ال�صني  ومارك�صية  طرف  على  االإ�صالم 
هذا  واإن  االآخر  الطرف  على  ال�صعبية 
االطراد ليتجاوز يف ال�اقع رقعة اإفريقيا 
يت�صامن�ا  اأن  يف  املاليني  كاإرادة  واآ�صيا 

�صد اال�صتعمار امل�صرتك
فاإذا ح�صبنا ح�صاب امل�صاحات واحل�ص�د 
اال�صرتاتيجية  الناحية  من  ا�صي�ية  االآفر 
م�ؤمتر  به  األقى  خطري  ثقل  اأي  علمنا 
التي  فالدول  التاريخ  ميزان  يف  باندوجن 
و  الهند  من  كل  هي:  امل�ؤمتر  ح�رصت 

اإندوني�صيا،  ب�رما،  �صيالن،  باك�صتان، 
،كمب�ديا،  ال�صع�دية  العربية  افغان�صتان، 
،اأثي�بيا،  ،م�رص  ال�صني  الذهب،  �صاحل 
،الو�س،  االأردن  اليابان،  اإيران،  العراق 
�صيام،  الفليبني،  ،نيبال،  ،ليبيا  لبنان 
،ال�صمالية،  فيتنام  �ص�رية،  ال�ص�دان، 

واجلن�بية ،اليمن 
لقد اأ�صفر لقاء ب�ق�ر ال�صالف الذكر على 
عقد م�ؤمتر اآفرو اآ�صي�ي  يف �صهر اأفريل 
1955 الذي �صينتهزه اجلزائري�ن من اأجل 
الراأي  لدى  اجلزائرية  بالق�صية  التعريف 
على  منه  الت�صامن  والتما�س  العاملي 
خمتلف االأ�صعدة وعليه مل يبق اأمام وفد 
االنتظار  �ص�ى  ال�طني  التحرير  جبهة 
والتح�صري لهذا امل�ؤمتر والذي تركز على 

م�صت�يني:
اإفريقيا  �صمال  ميثل  م�حد  وفد  تك�ين 
يراأ�صه  يتمتع ب�صفة مالحظ يف امل�ؤمتر 

�صالح بن ي��صف 
الق�صية  ل�صالح  دعائية  بج�لة  القيام 
املذك�رة  اخلم�س   الدول  يف  اجلزائرية 
اأفريل  و  جانفي  �صهري  بني  ما  �صابقا 
التي  هي  الدول  هذه  اأن  1955باعتبار 
الأ�صغال  التح�صري  م�ص�ؤولية  حتملت 

م�ؤمتر باندوجن 
طرح الق�صية اجلزائرية اأمام هيئة االأمم 
اأطلقته  الذي  النداء  لن�س  املتحدة وفقا 
ن�فمرب  اأول  يف  ال�طني  التحرير  جبهة 

1954
وفد  قدم  فقد  املطالب  هذه  جانب  اإىل 
من  كل  با�صم  امل�صرتك  العربي  املغرب 
ت�ن�س واملغرب واجلزائر ملحقا يت�صمن 
تقرير  حق  بتاأييد  امل�ؤمترين  مطالبة 
مع  يت�افق  اجلزائري  ال�صعب   م�صري 

اهتمامات هيئة االأمم املتحدة 

عدده  يف  رم�صان  امل�صلمني  على  يحل 
1440 اإذا اعتربنا اأن �صيام ال�صهر فر�س 
وال  النب�ية  الهجرة  من  الثانية  ال�صنة  يف 
تراوح  مطروحة  عدة  اإ�صكاالت  تزال 
العقائدية  امل�صت�يات  على  مكانها 
تزال  وال  وال�صيا�صية  والفقهية  والفكرية 
وال�صيا�صة  الدين  بني  العالقة  اإ�صكالية 
تطرح ب�صكل مر�صي غري وظيفي. �صيجتاز 
امل�صلم�ن اجلزائري�ن هذا ال�صهر مثلما 
املا�صية  الرم�صانية  امل�اعيد  اجتازوا 
وه� ال�صهر املقد�س اإىل درجة اأنه ي�صمى 
�صيدنا  العميقة  ال�صعبية  االأو�صاط  يف 
العامة  لدى  تبجيل  من  له  مبا  رم�صان 
من  العائالت  من  جند  وقد  النا�س  من 
يغري اأثاث املنزل ول�ازم الطعام ويدهن 

اجلدران احتفاال بقدوم رم�صان.
الف�صيل  ال�صهر  فر�صة  امل�صلم�ن  يغتنم 
واالأعمال  العبادات  من  لي�صاعف�ا 
فيه  االأج�ر  اأن  منهم  اعتقادا  ال�صاحلة 
م�صاعفة واأنه فر�صة للتطهر من الذن�ب 
واإن  ال�صنة.  ط�ال  تراكمت  التي  العالقة 
ال�صيام  تتفاوت بداية  اأن  العادة  كان من 
عبادة  ي�ؤدون  اأنهم  اإال  اآخر  اإىل  بلد  من 
واحدة ال تختلف اإال يف تفا�صيل ب�صيطة 
احتفظ  فقد  ذاك  اأو  املذهب  هذا  بني 
العقائدي  وم�صم�نه  ب�صكله  رم�صان 
من  القرون  مرور  من  بالرغم  والديني 
�صهر  ه�  ت�رصيعه.  تاريخ  على  الزمن 
تغيري  على  امل�صلمني ط�عا  اتفق جميع 

وفق  وت�جيهها  فيه  الي�مية  عاداتهم 
النمط الذي يفر�صه �صهر ال�صيام.

نظري  ال  قد�صية  يكت�صي  اجلزائر  يف 
االإ�صالمي.  العامل  بلدان  باقي  يف  لها 
بامتياز  فردية  عبادة  ال�صيام  كان  واإن 
وال�رصب  االأكل  عن  باالمتناع  يتعلق  اإذ 
طاعة  الي�م  ط�ال  الزوجية  واملعا�رصة 
اأن يراه  اأن يحتاج املرء فيه اإىل  هلل دون 
يف  ي�ؤدى  وال  حركات  فيه  ولي�س  النا�س 
اجلزائري  املجتمع  اأن  اإال  حمدد  مكان 
تق�م  حيث  اجتماعي  فعل  اإىل  ح�له 
الن�م  عادات  لتغيري  ق�ص�ى  تاأهب  حالة 
العمل  �صاعات  وتتغري  وال�رصب  واالأكل 
حركية  واملحالت  االأ�ص�اق  تعرف  كما 
احلركية  عن  متاما  خمتلفة  عادية  غري 
ال�صنة  ط�ال  الفطر  اأيام  يف  املعتادة 
ينعك�س على  للطلب  وارتفاعا حم�ص��صا 
وباملقابل  التهابا  تعرف  التي  االأ�صعار 
ي�م  ط�ال  وال�رصب  االأكل  حمالت  تغلق 
ال�صيام وال تفتح اإال يف الليل بالرغم من 
االعتقاد  حرية  عن  املدافعني  دع�ات 
اإىل  الد�صت�ر  عليها  ن�س  التي  والعبادة 
تخيري اأ�صحاب هذه املحالت بني غلقها 
تلبية  فتحها  اأو  لقناعاتهم  ا�صتجابة 

لقناعة الذين الفاطرين.
كما  ال�صل�ك اجلماعي يف رم�صان  يق�م 
ل� اأنه ال ي�جد يف املجتمع فاطر واحد 
باأي حجة كانت اإذ اأن االأ�صل ه� ال�صيام 
بينما جند اأن املفطرين لعذر �رصعي اأو 

غري �رصعي ال جمال ل�صل�كهم يف الف�صاء 
العام الذي يحتله �صيدنا رم�صان احتالال 
اجلزائر  ت�صبح  اأحد.  يف  ينازعه  ال 
رم�صانية دولة وجمتمعا وحتى االأجانب 
اإال  ميلك�ن  ال  االأخرى  الديانات  من 
اجلماعي  ال�صل�ك  ملقت�صيات  االمتثال 
منهم  الكثري  يختار  وقد  ال�صهر  هذا  يف 
اأخرى  بلدان  اإىل  اأو  بلدانهم  اإىل  ال�صفر 

ليجدوا فيها حياتهم املعتادة.
ال يعد غلق حمالت الطعام وال�رصاب نهار 
رم�صان اأمرا جمتمعيا فح�صب فه� قرار 
خمالفه  يجرم  اإذ  للدولة  �صيادي  ر�صمي 
ي�صبط  من  يعاقب  كما  متاما  ويعاقب 
بانتهاك  ويتهم  جهرا  باالإفطار  متلب�صا 
مب�صاعر  وامل�صا�س  رم�صان  حرمة 
اأمنية  مالحقات  كادت  وهنا  ال�صائمني. 
فاطرين  مل�اطنني  ق�صائية  ومتابعات 
متعلقا  جدال  تثري  اأن  م�صت  �صن�ات  يف 
تلك  اأثارت  االإن�صان وقد  بحق�ق 
املحاكمات ردود فعل يف مدينة تيزي وزو 
عندما نظم فئة من الفاطرين ا�صتعرا�صا 
جماعيا لالإفطار يف �صاحة عم�مية وقد 
قابله اإفطار جماعي حا�صد لل�صائمني يف 
ال�صاحة ذاتها. وكاد ال�صيام اأن يتح�ل اإىل 
م��ص�ع جدل وفتنة اجتماعية و�صيا�صية 
االإ�صالمي  التيار  اأحزاب  دخلت  بعدما 
النتهاك  ا�صتنكارها  معلنة  اخلط  على 
حرمة رم�صان من قبل حركات متطرفة 

على حد تعبري امل�صتنكرين.

كم�رص  اأخرى  اإ�صالمية  بلدان  وبعك�س 
و�ص�ريا وغريهما يكت�صي رم�صان قد�صية 
جماعية من خالل حر�س ال�صائمني على 
التي  الرتاويح  ب�صالة  ال�صيام  ي�م  اتباع 
امل�صلني  من  كبرية  ح�ص�د  اإليها  جتلب 
اإذ تفي�س  االأيام االأخرى  على غري عادة 
امل�صاجد بهم ويفر�س الب�صاط يف ال�ص�ارع 
واالر�صفة املحاذية لها الحت�اء اجلم�ع 
املتزايدة منهم. لقد ترك غلق امل�صاجد 
يف  غ�صة  املا�صي  العام  رم�صان  يف 
نف��س املاليني من مرتاديها يف رم�صان 
ال�قائية  التدابري  حفيظتهم  اأثارت  كما 
التي اعتربت قا�صية على امل�صلني منها 
غلق بي�ت ال��ص�ء وتقلي�س وقت �صالة 
ال�اقية  الكمامة  ارتداء  واإجبار  الرتاويح 
ردود  اأثار  ومما  املطهرات.  وا�صتعمال 
هذه  املنع  تدابري  اأن  �صاخطة  اأفعال 
دون  فقط  امل�صاجد  على  اقت�رصت 
واأن  ال�صيما  االأخرى  العامة  الف�صاءات 
ثري  برنامج  عن  اأعلنت  الثقافة  وزارة 
خالل  اجلماعية  واللقاءات  للحفالت 

�صهرات رم�صان.
االنتظار ط�يال  اأنه البد من  واخلال�صة 
لينف�صل املجتمع اجلزائري عن رم�صان 
فه�  املجتمع  عن  االأخري  هذا  وينف�صل 
والتما�صك  ال�حدة  ع�امل  من  عامل 
ال�صهر  هذا  بقدوم  فهنيئا  االجتماعي 
يف  االإ�صالمي  والعامل  عام  وكل  الف�صيل 

الطريق نح� التجديد والت�حيد. 

الطريق نحو التدويل 18 – 24 اأفريل 1955 م

رم�ضان اجلزائر �ضيد اجلميع

اإن امل�سروع ال�ستعماري 
اأحدث �سدمة نف�سية حددت 

امل�سار التاريخي اأفريقيا 
و اآ�سيويا حني و�سع اأبناء 
م�ستعمراتها على طريق 

احل�سارة احلديثة املزروع 
بالأ�سواك هذا  الطريق 

ا�سطرهم  اإىل اأن يدميوا 
الفكرة واأن يدركوا قيمة 

�سخ�سيتهم واأن يلقوا الن�سب 
املجهول )اأبناء امل�ستعمرات(
الذي فر�سه عليهم القرن 

التا�سع ع�سر

يحل ال�سهر الف�سيل، �سهر 
رم�سان على امل�سلمني يف العامل 

يف ن�سخة ل تبتعد كثريا عن 
الن�سخ ال�سابقة التي عهدوها 

منذ �سنوات عدة. ياأتي 
والعامل الإ�سالمي ل يزال 

يتخبط يف م�سكالته ال�سيا�سية 
واحل�سارية ويغرق يف فنت مثل 

قطع الليل.

بقلم اح�سن خال�ص
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برفقة  توجه  �أنه  عيد  �أحمد  ويروي 
لل�رشكة  �لرئي�سي  �ملركز  �إىل  جابر  علي 
حيث  بالقد�س،  �لق�سلة  يف  �لربيطانية 
�لتدخل  �إليه  طالبني  �ملركز  مدير  قابال 
يف  �لإبادة  من  و�لن�ساء  �لأطفال  حلماية 

دير يا�سني، ولكنه �عتذر.

مندوب ال�صليب الأحمر الدويل 
واملذبحة

مندوب  دورينيه،  جاك  �لفرن�سي  كان 
�أول  �لقد�س  يف  �لدويل  �حلمر  �ل�سليب 
�سكان  �إبادة  بعد  يا�سني  دير  دخل  من 
�لعرب  �إن  وقال  �أبيهم،  بكرة  عن  �لقرية 
�ل�سبت  يوم  �لقد�س �ت�سلو� به هاتفياً  يف 
يف 10 ني�سان وطلبو� منه �لتوجه فور�ً �إىل 

دير يا�سني.
فات�سل بالوكالة �ليهودية وبقيادة �لهاغاناه 
فاأنكر� علمهما باملجزرة، وقيل له �أن ل 
علم لهما مبا حدث ون�سحوه بعدم �لتدخل 
كي ل يق�سي بذلك على مهمته �لإن�سانية 
وي�سيء �إليها، ورف�ست تقدمي �حلماية له 

�إذ� ما قرر دخول �لقرية.
�إىل  �لذهاب  على  م�سمم  باأنه  فاأجابهم 
وحّمل  حدث  مما  بنف�سه  و�لتاأكد  �لقرية 
�لوكالة �ليهودية م�سوؤولية حمايته، ومتّكن 
�إ�سعاف  �سيارة  يف  يا�سني  دير  دخول  من 
ني�سان   11 يف  �لأحمر  لل�سليب  تابعة 
�لأحمر  �ل�سليب  ممثل  و�سف   .1948
�لدويل ما �ساهده يف دير يا�سني وقال �إن 
�أفر�د �لع�سابة �ليهود �سو�ء �لرجال منهم 
�أو �لن�ساء كانو� جميعاً مدججني بال�سالح، 
يحملون �لر�سا�سات و�مل�سد�سات و�لقنابل 

�ليدوية و�ل�سكاكني �لطويلة.
بالدماء،  ملطخاً  �ل�سكاكني  معظم  وكان 
عينني  ذ�ت  و�سيمة  �سابة  مني  و�قرتبت 
�لتي  �سكينتها  بتبناه  و�أرتني  جمرمتني 
و��سحاً  وكان  دماً،  تقطر  ز�لت  ما  كانت 
لالإجهاز على  �لتطهري  �أن هذ� هو فريق 

خري  مبهمة  يقوم  كان  و�أنه  �جلرحى 
�لأحمر  �ل�سليب  ممثل  وتابع  قيام)12( 
�أحد  دخوله  بعد  للمذبحة  رو�يته  �لدويل 

منازل �لقرية قائاًل:
»كان كل ما فيه مقلوباً ر�أ�ساً على عقب، 
وفيه جثث باردة، و�لو��سح لكل عني ترى 
�لر�سا�سة  باملد�فع  جرى  �لتطهري  �أن 
و�لقنابل �ليدوية و�أكمل بال�سكاكني، وكان 
�مل�سهد يف �ملنزل �لتايل م�سابهاً، وبينما 
بي  و�إذ�  منه  �خلروج  و�سك  على  كنت 
فاأخذت  خافت،  تنهد  كاأنه  �سوتاً  �أ�سمع 
�إىل  �جلثث  و�أقلب  مكان  كل  يف  �أفت�س 
�أن ظهر يل قدم �سغري كان ل يز�ل د�فئاً 
وكانت �ساحبته فتاة �سغرية لها من �لعمر 
لكنها  يدوية  قنبلة  �سوهتها  �أعو�م  ع�رشة 
ماز�لت حية، فحملتها وتوجهت نحو باب 
و�قفاً  �ليهودي  بال�سابط  و�إذ  �ملنزل، 
جانباً  فدفعته  مروري،  يعرت�س  عنده 
�لطفلة  و�سعت  �لثمني،  حملي  حاماًل 
�ل�سائق  من  وطلبت  �لإ�سعاف  �سيارة  يف 
يعود  ثم  �مل�ست�سفى  �إىل  فور�ً  ينقلها  �أن 
كل  يف  ذ�ته  �ملريع  �مل�سهد  وكان  �إيل، 
�مر�أتني  �أجد حياً غري  منزل دخلته، ومل 
�ل�سن  �إحد�هما جدة طاعنة يف  �آخريني، 
�حلطب  من  كومة  خلف  خمتبئة  ظلت 

طو�ل �ليومني �لأخريين)13(«.
ويقول �لطبيب �ليهودي �ألفرد �أنغل �لذي 
ر�فق دو رينييه، مندوب �ل�سليب �لأحمر 
�أن  و��سحاً  »كان  يا�سني:  دير  �إىل  �لدويل 
�آخر،  �إىل  منزل  من  �نتقلو�  �ملهاجمني 
كثب،  �لأ�سخا�س عن  �لنار على  و�أطلقو� 
لقد خدمت مدة خم�س �سنو�ت يف �جلي�س 
�لأملاين يف �حلرب �لعاملية �لأوىل ومل �أر 

م�سهد�ً مفزعاً كهذ�)14(«.
لإبادة  �لأ�سا�سي  �لد�فع  �أن  بجالء  ثبت 
جميع �أهايل قرية دير يا�سني �لعربية هو 
�لرتحيل �جلماعي للفل�سطينيني وو�سعهم 
�أمام معادلة وح�سية :�إما �لما �لإبادة �أو 
و�لأمالك  �لأر��سي  وم�سادرة  �لرتحيل 

�لعربية وتهويدها، وقتل �أكرب عدد ممكن 
�لقد�س  تهويد  و�حتالل  �لعرب،  من 

و�ملناطق �ملحيطة بها.
علّق �لإرهابي مناحيم بيغن على جمزرة 
دير يا�سني يف كتابه »�لثورة« عن �لرتحيل 
و�لنتائج  �ملجزرة  �سببته  �لذي  �جلماعي 
»�أ�سيب  وقال:  لإ�رش�ئيل  جلبتها  �لتي 
قوي  بهلع  يا�سني  دير  �أخبار  بعد  �لعرب 
للنجاة  بالفر�ر  فاأخذو�  له،  حدود  ل 
�لهرب  حتّول  ما  و�رشعان  باأرو�حهم، 
ل  جنوين  هائج  �ندفاع  �إىل  �جلماعي 
ميكن كبحه �أو �ل�سيطرة عليه �أن �لأهمية 
ل  �لتطور  لهذ�  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 

ميكن �ملبالغة فيها مهما قيل«.
�ليهود هدفهم  �لإرهابيون  وبالتايل حقق 
فاأثرت  للعرب  �جلماعية  �لإبادة  من 
�إىل  ودفعتهم  �لعرب  معنويات  على 
�ل�سعي لإيجاد �أماكن �أكرث �أمناً لأطفالهم 
ب�سبب  منهم  و�حدة  وعائلتي  ون�سائهم، 
�ملجرمني  لرد  و�لعتاد  �ل�سالح  فقد�ن 

�ليهود.
و�إ�رش�ئيل  �ل�سهيونية  �حلركة  قادة  رفع 
لل�سعب  �جلماعية  �لإبادة  هدف 
�لدينية  �لقد��سة  درجة  �إىل  �لفل�سطيني 
فل�سطني  وطنه  عن  ق�رش�ً  لرتحيله 
من  �ليهود  �ملهاجرين  وجلب  �لعربية 
ونزع  لتهويدها  �لدنيا  �أ�سقاع  خمتلف 
�مل�رشوع  وحتقيق  عنها  �لعربي  �لطابع 
هنا  ومن  �لعربي،  �لوطن  يف  �ل�سهيوين 
�ل�سهيوين  �لإرهاب  من  �لهدف  يت�سح 
�لذي �أباد قرية دير يا�سني عن بكرة �أبيها، 
مناحيم  وهمجية  وح�سية  مدى  ويت�سح 
بيغن، رئي�س �لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي �لأ�سبق، 
�لذي  �لإرهابية  �لأرغون  ع�سابة  وزعيم 
عليها  و�أ�رشف  وقادها  للمذبحة  خطط 
و�أعلن على �ملالأ �فتخاره و�عتز�زه بها، 
ولذلك �نتخبه �ل�سعب �لإ�رش�ئيلي رئي�ساً 
للوزر�ء تكرمياً له على جر�ئمه �لوح�سية.
و�رتكبت ��رش�ئيل يف فرتة رئا�سته جمازر 

�سرب�  و�ساتيال �أب�سع �ملجازر �لتي وقعت 
و�إختيار  و�سارون  بيغن  حكومه  يد  على 

�لقو�ت �للبنانية لتنفيذها.
وو�سل مر�سه �جلنوين يف قتل �لعرب �أن 
رئا�سة  من  ��ستقالته  بعد  منزله  �ختار 
�لوز�رة يف موقع ي�رشف على �مل�ستعمرة 
�أنقا�س قرية  �أقيمت على  �لتي  �ليهودية 
ر ما قام به من  دير يا�سني �لعربية ليتذَكّ
نقطة  كانت  و�لتي  للعرب  �إبادة جماعية 
لل�سعب  �جلماعي  �لرتحيل  يف  حتّول 

�لفل�سطيني.
�مل�سوؤولية  �إ�رش�ئيل  تتحمل  وبالتايل 
�لقانونية و�ملادية و�لأخالقية و�لإن�سانية 
عن ن�سوء م�سكلة �لالجئني �لفل�سطينيني، 
مما يفر�س على �ملجتمع �لدويل و�لدول 
�لعربية �لعمل على �إجبارها لتنفيذ قر�ر 
�لأمم �ملتحدة رقم 194 �لذي يوؤكد على 

حق �لعودة و�أ�سوة بالتعامل �لدويل.
فظاعة  تفوق  �ملذبحة  فظاعة  �إن 
�رتكبت  جماعية  مذبحة  �أي  وب�ساعة 
�لقرن  يف  �لعامل  بقاع  من  بقعة  �أي  يف 
بالهتمام  حتظ  مل  ولكنها  �ملا�سي، 
�أن  يجب  كان  �لذي  و�لدويل  �لعربي 
يظهر  �لعربي  فالتق�سري  به،  حتظى 
ب�رشعة  ونتنا�سى  نن�سى  لأننا  بجالء 
�إىل  �لدويل  �لتق�سري  يرجع  بينما  كبرية، 
تعاطف �لوليات �ملتحدة ودول �لحتاد 
ومعاد�تهم  »�إ�رش�ئيل«  مع  �لأوروبي 
لنفوذ  وخ�سوعهم  و�مل�سلمني  للعرب 
�لو�جبات  �أب�سط  �إن  �ليهودي.  �للوبي 
و�لإن�سانية  و�لدينية  و�لقومية  �لوطنية 
تفر�س على �مللوك و�لروؤ�ساء و�لأمر�ء 
�لتا�سع  يف  عربي  يوم  تخ�سي�س  �لعرب 
لك�سف خمطط  عام  كل  من  ني�سان  من 
لل�سعب  �جلماعية  لالإبادة  �إ�رش�ئيل 
خارج  وتوطينه  ولتذويبه  �لفل�سطيني 
�ملقولة  لتحقيق  و�أجد�ده  �أبائه  وطن 
�أر�س  فل�سطني  »�إن  �لقائلة:  �ل�سهيونية 

بال �سعب ل�سعب بال �أر�س«.   

وقائع مذبحة دير يا�ضني وحماولة تزويرها

وحمل احلكومة 
الربيطانية واملندوب 

ال�صامي الربيطاين 
واجلي�ش الربيطاين 
امل�صوؤولية عن اإبادة 

قرية دير يا�صني 
رت  باأ�صرها، لأنها ق�صّ

يف توفري احلماية 
للمدنيني الفل�صطينيني، 
رت القيام  وبالتايل ق�صّ

بواجباتها يف حفظ 
الأمن وال�صتقرار 

واملحافظة على حياة 
املدنيني يف فل�صطني 

كدولة منتدبة كانت 
حتكم البالد وت�صيطر 

عليها وتعهدت اأمام 
ع�صبة الأمم والأمم 

املتحدة باملحافظة على 
الأمن وال�صتقرار فيها.

د. غازي ح�صني

ق�صية
 اجلزء 4

تقدير موقف

�أفقدته  متاهة  يف  �ملو�طن  و�أدخلت    
وتلك  رغوته  و  �حلقيقي  �لنب  ن�سوة 
ذلك  منذ  عرجاء  �أ�سبحت  �لتي  �ملتعة 
وبعدها  �ل�سكر   ندرة  كذلك   �لتاريخ،  
جائحة  ظهور  مع  حدثت  �لتي  �لدقيق 
�أغلب  يف  كبرية  �أزمة  و�أحدثت  كورونا  
�ملر�سية  �للهفة  وتلك  �لوطن،   وليات 
 ، �حل�سي�س  �إيل  بالبع�س  نزلت  �لتي 
ومتزق  ولهث   وتقاتل  تكالب  عنها  نتج 
حرب،   يف  وكاأننا  �يثار،  وموت  �أو��رش 
�لب�رشي و جعلته يتوقف  �لعقل  خلخلت 
وحتكمت  �لركود،  ويحتويه  �لتفكري  عن 
يف �لنا�سية وع�س�ست فيها، حيث جعلت 
باقتناء هذه �ملادة  يقومون  �ملو�طنني  
�ملنازل،  يف  وتكدي�سها  كبرية  بكميات 
�لأزمة  د�ئرة  �ت�ساع  يف  �ساهم  مما 
يف  �ملجتمع  و�إدخال  تاأثريها  وتفاقم 
ه�سترييا وقلق متو��سل خوفا من �لغد، 

علما �أن علمه عند �هلل.
  يف �لنهاية  وبعد مدة �نق�سعت �لغمة، 
�لتخل�س  ومت  لونه  وتغري  �لدقيق  وف�سد 

مفارغ  يف  كبرية  وبكميات  برميه  منه 
�أتت  �لتي  �لزيت  ندرة  و�أخري�  �لقمامة، 
تز�منا مع �قرت�ب �سهر رم�سان �ملعظم، 
�سهر �لرحمة و�ملغفرة و�لعتق من �لنار، 
�آي�سل  ؟  م�سلمة  �أمة  ونحن  هذ�  �أيعقل 
بنا �لأمر �أن جتعل منا �لإ�ساعات فتيال  
�لب�رشية  �لذ�ت  وتقزمي  �لأو��رش  حلرق 
فتحولنا  �لجتماعي،  �لتما�سك  وت�سدع 
�إ�ساعات  ومروجي  �أزمات   �سناع  �إىل 
و�لطبقات  �لفقر�ء  �أوجاع   موؤججي  و 

�لكادحة.
عندما نرى �أكيا�س  �خلبز تباع  وبكميات 
كبرية حيث يتم علفها لالأغنام و�لدجاج 
و�لكالب، وترمى يف �لقمامة، ندرك �أن 
�للهفة تف�ست  �أن  �خلري كثري ومتوفر  و 
لها  تقرع  �أن  ويجب  بيننا  خطري  كوباء 
�لطبول  وتوفر لها كل �لو�سائل �لتوعوية 
وعلى   ، و�آثارها  �أ�رش�رها  من  للتقليل 
خالل  تربق  �أن  �لدينية  �ل�سوؤون  وز�رة 
تعليمات  لالأئمة  �لف�سيل   �ل�سهر  هذ� 
حت�سي�سية  بعمليات   �لقيام  �أجل  من 

�مل�ساجد   يف  درو�س   �سكل  على  تكون 
تعلمنا  و  و�لتبذير  �لف�ساد  عن  تنهى 
�لت�سوق  وثقافة  �لقت�سادية   �لرتبية 
وز�رة  و كذلك يجب على  �لتبذير،  ونبذ 
�لرتبية و�لتجارة وكل من له عالقة بهذ� 
�ملو�سوع �أن ي�ساهم ولو بالقليل من �أجل 
�لق�ساء على مثل هذه �لظو�هر �لتبذيرية 
جيب  ت�ستنزف  �لتي  نوعها،  كان  مهما 

�ملو�طن و خزينة �لدولة.
عندما  ي�سبح لالإ�ساعة  تاأثري بهذ� �ل�سكل 
للبالد  �لقت�سادية  �لأو�ساع  تاأزمي  يف 
�ملو�طن  ويتحول  فو�سى،  يف  و�إدخالها 
و��ستطالتها   وحدتها  �لأزمة  يف  طرفا 
يجب  ما  خلال  هناك  �أن  يعني  فهذ�   ،
�لإ�رش�ع يف �إ�سالحه،لكي ل يتحول �إيل 
بال�سلم  ويتالعب  �لبالد  ينخر  �رشطان 
�جلميع  على  يجب  كما  �لجتماعي،  
ومنظمات  �سيا�سية  و�أحز�با  حكومة 
مدين  وجمتمع  وجمعيات  جماهريية 
�لت�سدي للدعايات �ملغر�سة وحماربتها 
ت�سكل  �أ�سبحت  لأنها  �لطرق،  ب�ستى 

�أمن �لبالد و�لعباد و�سالحا  خطر� على 
فعال ي�ستعمل يف �رشب ��ستقر�ر �ل�سوق 
و�لتهاب �لأ�سعار و�إنهاك كاهل �لطبقات 
�أبو�ب  على  ونحن  وخا�سة  �ملحرومة 
فيه  نكون  �أن  يجب  �لذي  رم�سان  �سهر 
لرنتقي  جهودنا  تت�سافر  قر�آن،  �أمة 
ونتقي و نرت�حم لرنحم  ونتغافر فيغفر 
لنا،  ل �أمة �أدغال ياأكل قويها �سعيفها.  

�أمة  ل  نظام  �أمة  نكون   �أن  يجب  كما 
ونطلقها  �لفو�سى  نطرد  و�أن  زحام،  
بالثالث وخا�سة يف �سهر �ل�سيام، حيث 
�لأر�سفة  ��ستغالل  يف  �لتجار   يعمد 
يوؤدي  مما  �لر�جلني،  على  و�لت�سييق 
وتعري�س  �لطريق  يف  �ل�سري  يف  باملارة 
وت�سنج  �ملرور  حو�دث  خلطر  حياتهم 
�إيل �ختناق  يوؤدي  حركة �ملركبات، مما 
�لت�سوق  متعة  �إف�ساد  ي�ساعد يف  مروري 
عن  �لرتويح  ق�سد  و�لتجول  �مل�سائية 

�لنف�س. 

الإ�ضاعة  وتاأثريها واللهفة وتبعاتها !

لقد عرفت اجلزائر ندرة يف 
العديد من املواد الأ�صا�صية 

الوا�صعة ال�صتهالك، 
مثل القهوة  التي اأخلطت 

يف الثمانينات  الأوراق 
الجتماعية وال�صيا�صية  و 

اأ�صالت حربا مبختلف الألوان ، 
وجعلت من احلم�ش وال�صعري 
املحم�صان مناف�صا ن  لذوقها 
و�صحرها وطقو�صها املتنوعة 
واأ�صبح لهما �صاأن كبري بني 

اجلل�صات احلميمية الأ�صرية 
م�صاءا.

بقلم :   بلخريي حممد النا�صر  
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عي�شة ق.

الكوفيد،  جائحة  تداعيات  ب�سبب 
قبل العودة اإىل بطولة ت�سم 18 فريقا 
ولهذا  املقبل،  املو�سم  من  ابتداء 
الغر�ض ينوي عمارة ك�سب ود الأندية 
خالل  من  وذلك  ال�رصاعات  وتفادي 
بال�سقوط  الفرق املعنية  خف�ض عدد 
ت�سعد  بينما  اربعة،  عو�ض  ثالثة  اإىل 
املجموعات  مت�سدرة  اأندية  ثالثة 
الثانية  للرابطة  امل�سكلة  الثالث 

عو�ض اثنتني فقط.

�سمن  عمارة  يتوّجه  املقابل،  يف 
املو�سم  مبناف�سة  املتعلق  م�رصوعه 
اإىل   2022-2021 املقبل  الكروي 
الثانية من فوج واحد  تكوين الرابطة 
بثالثة  اللعب  عو�ض  فريقا   18 ي�سم 
هو  مثلما  وغرب  و�سط  �رصق،  اأفواج 
احلال هذا املو�سم، وذلك من خالل 
 6 بنزول  ال�سقوط  �سيغة  جت�سيد 
اأندية عن كل فوج مبجموع 18 فريقا، 
جانب  اإىل  ناديا  ب15  والحتفاظ 
�سقطت  التي  الثالثة  الندية  ان�سمام 

من الرابطة املحرتفة الأوىل.

لنتخابات  الطعون  جلنة  وافقت 
الحتادية اجلزائرية لكرة القدم على 
�سمن  املرت�سحني  الأع�ساء  ملفات 
للجمعية  الوحيد  املر�سح  قائمة 
�رصف  الفدرالية  للهيئة  النتخابية 
رف�سها  مت  والتي  عمارة،  الدين 
جلنة  طرف  من  �سابق  وقت  يف 
اأع�ساء  اجتمع  حيث  الرت�سيحات، 
بقيادة  اأم�ض  �سباح  الطعون  جلنة 
والذين  �سالطني  نا�رص  رئي�سها 
املعنية  امللفات  يف  بالبث  قاموا 
رف�ست  الذين  اخلم�سة  بالأع�ساء 

ب�سبب عدم  ملفاتهم يف وقت �سابق 
املعنيون  وقام  امللفات  اكتمال 
بتقدمي طعون اإىل اللجنة املخت�سة، 
قبل اأن توافق الأخرية على امللفات 
التي  الكاملة  القائمة  باإعالن  وتقوم 

كان  الذين  الأع�ساء  جميع  �سّمت 
عمارة قد اختارهم منذ البداية من 
اأجل دخول معرتك انتخابات كر�سي 
املقبل،  اخلمي�ض  املربجمة  الفاف 
الثنائي  كل  عودة  �سهدت  والتي 

اأومعمر  والعربي  من�سوري  ب�سري 
اإىل قائمة اأع�ساء املكتب الفدرايل، 
دوا�ض،  حممد  من  كل  اإدراج  بينما 
احمد خر�سي وبغداد مباركي �سمن 

القائمة الحتياطية.

يبدو اأن �شرف الدين عمارة املر�شح اإىل رئا�شة االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يتوّجه نحو 
االحتفاظ بال�شيغة احلالية للبطولة الوطنية، حيث دخل رئي�س نادي �شباب بلوزداد اإىل 

معرتك انتخابات الفاف املربجمة اخلمي�س املقبل باعتباره املر�شح الوحيد خلالفة الرئي�س 
املنتهية عهدته خري الدين زط�شي والذي رف�س الرت�شح لعهدة اأوملبية ثانية، وت�شّمن 

الربنامج االنتخابي لعمارة ال�شعي نحو االحتفاظ برابطة حمرتفة اأوىل ت�شم جمموع 20 
فريقا مثلما هو عليه احلال هذا املو�شم، رغم اأن هذه ال�شيغة �شبق ان اتفق عليها املكتب 

الفدرايل ال�شابق العام املن�شرم ب�شفة ا�شتثنائية 

جلنة الطعون تقبل ملفات قائمة عمارة وت�شادق عليها ر�شميا

خيرث يعود اإىل الفريق قادما من الن�شر الليبي

وفاق �ضطيف يحيي اآماله يف التاأهل اإىل ربع نهائي كاأ�س الكاف
عاد نادي وفاق �سطيف من بعيد يف 
كاأ�ض  نهائي  ربع  اإىل  التاأهل  �سباق 
الكاف بعد الفوز الثمني الذي �سجله 
لقاء  خالل  النيجريي  اإينيمبا  اأمام 
جمع الناديني �سهرة اأول اأم�ض حل�ساب 
جمموعات  دور  من  الرابعة  اجلولة 
انتف�ست  حيث  القارية،  املناف�سة 
بثالثية  الأ�سود"  "الن�رص  ت�سكيلة 
ب�سطيف،  ماي  الثامن  ملعبها  على 
يف  حظوظها  ا�سرتجاع  يف  وجنحت 
التناف�ض على اإحدى تاأ�سريتي التاأهل 
اإىل الدور القادم، حيث متكن اخلط 
بت�سجيل  ال�ستفاقة  من  الأمامي 

قراوي،  توقيع  من  كاملة  ثالثة 
تاألق  حيث  جحنيط،  والقائد  عمورة 
وهو  لفت  ب�سكل  عمورة  ال�ساب 
وتكرار  كبري،  مب�ستقبل  يعد  الذي 
�سيناريو اإ�سحاق بو�سوف الذي انتقل 
يف  لالحرتاف  املا�سية  ال�سائفة 

الدوري البلجيكي.
رغم اأن الوفاق الذي جنح يف حتقيق 
�سجل  املجموعات  بدور  فوز  اأول 
التاأهل  اأن  اإل  متاأخرة،  ا�ستفاقة 
لزال بني اقدام اأ�سبال املدرب نبيل 
الفوز يف  الكوكي املطالبون بتحقيق 
اأن  الدور، رغم  لقاءين من هذا  اآخر 

اأن  باعتبار  �سهلة،  تكون  لن  املهمة 
اأمام �سفرية �سعبة ملواجهة  التعداد 
نادي  الأوىل  املجموعة  مت�سدر 
اإفريقي  اجلنوب  بريات�ض  اأورلندو 
اإىل  للتاأهل  حظوظه  �سيلعب  الذي 
منف�سل،  �سياق  يف  القادم.  الدور 
عقدا  زيتي  خيرث  الالعب  اأم�سى 
ف�سل  بعدما  الوفاق  اإدارة  رفقة 
عقب  الوطنية  البطولة  اإىل  العودة 
جتربة احرتافية رفقة الن�رص الليبي، 
ال�سابق  فريقه  اإىل  زيتي  عاد  حيث 

بتوقيع عقد ميتد 18 �سهرا.
عي�شة ق.

فتح اهلل ثاين ا�شتقدامات املركاتو ملو�شمني ون�شف

 الطاو�ضي يدخل مفكرة العميد
 واأملا�س يت�ضل مبناجريه

اجلزائر  مولودية  نادي  اإدارة  ربطت 
ر�سيد  املغربي  املدرب  مع  الت�سالت 
عر�سها  تقدمي  اأجل  من  الطاو�سي 
للنادي  الفنية  العار�سة  على  لالإ�رصاف 
عبد  املدرب  ا�ستقالة  عقب  العا�سمي 
اإ�رصافه  اإثر  من�سبه  من  عمراين  القادر 
التون�سي  الرتجي  اأمام  مباراة  اآخر  على 
بتاأ�سرية  املولودية  عودة  �سهدت  والتي 
ابطال  رابطة  نهائي  ربع  اإىل  التاأهل 
اإفريقيا، ويف هذا ال�سدد ك�سفت م�سادر 
حتّدثت  الفريق  اإدارة  اأن  "الو�سط" 
مع  اأملا�ض  النا�رص  عبد  الرئي�ض  بقيادة 
ومل  عر�سها،  وقدمت  املدرب  مناجري 
العودة  اأجل  من  معار�سة  الطاو�سي  يبد 
النادي  وتدريب  اجلزائرية  البطولة  اإىل 
مع  جتربة  ميلك  الذي  وهو  العا�سمي 
اجلار �سباب بلوزداد الذي دّربه يف وقت 
اإدارة املولودية يف درا�سة ال�سري الذاتية للمدربني، حيث اجتمع اأع�ساوؤها جمددا  �سابق، وتوا�سل 
اأم�ض من اأجل التفاق حول املدرب جلديد للفريق، الذي �سوف ي�رصف عليه موؤقتا لطفي عمرو�ض، 
ر�سا بابو�ض واإليا�ض بن حاحة والذي اأدار ح�سة ال�ستئناف التي جرت ع�سية البارحة ا�ستعداد للقاء 

املتاأخر املربمج اأمام �سبيبة �سكيكدة اجلمعة املقبل.
من جهة اأخرى، تعاقدت اإدارة العميد مع العب طاهر فتح اهلل القادم من جمعية ال�سلف، والذي وقع 

م�ساء اول اأم�ض عقدا ميتد مو�سمني ون�سف، حيث ين�سط يف من�سب �سانع األعاب والهجوم.
عي�شة ق.

برجمة الديربي العا�شمي بكاأ�س الرابطة يف 8 ماي ببولوغني

ا�ضتئناف البطولة الوطنية يف الرابع ماي
اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن حتديد تاريخ الرابع ماي القادم لنطالق مرحلة الإياب 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين �سيتم على اإثر ذلك ا�ستكمال الن�سف الثاين من البطولة الوطنية، 
بعد ت�سوية اللقاءات املوؤجلة عن مرحلة الذهاب ب�سبب امل�ساركة القارية لالأندية اجلزائرية، حيث 

�ستجري اجلولة 20 وتلعب جمموع 19 مقابلة لإنهاء املو�سم الكروي اجلاري.
اإجراء مباريات مناف�سة كاأ�ض  اإىل جانب ذلك ك�سفت هيئة الرئي�ض عبد الكرمي مدوار عن تواريخ 
الرابطة، حيث تلعب لقاءات الدور التمهيد بتاريخ 16 اأفريل عرب برجمة مقابلة اأهلي برج بوعريريج 
ومولودية وهران يف �سهرة رم�سانية ابتداء من العا�رصة والن�سف ليال، بينما تلعب اللقاءات الثالثة 
الأخرى يف 20 من هذا ال�سهر ابتداء من الرابعة م�ساء، يف املقابل برجمت مباريات ثمن النهائي 
يومي 30 اأفريل و8 ماي، اين يلعب الديربي العا�سمي بني احتاد العا�سمة ومولودية اجلزائر يف الثامن 

ماي على ملعب عمر حمادي ببولوغني.
عي�شة ق.

يقرتب من التتويج بلقب الدوري الرتكي

غزال يتاألق بهدف عاملي ومتريرة حا�ضمة
يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري ر�سيد غزال يف التاألق ب�سورة لفتة رفقة ناديه ب�سكتا�ض بعدما 
قاده جمددا اإىل حتقيق فوز خارج القواعد اأمام م�سيفه نادي اإيرزوروم لرباعية لهدفني �سمن اجلولة 
24 من الدوري الرتكي املمتاز، وقّدم مهاجم املنتخب الوطني دورا كبريا يف النت�سار الثمني لناديه 
عدة  وراوغ  الأمين  الرواق  على  كرة  ا�ستلم  بعدما  الكبار  وعلى طريقة  عامليا  هدفا  �سّجل  عندما 
لعبني قبل ت�سديدها على حافة منطقة العمليات بطريقة رائعة مانحا فريقه التقدم يف النتيجة 
اأوزيعقوب  اإىل زميله  عندما كان متعادل هدفني يف كل �سبكة، و�سبق ذلك بتقدمي متريرة حا�سمة 
الذي وقع الهدف الثاين يف الدقيقة 26 رافعا غلّته هذا املو�سم اإىل 14 متريرة حا�سمة و3 اأهداف، 

قبل اأن يختتم الالعب تور مهرجان الأهداف قبل اأربع دقائق على نهاية املواجهة.
عي�شة ق.

االحتفاظ ب�ضيغة املناف�ضة احلايل ب�ضقوط 3 اأندية و�ضعود 3 اإىل النخبة

االإدارة تعتزم طرح تذاكر لقاء �شتارز الزامبي للبيع اإىل االأن�شار

�ضبيبة القبائل تعّقد حظوظها يف بلوغ ربع نهائي كاأ�س الكاف

اأعرب عن رغبته مبواجهة البي ا�س جي يف ن�شف نهائي اأبطال اأوروبا

حمرز: ال اأت�ضور نف�ضي األعب خارج الدوري االجنليزي 

فر�سة  القبائل  �سبيبة  نادي  فّوت 
اإىل  للتاأهل  القرتاب  اأجل  من  ثمينة 
كاأ�ض  النهائي من مناف�سة  الدور ربع 
اأول  ملعبه  على  تعرّث  اأين  الكاف، 
ا�ست�ساف  عندما  وزو  بتيزي  نوفمرب 
�سهرة اول ام�ض نه�سة بركان املغربي 
واكتفى بالتعادل ال�سلبي يف مباراة كان 
ومل  �ساحبا  القبائلي  النادي  مردود 
كبرية، �سيعوا  مباراة  الالعبون  يقدم 
على اإثرها نقطتني ثمينتني يف �سباق 
�سيور  كوتون  املت�سدر  جعل  التاأهل، 
اإىل  الفارق  عنهم  يعمق  الكامريوين 
اأ�سبال املدرب  ثالث نقاط، رغم ان 
احتفظوا  لفان  ديني�ض  الفرن�سي 
اأنهك  اإل  الرتتيب،  جدول  بو�سافة 
خا�سة  التاأهل  يف  مهمتهم  عقدوا 

اإىل  �سعب  تنقل  على  مقبلون  واأنهم 
كوتون  املت�سدر  ملالقاة  الكامريون 
بتاريخ  مربجمة  مباراة  يف  �سبور 

التاأهل  لقاء  يف  القادم،  اأفريل   21
يف  تلعب  والتي  ال�سيافة،  لأ�سحاب 
خا�سة  الظهرية،  عند  رم�ساين  يوم 

اأمام  �سيكون  املغربي  النادي  واأن 
اأ�سعف فريق  اأمام  اأقل �سعوبة  تنقل 
يف املجموعة ناب�سا �ستارز الزامبي.

اإدارة  قررت  اأخرى،  جهة  من 
التذاكر  طبع  مالل  �رصيف  الرئي�ض 
حت�سبا للقاء اجلولة الأخرية من دور 
الزامبي  �ستارز  اأمام  املجموعات 
التي جتري مبلعب اأول نوفمرب يف 28 
اأفريل القادم، رغم اأن املباراة �سوف 
تلعب دون جمهور اإل اأن اإدارة ت�سكيلة 
التذاكر  طرح  على  تعتزم  "الكناري" 
دينار   500 بقيمة  الأن�سار  اإىل  للبيع 
م�ساعدة  اجل  من  الواحدة  للتذكرة 
واإيقاف  ماليا  يعاين  ايل  النادي 

اإ�رصاب الالعبني.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ك�سف 
اأنهاء  يف  يرغب  اأنه  حمرز  ريا�ض 
الجنليزي،  بالدوري  الكروي  م�سواره 
بالربميرليغ منذ  تعلق  اأنه  اأو�سح  حيث 
ل�سابق  ناديها  �سفوف  اإىل  النتقال 
على  م�رصا  واأ�سحى  �سيتي  لي�سرت 
غاية  اإىل  باجنلرتا  اللعب  موا�سلة 
لقناة  واأو�سح يف ت�رصيحات  العتزال، 
يت�سور  ل  اأنه  الفرن�سية  بلو�ض"  "كنال 
كرة  لكّن  اآخر  دوري  يف  ين�سط  نف�سه 
وكل  ح�سبه  باملفاجاآت  مليئة  القدم 
�سيء وارد فيها، لكنه اأ�ساف اأنه متلكته 
الرغبة يف وقت �سابق باللعب يف دوري 
لوهافر  مع  لعبا  كان  عندما  "الليغ1" 

ذلك  حدوث  امكانية  يتوقع  ل  اأنه  اإل 
حاليا.

عرّب قائد اخل�رص عن رغبته يف مواجهة 
ن�سف  الدور  يف  جرمان  �سان  باري�ض 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  مل�سابقة  النهائي 
رغم اأنه �سدد اأن الفريق مطالب حاليا 
دورمتوند  بوري�سيا  جتاوز  يف  بالتفكري 
لبلوغ هذا الدور من امل�سابقة الأوروبية، 
الفريق  ان  منف�سل  �سياق  يف  واو�سح 
كل  اأن  الأندية  وبقية  �سيتي  املان  بني 
اأ�سا�سيا،  اللعب  على  قادر  منهم  لعب 
من  الكثري  ي�سجلون  ل  اأنه  م�ستطردا 
الأهداف لكنهم ميلكون �سالبة الدفاع. 
من جهة اأخرى، يوا�سل حمرز يف ك�سب 

جائزة  اأحرز  بعدما  الفردية  اجلوائز 
ناديه  رفقة  مار�ض  �سهر  هدف  اأف�سل 
اأغلبية  على  ح�سوله  عقب  الجنليزي 
اأف�سل  على  الت�سويت  يف  الأ�سوات 
الأهداف املر�سحة لنادي املان �سيتي 
الذي  الهدف  وجاء  م،  املن�رص  ال�سهر 
وقعه خريج نادي لوهافر الفرن�سي اأمام 
�ساوثهامبتون �سمن الدوري الجنليزي 
الأهداف  اأجمل  �سدارة  يف  املمتاز 
للنادي ح�سب امل�ساركني يف الت�سويت، 
�سهر  لعب  بلقب  توج  الالعب  وكان 
التي  الجنليزي  الدوري  يف  مار�ض 

تنظمها رابطة الالعبني املحرتفني.
عي�شة ق.
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ال�صاعر عز الدين املنا�صرة 

بني اخلروج من البحر امليت 
و �ضدمة اخلروج من ق�ضنطينة 

و قد تناقلت العديد من  اجلرائد الوطنية و العربية 
خرب رحيله ،كما تناوله عدد من الكتاب اجلزائريني 
االجتماعي  التوا�صل  �صبكة  يف  �صفحاتهم  على 
و  زتيلي  حممد  و  بوذيبة  اإدري�س  اأ�صدقاوؤه:  منهم 
فوغايل  جمال  و  وغلي�صي  يو�صف  و  وهبي  عالوة 
و  موؤثرة  بق�صيدة  رثاه  الذي  �صكيل  احلميد  وعبد 
غريهم ..، و قد نوه اأغلبهم بالقيمة االأدبية  للفقيد 
�صاعرا وناقدا واإن�صانا، باعتباره من بني اأبرز �صعراء 
املقاومة الفل�صطينية  الذين اأ�صافوا كثريا اىل الن�س 
ال�صعري من خالل روؤيته الثورية و الفنية التجديدية 
مبدينة  تواجده  فرتة  عند  توقف  من  منهم  و   .
االأدب  ملقيا�س  اأ�صتاذا   )1987  -1983  ( ق�صنطينة 
املقارن و مو�صيقى ال�صعر و نظرية االأدب بجامعتها 
،و اأثار ق�صية ترحيله بقرار فوقي للتدري�س بجامعة 
الداعية  ،بعد تدخل  اأكتوبر 1987  تلم�صان يف �صهر 

ال�صيخ حممد الغزايل على اخلط يف املو�صوع .
على  االأعرج  وا�صيني  الروائي  عنه  كتب  من  اآخر  و 
�صفحات جريدة القد�س العربي التي ت�صدر بلندن 

بتاريخ 04/07/ 2021 .
التاريخية و قد كنت من  و لتو�صيح بع�س احلقائق 
االأدبية  املعركة  تلك  اأن  ،اأ�صري  تفا�صيلها  متابعي 
من  اخلروج   ( عنوان  حتت  مبقالة  بداأت  ال�صهرية 
البحر امليت لعز الدين املنا�رصة / اأين ال�صعر اأين 
الفن اأين احلداثة ( بتوقيع  االأ�صتاذ ح�صن خليفة ، 
احللقة  ،و   الن�رص  جريدة  يف  حلقات  على  ن�رصت 
العدد   1986 جويلية   27 بتاريخ  ن�رصت  منها  االأوىل 
�صعرية من  كاتبها عند مقاطع  توقف  و قد   .3946
ابتعاد  لتبيني  كنماذج  املذكور  الديوان  ق�صائد 
االإ�صالمية  ال�رصيعة  قيم  عن  املنا�رصة  ال�صاعر 
اجلليلة  معاملها  و  ال�صاخمة  رموزها  مطاردة  و 
و  بالدين من مقد�صات  �صلة  له  ما  كل  و حتطيم   ،
اأ�صد  اأنه  ،و  بالتهوميات  ق�صائده  .وا�صفا  مبادئ 
يف حقده على كتاب اهلل من رئي�س وزراء بريطانيا 
 ( االأثيوبي   والرئي�س   ) اإيوارت جالد�صتون  وليام   (
يف  القراآن  اأحرقا  اللذين   ) مريام  هيال  ماجن�صتو 

�صاحة عمومية  .
املقال ن�رص با�صم )ح�صن خليفة ( و لي�س )الطالب 
يف  وا�صيني  االأعرج  اأ�صار  كما   ) �صلطاين  جرة  اأبو 
بني  جاءت  التي  اجلمل  كانت  اإن  و  ،حتى  مقاله 
خليفة  ح�صن  االأ�صتاذ  كالم  من  منقولة  قو�صني 
ن�رصها  الذي  هو  و   ، ا�صمه  اىل  االإ�صارة  دون  ،و 
ب�صفحته بتاريخ 2020/12/16 اأي قبل وفاة ال�صاعر 

ال�رصوق   – بجريدة  ن�رصها  ب�صهور،كما  املنا�رصة 
تهدف  �صل�صلة  يف   2021/01/04 بتاريخ   – اليومي 
اىل ا�صتح�صار ذكريات ال�صحوة االإ�صالمية و ك�صف 
مناقب ال�صيخ حممد الغزايل و اأعماله يف اجلزائر . 
خليفة حني  االأ�صتاذ ح�صن  من  تعجبت  اأين  اأعرتف 
ذكر يف ن�صه اأن ) مبتداأ هذه املعركة وخربها انطلق 
من درا�صة اأو فلنقل قراءة اأعدها ابتداء الطالب اأبو 

جرة �صلطاين ( ،والغريب يف االأمر اأن املقال 
املن�صور كامال على �صفحات جريدة الن�رص 
 ( ال�رصيح  باال�صم  موقعا   كان   1986 �صنة 
تبادل  لعبة  ،فهل متت عملية  ح�صن خليفة( 
اأين  ،و  تنقيح  مبجرد  يومها  بينهما  االأدوار 

ن�رصت قراءة اأبي جرة االأ�صلية اأول مرة . 
ال�صدمة  املقال  هذا  ن�رص  بعد  اأنه  واأتذكر 
الذي حظي مبتابعة من طرف عدة اأطراف 
التي �صمحت بن�رصه  الن�رص  ،و�صلت جريدة 
احرتام  باب  من  الدرا�صات  من  غريه  مع  
التوجهات  مراعاة  عدم   ،و  التعبري  حرية 
الفكرية و ال�صيا�صية الأ�صحابها ، عدة ردود 
الأ�صماء اأدبية معروفة ن�رصتها جريدة الن�رص 
تباعا ، منها رد القا�س املرحوم م�صطفى 
نطور، ورد ال�صاعر الراحل عبد اهلل بوخالفة 
،و عالوة وهبي الذي كتب يف ركنه االأ�صبوعي 
ردا    1986/08/07 يوم   – خمي�س  كل   –
بعنوان )بني النقد و النكد ( . و ردودا اأخرى 

لي�صت حتت يدي االآن.
حممد  ال�صيخ  حلقاته  تابع  املقال  هذا 
بجامعة  العلمي  املجل�س  رئي�س   – الغزايل 
االإ�صالمية  للعلوم  القادر  عبد  االأمري 
بق�صنطينة -، و و�صلت اإليه اأ�صداء االهتمام 

فقراته  بع�س  من  ا�صتمد  اأنه  يبدو  و   ، به 
م�صمون و اأفكار حما�رصته التي األقيت يف امللتقى 
يف  االأدب  جدوى   ( ب  املو�صوم  الدويل   االأدبي 
االآداب  و  اللغة  معهد  اأقامه  الذي   ) اليوم  عاملنا 
 ،  1986 دي�صمرب  منت�صف  باتنة يف  بجامعة  العربية 
و قد طرح بع�س الق�صايا عن �رصورة االأدب للفرد 
و املجتمع مركزا على الوثنية الكنعانية و ال�صيوعية 

يف �صعر عز الدين املنا�رصة.
، انربى الدكتور امل�رصي �صيد ع�صماوي - و  لهذا 
ال�صعر  عن  للدفاع   – باتنة  بجامعة  اأ�صتاذا  كان 
الفل�صطيني احلديث ،و ن�رص درا�صة ملناق�صة ال�صيخ 
يف  فكرية  ق�صايا  من  طرحه  فيما  الغزايل  حممد 
حممد  ال�صيخ   ( عنوان  حملت  قد  و   ، حما�رصته 
الغزايل و �صعراء االأر�س املحتلة : ال�صعر و االأخالق 

..و اأ�صياء اأخرى بني اال�صتيعاب و اال�صتعباد ( ن�رصت 
�صدرت  منها  االأوىل  احللقة   ، حلقات  خم�س  يف 
حلقات  ثالث  يف  ن�رصت  كما   .  1987/01/12 يوم 
املنا�رصة  الدين  عز  األوان   ( بعنوان  اأخرى  درا�صة 
ال�صاعر  بقلم   ) حزينا  كان  جر�س  قمر  ديوانه:  يف 
و  ال�صاعر.  تاأييد  باب  العراقي خلدون جاويد  من 
اأعادت   ، االأدبية  تو�صع �صدى هذه املعركة  عندما 

اإبراهيم  حممد  لل�صاعر  مقالة  ن�رص  الن�رص  جريدة 
اأبو �صنة ) م�رص ( على �صفحاتها ،و هي  املعنونة 
العربي(  ال�صعر  اأنقذوا  الفل�صطينيون  ال�صعراء   ( ب 
اعترب  قد  و   ،– الثورة  فل�صطني   – جملة  عن  نقال 
�صعر  اىل  حقيقية  اإ�صافة  املنا�رصة  ال�صاعر  فيها 
املقاومة الفل�صطينية برتكيزه على البعد الفولكلوري 
يف الق�صيدة ،حيث ارتبط ارتباطا حميما باملوروث 
و  ال�صعبي  الغناء  و  العادات  و  التقاليد  و  ال�صعبي 

احلكم و االأمثال و كنعان و البحر امليت .
ال�صاعر عز الدين املنا�رصة نف�صه ذكر هذه الق�صية 
من   1987  /01/11 يف  موؤرخة  خطية  ر�صالة  يف 
جامعة تلم�صان - ال زلت اأحتفظ بن�صختها االأ�صلية 
اإليه ، حتدث  و هو يجيب عن ر�صالتي املوجهة   –

الذي   بوخالفة  اهلل  عبد  بال�صاعر  عالقته  عن  فيها 
تعرف عليه يف رحاب اجلامعة  الأول مرة – ح�صب 
�صهادته - عن طريق ال�صاعر اإدري�س بوذيبة، تلميذه 
�صابقا عام 1983 ،و زميله الحقا يف معهد االآداب و 

اللغة العربية بجامعة ق�صنطينة  .
منها هذه الفقرة :

عندما  معي  ال�صجاعة  وقفته  اأن�صى  لن  و   ...(  
يف  الن�رص-   – �صحيفة  يف  اأحدهم  هاجمني 
اإياي باالإحلاد يف ديواين -  اأوت 1986 ،متهما 
اخلروج من البحر امليت- ، و مطالبا جامعة 
ق�صنطينة  بطردي منها كاأ�صتاذ ، زاعما اأنني 
امل�صتوردة  باأفكاري  الطلبة  لعقول  خمرب   *
،حينئذ   * البنيوية  و  الوجودية  و  كاملارك�صية 
ال�رصق  مثقفي  من  �صجاعة  جمموعة  ت�صدت 
بينهم  من  كان  و  الكاتب،  لهذا  اجلزائري 
فوجئت مبقاله  ،اإذ  بوخالفة  اهلل  عبد  ال�صاعر 
اجلميل دفاعا عني و عن �صعري و عن حقي 

يف التعبري عن اأفكاري ...(.
كما ذكرت هذه احلادثة  يف املقابلة التي قام 
باإجرائها االأ�صتاذ عمار يزيل مع املنا�رصة ،و 
ن�رصت يف جريدة – اجلمهورية االأ�صبوعية  – 
نوفمرب 1989 حيث   15 يوم  ال�صادر   31 العدد 
جاء فيها )ذكرياتي مع عبد اهلل بوخالفة كثرية 
..كانوا يقولون له ال تتاأثر باأقوال هذا االأجنبي 
البع�س هجمة ظاملة �صدي  .. و عندما �صن 
اأفكاري  و  �صعري  ب�صبب  الن�رص  �صحيفة  يف 
التفكري و  دافع عبد اهلل عين، و عن حقي يف 
تفكريي  يعرف طريقة  كان  الأنه  �صعري،  عن 

من خالل حواراتي معه ..( .
و لتاأثر ال�صاعر عز الدين املنا�رصة النف�صي 
م�صاره   يف  الواقعة  هذه  بانعكا�صات  العميق  و 
 ، اأمل  و  بح�رصة  عنها  يتحدث  ،اأ�صبح  باجلامعة 
هي  ق�صنطينة  و  احللم  هي  اجلزائر   ( اأن  يرى  و 

ال�صدمة و تلم�صان هي الواقع ( . 
رغم اأنه اأحب مدينة ق�صنطينة ،و كتب عنها �صعرا 
،و احت�صنته بفرح عندما عاد اإليها �صنة 2000 ،و هو 
يتذكر اأ�صدقاءه بفرع احتاد الكتاب و ال�صحفيني و 
مبنا�صبة  كرموه  الذين  اجلزائريني   املرتجمني 
الفل�صطيني  ال�صعب  مع  للت�صامن  العاملي  اليوم 
بتنظيم ندوة اأدبية  بقاعة امل�رصح اجلهوي ملدينة 
،حيث   1985 نوفمرب    28 اخلمي�س  يوم  ق�صنطينة 
جمموعاته  يف  قراءات  و  مداخالت  تقدمي  مت 
اإدري�س  ال�صاعر  مداخلة  ،منها  ال�صادرة  ال�صعرية 
بوذيبة بعنوان ) اقرتابات بنيوية من ق�صيدة جفرا : 

قراءة يف جمال االأر�س و االإجرتاحات (، ومداخلة 
املوت يف  �صور   ( بعنوان  نطور  م�صطفى  القا�س 
قدم  الذي  زتيلي  حممد  ال�صاعر  ،و  جفرا(  ديوان 
مداخلة بعنوان ) مع ال�صاعر املنا�رصة يف ديوانه 
اىل  باالإ�صافة   ،   ) الزيتون  غري  اأحد  يفهمني  لن 
ال�صاعر  و  بو�صحيط  حممد  الكاتب  �صهادات 

العراقي عزيز ال�صماوي  .
و يف ختام الندوة حتدث ال�صاعر املكرم املنا�رصة 
عن جتربته ال�صعرية و مفهومه للكتابة ال�صعرية و 
كانت مداخلته بعنوان ) كيف اأكتب ..ملن اأكتب ( .

 – جريدة  فتحت  املنا�رصة  الدين  عز  ال�صاعر 
الن�رص – الق�صنطينية �صفحاتها  لدرا�صاته االأدبية 
و ق�صائده ال�صعرية و للحديث عن جتربته ال�صعرية 
 10 بتاريخ  املن�صور  الطويل  االأدبي  احلوار  منها   ،
ماي 1983 و قد اأجراه معه ال�صاعر اإدري�س بوذيبة 

.
الن�رص يوم  التي ن�رصت له بجريدة  العناوين  و من 

كان القا�س عالوة وهبي رئي�صا لق�صمها الثقايف :
وليم  لالأمريكي  العنف  و  ال�صخب   – رواية  •اأثر 
 / كنفاين  لغ�صان  لكم  تبقى  ما   – رواية  يف  فوكرن 

درا�صة ن�رصت يف خم�س حلقات .
 / فا�صل  �صينمائي  ممثل  عن  ال�صاعر  ذكريات    •

حلقة.
•  ال�صينما ..و اإعادة اإنتاج الواقع / حلقة .

الن�س   : التاريخ  دم  و  اجل�صد  ..دم  الن�س  دم    •
ثالث  يف  ن�رصت  درا�صة   / التاريخ   ...و  االأدبي 

حلقات .
الوطن  يف  املقارن  لالأدب  التاريخي  الرائد    •
عند  االأدب  علم  تاريخ  اخلالدي  روحي  العربي: 
االإفرجن و العرب / درا�صة ن�رصت يف اأربع حلقات 

 .
ال�صاعر  بها  خ�س   /. حام�س  مطر   : ق�صيدة    •

املنا�رصة جريدة الن�رص يف ذكرى يوم االأر�س . 
الثاين منها حتت  توقيعات / املقطع  ق�صيدة     •
ب�صحر  فيه  تغنى    ) بحر  ينق�صها  مدينة   ( عنوان 

مدينة ق�صنطينة  ، و منه :
ق�صنطينة اجل�رص اأنت 

مدينة �صحر �صماال 
و �رصقا و غربا .. جنوبا ..و عر�صا و طوال 

و لكن اإذا دقق املرء فيك قليال يقول:
مدينة �صحر – و ينق�صها البحر – وفق االأ�صول 

لكي ي�صبح الطق�س حممال و لذيذ 
و تنق�صها �صحف ..قهوة ..و نبيذ 

وبع�س الر�صائل من جفرتي يف اخلليل .

بقلم : اأ/ الأخ�صر رحموين 

يف 04 اأفريل 2021 تويف ال�صاعر الفل�صطيني عز الدين املنا�صرة بالأردن، بعدما تقابل مع املوت يف حمطات 
عديدة  من حياته ، خا�صة اأيام  ح�صار بريوت عام 1982 ،و كان يرتجاه يف كل مرة اأن يتاأجل قليال، لأن 

هناك وطنا مل يره منذ 1964 ، و املوت القا�صي الذي كان يرعبه فعال ،هو اأن ل ي�صمح جلثته اأن تدخل 
اأر�ض فل�صطني، و تدفن بالقرب من اأفراد عائلته بقرية بني نعيم اخلليل بال�صفة الفل�صطينية .

ANEP N°:  2116006763الو�صط:2021/04/13

اإ�ضهار

الو�صط:2021/04/13 الو�صط:2021/04/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

جمل�ض ق�صاء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�صم: �صوؤون الأ�صرة
حكم باحلجر

رقم اجلدول: 21/00484 رقم الفهر�س: 21/01140 تاريخ احلكم: 
21/03/18

علنيا  االأ�رصة  �صوؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  ق�صت 
ح�صوريا ابتدائيا يف ال�صكل: قبول اعادة ال�صري يف الدعوى. يف 
عن  ال�صادر  املو�صوع  يف  الف�صل  قبل  احلكم  اإفراغ  املو�صوع: 
 .20/3488 فهر�س:  رقم   2020/11/19 بتاريخ:  احلال  حمكمة 
�صعيداين  الطبي  اخلبري  طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد 
عامر املودعة بتاريخ: 2021/01/17 فهر�س: 21/12. وبالنتيجة 
مواليد  من  حدة  �صولح  عليها  املدعى  على  باحلجر  الق�صاء 
�صعيدة.  ومريزق  �صعد  ابنة  ال�صيوخ  دار  ببلدية    1977/10/21
بدار   1966/11/10 مواليد  من  زيان  �صولح  املدعي  وتعيني 
ال�صيوخ ابن �صعد ومريزق �صعيدة مقدما عليها مع االأمر بن�رص 
هذا احلكم يف احدى ال�صحف اليومية لالعالم والتاأ�صري بذلك 
بذا  املدنية.  احلالة  ب�صجالت  عليها  املحجور  ميالد  ب�صهادة 
يف  املنعقدة  العلنية  اجلل�صة  يف  به  واأف�صح  احلكم  هذا  �صدر 
اأم�صيناه نحن  اأعاله، ول�صحته  اليوم وال�صهر وال�صنة املذكورين 

القا�صي واأمني ال�صبط. 

الأ�صتاذة بن النية خديجة ،موثقة بحي مركيدال 
�صعيد حمدين رقم 45 بئرمرادراي�ض اجلزائر )3265(

�ض.ذ.م.م امل�صماة »الكيمياء برود« راأ�صمالها: 
: الجتماعي  دج مقرها   1.000.000

 )Résidence les cyprès ( حي قاو�ض اإقامة ال�صرو
عمارة )B( رقم )B53( قطعة 114 ال�صراقة ولية 

اجلزائر

تعديل القانون الأ�صا�صي
تقرر   ، بتاريخ 2020/06/30  مبوجب عقد حرر مبكتبنا 

تغيري املقر االجتماعي لل�رصكة اىل العنوان اجلديد: 
 216 م�صكن   ،1 قاريدي  داي  ح�صني  دائرة   ، القبة  بلدية 
، والية  القطعة 01   ، ، املكتب رقم 03   02 : ،الربج رقم 

اجلزائر.
و عليه مت تعديل املادة 04 من القانون االأ�صا�صي لل�رصكة 

والباقي بدون تغيري 
لل�صجل  الوطني  املكتب  لدى  العقد  من  ن�صختان  �صتودع 

التجاري 



الثالثاء 13 اأفريل 2021  املوافـق  ل01 رم�ضان 1442  ه 12

من�ضور وليايل ال�ضجن الطويلة
يوم اخلمي�س 8 اأفريل 2021، افرج االحتالل ال�شهيوين، عن املعتقل الفل�شطيني " من�شور ال�شحاتيت 

"من بلدة دورا من مدينة اخلليل بال�شفة  الغربية املحتلة بعد ق�شاء حمكوميته البالغة 17 �شنة، وهو 
اأحد اأبرز �شحايا االإهمال الطبي يف �شجون االحتالل. فقد اعتقل منذ تاريخ 2004/3/11. 

بقلم : د.اأحمد لطفي �شاهني

و�سدر بحقه حكما بال�سجن ملدة 17 
امل�ستوطنني  اأحد  طعن  بتهمة  عاما، 
وحني  املحتلة،  ال�سبع  بئر  مدينة  يف 
اعتقاله كان �سابا عنيدا مفعما بالقوة 
يكن  ومل  والكربياء  ،والعناد  واحليوية 
تعر�ض  اأمرا�ض،لكنه  اأي  من  يعاين 
تعذيب  جوالت  اإىل  التحقيق  خالل 
قا�سية و�رضب �سديد،وعزل انفرادي 
اإ�سابته  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  طويل 
دقات  انتظام  وعدم  با�سطراب 
وحالة  التنف�ض،  يف  و�سيق  القلب، 
اىل  باالإ�سافة  الذاكرة،   فقدان  من 
قلة  نتيجة  اإ�سابته  ع�سوية  امرا�ض 
االحتالل  واأهمل  الطعام  وقلة  النوم 
يقدم  ،ومل  ال�سحية  حالته  ال�سهيوين 
الرعاية ال�سحية الالزمة له ما انعك�ض 
�سلبي...  ب�سكل  النف�سية  حالته  على 
ان  املفرو�ض  من  حماكمته  وبعد 
لكن  زمالئه  مع  ال�سجون  يف  يبقى 
االحتالل اراد ان يحطم روح من�سور 
كربياوؤه  يك�رض  ان  واراد  الداخل  من 
واريدكم ان تتخيلوا معي كيف اأم�سى 
"ايام  ال�سحاتيت  "من�سور  املنا�سل 
زنزانة  يف  و�سنوات  و�سهور  وا�سابيع 
مرت   2 عن  م�ساحتها  تزيد  ال  معتمة 
كم  وال  ال�ساعة  كم  يعرف  ال  مربع، 
ال�سالة  اأداء  من  يتمكن  وال  اليوم 
هو  ما  يعرف  وال  احلمام  دخول  وال 
الطعام الذي يقدم له وال ي�ستطيع اأن 
يراه اأ�سال حتى ياأكله .. زنزانة ت�سبه 
القرب لكنها تختلف عن القرب اأن القرب 
ويرتاح  وي�ستلقي  االن�سان  فيه  ميوت 
بينما يف الزنزانة ال�سهيونية ال يعرف 

املربح  لل�رضب  ويتعر�ض  يرتاح   ان 
عدة مرات  يوميا وا�سبوعيا من طرف 
ال�سجون  يف  القمع  وقوات  �سجاين 
كلب  ادخال  يتم  واحيانا  ال�سهيونية، 
بولي�سي م�سعور اأ�سود �سخم ليهاجمه 
ويرعبه واذا غفت عينه يتم طرق باب 
حديدية  ملطرقة  الفوالذي  الزنزانة 
قلبه  ليقفز  ال�سجان  ع�سا  اأو  ثقيلة 
رطوبة  فيها  والزنزانة  مكانه   من 
تفقد  ورائحتها  م�سدرها  يعرف  ال 
منت�سف  ويف  ال�سم  حا�سة  املعتقل 
الليل يف ال�ستاء القار�ض يتقدم �سجان 
املاء  كبريا من  دلوا  لي�سكب  �سهيوين 
على املعتقل املحكوم من�سور ويرتكه 
بينما  وينادي  وي�رضخ  يرجتف  مبلال 
اأن  ميكن  ال  الذي  ال�سجان  يت�ساحك 
يحمل �سفة اإن�سان مرت اأياٌم واأ�سابيع 
مكبل  "ومن�سور"  و�سنوات  و�سهور 
دون حركة  واأنا ال ا�ستوعب ملاذا يتم 
تلك  القرب يف  ذلك  داخل  وهو  تكبيله 
الظلمات .... وتتواىل االنتهاكات بحق 
املنا�سل "من�سور اال�سحاتيت" ورغم 
نقله مراًرا ب�سكل قمعي بني ال�سجون 
و�سجن  ونفحة  النقب    : ال�سهيونية 
وامل�سكوبية   وعوفر  وجمدو  الرملة 
و�رضفند .. والخ من ال�سجون املقامة 
على اأر�ض فل�سطينية حمتلة وامل�سماة 
حمتلة،..  فل�سطينية  مدن  باأ�سماء 
"من�سور"  مع  انتهج  االحتالل  اأن  اإال 
والتعذيب  العزل  يف  االأ�سلوب  نف�ض 
تو�سية  ح�سب  الأنه  ال�سجون  كل  يف 
ارهابي  ال�سهيونية  ال�سجون  ادارة 
منا�سل  هو   نحن  ..ومبفهومنا  كبري 
عنيد و�رضيف ،اإن االحتالل ال�سهيوين 
ب�سكل  املر�سى  املعتقلني  يهمل 

االنفرادي،  بالعزل  ويعذبهم  متعمد 
وهناك الكثري من االأ�رضى يعانون مثل 
وهو  ال�سحاتيت.  "من�سور  املنا�سل 
لي�ض فقط من يتعر�ض لهذا االأ�سلوب 
بل  التعامل  يف  احلقري  ال�سهيوين 
ظروفه  نف�ض  يعي�سون  املئات  هناك 
وحممد  نوا�ض  اأبو  ربيع  وا�سهرهم 
يف  �سنوات   10 اأم�سيا  الذين  جربان 
العزل االنفرادي وميران بو�سع نف�سي 
الزيارة"،وان  من  وحمرومان  �سعب  
خروج من�سور ال�سحاتيت بهذه احلالة 
ف�سيحة  هي  قلوبنا  اوجعت  التي 
الدويل  للمجتمع  ودعوة  لالحتالل 
يف  للتحقيق  احل�سارة  يدعي  الذي 
االحتالل  يرتكبها  التي  اجلرائم 
ال�سجون  داخل  �سعبنا  ال�سهيوين �سد 
االحتالل  فهذا  ال�سجون  وخارج 
النازية  وفاق  املقايي�ض  بكل  جمرم 
الالاأخالقية،  وت�رضفاته  اإجرامه  يف 
 17 ال�سحاتيت"  "من�سور  اأم�سى  لقد 
وعاد  ال�سهيونية  ال�سجون  يف  �سنة 
اإىل والدته ووالده الذين حاولوا كثريا 
زيارته وف�سلوا وعندما زاروه كان قد 
فقد ذاكرته فلم يعرفهم وعندما خرج 
اأريد منكم   .. يعرفهم  ال�سجن مل  من 
ترى  عندما  االأم  �سعور  تتخيلوا  اأن 
للذاكرة  فاقدا  حمطما  البطل  ابنها 
تتخيلوا  ان  منكم  ..اأريد  يعرفها  وال 
الذي  ابنه  يرى  عندما  االأب  �سعور 
حوله  ما  يدرك  ال  لكنه  �سابا  اأ�سبح 
التي  القا�سية  املواقف  تلك  نتيجة 
قلنا لكم اأن تتخيلوها يف تلك الزنزانة 
اأرجو ممن ال ميكنه  احلقرية ..واإنني 
معتمة  غرفة  يف  يجل�ض  اأن  التخيل 
مع  يتكلم  اأن  دون  فقط  �ساعة  ملدة 

اأحد .. هل �سي�ستطيع ؟؟ اأثق اأنك لن 
ع�سى  حتاول  اأن  اأرجو  لكن  ت�ستطيع 
اإن�سان  وهواج�ض  باأوجاع  ت�سعر  اأن 
اأيام ال 17  اأم�سى  6221  يوم  وهي 
�سنة متتالية يف ظروف ال ان�سانية يف 
يوم    6221  .... حي  وهو  معتم  قرب 
بيوتنا  يف  نحن  كاأيامنا  اياما  لي�ست 
واإمنا  اأحبابنا  ومع  ال�سا�سات  وعلى 
اأيام طويلة وليال اأطول وحيدا �سامتا  
يف ظلمات بع�سها فوق بع�ض .. ومن 
مل يجعل اهلل له نورا فماله من نور،لقد 
هزياًل   " ال�سحاتيت  من�سور   " عاد 
ب�سيطة  بكلمات  قال  ولكن  مري�ساً، 
ي�رضبوين  كانوا   " جميعاً،  ا�ستفزتنا 
فل�سطني  اأحب  اأنا  وقال  و�سكت   .
من  و�سمدت  و�سربت  وطني  واأحب 
كل  رغم  ؟؟  اأراأيتم  الوطن"...  اأجل 
�سيء فاإن حب الوطن ال ميوت داخل 
احلق  �ساحب  الفل�سطيني  االن�سان 
العادلة  والق�سية  االأر�ض  و�ساحب 
اأمام  الكلمات  كل  �سمتت  لقد   ..
اأحد  ومنعه  االن�ساين،  امل�سهد  هذا 
فالرجل  بكاوؤه  يكمل  اأن  من  اأقربائه 
رغم  اجلموع  اأمام  يبكي  وال  ينهار  ال 
كان  من  عيون  مالأت   الدموع  اأن 
من  وبع�ض  االأقارب  من  موجوداً 
هذا  يتذكرون  الذين  املعتقل  رفاق 
من  املحتل  يعاند  كان  عندما  االأ�سد 
اعتقاله،  بدايات  يف  الزنزانة  داخل 
داخل  من  عاد  كيف  االآن  و�ساهدوا 
زنازين املوت حمطما فاقدا للذاكرة. 
لكنه "من�سور" و�سيكون له ن�سيب من 
و�سيتعافى  اهلل   و�سين�رضه  ا�سمه 
عبق  يتن�سم  بعدما  عقله  له  و�سيعود 
احلرية وبعد ان تهب الرياح ال�رضقية 

ويتن�سمها  القد�ض  جهة  من  القادمة 
من�سورا  ال�سحاتيت  من�سور  �سيعود   ..
تقارع  وذرية  اأوالد  له  و�سيكون  منت�رضا 
ومنذ   .. القيامة  يوم  اإىل  االحتالل 
مواطن   18 من  اأكرث  اأطلق  من�سور  خروج 
اأطلقوا   .. باأطفال  اهلل  رزقهم  فل�سطيني 
تقديرا  اأطفالهم  على  "من�سور"  ا�سم 
وحتديا  ال�سحاتيت  من�سور  لن�ساالت 
مهما  ال�سحاتيت"  "من�سور  فلكنا  للمحتل 
اإرهابنا،قد  ال�سهيوين  االحتالل  حاول 
املعتقل  هو  ال�سحاتيت"  "من�سور  يكون 
الوحيد الذي ظهر اأمام االعالم وبقي حيا 
الكثريين  غريه  هناك  ولكن  عقله  ،وفقد 
الظروف  نف�ض  يف  ا�ست�سهدوا  الذين 
بينما  املتح�رض  العامل  �سمت  اأمام 
للمعتقلني  االحتالل  انتهاكات  ت�ستمر 
الفل�سطينيني داخل ال�سجون ومن �سمنها 
والعزل  املتعّمد،  الطبّي  االهمال  �سيا�سة 
االنفرادي و�سواها من املمار�سات، تدخل 
يف اإطار ال�سيا�سات ال�سهيونية املمنهجة ، 
وللتذكري فاإن عدد املعتقلني الفل�سطينيني 
 6450 من  اكرث  م   2021 العام  خالل  بلغ 
و270  و�سيدة،  فتاة   38 بينهم  معتقل، 
 800 من  واأكرث   ،  18 من  اقل  طفاًل 

و1300  حماكمة،  بال  اإداري  معتقل 
حالة مر�سّية، منهم 80 حالة  حرجة 
بحاجٍة ما�سة لك�سوفات طبّية عاجلة، 
اإ�سافة اإىل 17 معتقاًل يرقدون ب�سكٍل 
ار�ض  وميمُ ال�سجون،  عيادات  يف  دائم 
االإجرامّية  االأ�ساليب  كافة  بحقهم 
حقوق  مبادئ  اأب�سط  تخالف  التي 
منهم  جدا  كبري  االإن�سان،وعدد 
يعي�ض يف زنازين انفرادية ،تبا للعامل 
املتح�رض وتبا للقانون الدويل االعوج 
مزدوج املعايري وتبا ملنظمات حقوق 
االن�سان ال�سامتة ،وتبا لكل من يدعي 
وتبا  االن�سان  انه يحافظ على حقوق 
بال�رضعية  للتم�سك  يدعو  من  لكل 
الدولية الظاملة التي تقف مع املحتل 
االأر�ض  اأ�سحاب  حقوق  وتتجاهل 
ال�سهيونية  �سغط  حتت  املحتلة 
العاملية  املا�سونية  ربيبة  العاملية 
االحتالل  مع  املطبعني  لكل  وتبا 
اأنف�سهم  باعوا  الذين  املت�سهينني 
من  لكل  وتبا  بخ�ض  بثمن  لالحتالل 
يف  يطعن  او  �سعبنا  ن�سال  يهاجم 
غ�سب  متثلني  وفل�سطيني  تاريخنا 

عنكم

7 اأ�ضرى يدخلون اأعوامًا جديدة يف �ضجون االحتالل

اإدارة معتقل "رميون" متاطل بعالج االأ�ضري با�ضم اأبو ظاهر 

3 اأ�ضرى يوا�ضلون اإ�ضرابهم عن الطعام

عوفر �ضجن  "املت�ضادا" تقتحم 

تقرير علي �شمودي – 
جنني – القد�س 

دخل اليوم �سبعة اأ�رضى اأعواماً 
االحتالل.  �سجون  يف  جديدة 
عبد  جمال  االأ�سري  دخل 
من  عاًما(،   47( الهور  الفتاح 
عامه  اخلليل،  حمافظة  �سكان 
�سجون  يف  التوايل  على   25
اعتقاله  منذ  وذلك  االحتالل، 
وهو   ،1997/01/11 بتاريخ 

حمكوم بال�سجن املوؤبد.
كما دخل االأ�سري علي �سليمان 

عاًما(،   58( ال�سفوري  �سعيد 
عامه  جنني،  خميم  �سكان  من 
يف  التوايل  على  الع�رضين 
منذ  وذلك  االحتالل،  �سجون 
اعتقاله خالل معركة وجمزرة 
 /4  /11 بتاريخ   ، جنني  خميم 
بال�سجن  حمكوم  وهو   ،2002
من  ويعترب  مرات،   5 املوؤبد 
قادة وموؤ�س�سى �رضايا القد�ض. 
حافظ  يا�رض  االأ�سري  ودخل 
من  عاًما(،   38( رحال  ح�سني 
عامه  جنني،  حمافظة  �سكان 
�سجون  يف  واالأخري  الع�رضين 

اعتقاله  منذ  وذلك  االحتالل، 
وقد   ،2002  /4  /11 بتاريخ 
مدار  على  للمطاردة  تعر�ض 
ولتحقيٍق  اعتقاله،  قبل  عامني 
اعتقاله  �سنوات  وخالل  قا�ٍض، 
من  ومتّكن  والدته،  فقَد 
واحل�سول  درا�سته  ا�ستكمال 
يف  ويقبع  البكالوريو�ض،  على 

�سجن "النقب".
توفيق  عالءالدين  االأ�سري  اأما 
من  عاًما(،   45( فريحات 
فدخل  جنني،  خميم  �سكان 
التوايل  على  الع�رضين  عامه 

وذلك  االحتالل،  �سجون  يف 
معركة  خالل  اعتقاله  منذ 
املخيم بتاريخ 11/ 4 /2002، 
املوؤبد،  بال�سجن  حمكوم  وهو 
وموؤ�س�سي  قادة  من  ويعترب 
كتائب �سهداء االأق�سى. ودخل 
االأ�سري عبد ال�سالم عبد  اأي�ساً 
عاًما(،   44( عودة  بني  الرحيم 
جنني،  حمافظة  �سكان  من 
التوايل،  على  الع�رضين  عامه 
وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/ 
4/ 2002، وهو حمكوم بال�سجن 

29 عاًما.   

تقرير علي �شمودي – 
جنني – القد�س 

رام اهلل- "القد�ض" دوت كوم- 
االأ�رضى  �سوؤون  هيئة  قالت 
واملحررين يف تقرير اأ�سدرته 
معتقل  اإدارة  اإن   ، اليوم 
"رميون" تهمل احلالة ال�سحية 
ال�سيئة لالأ�سري با�سم اأبو ظاهر 

)44 عاماً( من قطاع غزة، وال 
واأ�سارت  لعالجه.  تكرتث 
الهيئة اإىل اأن االأ�سري اأبو ظاهر 
�سنوات  اأربع  نحو  منذ  يعاين 
ومن  املريء،  يف  م�ساكل  من 
التهابات حادة يف املعدة، ومن 
�سعوبة يف بلع وه�سم الطعام، 
دائم،  ب�سكل  اأ�سود  دما  ويتقياأ 
 12 من  اأكرث  وزنه  من  وخ�رض 
من  اأي�ساً  وي�ستكي  كما  كغم، 

م�ساكل باالأ�سنان. واأ�سافت، اأن 
اإدارة معتقل  االأ�سري طلب من 
"رميون" اأكرث مرة، حتويله اإىل 
حالته  وت�سخي�ض  امل�ست�سفى 
موعد  وحتديد  يجب،  كما 
اإدارة  لكن  له،  لعملية جراحية 
كل  يف  ترف�ض  كانت  املعتقل 
امل�ست�سفى.  اإىل  نقله  مرة 
مت  عديدة  مطالبات  وبعد 
م�ست�سفى  اإىل  االأ�سري  نقل 

لكن  االإ�رضائيلي،  "�سوروكا" 
موؤقت،  ب�سكل  معاجلته  مت 
االحتالل  اأطباء  قام  حيث 
الدم  و�سحب  اأنبوب  باإدخال 
االأ�سود من ج�سده دون عالجه 
الهيئة.  وفق  ال�سليم،  بال�سكل 
بحاجة  االأ�سري  اأن  اإىل  الفتًة 
عملية  الإجراء  لتحويله  ما�سة 
وملتابعة  ممكن،  وقت  باأ�رضع 

حثيثة حلالته.

تقرير علي �شمودي – 
جنني – القد�س 

�سجون  يف  اأ�رضى  ثالثة  يوا�سل 
عن  املفتوح  اإ�رضابهم  االحتالل 
الطعام وهم: عماد �سواركه، و�سائد 
اأبو عبيد، وعّياد الهرميي. واأو�سح 
االأحد،  له  بيان  يف  االأ�سري  نادي 
من  عاًما(   37( �سواركه  االأ�سري  اأن 
اأريحا م�رضب عن الطعام منذ )27( 
يوًما، واالأ�سري اأبو عبيد )41 عاًما( 
وذلك  اأيام،  ت�سعة  منذ  جنني  من 
كذلك  االإداري،  العتقالهما  ا  رف�سً
 28( الهرميي  عّياد  االأ�سري  يوا�سل 
عن  اإ�رضابه  حلم  بيت  من  عاًما( 
ا  رف�سً وذلك  اأيام،   8 منذ  الطعام 

االأ�سري،  نادي  واأ�ساف  العتقاله. 
اأّن االأ�سري �سواركه يقبع يف زنازين 
"ع�سقالن" حيث جرى نقله  �سجن 
واأبو  "النقب"،  �سجن  من  موؤخًرا 
عبيد يقبع يف �سجن "النقب"، بينما 
زنازين  يف  الهرميي  االأ�سري  يقبع 

�سجن "عوفر".
يمُ�سار اإىل اأّن االأ�سري �سواركه اعتقله 
العام  متوز  �سهر  يف  االحتالل 
خمابرات  اأ�سدرت  وقد  املا�سي، 
االحتالل بحّقه ثالثة اأوامر اعتقال 
اإدارّي مدة كل منهما اأربعة �سهور، 
وهو اأ�سري �سابق اأم�سى ما جمموعه 
الع�رض  قرابة  االحتالل  �سجون  يف 
خلم�سة  واأب  متزوج  وهو  �سنوات، 
قد  كان  عبيد  اأبو  واالأ�سري  اأطفال. 

من  الثاين  ت�رضين  �سهر  يف  امُعتقل 
العام املا�سي، وحكم عليه االحتالل 
�سهور  اأربعة  ملدة  الفعلي  بال�ّسجن 
كمه  حمُ مدة  انتهاء  وبعد  ون�سف، 
جرى حتويله اإىل االعتقال االإدارّي، 
وعليه �رضع يف االإ�رضاب، علًما اأنه 
اأ�سري �سابق اأم�سى قرابة )12( عاًما 
يف �سجون االحتالل. كما اأن االأ�سري 
الذي  حلم  بيت  من  الهرميي  عّياد 
اأعاد االحتالل اعتقاله يف ال�ساد�ض 
بعد  اجلاري،  اأبريل  ني�سان/  من 
اأقل من �سهرين على االإفراج عنه، 
يف  �سنوات  اأم�سى  �سابق  اأ�سري  هو 
خا�ض  قد  وكان  االحتالل،  �سجون 
الطعام  عن  اإ�رضاًبا   2016 عام 

ا�ستمر ملدة )45( يوًما.

تقرير علي �شمودي
 

اقتحمت وحدات القمع "املت�سادا"، 
ق�سم "22" يف �سجن عوفر. واأ�سار 
اأن  اإىل  االأ�رضى،  اإعالم  مركز 

تفتي�ض  اأعمال  اأجرت  "املت�سادا" 
توتر  و�سط  الق�سم  يف  وا�سعة 
�سديد �ساد املكان، مما اأثار غ�سب 
متادي  من  حذروا  الذين  االأ�رضى 
اإدارة �سجون االحتالل با�ستهدافهم 

يقفوا  لن  اأنهم  موؤكدين  املتكرر، 
اإعالم  واأكد  االأيدي.  مكتويف 
االأ�رضى، وجود م�ساورات ف�سائلية 
على  الرد  �سبل  لتدار�ض  عوفر  يف 

االقتحامات املتكررة.
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ي�صتعد اللبنانيون ال�صتقبال �صهر رم�صان، لكن الظروف االقت�صادية واملعي�صية ال�صعبة 
وا�صتمرار جائحة كورونا، قد جتعل �صهر هذا العام، االأ�صعب على مّر ال�صنوات يف لبنان.

رم�صان »االأ�صعب«

.       اأزمة اقت�صادية هي االأ�صواأ منذ انتهاء احلرب االأهلية عام 1990 

 اللبنانيون ي�ضتقبلون ال�ضهر و�ضط اأزمات عديدة 

بريوت / نعيم برجاوي / االأنا�صول

يف  النا�س  حركة  تن�شط  ال�شهر،  حلول  وُقبيل 
ال�شلع  اأ�شعار  الرغم من غالء  فعلى  ال�شوارع، 
نف�شه  يحرم  اأال  البع�س  يُحاول  كبري،  ب�شكل 
اأو  الزينة  ب�رشاء  �شواء  ال�شهر،  حلول  فرحة 
املواد الغذائية ويعاين لبنان منذ اأكرث من عام 
اأزمة اقت�شادية هي االأ�شواأ منذ انتهاء احلرب 
االأهلية عام 1990، اأدت اإىل تراجع قيا�شي يف 
وانهيار  الدوالر،  مقابل  الوطنية  العملة  قيمة 
وزيادة  املواطنني،  ملعظم  ال�رشائية  القدرة 
املا�شية،  ال�شنوات  وبخالف  الفقر  معدالت 
العا�شمة  �شوارع  تُزّين  مل  بريوت  بلدية  فاإن 
االأخرى، يف ظل  املناطق  العديد من  وكذلك 
تق�شف مايل قا�ٍس فر�شته االأزمة االقت�شادية 
يقود هبوط العملة املحلية )اللرية(، االأزمات 
يبلغ  فبينما  لبنان؛  يواجهها  التي  االقت�شادية 
�شعر ال�رشف الر�شمي 1510 لرية، فاإن ال�شعر 

يف ال�شوق املوازية )ال�شوداء( 12800 لرية.

 الرتاويح باإجراءات

العام  هذا  اأبوابها  ف�شتفتح  امل�شاجد،  اأما 
ال�شتقبال امل�شلني خا�شة يف �شالة الرتاويح، 
اجلائحة،  من  وقائية  اإجراءات  �شمن  ولكن 
اتخذتها دار الفتوى، اأبرزها التباعد اجل�شدي 
واإلزامية ارتداء الكمامة ومن �شمن االإجراءات 
الوقائية ملنع تف�شي الوباء، اإح�شار كل م�شّل 
�شجادة �شالة خا�شة به، والتوقف عن ا�شتقبال 
اأماكن  واإغالق  ال�شن،  وكبار  والن�شاء  االأطفال 

الو�شوء، وحظر االعتكاف يف امل�شاجد.
وحتى م�شاء اجلمعة، �شجل لبنان نحو 492 األف 
و592  اآالف   6 بينها  كورونا،  بفريو�س  اإ�شابة 

األفاً،  ال�شفاء 399  بلغت حاالت  وفاة، يف حني 
اأما عدد الذين تلقوا اللقاح فبلغ 190 األفا وقال 
املواطن ال�شتيني طالل درو�س لالأنا�شول: اإنه 
»قبيل �شدور قرار اإقامة �شالة الرتاويح، فاإن 
ال�شماح  من عدم  قلقون  املواطنني  من  كثريا 
ال�شالة،  �شتقام  هلل،  واحلمد  لكن  بذلك.. 
و�شنلتزم باالإجراءات الوقائية«من جهته، عّب 
عامر ح�شان )خم�شيني( عن فرحته بال�شماح 
يف اإقامة �شالة الرتاويح، وقال: »اإن �شاء اهلل يف 
رم�شان �شن�شلي الرتاويح، ونلتزم باالإجراءات 

الوقائية املطلوبة«.

 تاأمني الطعام

كال�شوم  العبادة،  فرو�س  جانب  واإىل 
بتزيني  لبنان  يف  امل�شلمون  يهتم  وال�شالة، 
املاأكوالت  من  عدة  باأنواع  اإفطارهم  موائد 
ال�شعبة،  املعي�شية  الظروف  لكن  واحللويات، 
ويف  العادات  تلك  من  كبري  ب�شكل  حتد  قد 
املفت�س  مرعب،  ح�شن  ال�شيخ  قال   ، ت�رشيح 
العام امل�شاعد لدار الفتوى يف اجلمهورية، اإن 
ة نابعة عن جائحة  »رم�شان هذا العام فيه غ�شّ
ال�شيء  االقت�شادي  والو�شع  جهة،  من  كورونا 

الذي اأ�شاب املواطنني من جهة اأخرى«.
اللحوم  يتذوق  البع�س مل  اأن  »ن�شمع  واأ�شاف: 
منذ عيد االأ�شحى االأخري، اأي قبل 8 اأ�شهر«.. 
املعي�شية  املعاناة  حجم  مرعب  �رشح  هكذا 
ال�شكان وتابع: »بعدما  اأ�شابت كثريا من  التي 
كانت النا�س تهتم بتزيني موائد اإفطارها اأ�شبح 
»كنا يف  الطعام«واأو�شح:  تاأمني  االأ�شا�س  الهم 
�شهر  ال�شتقبال  امل�شجد  بزينة  نهتم  ال�شابق 
همنا  كل  اأ�شبح  اليوم  لكن  املبارك،  رم�شان 
كيف ميكن اأن نوؤّمن االأكل وال�رشب للنا�س التي 

هو  اليوم  اجلوع««هدفنا  مرحلة  يف  اأ�شحبت 
واالأ�شا�شية  ال�رشورية  النا�س  حاجيات  تاأمني 
من  كورونا  جائحة  من  وحفظهم  حياتهم،  يف 
هي  هذه  واأي�شاً،  والكمامة  التباعد  خالل 

ا�شتعداداتنا ل�شهر رم�شان املبارك«.
ووفق االأمم املتحدة، فاإن معدل الفقر ارتفع 
من  باملئة   55 لي�شمل   2020 عام  لبنان  يف 
ال�شكان، بينما تزايد معدل الذين يعانون الفقر 
 23 اإىل  باملئة   8 من  اأ�شعاف،  ثالثة  املدقع 
ارتفاعها  مرجح  املعدالت  هذه  لكن  باملئة، 
ويف  االقت�شادية  االأزمة  ت�شاعد  ا�شتمرار  مع 
االأغذية  منظمة  اأنذرت  املا�شي،  مار�س   23
انعدام  من  »فاو«،  املتحدة  لالأمم  والزراعة 
االأمن الغذائي يف لبنان، منّبهًة من �شري البالد 

نحو مزيد من الفقر واجلوع.

 رم�صان »االأ�صعب«

»رم�شان هذا العام خمتلف عن ال�شابق كثريا«، 
هذا ما قاله اأحمد حمامي )مواطن ثالثيني( 
يف حديثه لالأنا�شول عن ال�شعوبات املعي�شية، 
 3 بـ  ال�شكر  كيلو  ن�شرتي  كنا  »مثاًل  واأ�شاف: 
اآالف لرية )1.98 دوالرا وفق ال�شعر الر�شمي( 
اأما اليوم ي�شل �شعره اإىل 12 األف لرية )7.95 
الأ�شعار  بالن�شبة  احلال  وكذلك  دوالرات(، 
حمامي:  وت�شاءل  الغذائية«.  املواد  كافة 
»كيف �شيتمكن املواطن من تاأمني اإفطاره؟.. 
لالأ�شف الحظت اأن بع�س املواطنني متّنوا اأن 
و�شعهم  الأن  العام،  هذا  قلياًل  رم�شان  يتاأخر 
املعي�شي تعي�س جداً«واعتبت اأم فوؤاد )�شيدة 
قد  رم�شان  �شهر  اأ�شعب  »هذا  اأن  اأربعينية( 
مير علينا«، وقالت: »نحن يف االأ�شا�س نواجه 
ال�شلع، وال  الطعام و�رشاء  تاأمني  �شعوبات يف 

ت�شلنا م�شاعدات من اأحد«.
الرم�شانية يف  الزينة  بيع  ت�شهد حمال  وعادة 
بريوت، اإقباالً كثيفاً قبيل حلول �شهر رم�شان، 
ال�شابق،  عن  اختلف  العام  هذا  امل�شهد  لكن 
بح�شب جولة لفريق االأنا�شول على بع�س تلك 

املحال يف العا�شمة.
وقال »�شامي«، وهو موظف يف اأحد حمال بيع 
كان يزدحم حملنا  »�شابقاً  الرم�شانية:  الزينة 
بالزبائن ل�رشاء الزينة ا�شتقباالً لل�شهر الف�شيل، 
اأ�شبح  الزينة  �رشاء  على  االإقبال  اليوم  لكن 
�شئياًل«واأ�شاف ، اأن »االأزمة االقت�شادية اأّثرت 
ب�شكل كبري على عملنا، حيث مل نعد ن�شتطيع 
وانخف�شت  ال�شابق،  يف  كما  الب�شائع  تاأمني 

ن�شبة بيع الزينة، نظراً الرتفاع اأ�شعارها«.
�شومان، مديرة حمل  اأ�شارت مريفت  بدورها 
»ب�شبب  اأنه  اإىل  بريوت،  يف  الزينة  لبيع  اآخر 
الو�شع االقت�شادي تاأثر بيع الزينة ب�شكل كبري، 

»رغم  اأنه  اأ�شعارها«واأ�شافت  ارتفاع  ب�شبب 
ذلك فاإن بع�س النا�س يتوافدون ل�رشاء الزينة 
ولو بكمية اأقل عن ال�شابق، فهم يريدون اإدخال 
ال�رشور والبهجة على قلوب اأطفالهم يف حلول 
االأ�شعار  �شهر رم�شان، ونحاول مراعاتهم يف 
املعاناة  اإىل  امل�شتطاع«وباالإ�شافة  قدر 
انفجار  �شكل  كورونا،  وجائحة  االقت�شادية 
مرفاأ بريوت الذي وقع يف 4 اأوت 2020، �رشبة 
اإ�شافية للبنانيني حيث اأ�شفر عن م�رشع نحو 
ف�شال  اآخرين،  اآالف   6 واإ�شابة  �شخ�س،   200

عن دمار مادي هائل.
اخلالفات  تزال  ما  املعاناة،  تلك  كل  وو�شط 
لتحل  حكومة  ت�شكيل  دون  حتول  ال�شيا�شية 
الراهنة،  االأعمال  ت�رشيف  حكومة  حمل 
 6 بعد  ا�شتقالت  التي  دياب،  ح�شان  برئا�شة 
اأيام من االنفجار، يف بلد تت�شارع فيه م�شالح 

دول اإقليمية وغربية.

اأثارت انتقادات وا�صعة داخل وخارج الواليات املتحدة

قرارات اأنهى بها بايدن �ضيا�ضات ترامب 
نيويورك تاميز

تفجري »نطنز« باإيران متعمد 
ولإ�ضرائيل دور فيه

اإياد النابل�صي/ االأنا�صول

منذ دخوله البيت االأبي�س، يف 20 جانفي املا�شي، 
اتخذ الرئي�س االأمريكي، جو بايدن، �شل�شلة قرارات 
�شيا�شات  بها  اأنهى  اخلارجية،  ال�شيا�شة  تخ�س 
تبناها �شلفه دونالد ترامب )2017-2021(، واأثارت 
املتحدة  الواليات  وخارج  داخل  وا�شعة  انتقادات 
و�شملت قرارات بايدن ملفات متنوعة، منها اإحالل 
وحقوق  احلريات  واحرتام  واال�شتقرار،  ال�شالم 
الدين  اأ�شا�س  على  التمييز  ومكافحة  االإن�شان، 
والعرق، وحماربة التغري املناخي، ودعم منظمات 
العالقات  على  بع�شها  ركز  وبينما  املتحدة  االأمم 
فاإن  اأخرى،  ودول  املتحدة  الواليات  بني  الثنائية 
البع�س االآخر ذو تاأثري اأ�شمل، اإذ ي�شتهدف االإ�شهام 

يف حت�شني اأو�شاع العامل، وفق ر�شد لالأنا�شول.

        م�صاعدات الفل�صطينيني

اأعلنت اإدارة بايدن، يف 7 اأفريل اجلاري، اعتزامها 
والتي  الفل�شطيني،  لل�شعب  امل�شاعدات  ا�شتئناف 
الفل�شطينية  ال�شلطة  لرف�س  ترامب،  اأوقفها 
ال�شالم؛  الإحالل  القرن(  )�شفقة  ال�شيا�شية  خلطته 
و«منحازة«  الفل�شطينيني  بحق  »جمحفة«  لكونها 

لالإ�رشائيليني.
دوالر  مليون   85 املرتقب  املايل  الدعم  وي�شمل 
م�شاعدات مبا�رشة، و150 مليون دوالر لوكالة االأمم 
الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  لغوث  املتحدة 

)اأونروا(، بح�شب وزارة اخلزانة االأمريكية.

 »نووي« اإيران

اأبريل اجلاري، امل�شاركة يف  بداأت وا�شنطن، يف 6 
حت�رشها  فيينا  النم�شاوية  بالعا�شمة  مفاو�شات 
البنامج  حول  االتفاق  اإحياء  اإىل  وتهدف  اإيران، 
ال�شيما  العقوبات،  رفع  مقابل  االإيراين،  النووي 

االقت�شادية االأمريكية، عن طهران.
وهذا االتفاق وقعته اإيران والواليات املتحدة، 
واأملانيا،  رو�شيا  ال�شني،  فرن�شا،  بريطانيا، 
ترامب، عام 2018؛  وان�شحب منه   ،2015 عام 
اإيران  طموحات  لكبح  كاٍف  غري  اأنه  بدعوى 
)متتلك  اإ�رشائيل  منها  ت�شكو  التي  النووية، 
وغداة  وا�شنطن  حليفة  نووية(،  اأ�شلحة 
الوزراء  رئي�س  قال  فيينا،  مفاو�شات  انطالق 
اأي  اإن  نتنياهو،  بنيامني  املكلف،  االإ�رشائيلي 
اتفاق مع اإيران لن يكون ملزما لبالده. وتعتب 
العدو  االأخرى  الدولة  واإيران  اإ�رشائيل  كل من 

االأول لها.       

 عقوبات »اجلنائية«

اأعلنت وا�شنطن، يف 2 اأبريل اجلاري، رفع عقوبات 
فر�شها ترامب، يف �شبتمب املا�شي، على م�شوؤولني 
يف  الهاي  )مقرها  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف 
فاتو  للمحكمة،  العامة  املدعية  بينهم  هولندا(، 

بن�شودا.
وجلاأ ترامب لهذه العقوبات بعد اأن فتحت املحكمة 
حتقيقا يف معلومات عن جرائم حرب رمبا ارتكبها 
اآخر  وحتقيق  اأفغان�شتان،  يف  اأمريكيون  ع�شكريون 
يف جرائم حرب مفرت�شة يف االأرا�شي الفل�شطينية 

املحتلة ، التي ترف�س �شلطة املحكمة.

 تقرير خا�صقجي

�شمح بايدن، يف 26 فباير املا�شي، بن�رش ملخ�س 
ال�شحفي  مقتل  عن  االأمريكية  للمخابرات  تقرير 
بالده  قن�شلية  داخل  خا�شقجي،  جمال  ال�شعودي، 
باإ�شطنبول، يف 2 اأكتوبر 2018، بعد اأن رف�س ن�رشه 
عالقات  اإدارته  ن�شجت  الذي  ترامب،  جانب  من 

وثيقة مع ويل العهد ال�شعودي، حممد بن �شلمان.
�شعوديون  م�شوؤولون  يغتال  اأن  التقرير  وا�شتبعد 

خا�شقجي من دون �شوء اأخ�رش من »ابن �شلمان«، 
يف  واالأمن  اال�شتخبارات  اأجهزة  على  امل�شيطر 
و�شفته  ما  ال�شعودية  رف�شت  بينما  اململكة. 
بـ«التقييم ال�شلبي والزائف وغري املقبول« للتقرير، 
معتبة اأنه يحتوي على »معلومات وا�شتنتاجات غري 

دقيقة«.

 اتفاقية املناخ

عادت وا�شنطن، يف 19 فباير املا�شي، اإىل اتفاقية 
اأن ان�شحب  باري�س الدولية للمناخ لعام 2015، بعد 
منها ترامب ر�شميا، يف 4 نوفمب املا�شي؛ بدعوى 

اأن مكافحة تغري املناخ »مكلفة جدا«.

 ت�صنيف احلوثيني

رفعت وا�شنطن، يف 16 فباير املا�شي، جماعة 
قائمة  من  اإيرانيا،  املدعومة  اليمنية،  احلوثي 
ترامب،  اإدارة  فيها  اأدرجتها  اأن  بعد  االإرهاب، 
اأن  بايدن  اإدارة  وتاأمل  املا�شي  جانفي   19 يف 
ت�شهم هذه اخلطوة يف اإجناح امل�شاعي الدولية 
للتو�شل اإىل اتفاق �شيا�شي ينهي احلرب القائمة 
 7 نحو  منذ  احلكومية،  والقوات  احلوثيني  بني 
يف  اإن�شانية  اأزمة  اأ�شواأ  خلفت  والتي  �شنوات، 

العامل.

 جدار املك�صيك

األغت اإدارة بايدن، يف 11 فباير املا�شي، متويل 
ترامب،  بداأه  املك�شيك  مع  حدودي  جدار  بناء 
اإىل  النظاميني  غري  املهاجرين  تدفق  لوقف 
بالده واأعلن ترامب، يف 2019، حالة طوارئ على 
احلدود اجلنوبية، ما �شمح له بتجاوز الكونغر�س 
بناء  على  فاأنفق  الع�شكري،  التمويل  وا�شتخدام 
اجلدار نحو 25 مليار دوالر، حتى انتهاء واليته.

تاميز«  »نيويورك  �شحيفة  قالت 
ال�رشر  اإن  االإثنني،  االأمريكية، 
الذي حلق مبن�شاأة »نطنز« النووية 
انفجار  عن  ناجم  االإيرانية، 
دورا  هناك  واإن  متعمد،  كبري 
»اإ�رشائيليا« فيه وذكرت ال�شحيفة 
يف تقرير مو�شع، اأن »انقطاع التيار 
الكهربائي )باملن�شاأة( بدا اأنه جنم 
عن تفجري خمطط له عمدا �رشب 
يف  اليورانيوم  تخ�شيب  موقع 
»قال  االأحد«واأ�شافت:  يوم  نطنز 
اأمريكيني  ا�شتخبارات  م�شوؤولو 
اإن  ت�شمهم(  )مل  و«اإ�رشائيليني« 
)يف  »اإ�رشائيليا«  دورا  هناك 

التفجري(«.
م�شوؤويل  اثنان من  »قال  واأردفت: 
على  اطلعا  الذين  املخابرات 
انفجار  اإنها جنمت عن  االأ�رشار، 
كبري دمر ب�شكل كامل نظام الطاقة 
الداخلي امل�شتقل، املحمي ب�شدة، 
اأجهزة  )بالطاقة(  يزود  والذي 

االأر�س  حتت  املركزي  الطرد 
لليورانيوم«وتابعت:  املخ�شبة 
ت�شمهما(  )مل  امل�شوؤوالن  »قال 
اإ�رشائيلية  عملية  و�شف  يف 
�رشبة  وجه  االنفجار  اإن  �رشية، 
اإيران على تخ�شيب  قا�شية لقدرة 
ت�شعة  ي�شتغرق  وقد  اليورانيوم، 
اإنتاج  ال�شتعادة  االأقل  على  اأ�شهر 
املنظمة  رئي�س  نطنز«وو�شف 
علي  الذرية،  للطاقة  االإيرانية 
وقع  الذي  التفجري  �شاحلي،  اأكب 
االأحد،  النووية،  »نطنز«  مبن�شاأة 
مل  بينما  التخريبي«،  بـ«العمل 
عن  مب�شوؤوليتها  اإ�رشائيل  تعرتف 

احلادث.
تاميز«،  »نيويورك  �شحيفة  لكن 
الفور  على  يت�شح  »مل  اإنه  قالت 
اإن كانت اإدارة جو بايدن قد تلقت 
نطنز  عملية  ب�شاأن  م�شبًقا  بالًغا 
وزير  زيارة  �شباح  حدثت  التي 

الدفاع االأمريكي لويد اأو�شنت.
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 
ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 

املادة 412 من ق.اإ.م واإ
نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  

اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة ال�ضيدة : ها�ضمي �ضعاد 

العنوان : 129 ديار الباهية املدنية �ضيدي احممد اجلزائر 
�ضد ال�ضيد : بلعيد اأحمد 

العنوان : ال�ضبالة 
بناءا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد ، ق�ضم : �ضوؤون اال�رشة بتاريخ : 11/07/07 ، فهر�س رقم : 11/04383 

، رقم اجلدول : 11/01279 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2013/03/21 ، حتت رقم : 2013/542
بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2021/04/06 ، حتت رقم 

 21/02066 :
وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اعاله 

لفائدة :ها�ضمي �ضعاد 
�ضد : بلعيد اأحمد  

 و اإلزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره  : 2.104.078.94دج 
و الذي ميثل قيمة ال�ضيك + تعوي�س و مبلغ الكفالة و م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية   للمح�رش الق�ضائي 

و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

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

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

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر0673.83.51.03

املواد 412/4 و 612 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

االأ�ستاذة زغال�س المية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 61 80 023 17
اعالن عن بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني 

�سقة �سكنية مملوكة يف ال�سيوع  
املادة 749 و 750من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

مكتب التوثيق لالأ�ستاذ م�سكني عادل
املوثق ب /139 �سارع علي رملي بوزريعة)اجلزائر(

رمز : 4261
ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة  امل�سماة »لومبارديا«

راأ�سمالها االجتماعي : 10.000.000 دج
الكائن مقرها االجتماعي ب :

احلو�سني القطعة رقم 18 جزء 18 ب 51 العمارة 18 ب مكتب رقم 02 الطابق اخلام�س
العا�سور والية اجلزائر

�سجل جتاري رقم : 18 ب 1013619-00/16

تعديل القانون االأ�سا�سي
- مبوجب عقد تلقيناه نحن املوثق املم�ضي ا�ضفله بتاريخ 2020/12/02 و م�ضجل يف اأوانه

01-مت تو�ضيع املو�ضوع االجتماعي لل�رشكة باإ�ضافة الن�ضاطات التالية : 
- �ضنع الغرف ال�ضحراوية و البنايات املعدنية اجلاهزة االأخرى )109115(  

- االإنتاج ال�ضناعي ملجموعات التاأثيث من اخل�ضب لال�ضتعمال املنزيل اأو الفندقي )110203( 
- �ضنع االأثاث من اخل�ضب للجماعات )110204(

02- حتويل املقر االجتماعي لل�رشكة من عنوانه احلايل اىل العنوان التايل : 
مكتب يحمل الرقم 01 ، بالطابق الثامن اجلهة اليمنى للعمارة رقم 33 العا�ضور ، واد الرمان م�رشوع URBA 2000  ، اجلزائر 

والباقي بدون تغيري 
�ضتودع ن�ضختان من هذا العقد باملركز الوطني لل�ضجل التجاري لوالية اجلزائر  . 

بتاريخ الثاين ع�رش من �ضهر اأفريل   �ضنة الفني و واحد وع�رشون :2021/04/12
اخت�ضا�س  دائرة   ، القليعة  تيغزة حم�رش ق�ضائي مبحكمة  الدين  / ن�رش  االأ�ضتاذ  نحن 

جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�ضفله .
بطلب من ال�ضيد)ة( : بو�ضعادة حممود 

ال�ضاكن)ة( ب : حي بن طلحة رقم 17 براقي 
  و املتخذ موطنه املختار مبكتب االأ�ضتاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�ضائي مبحكمة 

القليعة
�ضد ال�ضيدة )ة( : �ضحراوي �رشيف

ال�ضاكن )ة( ب : 196 م اأرا�ضبي فيال رقم 173 بلدية الكاليتو�س 
حاليا موقوف باملوؤ�ض�ضة العقابية بالقليعة 

االإدارية و  و  االإجراءات املدنية  االإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون  بعد 
عمال باأحكامها 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة احلرا�س ، ق�ضم اجلنح ، بتاريخ 20/07/08 ، حتت 
رقم الفهر�س 20/02598 رقم اجلدول 20/00294 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة 

من طرف حمكمة احلرا�س ، بتاريخ 2021/01/05 حتت رقم الت�ضليم 2021/04 
بناء على حم�رش عدم وجود املحرر من طرف االأ�ضتاذة / اكاور كهينة ، حم�رش ق�ضائية 

مبحكمة احلرا�س ، بتاريخ 2021/02/02 

بالوفاء  التكليف  ت�ضليم   ، بالوفاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حما�رش  على  بناءا 
بوا�ضطة ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم RR00276010642 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 

2021/02/25
بالوفاء   والتكليف  ت�ضليم   ، بالوفاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حما�رش  على  بناءا 

املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2021/03/31
بالوفاء    التكليف  ت�ضليم   ، بالوفاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حما�رش  على  بناءا 

املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة     بتاريخ 2021/03/31
و مبوجب االأمر ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة القليعة  بتاريخ 2021/04/05 ، و الذي 
يرخ�س للمح�رش الق�ضائي بن�رش م�ضمون حم�رش تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد 

اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
كلفنا ال�ضيد )ة( : �ضحراوي �رشيف ، ال�ضاكن )ة( ب : 196 م اأرا�ضبي فيال رقم 173 بلدية 

الكاليتو�س ، حاليا موقوف باملوؤ�ض�ضة العقابية بالقليعة 
اأربعون الف و مائتان دينار جزائري    بان ي�ضدد بني اأيدينا مبلغ خم�ضة مائة وواحد و 

)541.200.00 دج(  و الذي ميثل مبلغ مقابل التعوي�س  م�ضاف اإليه اأتعاب التنفيذ .
و نبهنا ال�ضيد )ة( : �ضحراوي �رشيف ، باأن له اأجل خم�ضة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي 
بكافة  عليه جربا  نفذ  اإال  و  باجلريدة  بالوفاء  التكليف  ن�رش م�ضمون  تاريخ  من  ابتداءا 

الطرق القانونية .

اجلزائر  ق�ضاء  جمل�س  اخت�ضا�س  لدى  الق�ضائية  املح�رشة  المية  زغال�س   / االأ�ضتاذة  مكتب 
با�ضطا علي باب  الكائن مكتبها برقم 03 �ضارع  الوادي  املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب 

الوادي املوقعة اأدناه 
لفائدة ورثة املرحومة دراجي �ضفية و هم : ناجي فايزة – ناجي رفيق

العنوان : 03 �ضارع با�ضطا علي باب الوادي اجلزائر 
ب�ضفتهما مالكني يف ال�ضيوع 

بينهم وبني :01-ورثة املرحومة دراجي �ضفية من ابنها املتويف بعدها دراجي فاحت  و هم : والده 
ناجي عمر 186 �ضارع القن�ضلية بولوغني اجلزائر عمر 

العنوان : 110 �ضارع ح�ضيبة بن بوعلي اجلزائر
02/اأرملته ا�ضالة عن نف�ضها و نيابة عن اأبنائها الق�رش : مزوي را�ضية اأبنائه : ناجي �ضفية ، 

ب�رشى ، هديل ،حممد ، مونية ( 
العنوان : 03 �ضارع با�ضطا على باب الوادي اجلزائر 

و تنفيذا للحكم ال�ضادر عن حمكمة باب الوادي – الق�ضم العقاري -* بتاريخ : 2018/07/10 
رقم اجلدول : 01497 / 18 رقم الفهر�س 02394/ 18 املمهور بال�ضيغة التنفيذية و القا�ضي يف 
منطوقه : » ...بيع العقار الكائن ببلدية باب الوادي �ضارع با�ضطا على رقم 03 الطابق االأر�ضي 
املتكون من اأربعة غرف ،مطبخ ، مرحا�س ، وملحقات مب�ضاحة تقدر ب 56 مرت مربع و ن�ضبة 
5/1000 من االأجزاء امل�ضرتكة الذي ي�ضكل القطعة رقم 04 ب�ضعر افتتاحي قدره ثمانية ماليني و 

اربعمائة و اثنان و ثالثون الف و مائة دينار جزائري 8.432.100.00 دج ...«
بناء على حم�رش اإيداع  قائمة �رشوط بيع املودع امام رئي�س اأمناء  �ضبط حمكمة باب الوادي  
بتاريخ 2019/05/19 ، حتت رقم 19/05 و املوؤ�رش عليها من طرف ال�ضيد رئي�س حمكمة باب 

الوادي  بنف�س التاريخ 
نعلن للجمهور انه �ضي�رشع يف بيع العقار املبني ادناه باملزاد العلني الأعلى عر�س و اخر مزايد 
مبحكمة باب الوادي ق�ضم البيوع العقارية بتاريخ 2021/05/07على ال�ضاعة 10:30 �ضباحا قاعة 

اجلل�ضات رقم 02
التعيني : 

والية  االأر�ضي  الطابق   03 رقم  علي  با�ضطة  �ضارع  الوادي  باب  ببلدية  لل�ضكن  خم�ض�س  حمل 
اجلزائر ، امل�ضتمل على �ضقة تتكون من اأربعة 04 غرف مطبخ ، مرحا�س ، و ملحقات تقدر 
 )  1000/05( االلف  من  اأجزاء  خم�ضة  ن�ضبة  و   ) م2   56( مربع  مرت  خم�ضني  و  ب�ضت  م�ضاحتها 
امل�ضهر  للتق�ضيم  الو�ضفي  البيان  ح�ضب   04 رقم  القطعة  ت�ضكل  التي  و  امل�ضرتكة  االأجزاء  من 
باملحافظة العقارية باجلزائر بتاريخ 1984/09/17 جزء 147 رقم 21 ق�ضم 05 جمموعة ملكية 
رقم 44 و املعدل مبوجب عقد م�ضهر بتاريخ 29 جوان 2008 حجم 331 رقم 97 و كما يوجد هذا 

العقار و ميتد و ي�ضرت�ضل مع جميع منافعه و مرافقه من غري ا�ضتثناء او حتفظ.
الثمن االأ�ضا�ضي : ت�ضتقبل املزايدات على اأ�ضا�س �ضعر افتتاحي الذي حدده اخلبري االأ�ضتاذ / 
فرحات مهدي و الذي قدره 8.432.100.00 دج ثمانية ماليني و اربعمائة و اثنان و ثالثون الف 

و مائة دينار جزائري و ذلك ح�ضب احلكم امل�ضار اليه اأعاله 
�رشوط البيع 

اإ�ضافة اىل �رشوط  املذكورة يف قائمة  �رشوط البيع امل�ضار اليها اأعاله  فانه يتعني على الرا�ضي 
عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�ضة  5/1 الثمن زائد حقوق الت�ضجيل و اال�ضهار و احلقوق 

التنا�ضبية و يدفع باقي املبلغ يف اجل اأق�ضاه 08 اأيام ، املوالية لر�ضو املزاد .
ال ميكن ان تكون املزايدة باأقل من 10.000 دج ع�رشة االف دينار جزائري و ت�ضبح الأكرب عر�س 

و الأخر مزايد و ال ي�رشح بها اال بعد النداء ثالث مرات متتالية 
- مع اقت�ضار املزايدة على ال�رشكاء يف ال�ضيوع وذلك ح�ضب احلكم القا�ضي بالبيع و املذكور 

اأعاله .
فعلى الراغب يف املزايدة االطالع على قائمة �رشوط البيع باأمانة �ضبط حمكمة باب الوادي اأو 

مبكتب املح�رش الق�ضائي الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .
املح�سرة الق�سائية

ANEP N°:  2131002602الو�سط:2021/04/13
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ميلود ولد �سديق حملل �سيا�سي واأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية

االقرتاع املفتوح اأح�ضن طريقة لالنتخاب     
•     اأغلبية النا�س غري 

مهتمة بالت�سويت ال على 
القوائم احلزبية وال على 

القوائم احلرة يف االنتخابات 
الت�سريعية. ملاذا؟ 

 طرق الت�صويت يف االنتخابات 
تكون اإما للقوائم املفتوحة اأو 
واحلزبية  احلرة  اإما  املغلقة 
�صيا�صية  مكونات  فهذه 
حر  واملنتخب  عليها  ن�صوت 

يف  واجلديد  اختياراته  يف 
االقرتاع  هو  االنتخابات  هذه 
ال�صابق  عك�س  املفتوح 
)القائمة(  املغلق  االقرتاع 
االنتخاب  الأن  اأح�صن  وهذا 

نريده  الذي  لل�صخ�س  يكون 
ذيل  كان يف  ولو  مبا�رشة حتى 
الذي  الدافع  اأن  اإال  القائمة 
يف  يكمن  مبالني  غري  جعلهم 
تر�صبات املا�صي وال جديد يف 

لي�س  الربملان  اأن  وهو  االأفق 
له اأي تاأثري يف اأحداث الفارق 
التنفيذية  بال�صلطة  مقارنة 
وهي مرتع للمال الفا�صد )هذا 

ت�صور النا�س(.     

 حممد حديبي نا�سط �سيا�سي وبرملاين �سابق

الف�ضاد ال�ضيا�ضي �ضبب فرار املواطنني من االنتخاب  
 حممد بو�سياف حملل �سيا�سي

التمثيل ال�ضعبي يحتاج اإىل م�ضداقية وفعالية ال�ضخ�ص املر�ضح ذاته   
يف  الت�سويت  تف�سل  •   هل 
االنتخابات الت�سريعية على 

القوائم احلرة اأم القوائم 
احلزبية وملاذا؟

      اأعتقد اأن عدم تطهري ال�صاحة ال�صيا�صة 
خرب  الذي  واحلزبي  ال�صيا�صي  الف�صاد  من 
العملية ال�صيا�صية جعل من املواطنني يفرون 
من االنخراط يف العمل ال�صيا�صي وعليه فاإن 
�صوهت  التي  االأحزاب  عن  اآخر  بديل  اأي 
�صوف يكون مالذا للمواطن لالنخراط فيه.. 
و�صرنى حجم القوائم االنتخابية احلرة يرتفع 
وهروب  وعددها  تناف�صها  يف  مذهل  ب�صكل 

منا�صلني من اأحزابهم اإىل القوائم احلرة وهو 
القوائم  ل�صالح  تتغري  اخلريطة  �صيجعل  ما 
فا�صدة  باتت  التي  لالأحزاب  كعقاب  احلرة 
الن�صايل  احل�س  ترقية  وعدم  ممار�صتها  يف 
ملنا�صليها وفر�س قيم اأخالقية و�صيا�صية يف 

خطاباتها وممار�صاتها. 

االأكرث  القوائم  هي  •     ما 
حظا يف االنتخابات 

الت�سريعية املقبلة، احلزبية 
اأم احلرة وملاذا؟

ال�صعبي  التمثيل  ق�صية  حتتاج 
الدولة  موؤ�ص�صات  م�صتوى  على 
اإىل م�صداقية وفعالية كبرية من 
هذا  للعب  املر�صح  ال�صخ�س 
�صابقة  مرحلة  وكانت يف  الدور، 
بو�صفها  احلزبية،  القنوات 
وبرامج،  اأفكارا  يحمل  و�صيطا 
املواطنني  جموع  حولها  تنتظم 
تعددية  جت�صد  تناف�صية  لتحقيق 
�صيا�صية  ونخبا  قيادات  تفرز 
الدميقراطية  م�صتوى  تعك�س 
لكن   ، ذاك  اأو  البلد  هذا  يف 
بع�س  اأ�صابتها  الطريقة  هذه 
الت�صوهات ب�صبب االحتكار الذي 
متار�صه القيادات احلزبية يف حق 

ال�صباب وارتهان االإرادة ال�صعبية 
وتعطيل الطاقات احلية للمجتمع 
والف�صاد  ال�رشاعات  خالل  من 
ال�صيا�صي داخل هذه التنظيمات، 
وكذلك ب�صبب غزو املال الفا�صد 
ال�صيا�صية  بالعملية  واالنحراف 
الفا�صدين  مكانة  تعزيز  اإىل 
تردي  اأن  كما  املجتمع،  يف 
من  ال�صيا�صية  النخب  م�صتوى 
بالدهم  واقع  ا�صتيعاب  حيث 
وتق�صريهم يف طرح احللول جعل 
بقيادة  تنفرد  التنفيذية  الهيئة 
املواطن  �صوت  وتغيب  الدولة 
تطرح  بداأت  االعتبارات  هذه   ،
جناعة   م�صاألة  كله  العامل  يف 
الدفاع  يف  احلزبية  القنوات 
واإنفاذ  املواطنني  م�صالح  عن 
البدائل  تطرح  وبداأت   ، اإرادتهم 
ال�صتالم  التنظري  خالل  من 
حركات  عرب  ل�صاأنه  املواطن 

و�صائل  تطور  مع  خا�صة  �صعبية 
باتت  التي  والتوا�صل  االت�صال 
لهذه  املعنوية  امل�صالح  تهدد 
وفتحت  ال�صيا�صية  التنظيمات 
القوى  اأمام  وا�صعا  املجال 
ال�صعبية لتواجه م�صريها. قانون 
االنتخابات لـ 2021 واإن مل يتخل 
عن احلزبية كاأداة لتن�صيط احلياة 
االنتخاب  خالل  من  ال�صيا�صية 
على القائمة املفتوحة، فاإنه فتح 
املواطنني  اأمام  وا�صعا  املجال 
وحتى  االنتقاء  عملية  ملبا�رشة 
القوائم  عرب  امل�صاركة  تو�صيع 
احلرة التي اأبانت عن رغبة كبرية 
احلزبية  لتجاوز  املواطنني  من 
مرحلة  تعي�س  اأنها  يبدو  التي 
ح�صا�صة قد تنهي دورها اأو على 
التي  الوظيفية  حالة  تنهي  االأقل 
املواطنني  �صفو  وتعكر  تالزمها 
حتى  العزوف،  نحو  وتدفعهم 

جتديد  يف  ال�صعب  رغبة  اأن 
من  ومعاقبة  ال�صيا�صية  الطبقة 
ال�صلطة  تلقفتها  اإرادته  اأهانوا 
تكون  قد  اآلية  اإىل  وج�صدتها 
هي االأجنع يف هذا الظرف على 
التنظيمات  هذه  تاأخذ  اأن  اأمل 
من  وت�صلح  الدر�س  ال�صيا�صية 
املواطنني  اإرادة  وتهيكل  �صاأنها 
يف قنوات ت�صهل ان�صيابية العملية 
املجتمعي  واحلوار  ال�صيا�صية 

عرب موؤ�ص�صاته املدنية.

اإح�ضائيات وباء كورونا يف اجلزائر
ت�سجيل 129 اإ�سابة جديدة بكورونا يف اجلزائر

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 107

ت�سجيل 4 وفيات بكورونا رحمهم اهلل

احلاالت املتواجدة يف العناية املركزة: 19

�سمن العدد اجلديد من �سرب االآراء االأ�سبوعي الذي تنجزه »الو�سط« ال�ستبيان ما يفكر فيه اجلمهور كانت الفر�سة ال�ستطالع اآراء اجلزائريني حول جانب 
من نواياهم االنتخابية مبنا�سبة االنتخابات الت�سريعية املقبلة التي ت�سهد اإقباال كبريا على الرت�سح �سمن القوائم احلرة اإىل درجة تراجع القوائم احلزبية 

عما كانت عليه منذ �سنوات يف ظل تراجع عام عن االهتمام باالنتخابات وبال�ساأن ال�سيا�سي. ي�ساف اإىل ذلك التعديالت اجلديدة التي يحتويها قانون النظام 
االنتخابي التي �سمحت باالختيار املفتوح �سمن القائمة املغلقة احلزبية اأو احلرة. وهو ما �سجع تزايد عدد القوائم احلرة.

ذهب  العام  االجتاه  اأن  ونالحظ 
هذه املرة اإىل اأن م�صاألة االختيار 
والقوائم  احلزبية  القوائم  بني 
اأ�صا�صيا  اأمرا  لي�صت  احلرة 
فامل�صتجوبون ال يرون يف الغالب 
املوقف  وهذا  بينهما  فرقا 
ي�صمر موقفا اآخر وهو اأن ظهور 
لن  القوة  بهذه  احلرة  القوائم 
من  املواطنني  موقف  من  يغري 
الالمباالة  وهو  اأال  االنتخابات 
لي�صت  االنتخابات  اأن  واالعتقاد 

مفتاح  هي  لي�صت  اأو  اأولوية 
اأن  بالرغم من  تطلعاتهم  حتقيق 
ح�صب  اجلديد،  الت�صويت  نظام 
مينح  الد�صتوريني،  اخلرباء 
ميكنه  اإذ  للناخب  اأكرب  حرية 
خيارات  هيمنة  من  اخلروج  من 
املرت�صحني  ترتيب  يف  احلزب 
واختيار منتخبيه املف�صلني دون 
اأن يختار القائمة كلها بال�رشورة. 
اأن  ميكن  باملقابل،  اأنه  غري 
بالقوائم  االهتمام  اأن  نالحظ 

احلزبية  القوائم  من  اأكرب  احلرة 
وهذا يعك�س اإىل حد ما ال�صورة 
التي انتهى اإليها اجلزائريون عن 
ورائه  ومن  ال�صيا�صي  احلزب 
كما  اجلزائرية  احلزبية  التجربة 
حدث  الذي  التحول  على  يوؤ�رش 
اجلماعي  ال�صيا�صي  الوعي  يف 
ال  انتقالية  مرحلة  يعي�س  الذي 
يعرتف فيها باخلارطة ال�صيا�صية 
التقليدية دون اأن يجد لها بديال 
اأح�صن  يف  يلجاأ  لذا  مطمئنا، 

دون  احلرة  القوائم  اإىل  االأحوال 
اإىل  عام  ب�صكل  ويتجه  احلزبية 
نف�صه.  باالختيار  االهتمام  عدم 
الذي  الراأي  ا�صتطالع  ك�صف 
اأف�صلية  حول   « »الو�صط  اأجرته 
احلزبية  القائمة  على  االنتخاب 
االنتخابات  يف  احلرة  والقائمة 
اأن  غري  املقبلة  الت�رشيعية 
نحو  توجها  تظهر  مل  النتائج 
االختيار بني النوعني من القوائم 
بل ذهبت اإىل تغليب موقف عدم 

اأ�صا�صه.  من  باالختيار  االهتمام 
يف هذا اال�صتطالع قمنا بدرا�صة 
االجتماعي  الو�صط  من  عينة 
م�صتجوب   1300 يف  تتمثل 
العمرية  الفئات  خمتلف  من 
يف  وخمت�صون  اأئمة  بينهم  من 
�صيا�صيون  واأخ�صائيون  القانون 
بني  الت�صويت  اجتاهات  حول 
احلرة  والقوائم  احلزبية  القوائم 
اأن  الدرا�صة  وقد تبني من خالل 
املواطنني  من   %94  .20 ن�صبة 

القوائم  اأن  اأكدوا  امل�صتجوبني 
القوائم  من  اأف�صل  احلرة 
اأفادت  املقابل  ويف  احلزبية 
املواطنني  من   %10.32 ن�صبة 
اأن القوائم احلزبية  امل�صتجوبني 
بينما  احلرة  القوائم  من  اأف�صل 
ك�صفت الدرا�صة اأن الن�صبة االأكرب 
امل�صتجوبني  من   %68.75 وهي 
االإطالق  على  مهتمة  غري 
مب�صاألة االختيار بني النوعني من 

القوائم.  

االأحرار و  االأحزاب  قوائم  بني  يختارون  ال  اجلزائريني  % من   68.75
.          %10.32 مع القوائم احلزبية .        20.94 % مع القوائم احلرة 

�سرب االآراء "الو�سط"

الربملاين ال�سابق الهواري تيغر�سي 

القوائم احلرة �ضتنتج خارطة �ضيا�ضية جديدة 

هواري  ال�صابق  الربملاين  الع�صو  ف�صل 
للمرت�صحني  القوية  امل�صاركة  تيغر�صي 
اال�صتحقاقات  يف  احلرة  القوائم  �صمن 

الت�رشيعية املقبلة باملقارنة مع االنتخابات 
ال�صابقة وا�صفا اإياها بالظاهرة ال�صحية من 
خاللها  من  ميكن  والتي  ال�صيا�صي  اجلانب 
اإعادة االعتبار للفعل ال�صيا�صي يف املرحلة 
القادمة ويف ت�رشيح للو�صط توقع تيغر�صي 
خمتلفة  �صيا�صية  خارطة  تكوين  اإمكانية 
عن ال�صنوات املا�صية يف الربملان اجلديد 

انطالقا من امل�صاركة القوية لهذه الرتكيبة 
اأن  مو�صحا  احلرة  القوائم  من  اجلديدة 
م�صاركة املجتمع املدين يف اال�صتحقاقات 
القادمة هي بداية لتجربة مهمة للمنظومة 
عن  للتعبري  طريقة  اأنها  معتربا  الت�رشيعية 
الراأي وتقدمي مقرتحات بكل حرية من اأجل 
يف  �صيا�صية  خريطة  اإعداد  يف  امل�صاهمة 

املرحلة القادمة بالرغم من احتمالية عدم 
الفوز بالنظر للمناف�صة القوية مع االأحزاب 
 . االنتخابي  وعاوؤها  لديها  التي  ال�صيا�صية 
�صمن  القوية  امل�صاركة  اأن  تيغر�صي  واأكد 
االأحزاب  النغالق  راجع  احلرة  القوائم 
ال�صيا�صية على نف�صها وعدم القيام بدورها 
ال�صعب  م�صاغل  بنقل  يتعلق  فيما  احلقيقي 

�صيا�صي  برنامج  لغياب  م�صريا  ومعاناته 
وا�صح املعامل حلد االآن على م�صتوى هذه 
مع  م�صداقيتها  تفقد  جعلها  االأحزاب مما 
املواطن ومن جهة اأخرى يرى تيغر�صي اأن 
القوائم احلرة ميكن اأن تكون بديال لالأحزاب 
واأن  خا�صة  القادمة  املرحلة  يف  ال�صيا�صية 
بنف�س  قائمة  مازالت  ال�صيا�صية  االأحزاب 

بنف�س  االأ�صخا�س  نف�س  ويديرها  الوجوه 
يتوقع  ما  الكال�صيكية على عك�س  الطريقة 
اأن تقوم به القوائم احلرة فيما يتعلق باإعداد 
امل�صاهمة  �صاأنها  من  قوية  �صيا�صية  برامج 
فعال يف بناء منتوج �صيا�صي عو�صا من كلمة 

رئي�س اجلمهورية حلد قوله .
 برتال �سيماء/�سارة يوبي  



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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