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خروج تدريجي من احلجر ال�صحي
.      اإعداد دليل للقواعد ال�شحية اخلا�شة بكل قطاع

تو�شحت معامل خارطة طريق احلكومة يف التخل�ص من اأعباء احلجر ال�شحي بعد توفر موؤ�شرات حت�شن 
احلالة ال�شحية العامة حيث حدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، خريطة طريق للخروج من احلجر 
ال�شحي  التي تعي�شه اجلزائر منذ مار�ص الفارط ، ب�شفة تدريجية ومرنة بداية من تاريخ 14 جوان، 

ومت اإعداد هذه اخلريطة  على اأ�شا�ص التو�شيات املقدمة من طرف ال�شلطة ال�شحية، حيث اأعطت فيها 
الأولوية لعدد من الأن�شطة وفق اأثرها القت�شادي والجتماعي وخطر انتقال عدوى فريو�ص كورونا 

مايلزم كل قطاع  اإعداد دليل للقواعد ال�شحية التي يتعني المتثال لها، وو�شع نظام معزز للمراقبة 
ال�شحية يقوم على اأ�شا�ص اإ�شرتاتيجية الك�شف الـمبكر

باية ع

�أنه  �لأول  �لوزير  مل�صالح  بيان  و�أو�صح 
رئي�س  تبون،  �ملجيد  بتعليمات  عبد 
جر�د،  �لعزيز  عبد  حدد  �جلمهورية، 
للخروج  طريق  خريطة  �لأول،  �لوزير 
من �حلجر، ب�صفة تدريجية ومرنة يف �آن 
و�حد بد�ية من تاريخ 14 جو�ن �لقادم ، 
�أعطيت فيها �لأولوية لعدد من �لأن�صطة 
و�لجتماعي  �لقت�صادي  �أثرها  وفق 
وقد   19 ـ  كوفيد  عدوى  �نتقال  وخطر 
�أ�صا�س  �خلريطة  على  هذه  �إعد�د  مت 
�ل�صلطة  طرف  من  �لـمقدمة  �لتو�صيات 
�ل�صحية، تن�س، عالوة على �إعد�د دليل 
�لمتثال  يتعني  �لتي  �ل�صحية  للقو�عد 

على  ن�صاط،  و  قطاع  لكل  بالن�صبة  لها، 
و�صع نظام معزز للمر�قبة �ل�صحية يقوم 
على �أ�صا�س �إ�صرت�تيجية للك�صف �لـمبكر 

و�لـمدعم بفح�س ��صتهد�يف
�حل�صبان  يف  �خلريطة  هذه  و�صياأخذ 
�مل�صتوى  على  �لوبائية  �لو�صعية  تطور 
خالل  من  ولية  كل  وح�صب  �لوطني 
معدل  ول�صيما  �ل�صلة،  ذ�ت  �لـموؤ�رش�ت 
�ليومي  و�لتدفق  للفريو�س  �لتكاثر 
كما  �لـم�صجلة  �جلديدة  �لعدوى  حلالت 
قائمة  تقييم  كذلك  �حل�صبان  يف  ياأخذ 
�ل�صحي  �حلجر  برفع  �لـمعنية  �لوليات 
ح�صب  يوما   15 كل  ومر�جعتها  �جلزئي 
�لـمعايري �لالزمة بغر�س �لتحقق من �أن 
�لتد�بري �لتي مت و�صعها ل ت�صجع خطر 

�نتقال �لـوباء م�صري� �إىل �أن م�صتوى عدم 
�لوباء  تطور  من  و�لطبي  �لعلمي  �ليقني 
من  �صيظل  جد�  كبري�  حذر�  يتطلب 

�لو�جب �لتحلي به بعد 14 جو�ن
ومن �أجل �لإبقاء على �ليقظة يف جميع 
نظام  بو�صع  �لقيام  �صيتم  �مل�صتويات، 
من  �صيوجه  �ل�صحية  للمر�قبة  مدعم 
باب �لأولوية نحو �لوليات �ملعنية برفع 
م�صحوبا  �ل�صحي،  �حلجر  رفع  �إجر�ء 
ول�صيما  �ملبكر،  للك�صف  باإ�صرت�تيجية 
�لـمحتملة  و�جليوب  �لبوؤر  م�صتوى  على 
�صيتم  كما  حلظة  �أي  يف  تظهر  قد  �لتي 
��صتهد�يف  بفح�س  �لنظام  هذ�  دعم 
يف  �لـم�صتبه  �لأ�صخا�س  حالت  لكل 
�لذي  �لأمر  بهم،  و�لـمحيطني  �إ�صابتهم 

يعد �أ�صا�صيا من �أجل ك�رش �صل�صلة �نتقال 
عدوى �لوباء

�أن  بيانها  يف  جر�د  حكومة  و�صددت 
�لن�صاط  ��صتئناف  خمطط  جناح 
�لقت�صادي يظل م�رشوطا بقدرة �لتجار 
�صمان  على  �لقت�صاديني  و�ملتعاملني 
خالل  من  وزبائنهم،  موظفيهم  �صالمة 
�ملتخذة  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  �حرت�م 
�صد جائحة كورونا كما دعت �ملو�طنني 
�رش�مة  بكل  و�لمتثال  �ليقظة  مو��صلة 
�لنظافة  لتد�بري  �مل�صوؤولية  وروح 
�لتي  و�حلماية،  �لجتماعي  و�لتباعد 
بالق�صاء  �لكفيلة  �لوحيدة  �لو�صيلة  تظل 
نف�س  موؤكدة يف  �لوباء  هذ�  تف�صي  على 
بروح  و�لتحلي  �حلذر  توخي  �أن  �ل�صياق 

�لتي  و�جلماعية  �لفردية  �لـم�صوؤولية 
هذه  على  للتغلب  �لـمنيع  �حل�صن  تظل 
�لقت�صادية  وعو�قبها  �ل�صحية  �لأزمة 
و�لجتماعية مربزة �أن �لتحدي �لرئي�صي 
�لذي يجب �أن يو�جهه �جلميع  �ل�صلطات 
�لتجار  �أو  �لطبي،  �ل�صلك  �أو  �لعمومية 
عدم  هو  �ملو�طنني،  �أو  �ملتعاملني  �أو 
�لنتائج  حيث  من  �لور�ء  �إىل  �لعودة 
��صتقر�ر  يخ�س  فيما  عليها  �لـمتح�صل 

�لو�صع �لوبائي، وذلك بف�صل �لت�صحيات 
�لب�رشية و�جلهود �لكبرية �لتي بذلت من 

قبل �لأمة باأ�رشها .
تد�بري  �أن  �لتنفيذي  �جلهاز  ذكر  كما 
باأي  تعني  �أل  يجب  �حلجر  من  �خلروج 
�حلياة  �إىل  �لعودة  �ل�صفات  من  �صفة 
�لعادية، بل بالعك�س، ينبغي �أن حتث على 
�نطالقا  و�ليقظة  �حلذر  مبزيد  �لتحلي 

من �أن تهديد �لوباء يظل قائما بقوة.

24 �صاعة

التفا�شيل على املوقع اللكرتوين لوزارة الداخلية

ت�صهيالت لإن�صاء اجلمعيات اخلريية
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  �أفادت 
للمو�طنات  ميكن  باأنه  �لعمر�نية،  و�لتهيئة 
�لعمل  ممار�صة  يف  �لر�غبني  و�ملو�طنات 
�جلمعوي تاأ�صي�س جمعيات بلدية ذ�ت طابع 
و�لقرى  �لأحياء  وجلان  وت�صامني  خريي 
للهبة  تثمينا  وذلك  �ل�صكانية،  و�لتجمعات 
�لت�صامنية �لتي �أبان عنها �جلز�ئريون خالل 

�أزمة كورونا كوفيد-19 .
للهبة  »تثمينا  �أنه  للوز�رة  بيان  يف  وجاء 

�أبان  �لتي  �جلز�ئري  لل�صعب  �لت�صامنية 
تعلم  كوفيد-19،  كورونا  �أزمة  خالل  عنها 
وز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية و�لتهيئة 
و�ملو�طنني  �ملو�طنات  كافة  �لعمر�نية 
باأنه  �جلمعوي  �لعمل  ممار�صة  يف  �لر�غبني 
طابع  ذ�ت  بلدية  جمعيات  تاأ�صي�س  ميكنهم 
و�لقرى  �لأحياء  وجلان  وت�صامني  خريي 
و�لتجمعات �ل�صكانية، لت�صهيل �لتو��صل معها 
�ل�صلطات  قبل  ن�صاطاتها من  ومر�فقتها يف 

�إر�صاء  �صاأنه  من  �لذي  �لأمر  �لعمومية، 
قو�عد جديدة يف ت�صيري �ل�صوؤون �ملحلية«.

�لد�خلية  وز�رة  تدعو  �لغر�س،  ولهذ� 
�ملو�طنات و�ملو�طنني لالطالع على �ملوقع 
م�صالح  �إىل  �لتقدم  �أو  للوز�رة  �لإلكرتوين 
�لبلدية، للح�صول على كافة �ملعلومات �لتي 
من �صاأنها �ل�صماح لهاته �ملبادر�ت �لتطوعية 
�إطار منظم. ويف هذ�  مبا�رشة ن�صاطاته يف 
�إجر�ئية  ت�صهيالت  �لوز�رة  و�صعت  �لإطار، 

�لرقمية  �ملن�صة  عرب  �لت�صجيل  �إتاحة  وهي 
وز�رة  موقع  على  �لعملية  لهذه  �ملعدة 
�لد�خلية و در��صة �مللف يف �أجل ل يتعدى 
10 �أيام و �إن�صاء مد�ومة على م�صتوى �لبلدية 
�لإجر�ء�ت  بكل  �ملو�طن  �إعالم  �أجل  من 

وتنظيم مو�عيد �نعقاد �جلمعيات �لعامة.
ومن بني �لإجر�ء�ت �ملتخذة، متت �لإ�صارة 
�أو  ملكية  باإثبات  �ملوؤ�ص�صني  �إلز�م  عدم  �إىل 
�إيجار مقر للجمعية، و �لكتفاء باإثبات حمل 

يو�صع حتت ت�رشفها بناء على ت�رشيح �رشيف 
�جتماع  قاعة  و�صع  �إىل  �إ�صافة  ل�صاحبه، 
�لأع�صاء  ت�رشف  حتت  �لبلدية  قبل  من 
وخل�س  �لعامة  جمعيتهم  لعقد  �ملوؤ�ص�صني 
وز�رة  باأن  �لقول  �إىل  �لد�خلية  وز�رة  بيان 
خالل  من  �لإجر�ء�ت  هذه  »تر�فق  �لعدل 
�أيام  طيلة  �لق�صائيني  �ملح�رشين  خدمات 

�لأ�صبوع مبا فيها يومي �جلمعة  و�ل�صبت«.
م. ع

النائب الربملاين خل�شر بن خالف : 

حل الربملان �صرورة حتمية اليوم قبل الغد
.      اإجالء اجلزائريني العالقني مب�شر اليوم 

.    نرف�ص قانون املالية التكميلي  �شكال و م�شمونا 
.    الرتخي�ص ملوؤمتري الأرندي والأفالن ا�شتفزاز لل�شعب

�لعد�لة  جبهة  عن  �لربملاين  �لنائب  عرب 
حو�ر  يف  خالف  بن  خل�رش  و�لتنمية 
لقانون  رف�صه  عن    « »�لو�صط  به  خ�س 
مو�صوعا،  و  �صكال  �لتكميلي  �ملالية  
�لنو�ب  �إىل  متريره  م�صوؤولية  حمل  �أين 
�لغائبني عن �جلل�صة و �لذين �إمتنعو عن 
�لت�صويت ، لفتا باأنهم بذلك �صوتو  �صد 
يتحررو�  ومل  �جلز�ئري  �ل�صعب  م�صلحة 
باأن   �أكد  �لقدمية، يف حني  من عاد�تهم 
�لغري  و�مل�صتفز  �ملفاجئ  �لرتخي�س 
ظل  يف  �ملو�لة  �أحز�ب  لجتماع  مربر 
��صتفز�ز  كورونا  فريو�س  جائحة  تف�صي 
�ملتحدث  �صلط  و  �جلز�ئري،   لل�صعب 
�لعمال  و  �حلرفيني  معاناة  عن  �ل�صوء  
�لب�صطاء و �لعمال �ملهنيني جر�ء جائحة 
فريو�س كورونا يف ظل �حلجر �ملنزيل ، 
و�إعفائهم  �أين طالب  مب�صاعدتهم ماديا 

�رشيبيا. 

قانون  على  تعليقك    
املالية التكميلي 2020؟ 

�ملو�طن  يخدم  ل  �ملالية  قانون 
�جلز�ئري، من ناحية �ل�صكل هذ� �لقانون 
�لفرت�ت  مرر بطريقة مل نر�ها حتى يف 
ثم  �لبد�ية  فمنذ  قبل،   من  �لت�رشيعية 

منع  �ملجل�س  مكتب  �أن  فر�صه، حيث 
�للجنة �ملالية كن تنفيذ برناجمها �لذي 
لهم  �لتي  �لوزر�ء  بع�س  ل�صماع  حددته 
�ملالية، حيث  قانون  مع  مبا�رشة  عالقة 
وجعله  �لقانون  نقا�س  تاريخ  تقدمي  ثم 
ثالث �أيام �لعيد،  مع �لعلم �أن �لنو�ب لن 
�لظرف  يف  خا�صة  �حل�صور  ي�صتطيعو� 
�لتقرير  كورونا،   جائحة  و  �لر�هن 
�أول   ، �لنو�ب  عليه  يطلع  مل  �لتمهيدي 
طرف  من  يعد  �لتمهيدي  �لتقرير  مرة 
�لنو�ب  يتطلع  �أن  دون  �لإد�رة  يف  �إطار 
رفعها  �لتي  �لتعديالت  كل  رف�س  عليه، 
�لنو�ب �ملتعلقة بتخفي�س �أ�صعار �لبنزين 
�مل�صافة،  �لقيمة  تخفي�س  �ملازوت،  و 
نرى  مرة  لأول  �ل�رش�ئب،  عن  �لرت�جع 
�لوكالت  با�صتعمال  ميرر  مالية  قانون 
 ، �لوكالت  هذه  م�صدر   لنعرف  و   ،
�متناع  و  �لوكالت  هذه  لول  �أنه  حيث 
�لقانون  هذ�  ميرر  ل  �لنو�ب  وغياب 
�ملو�لة  من  حتى  �لنو�ب  �أغلب  لأن   ،
حيث  من  �لقانون،  هذ�  مترر  �صد  كانو 
�ملو�صوع هذ� �لقانون كان ينتظر منه �أن 
يت�صمن �إجر�ء�ت مالية و �رشيبية ل�صالح 
�ملو�طن و �أن يلغي �لإجر�ء�ت �ملجحفة 
يف �لقو�نني �ملا�صية،  خا�صة �أن جائحة 
كورونا �أثرت على �لكثري من �جلز�ئريني 

�حلرة  �ملهن  �أ�صحاب  منهم  خا�صة 
و�ل�رش�ئب   ، �أ�صهر   3 يعانون منذ  �لذين 
�مل�صلطة عليهم ، حيث كان من �ملنتظر 
�أن يحمل �لقانون �إعانات كن قبل �لدولة 
، و �إعفاء�ت �رشيبية خا�صة فيما يتعلق 
كل  �أمام  �لتجارية،  �ل�صجالت  باأ�صحاب 
م�رشوع  على  ل  ب  �صوتنا  �لأمور  هذه 
يهم  ل  لأنه  �لتكميلي،   �ملالية  قانون 
�جلبهة  و  �ملرحلة  ليخدم  و  �ملو�طن 
ونحمل  �أ�صا�صا،  �مل�صتعلة  �لجتماعية 
�مل�صوؤولية للنو�ب �لغائبني و �لذي �إمتنعو 
مع  خا�صة  نطالب  نحن  �لت�صويت،  عن 
وهذ�  دولر،   40 �إىل  �لبرتول  �صعر  رفع 

كايف للتخندق.

وزير  لقاء  تقيم   كيف    
اجلزائريني  اإجالء  و  اخلارجية 

العالقني باخلارج؟ 

نزول وزير �خلارجية  �صربي بوقادوم �إىل 
�صابقة  تعترب  �لوطني  �ل�صعبي  �ملجل�س 
نتمنى  و  ح�صنة  مبادرة  هي  نوعها،   من 
�أن تتكرر،  كما �أن �لوزير �أظهر ��صتعد�ده 
نحن  �حلكومة،  يف  كع�صو  بدوره  للقيام 
يف  �لعالقني  مو�صوع  جدية  بكل  طرحنا 
�أمريكا،  من  كل  يف  �لعامل  بلد�ن  بع�س 

م�رش،  �لربتغال،  �أوكر�نيا،  تركيا، 
ق�صية  على  وركزنا  فرن�صا،  و  �ل�صعودية 
�لدماغي    بال�صلل  م�صاب  طفل   55
�لعالقني يف م�رش، �لوزير وعد باأن يقوم 
�إجالء �لأطفال،   مبا يجب فعله كي يتم 
�لوزير  �إىل  ر�صالة  خالل  من  ذكرنا  كما 
�خلطر  ناقو�س  فيها  ندق  جر�د  �لأول 
بخ�صو�س �لأطفال �لعالقني كي ل يتكرر 
�لق�صية  باأن  لفتنا  �أين  تركيا،  وقع يف  ما 
من  يعانون  جز�ئريا  طفال   55 تخ�س 
�صافرو�  و�لذين  �لدماغي  �ل�صلل  مر�س 
رحلة  يف  كورونا  �أزمة  قبل  �أهاليهم  مع 
عالج �إىل م�صحات مب�رش �لعربية و�لتي 
بهذ�  للم�صابني  �لطبيعي  �لعالج  تقدم 
�لعالج  �إمتام  بعد  �ملر�س،   من  �لنوع 
وغلق �ملجال �جلوي وجد هوؤلء �أنف�صهم 
من  �أخرى  جمموعة  مع  مب�رش  عالقني 
 300 بحو�يل  عددهم  يقدر  �جلز�ئريني 
م�صري�  يو�جهون  �ليوم  هم  جز�ئري، 
مزرية  ظروف  يف  ويعي�صون  جمهول 
تاأجريهم  وفرتة  �أمو�لهم  نفذت  بعدما 
�صعبية  �أحياء  يف  �ملوؤقتة  �إقامتهم  ملقر 
بالقاهرة تنعدم بها �أدنى �رشوط �حلياة،  
برجمت  �حلكومة  باأن  �لإ�صارة  وجتدر 
 55 لإجالء عائالت  �لقادم  �ل�صبت  رحلة 
علقو�  �لدماغي  بال�صلل  م�صابا  طفال 

مب�رش بعد تعليق �لرحالت، �حلمد هلل.. 
ر�صميا �صيتم �إجالء �جلز�ئريني �لعالقني 
و�لأولوية  �هلل  �صاء  �ن  �ل�صبت  يوم  مب�رش 

لالأطفال �لـ 55 و�أهاليهم”.

اأحزاب  عودة   �شهدنا    
ال�شحي،  اأثناء  احلجر  ال�شلطة  

ماتعليقكم على ذلك ؟ 

تفاجئنا من ذلك ، وهو ��صتفز�ز لل�صعب 
فيه  تغلق  �لذي  �لوقت  يف  �جلز�ئري 
�لعمال  ومينع  �حلافالت،   �مل�صاجد،  
من مز�ولة عملهم،  متنح لهذه �لأحز�ب 
�حلر�ك  موؤمتر�تها،   لعقد  �لرت�خي�س 
�ل�صعبي طالب بحل هذه �لأحز�ب �لتي ل 
طاملا كانت تعبد �لكادر و �أو�صلت �لبالد 
ملا نحن عليه،   و �إحالتها �إىل �ملتحف، 
كل  مع  قطيعة  باإحد�ث  طالب  �ل�صعب 
بدولة  ينادي  وهو  �ملا�صية  �ملمار�صات 

�لقانون و �ملوؤ�ص�صات �لقوية .

قرارات  على  تعليقكم    
اجتماع جمل�ص الوزراء؟

بالذ�كرة  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت  بخ�صو�س 
�أن  يجب  �لذ�كرة  باأن  �لإ�صارة  جتدر   ،

ت�صمل �للغة �لعربية و ��صتعمالها، و�أن ل 
تبقى فقط تتعلق برفع �لعلم يف �لبيوت، 
على  �ملحافظة  يف  تتمثل  �لذ�كرة 
�ملوروث �حل�صاري و �حرت�مه، يجب �أن 
يكون هناك توجه جديد كي ل نبقى ف�س 
بخ�صو�س  �أما   ، �ملا�صية  �ملمار�صات 
دول  يف  يحدث  مبا  �ملتعلقة  �ملو�قف 
�لر�صمية  �ملو�قف  مع  نحن   ، �جلو�ر 
�لأد�ء،   و  �لت�صيري  يف  نختلف  �صحيح   ،
نتو�فق  �خلارجية  �لدولة  ق�صايا  كربيات 
�لد�خلية  �للحمة  تكون  حتى   ، معها 
هناك   ، �خلارجية  �لتهديد�ت  ملو�حهة 
�لت�صوي�س  و  �لبالد  ت�صويه   يريد  من 
عليها من طرف عدو �لأم�س،  يجب على 

�ل�صعب �أن يكون يف م�صتوى �لتحديات .
حاورته: اإميان لوا�ص 
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مرمي خمي�شة

اقتحام ال�شوق الدولية للمنتجات 
البرتولية 

ك�شف وزير �لطاقة، حممد عرقاب، �أن 
�حلكومة �شتلجاأ �إىل �إجناز ثالثة م�شايف 
جديدة، بكل من حا�شي م�شعود، ب�شكرة، 
وتيارت، بقدرة 5 ماليني طن لكل منها، 
�لدر��شات  من  �النتهاء  مت  �أنه  م�شري� 
�الأر��شي  وتهيئة  و�لهند�شية،  �لتقنية 

�ملخ�ش�شة لها يف نهاية 2017
�الأ�شئلة  على  رده  يف  عرقاب  و�أو�شح 
�أنه  �الأمة،  جمل�س  الأع�شاء  �ل�شفوية 
�شمن  �مل�شايف  هذه  �إجناز  �شيتم 
�لفرتة  يف  �حلكومة،  عمل  خمطط 
 ،  2024 �إىل   2021 �شنة  من  �ملمتدة 
�لوطنية  �الإمد�د�ت  تاأمني  �إىل  و�لر�مي 
�ملتو�شط  �ملديني  على  �لوقود  من 
يف  �لبالد  قدر�ت  رفع  وكذ�  و�لبعيد، 
�لقيمة  ذ�ت  �لتحويلية  �لن�شاطات 
على  �لق�شاء  �إىل  باالإ�شافة  �مل�شافة، 

�ال�شتري�د يف هذ� �ملجال.

�شوناطراك ب�شدد تغيري �شيا�شتها 
التجارية

على  �إجابته  خالل  �لوزير،  وتطرق 
عمال  عدد  �أن  �إىل  �ل�شفوية،  �الأ�شئلة 
�ل�رشكة �لوطنية للمحروقات �شوناطر�ك 
�ل�رشكة  و�أن  �ألف،   150 بلغ  باجلنوب 
��شرت�تيجيتها  تكييف  على  تعمل  حاليا 
�لت�شويقية يف جمال �لغاز، مع متطلبات 
�ملناف�شة �ملتز�يدة يف �ل�شوق �لعاملي، 
�شتظل  �جلز�ئر  بان  باملنا�شبة،  منوها 
و�أنها  خا�شة  الأوروبا،  �ملف�شل  �ملمون 
�لتي  �الأنابيب  خطوط  ميزة  متلك 
�لزبائن،  مع  �ملبا�رش  �لربط  ت�شمن 
و�لتي تعد مبثابة �مليزة �لتي ال متلكها 
لالنتقال  حت�شري�  منتجة،  دول  عدة 

�لطاقوي �لذي ت�شعى �إليه �لبالد.
بتاأثري  يتعلق  �شوؤ�ل  على  رده  ويف 
م�شاريع  على  �ملالية  �ل�شعوبات 
عن  �الأول  �مل�شوؤول  �أف�شح  �لقطاع، 
�لقطاع �لطاقوي، �أن �لقطاع  ال يعرف 
قيد  �مل�شاريع  ��شتكمال  �أي م�شاكل يف 

�الجناز.
�ملرتقب  �الجتماع  بخ�شو�س  �أما 
ملنظمة �لدول �مل�شدرة للنفط »�أوبك« 
�الأع�شاء،  غري  �ملنتجني  و�رشكائها 
لتقييم  �شيخ�ش�س  �أنه  عرقاب،  �أو�شح 
�خلف�س  باتفاق  طرف  كل  �لتز�مات 
�أعطى  �لذي  �لتعاون  هذ�  ومو��شلة 

�النتعا�س  هذ�  تو��شل  متوقعا  ثماره، 
بالتو�زي مع �لعودة �لتدريجية لالأن�شطة 

�القت�شادية ال�شيما يف قطاع �لنقل.
�أولويات وز�رة �لت�شامن

�لت�شامن  وزيرة  �أكدت  جهتها،  من 
ملف  �أن  �ملر�أة،  ق�شايا  و�الأ�رشة 
�خلا�شة،  �الحتياجات  وذوي  �مل�شنني 

يعترب من �أولويات �لقطاع، و �حلكومة.
�ل�شبكة  �إدماج  فئة  م�شري  وحول 
تويل  �أنها  كريكو  قالت  �الجتماعية، 
كما  �لكادحة،  للطبقة  بالغة  �أهمية 
�أ�س،  �أي  دي  برنامج  �إىل  تطرقت 
ومنحة �لن�شاط �الجتماعي يل �أي جي، 
�أ�س،  و�لذي مت ��شتخالفه بربنامج دي 
ذ�ت  �الأ�شخا�س  ت�شغيل  �إىل  و�لهادف 
قابلة  �شنتني  ملدة  �جتماعية،  ه�شا�شة 
�لت�شامن  م�شالح  �أن  قائلة  للتجديد، 
قد   ،2019 �شنة  من  بد�ية  �الجتماعي، 
�أجل  من  حت�شي�شية،  بحمالت  بادرت 
��شتهد�ف �مل�شتفيدين برب�مج تكوينية 
�لقطاعات،  م�شتوى  على  وتاأهيلية، 
�أجل  من  �ملهني،  �لتكوين  قطاع  ومنها 
حت�شريهم لال�شتفادة من جهاز �لقر�س 
مع  عقودهم،  مدة  نهاية  قبل  �مل�شغر 
متديد عقود �ل�شبكة �الجتماعية، ملدة 
�إىل غاية جو�ن  �شنتني من جو�ن 2019 

.2021
�شحايا »باتيجاك« 

فقد  نا�رشي،  كمال  �ل�شكن،  وزير  �أما 
هامة  ح�شة  تخ�شي�س  مت  قد  �أنه  قال 
�لت�شاهمي،  �الجتماعي  �شكنات  من 
 42 بـ  تقدر  �لعا�شمة،  �جلز�ئر  لوالية 
مت  قد  �أنه  م�شري�  �شكنية،  وحدة  �ألف 
وحدة  �ألف   27 �ليوم،  غاية  �إىل  ت�شليم 
�شكنية منها، كما �شيتم ��شتكمال ت�شليم 

�ل�شيغة، خالل  �ٱالف وحدة من هذه   3
�ل�شنة �جلارية، يف حني �أن 15 �ألف وحدة 

�شكنية �أخرى، هي يف طور �الإجناز.
�أ�شئلة  على  رده  خالل  �لوزير،  و�أف�شح 
�خلمي�س  �الأمة،  جمل�س  �أع�شاء 
�أن �لعديد من �مل�شاريع  �إىل  �ملن�رشم، 
�الإجناز  يف  تاأخر�  تعرف  �ل�شكنية، 
�لتي  »باتيجاك«،  موؤ�ش�شة  غر�ر  على 
�شكنية  وحدة   2358 لوحدها  حت�شي 
يف �لعا�شمة متوقفة، على غر�ر در�رية 
و�لرغاية، باالإ�شافة �إىل م�شاريع �أخرى 

بواليتي �مل�شيلة وق�شنطينة.
ب�شيغة  �شكنية  وحدة  �ألف   317 ت�شجيل 

�الجتماعي �لت�شاهمي عرب �لوطن
حيث �أكد نا�رشي �أن جلوء �مل�شتفيدين 
�إىل �لق�شاء، هو �حلل �الأن�شب ال�شرتجاع 
موؤ�ش�شة  �ن�شياع  لعدم  نظر�  �شكناتهم، 
�ملتتالية،  لالإعذ�ر�ت  »باتيجاك« 
�مل�شاريع،  من  �النتهاء  ل�شمان  وهذ� 
لتتمكن  و��شرتجاع حقوق �مل�شتفيدين، 
تعيني مرقيني جدد،  �الإد�رة ح�شبه من 
ال�شتكمال �مل�شاريع �ل�شكنية �ملتوقفة، 
�لتي  �حللول  �إحدى  �أنها  �إىل  م�شري� 
�مل�شتفيدين،  على  �لوز�رة  �قرتحتها 
�إىل  �للجوء  �أن  باملنا�شبة،  مو�شحا 

�لعد�لة، �أمر منطقي 

اآليات منح الأرا�شي الفالحية 
للم�شتثمرين

من جانبه،  ك�شف وزير �لفالحة و�لتنمية 
�ل�رشوع  عن  عماري،  �رشيف  �لريفية، 
جديدة،  �آليات  وتفعيل  �إجر�ء�ت  يف 
لتنظيم عمليات منح �الأر��شي �لفالحية 
�شيتم  هيئات  مبر�فقة  للم�شتثمرين، 
يتو�فق  مبا  �لغر�س،  لهذ�  ��شتحد�ثها 

مع �ل�شيا�شة �لفالحية �ملنتهجة.

ومن �أجل �حلماية �لقانونية للر�غبني يف 
وز�ري  مبر�شوم  �لقطاع  بادر  �ل�رش�كة، 
م�شرتك يهدف �إىل تو�شيح بع�س �أحكام 
ويحددها  �لفالحي  �ال�شتثمار  قانون 
ل�شنة  �لتكميلي  �ملالية  قانون  �إطار  يف 
ي�شمن  مبا  �لوزير،  بح�شب   ،2009
�الإمكانيات، ومت  لكل  �الأمثل  ال�شتغالل 
�ل�شعب  ت�شجيع  �خل�شو�س  هذ�  يف 
و�إن�شاء  �مل�شاريع  وحاملي  �لفالحية، 
�إجر�ء�ت  لتخفيف  �ملوحد  �ل�شباك 
تنفيذ  �آجال  وتقلي�س  �لعقار  حيازة 

�لعقود، ح�شبما �أ�شار �إليه �لوزير.

عملية و�شع اأو اإزالة املمهالت 

�لنقل  وزير  �أف�شح  مت�شل،  �شياق  يف 
و�الأ�شغال �لعمومية، فاروق �شيعلي، �أنه 
قد مت خالل 2019، و�شع 20200 ممهل 
�إز�لة حو�يل 2400  منها غري  و  جديد، 
�ملرورية،  �ل�شالمة  ملعايري  مطابق 
ممهل    5400 قر�بة  �إخ�شاع  مت  بينما 

الإعادة �لتاأهيل.
علنية  جل�شة  خالل  �لوزير  كما �أو�شح  
�ل�شفهية،  �الأ�شئلة  لطرح  خم�ش�شة 
مبجل�س �الأمة، �أن عملية و�شع �أو �إز�لة 
متو��شلة،  تبقى  وتاأهيلها  �ملمهالت 
�ملوؤرخ  �لوز�ري،  �لقر�ر  الأحكام  طبقا 
لطبيعة  �ملحدد   2006 �أفريل   7 يف 
ومقايي�شها  و�شكلها  �ملهمالت 
و�شع  �أن  م�شري�  �لتقنية،  ومو��شفاتها 
والة  من  باأمر  يتم  �ملمهالت،  هذه 
تقوم  تقنية  للجنة  وفقا  �جلمهورية، 
فيه،  �ملرور  وحركة  �ملوقع  بدر��شة 
خا�شة �أن بع�س �ملناطق ت�شهد �نت�شار 
�حرت�م  وعدم  للممهالت،  ع�شو�ئي 
�جنازها،  مقايي�س  و  و�شعها  �رشوط 
مما يت�شبب يف �زدحام مروري كبري �إىل 
جانب كونها تت�شبب يف �أ�رش�ر ج�شيمة 
الأ�شحاب �ملركبات و�ملارة، خا�شة �إذ� 
�قرتن ذلك مع عو�مل �أخرى، مثل نق�س 
�الإنارة �أو �نعد�مها وعدم وجود �إ�شار�ت 

ليلية.
�ملرتبطة  �الجناز  �شفقات  بخ�شو�س 
�لذي  غرب،  �رشق  �ل�شيار  بالطريق 
 24 تربط  حيوية  من�شاأة  مبثابة  يعد 
�الأ�شغال  وز�رة  �أن  �شعيلي  قال  والية، 
�لعمومية و�لنقل، قد قامت منذ جانفي 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  باإلز�م  �ملا�شي، 
�الإعالنات  كل  بن�رش  للقطاع  �لعمومية 
عن �ملناق�شات، عرب �ملوقع �اللكرتوين 
موؤ�ش�شات  ��شتح�شنته  ما  وهو  للوز�رة، 

�الجناز، على حد تعبريه.

حاول امل�شوؤولون عن خم�س قطاعات وزارية ح�شا�شة، وهم حممد عرقاب، كوثر كريكو، كمال نا�شري، �شريف 
عماري، فاروق �شيعلي، اإقناع النواب خالل اجلل�شة العلنية، ملجل�س الأمة، اخلمي�س املن�شرم، بخارطة الطريق التي 

قاموا بو�شعها لإنعا�س قطاعاتهم، بداية من اإ�شالح ما ميكن اإ�شالحه، مرورا مب�شاريعهم امل�شطرة، �شمن خمطط 
عمل حكومة جراد، يف خ�شم جائحة كورونا وما بعدها، يف �شبيل التزامهم املطلق بخدمة املواطن، مبا ي�شمن له 

حياة كرمية، لي�شطدم الوزراء خالل املناق�شة، باأ�شئلة النواب، التي تطرقت بالتف�شيل، مل�شاكل كل قطاع على حدا، 
وا�شعني كل من وزارة الطاقة، والت�شامن، وال�شكن، والفالحة، والنقل، حتت املجهر.

يف انتظار الف�شل يف ق�شية تنتظره بالبليدة

12 �سجنا لعبد الغاين 
هامل ووايل تيبازة 

�البتد�ئية  �ملحكمة  �أد�نت 
�لعام  �ملدير  �أم�س  ليلة  لبومرد��س 
�لغاين  عبد  �لوطني  لالأمن  �ل�شابق 
هامل و �لو�يل �ل�شابق لوالية تيبازة 
حب�شا  �شنة   12 ب  غالي  مو�شي 
ق�شية  يف  منهما  و�حد  لكل  نافذ� 
عن  فالحي  عقار  بتحويل  تتعلق 
طابعه و ��شتغالل �لنفوذ وهي ثانية 
وتف�شل  هامل  فيها  تورط  ق�شية 
ق�شية  �نتظار  يف  �لعد�لة  فيها 
خم�س  تاأجيلها  مت  �لتي  �لبلدية 

مر�ت.
 و �أد�نت نف�س �ملحكمة كذلك ،�لتي 
و�حدة  ق�شية  يف  ق�شيتني  دجمت 
�لوقائع  تد�خل  و  لرت�بط  نظر� 
�إىل  �لق�شية  ��شتناد  و  بينهما  فيما 
تو�شيحات  ح�شب  و�حدة  �شكوى 
�لو�يل  من  كل   ، �جلل�شة  رئي�شة 
�لقادر،  عبد  قا�شي  لتيبازة  �ل�شابق 
�لوالية  لنف�س  �ل�شابق  �لو�يل  و 
�شنو�ت   10 ب  م�شطفي  �لعيا�شي 
لكل و�حد منهما  كما  نافذ�  �شجنا 
�لق�شية  نف�س  يف  �ملحكمة  �أد�نت 
�ملدير  �إبن   ، �لهامل  �شفيق  �ملتهم 
�لعام �ل�شابق لالأمن �لوطني ، ب 3 
�شنو�ت �شجنا نافذ� و وزير �ملالية 
 4 ب  عمي  بابا  حجي   ، �ل�شابق 
�لتنفيذ ، و  �شجنا مع وقف  �شنو�ت 

لنف�س  �ل�شابق  �لوالية  �أمن  رئي�س 
�لوالية جاي جاي �شليم ب 3 �شنو�ت 
�شجنا نافذ� و �شلطت �ملحكمة يف 
 5 ب  عقوبة  كذلك  �لق�شية  نف�س 
مدير  على  نافذ�  �شجنا  �شنو�ت 
�أمالك �لدولة �ل�شابق لنف�س �لوالية 
�شجنا  �شنتني  علي  و  بوعمر�رين   ،
نافذ� على كل من حدو  عبد �لرز�ق 
و  �ل�شابق ملديرية �ملناجم  �ملدير 
وبوعمامة  �لوالية  بنف�س  �ل�شناعة 
�ل�شابق  �لعقاري  �ملحافظ  حممد 
�شنة  ،و  �لوالية  بنف�س  بالقليعة 
�شجنا نافذ� �شد  زر�د عبد �حلكيم، 
�أخري  م�شتثمر خا�س . و من جهة 
بر�أت �ملحكمة �ملدير �لعام �حلايل 
الأمالك �لدولة  خزناجي جمال من 
�إليه يف �لق�شية  كل �لتهم �ملن�شوبة 
�إىل  �لتهم �ملن�شوبة  و تتعلق جممل 
�إىل  ��شتناد�  �لق�شية  يف  �ملتهمني 
قر�ر �الإحالة بتغيري�لطابع �لفالحي 
الأر�س م�شنفة فالحية �أو ذ�ت وجهة 
و  عمومية  �أمالك  و تبديد  فالحية 
�إ�شاءة ��شتغالل �لوظيفة و ��شتغالل 
�لنفوذ �ال�شتفادة من �شلطة و تاأثري 
يف  �لزيادة  �أجل  من  �لدولة  �أعو�ن 
و  �ملو�د  نوعية  تعديل  و  �الأ�شعار 

�خلدمات �أو �أجال �لت�شليم
عطارب 

جمهر جمل�س الأمة على خم�س وزارات 

�سوناطراك ب�سدد تغيري �سيا�ستها التجارية
.     اقتحام ال�شوق الدولية للمنتجات البرتولية 

الوكالة التجارية ملوبيلي�س بتيارت

نهب مايزيد عن 13 مليار 
طيلة �ستة �سنوات  

.     اإيداع املديرة واإطار من وكالة �شلف 
احلب�س املوؤقت

حمكمة  �لتحقيق لدى  قا�شي  �أمر 
تيارت باإيد�ع  مديرة �لوكالة �لتجارية 
�حلب�س  موبيلي�س  بتيار�ت رهن 
�شامي  �إطار  �إىل  باالإ�شافة  �ملوؤقت 
ب�شلف و�آخر  موبيلي�س  وكالة  من 
كان  �لعامة �لذي  �ملديرية  من 
تورطهم  خلفية  على  يعمل  بتيارت 
يف  ثغرة مالية تقدر ب13 مليار�شنتيم 
. �ملتهمني �شبق لهم و�أن مت توقيفه 
حتفظيا على خلفية �كت�شاف �لثغرة 
من  خا�شة  جلنة  قبل  �ملالية  من 
�ملديرية �لعاة ملوبيلي�س �لتي حلت 
بالوكالة  للتحقيق على خلفية تلقيها 
جمهولة  حول  حتويل  مبالغ  ر�شالة 
وكالة  م�شتوى  على  كبرية  مالية 
منذ  دفوعات  �شكل  تيارت على 
2014 و�لتي بلغت تر�كماتها �أكرث من 
مليار �شنتيم  �لناجمة  خ�شو�شا   13
�لتعبئة  و�أجهزة  بطاقات  بيع  حول 
�إىل  باالإ�شافة   « »مود�م  �لبحث 

وقفت  وقد  هذ�   ، موبيلي�س  �رش�ئح 
�ملديرية  �أوفدتها  �لتي  �للجنة 
مالية  على  تر�كمات  �لعامة 
بلغت  06�شنو�ت حتى  كربى  منذ 
�مللفات  وهي   ، �شنتيم  �ل13مليار 
�ملوظفني  من  �لعديد  جرت  �لتي 
وهو  �لوكالة  زبائن  للم�شاءلة   وكذ� 
�لهلع  و�أحدث  من  لهم  حالة  ترك 
و�شط  �إطار�ت  طو�رئ  حالة 
ليوجه  �ل�شهر  قر�بة  منذ  �لوكالة 
بتيارت  �لوكالة  �إىل رئي�س  �التهام 
و�ملديرية  �شلف  من  بكل  و�إطارين 
للعد�لة  تقدميهم  مت  �لعامة  �لذين 
�إيد�عهم  مت  حيث  �الأ�شبوع  نهاية 
قا�شي  قبل  �ملوؤقت  من  �حلب�س 
��شتكمال  �نتظار  يف  �لتحقيق 
�مللف  هذ�  يف  �لتحقيق  �إجر�ء�ت 
�ل�شائك �لذي حتول �إىل حديث �لعام 

و�خلا�س بتيارت .
حممد بن ترار

حذر رئي�س حزب �لعد�لة و�لتنمية عبد 
بيان  حلزبه  نهاية  يف  �هلل  جاب  �هلل 
تنجم  �لتبعيات �لتي  �الأ�شبوع  من 
�ملتبعة  �القت�شادية  �ل�شيا�شة  عن 
جيوب  �إىل  �للجوء  و�لتي  تتعمد 
�أجل  تعوي�س نقائ�س  من  �ملو�طن 
د�ئرة  تو�شع  �إىل  يوؤدي  ما   ، �مليز�نية 
وت�شاءل  هذ�   ، �لرعية  و�شط  �لفقر 
�ملتبعة  �لغمو�س  �شيا�شة  �هلل عن  جاب 
�لتي  ميز�نية  �لت�شيري  تقلي�س  بفعل 
من  �لكثري  على  وخيمة  �أثارها  �شتكون 

�لقطاعات خا�شة تلك �ملرتبطة بالبعد 
�الجتماعي .

�أن  بيانه  يف  جاب �هلل  و�أكد  هذ� 
�لبنزين  �أ�شعار  يف  �لزيادة  �الأخرية 
�أثار�  لها  لها  �شتكون  و�ملازوت 
�لزيادة  بفعل  �ملو�طنني  وخيمة  على 
�ملنتجات ما  كافة  و�أ�شعار  �لنقل  يف 
�لتي تهدد  �لفقر  �نه تو�شع د�ئرة  ينجم 
و�رش�ئح  �لفقرية  �ملناطق  خمتلف 
قانون  �نزلها  �لتي  �ملجتمع  من  كبرية 
د�ئرة  حتت  �إىل  �لتكميلي  �ملالية 

على  كان  �نه  �هلل  جاب  و�أكد  �لفقر، 
�خلروج  يف  �جلاد  �حلكومة  �لتفكري 
حلول  على  �العتماد  دون  �الأزمة  من 
�القت�شاد  �لبريوقر�طيني  ومنطق 
�جلز�ئري  �ملجتمع  يهدد  �لذي  �لريعي 
بانفجار عنيف ،م�شري� �أن نو�ب حركته 
وحذر  �لقانون  على  �لت�شويت  رف�شو� 

�حلكومة من تبعاته .
جلنة  �هلل  جاب  هاجم  �لد�شتور  وعن 
باإعادة  مطالبا  �لد�شتور  م�شودة  �إعد�د 
�مل�رشوع  منهجية  �إعد�د  �لنظر  يف 

خالله  من  يجب  �لتمهيدي  �لذي 
�ل�شلطة  بني  ما  �ملفقودة  �لثقة  �إعادة 
و�ملوطن  و�الأخذ بعني �العتبار مطالب 
�للجنة  بتغيري  �ل�شعبي  مطالبا  �حلر�ك 
متثيلية  تو�فقية   و�أكرث  جلنة  وتعيني 
جاب  �أبدى  �لكورونا  وباء  �أثار  وعن   ،
على  �الأزمة  �آثار  من  حزبه  تخوف  �هلل 
�مل�شتوى  و�نخفا�س  و�لعمر�ين  �لن�شيج 
�ملعي�شي لدى فئات و��شعة من �ملجتمع 
خا�شة  �شغار �لتجار و�لعمال �الإجر�ء.

حممد بن ترار

جلنة اإعداد م�شودة الد�شتور

جاب اهلل يطالب  باإعادة النظر يف الت�سكيلة 

متورط يف رعاية �شبكات املخدرات  

توقيف الإرهابي  "اإليا�س 
اأمري " بعني متو�سنت

�الأمن �مل�شرتكة  متكنت عنا�رش 
�الإرهابي  �ملدعو  توقيف  من 
�شنة  �ملولود  �أمري  �إليا�س 
�الأ�شبوع  1987  نهاية 
تن�شيق  بعد  متو�شنت  بعني 
��شتعالماتي  ما بني كافة م�شالح 
�الأمن . �الإرهابي �لذي كان حمل 
�شنة  منذ  بالقب�س  �أو�مر  عدة 
2018 لتورطه يف عمليات �إرهابية 
وتكوين جماعة  م�شلحة وتهديد 
�الأمن �لوطني  كما تبني �رتباطه 

تهريب  �ملخدر�ت  ب�شبكات 
ن�شاطات  دعم  على  يعمل  وكان 
�حلدود  من  �ملخدر�ت  تهريب 
�لد�خلية  �ملناطق  �لغربية  نحو 
لهذه  �ملايل  توفري  �لريع  مقابل 
دعم  وت�شليح  �ملمنوعات  يف 
�نطالقا  �الإرهابية  �جلماعات 
والتز�ل  هذ�   ، من  �ملغرب 
�لوقوف  مع  جارية  �لتحقيقات 

يف �نتظار تقدميه �أمام �لعد�لة.
حممد بن ترار
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حمطات م�شرقة من جهد باحثني جزائريني

بقلم د.حممد مرواين اأ�شتاذ 
جامعي يف االإعالم واالت�شال  

فرق بحث وتظاهرات
 اأكادميية دولية

مدر�سة  لتجربة  املخرب  واأ�س�س  هذا 
وثقها  التي   « الإعالم  يف  م�ستغامن   «
اأكادميية  اإ�سهامات  يف  عرب  باحثون 
عبد  عزي  الربفي�سور  فكتب  هامة 
الرحمان الذي كرم يف طبعات متتالية 
»احلتمية  نظرية  حول  ملتقيات  يف 
الكثري  م�ستغامن  بجامعة   « القيمية 
العربي  »الأ�ستاذ  التجربة  هذه  عن 
من  ب�سند  دعائمها  اأر�سى   « بوعمامة 
بالتنظري  اآمنوا  باحثني  ون�ساء  رجال 
يف  و�ساهموا  والإعالم  الت�سال  يف 
وقد  هام  وطني  اأكادميي  جهد  اإجناح 
كان لهذا اجلهد ثمار هامة يف اجلامعة 
بعطاء  اجلزائر  وخارج  التنظري  ويف 
من  العديد  وتاأطري  تنظيم  يف  م�ستمر 
يف  والأكادميية  التدريبية  الور�سات 
للمخرب  ينت�سب  والإعالم كما  الت�سال 
اجلامعي يف فرق بحث خرية الأ�ساتذة 
الباحثني والأكادمييني الذين ي�ساهمون 
يف تاأطري وتنظيم العديد من امللتقيات 
الأكادميية الهامة يف التخ�س�س اإذ جنح 

املخترب اجلامعي الذي ت�سنده جمعية 
مت  والإعالم  الت�سال  يف  للباحثني 
اعتمادها موؤخرا وهي م�رشوع جمعوي 
العديد  ا�ستقطاب  يف  وطني  اأكادميي 
الت�سال  يف  العربية  الربطات  من 
اجلزائر  ملتقيات يف  لتنظيم  والإعالم 
ارتبط  التي  بالذات  م�ستغامن  ويف 
وطني  جهد  �سمن  بالإعالم  ا�سمها 
اأ�ساتذة  له  اأ�س�س  خال�س  اأكادميي 
من  منهم  الكثري  تخرج  وطلبة  باحثون 
الآن  وهو  لالإعالم  م�ستغامن  مدر�سة 

اأ�ساتذة حما�رشون .

روؤية اأكادميية ومهنية يف 
االإعالم ت�شرتعي االنتباه 

علوم  يف  الباحثني  جمعية  وتتبنى  هذا 
املخرب  وحتى  والت�سال  الإعالم 
والإعالم  الت�سال  لدرا�سات  اجلامعي 
روؤية هامة يف جهد الباحثني الأكادمييني 
مدار  على  املخرب  نظم  اإذ  والأ�ساتذة 
ملتقيات  �سنوات  ع�رش  من  اأزيد 
يف  امل�ستجدة  الإ�سكاليات  عاجلت 
لت�سورات  ونظرت  والإعالم  الت�سال 
العديد  اأ�سهمت  وقد  ال�سياق  يف  هامة 
اإعطاء  يف  الأكادميية  امللتقيات  من 
ت�سور هام لنظرة املوؤ�س�سة الأكادميية 
العمل  »اأخلقة  على  ترتكز  واجلمعوية 

الإعالمي وتاأطري الت�سال » ومواجهة 
حتديات ت�ستهدف املنظومة الأخالقية 
ويوؤكد  والت�سال  الإعالم  يف  والقيمية 
متحدثا  بوعمامة  العربي  الدكتور 
التجربة  هذه  حول   « ل«الو�سط 
الهام  الأكادميي  امل�سار  اأن   « ويقول 
اجلامعي  املخرب  له  اأ�س�س  الذي 
والإعالمية  الت�سالية  للدار�سات 
من  اأزيد  مدار  على  م�ستغامن  جلامعة 
علميا  اإل جهدا  يكن  �سنوات مل  ع�رش 
فقد �رشفت  وللوطن  وطنيا خال�سا هلل 

الت�سال  وق�سم  املخرب  هذا  برئا�سة 
والإعالم و�ساهمت مبعية رجال و�سناء 
موقعا  وجامعتها  م�ستغامن  اإعطاء  يف 
حمرتما يف تخ�س�س الت�سال والإعالم 
جلهد  الفاعلون  خالل  من  اأ�س�س 
وور�سات  ملتقيات  من  هام  اأكادميي 
اأثمرت  واتفاقيات  وتكوين  تدريب 
عديدة  م�ستويات  على  هامة  نتائج 
من  الع�رشات  الآن  لنا  اأن  اهلل  ونحمد 
اأ�ساتذة حما�رشون يف خمتلف  الطلبة 
اجلامعات ويوا�سلون اجلهد والعمل يف 

املخرب واجلمعية التي اأ�س�ست مدر�سة 
م�ستغامن يف الإعالم..«

دفعات باأ�سماء خالدة لطلبة واأ�ساتذة
الطلبة  من  املئات  وتخرج  هذا 
اأطروحاتهم  ناق�سوا  الذين  والأ�ساتذة 
الت�سالية  الدار�سات  خمرب  من 
حملت  متتالية  دفعات  يف  والإعالمية 
موؤ�س�س   « القادر  عبد  الأمري   « ا�سم 
خالدة  واأ�سماء   « اجلزائرية  الدولة 
اأخرى ل�سخ�سيات وطنية كما اأن العديد 
وناق�سوا  تخرجوا  الذين  الطلبة  من 
اأ�ساتذة  هم  الدكتوراه  اأطروحات 
ينتظرون فر�س  والآخرون  حما�رشون 
مهارات  من  ميلكونه  ملا  التوظيف 
نتاج تكوين متابعة ون�ساط يف ملتقيات 
املخرب التي �ساهمت يف تدريب الطلبة 
يف  اأطروحاتهم  اإعداد  يف  والباحثني 
والت�سال  الإعالم  تخ�س�سات  خمتلف 
كما اأن العديد من تخ�س�سات املا�سرت 
ب�رشي  �سمعي   « منها  فللطلبة  فتحت 
عامة  عالقات   , تنظيمي  ات�سال   ,
اإذ   « والكرتونية  مطبوعة  �سحافة   ,
حتيل هذه التخ�س�سات اإىل اإ�سقاطات 
الطلبة  يحتاجها  املمار�سة  يف  مهنية 
ويراهن املخرب اجلامعي الذي ين�سط 
اجناز  على  املتوا�سعة  باإمكانياته 
اأ�ستوديو لالإذاعة موجه لتدريب الطلبة 

يف تخ�س�سات الإعالم والت�سال وهي 
مقاربة يرافع عنها املخرب منذ �سنوات 
التخ�س�سات  التكوين املهني يف  لدعم 

الإعالمية املهنية .

ما�شرت مهني يف تخ�ش�شات هامة

هذا ويرافع خمرب الدار�سات الت�سالية 
وق�سم  م�ستغامن  بجامعة  والإعالمية 
ا�ستحداث  على  والت�سال  الإعالم 
 « وما�سرت   « الإعالم   « مهني  لي�سان�س 
ات�سال �سياحي » الذي تخرج منه طلبة 
يف  وما�سرت  �سياحية  وكالت  ي�سريون 
 « اآخر  وما�سرت   « القت�سادي  الإعالم 
يف العالقات العامة » وهي تخ�س�سات 
مطلوبة من قبل العديد من املوؤ�س�سات 
على  املخرب  ا�رشف  واأن  �سبق  وقد 
تكوين العديد من اإطارات املوؤ�س�سات 
منهم اإطارات قطاع ال�سياحة مب�ستغامن 
باإبرام  توجت  نوعية  �رشاكة  عرب 
ال�سبعة  قرابة  منها  ا�ستفاد  اتفاقية 
ع�رش موظف يف املديرية تلقوا تكوينا 
ويوا�سل املخرب   « »الت�سال  نوعيا يف 
بالجنازات  احلافلة  الن�ساط  م�سرية 
من  العديد  فيها  �ساهم  التي  الهامة 
بتاأ�سي�س  وانفردت  والطلبة  الأ�ساتذة 
يف  م�ستغامن  مدر�سة  عنوانه  م�سار 

الإعالم .

على مدار اأزيد من ع�شر �شنوات كاملة ا�شتطاع خمرب الدرا�شات االت�شالية واالإعالمية جلامعة م�شتغامن اأن ينفرد كمخرب جامعي معتمد بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
بن�شاط متميز جتاوز الطابع الوطني ليكون دوليا فاملخرب الذي ين�شط باجلامعة وي�شرف عليه االأ�شتاذ الدكتور بوعمامة العربي ويدير فرقه االأكادميية اأ�شاتذة حما�شرون افتك 
تقدير  "الباحثني العرب  " وتقدير العديد من موؤ�ش�شات الدولة التي تعامل معها املخترب اجلامعي فعلى مدار اأزيد من ع�شر �شنوات نظم املخرب الع�شرات من امللتقيات الهامة حول 

التنظري القيمي يف و�شائل االإعالم عرب نظرية احلتمية القيمية يف طبعات متتالية حا�شر فيها خرية االأ�شاتذة الباحثني من خمتلف دول العامل والقطر العربي كما نظمت يف 
ظرف وجيز ملتقيات هامة بتاأ�شيل حمكم لالإ�شكاليات واالأهداف العلمية املتوخاة ملتقيات حول  " االإعالم الديني  "  " الطرح االب�شتمولوجي يف بحوث االت�شال  "  " التكوين 

املهني واالأخالقي يف مهن االت�شال واالإعالم  "  "االإعالم االقت�شادي  "  " االإعالم الثقايف  " وملتقى اآخر يح�شر له حول  "الرتبية على و�شائل االإعالم« واطر املخترب اجلامعي 
للدار�شات االت�شالية واالإعالمية وحتليل اخلطاب دورات تدريب يف مهن  "ال�شمعي الب�شري  " و«ال�شحافة املكتوبة  " ا�شرف عليها اأ�شاتذة ومهنيون ويوا�شل املخترب م�شارا ثريا 

من العطاء والن�شاط يف جتربة فريدة عنوانها مدر�شة  "م�شتغامن يف االإعالم  ".

خمرب جامعي يف الإعالم يفتك تقديرا دوليا
.     ت�شكل معامل مدر�شة م�شتغامن يف االإعالم

على خلفية تقارير اأمنية وحما�شباتية

حتقيق يف اجناز 1500 من�ساأة اإدارية 
.        جتاوزات يف االجناز وت�شخيم الفواتري

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  با�رشت  
من  اأكرث  واجناز  درا�سة  يف  معمقة  حتقيقات 
1500 مقر بلدية  ودائرة وولية وجمال�س ولئية 
جتاوزات  خلفية   على  الوطني  امل�ستوى  على 
كربى يف اجنازها وت�سخيم فواتريها من بينها 
وايل  ديوان   , بغرداية  الولئي  املجل�س  مقر 
ولية تلم�سان بالإ�سافة اإىل  اأكرث من 1420 مقر 

اإداري من مقرات دوائر وبلديات .
اأنها  مقربة  م�سادر  اأ�رشت  التي  التحقيقات 
اأمنية وحما�سباتية  تقارير  جاءت على خلفيات 
اإىل  اأ�سارت  الذي  املحا�سبة  جمل�س   من  
العمومية  املن�ساآت  اجناز  يف  جمة  جتاوزات 
اعتمدت  التي  البلديات  مقر  مقدمتها  ويف 

�سكال    , الوطني  امل�ستوى  على  موحدة  درا�سة 
وكما ونوعا , اإل املقاولت املكلفة بالدرا�سات 
يف  املال  من  مبلغا  م�رشوع  كل  عن   تقا�ست 
كما   , واحدا  م�رشوعا  احلقيقة  يف  اأن  الوقت 
اأي�سا نف�س العملية يف املراقبة  البعدية  تبني  
والتي  من املفرو�س اأنها تكون واحدة و�ساملة 
, وحتى مكاتب الدرا�سات ن�سبت  على اخلزينة 
مبلغا  م�رشوع   كل  عن  تلقت  بعدما  العمومية 
هذه  منح  طريقة  ذلك  اإىل  ي�ساف   , خا�سا 
التجاوزات   من   بالعديد  واجنازها   امل�ساريع 
خيم  ت�سم  ذلك  اإىل  �سف   , املطابقة  الغري 
ولية  وايل  ديوان  اجناز  كلف  الفواتري,حيث 
تلم�سان 11 مليار , يف قارب اجناز مقر املجل�س 

الولئي  ال10ماليري, هذا واأ�سارت امل�سادر التي 
على  وقف  املحا�سبة  اأن جمل�س  اخلرب  اأوردت 
هذه التجاوزات بدقة  ومن �ساأن التحقيقات اأن 
ت�سمل العديد من املن�ساآت الكربى التي اأجنزت 
مقدمتها  ويف  املا�سية  �سنة  الع�رشين  خالل 
وعيادات  وم�ست�سفيات  وملحقاتها  جامعات 
ابتدائية   وحماكم  ق�سائية  وجمال�س  �سحية  
بالإ�سافة اإىل مديريات تنفيذية بالع�رشات من  
الوليات  والتي بطرق م�سبوهة  وكلفت خزينة 
م�سوؤولني  بتواطوؤ  بالغة  مالية  خ�سائر  الدولة 
التحقيق  ي�سملهم  قد  والذين  ومركزين  حملني 

يف اإحالة  امللف على الق�ساء .
حممد بن ترار

بعد خروج الو�شع عن ال�شيطرة

وايل �سعيدة يقرر تنفيذ اإجراءات ردعية 
.    مليوين �شنتيم لراف�شي ارتداء الكمامة

توعد وايل ولية �سعيدة, �سعيد �سعيود, اأم�س, 
�سخ�س,  كل  �سد  ردعية,  اإجراءات  باتخاذ 
غرامة  بفر�س  الكمامة,  ا�ستعمال  يرف�س 
مالية ت�سل اإىل مليوين �سنتيم. وح�سب م�سادر 
م�ساحله  باأن  �سعيود,  اأفاد  فقد  اإعالمية, 
�سكان  طرف  من  الت�سيب  من  حالة  لحظت 
من  باأمر  عنها,  احلجر  رفع  بعد  املنطقة, 
اإ�سابات  ت�سجيل  اإىل  اأدى  ما  الأول,  الوزير 
جديدة بفريو�س كوفيد 19 واأمام هذا الو�سع, 
اأكد املتحدث ذاته, باأن تطبيق املادتني 113 

�رشوريا,  بات  العقوبات  قانون  من  و114 
حق  يف  حم�رش,  حترير  على  تن�سان  واللتني 
كل مواطن يرف�س ا�ستعمال الكمامة, وحتويله 
على اجلهات الق�سائية املخت�سة, وكذا فر�س 
غرامات مالية ترتاوح مابني 10 و20 األف دينار, 
احرتام  عدم  باأن  ذلك,  مع  باملوازاة  م�سريا 
م�سافة التباعد الجتماعي, واإقامة جتمعات, 
بهذا  �سارمة,  عقوبات  فر�س  عنه  �سيرتتب 
اأنه  امل�سدر,  نف�س  اأف�سح  حيث  اخل�سو�س. 
فر�س  اإعادة  العليا,  ال�سلطات  من  �سيطلب 

ا�ستهتار  ا�ستمرار  حال  يف  ال�سحي,  احلجر 
اخلطري.   املر�س  بهذا  املواطنني,  والتهاون 
ت�سجيل  بعد  جاء  القرار  اأن  الإ�سارة,  وجتدر 
احلجر,  رفع  بعد  الوقاية,  لتدابري  كبري  خرق 
بالإ�سابة  ا�ستباه  حالة   12 ت�سجيل  مت  حيث 
ا�ستباه  حالتي  مبعدل  اأ�سبوع,  خالل  بكورونا 
اإىل  اأدى  الذي  الأمر  احلجر,  رفع  منذ  يوميا 
احلجر على 200 �سخ�س, من عائالت امل�ستبه 

باإ�سابتهم.
مرمي خمي�شة

اخلبري االقت�شادي الدكتور خمتار عاليل

لهذه الأ�سباب �سريتفع �سعر برميل النفط
طلبت اجلزائر  تقدمي اجتماع الأوبك بعدما 
وا�ستجاب  يوم11جوان,  بعد  له  مقررا  كان 
اأع�ساء املنظمة للطلب اجلزائري  لالجتماع 
اليوم ال�سبت 06جوان2020,  و�سيكون مو�سوع 
الجتماع  متديد فرتة تخفي�س الإنتاج ملدة 
�سهرين اإ�سافيني على الأقل مما �سيدفع اإىل 
ارتفاع �سعر النفط, وهذا ما بداأت موؤ�رشاته 
وهذا  الربنت  �سعر  بارتفاع  اجلمعة  اأم�س 
املنتجة  للدول  اإ�سافية  مداخيل  مايحقق 
و�ست�ستفيد اجلزائر من هذا الرتفاع  لدعم 
وكذا    , اىل%50  هق�ستها  التي  ميزانيتها 
املالية  بقانون  املرجعي  لل�سعر  حتديدها 
تداعيات  فيظل   , للربميل  ب30  التكميلي 
ن�ساط  على  اأثرت  التي  كورونا  جانحة 

املوؤ�س�سات القت�سادية والأ�سواق  منا يخف�س 
من مداخيل اجلباية,) القتطاعات ال�رشيبية 
ا�ستعمالها  وبالتايل  ال�رشيبية(   وال�سبه 
لحتياطي ال�رشف الأجنبي مما يخف�سه اإىل 
احلايل  جوان  نهاية  دولر   من40مليار  اقل 
و�سعر  اقت�سادها  على  �سلبا  يوؤثر  وهذاما   ,
�رشف الدينار , ولهذا تعمل اجلزائر جاهدة 
يف اجتماع الغد لإقناع الأع�ساء  بال�ستمرار. 
ظل  يف  ل�سيما  الإنتاج  تخفي�س  متديد  يف 
املتحدة  الوليات  تعي�سها  التي  ا�سطرابات 
لبع�س  العدوى  و�ستنتقل  وفرن�سا  الأمريكية 
لرتفاع  موؤ�رشات  يعترب   ما  ,وهذا  الدول 

الأ�سعار على املدى الق�سري واملتو�سط.
م.�س

م�شتجدات كورونا بالبويرة

فتح م�سلحة اإ�سافية ب 20 �سريرا
قررت امل�سالح ال�سحية بالبويرة النتقال 
اإىل املرحلة الثانية »ب« واملتعلقة بالتكفل 
امل�ستوى  على   19 كوفيد  كورونا  مبر�سى 
م�سبقا  اإعدادها  مت  رزنامة  وفق  املحلي 
,ويف ال�سياق �سي�رشع يف ا�ستقبال احلالت 
امل�سلحة  يف  الأحد  هذا  من  بداية 
املجهزة بعني ب�سام ذات �سعة 20 �رشيرا 
منها اإثنان لالإنعا�س وخ�س�ست لها طواقم 
طبية من اأخ�سائيني و اأطباء و�سبه طبيني 
اخلطوة يف  هذه  وتاأتي   , اإ�سعاف  و�سيارة 

موؤخرا  بالإ�سابة  حالت  عدد  تزايد  ظل 
امل�سلحة  واكتظاظ  الولية  م�ستوى  على 
بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  املرجعية 
احلالت  من  هائل  بعدد  البويرة  مبدينة 
املوؤكدة وامل�ستبه فيها الأمر الذي ارهق 
اللجوء  ا�ستدعى  و  الطبي  الطاقم  كثريا 
انتظار جتهيز  اإىل فتح هذه امل�سلحة يف 
م�سالح اأخرى خالل الأيام املقبلة بكل من 

�سور الغزلن بالأخ�رشية وم�سدالة .
 اأح�شن مرزوق
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يف  املفرو�ضة  الهدنة  تلك  تنطلق  اأن  الأقدار  و�ضاءت 
املوعد املحدد يف ندوة باري�س حول املناخ املنعقدة 
عام 2015  وهو عام 2020 لالنطالق يف جت�ضيد »اتفاق 
باري�س« حول التدابري ال�رضورية لتنفيذ التفاق الإطار 
لالأمم املتحدة لدعم الت�ضدي العاملي لتهديدات التغري 
املناخي واحلد من اآثاره ال�ضلبية والتكيف معها والو�ضول 
بدرجة حرارة الكوكب اإىل م�ضتوى ل يتجاوز 1.5 درجة 
مئوية باملقارنة مع امل�ضتوى الذي كانت عليه قبل ظهور 
ال�ضناعة بعدما بلغت يف الوقت احلايل 2 درجة مئوية 
مما يهدد �ضالمته و�ضالمة �ضاكنته بفعل كثافة انبعاث 
الغازات الدفيئة وهو ما يتطلب تعبئة الأر�ضدة املالية 
ال�رضورية واإتاحة اإمكانية حتويل التكنولوجيات البديلة 
ال�ضديقة للبيئة واملعرفة من اأجل بلوغ هذه الأهداف. 

وهو التفاق الذي ميتد اإىل غاية عام 2100.
ال�رضا�ضة  من  ب�ضيء  الكربى  الدول  تعود  اأن  وينتظر 
التي  لاللتزامات  تاأبه  اأن  دون  ال�ضناعي  الن�ضاط  اإىل 
بالعمل على حماية  الكربى على نف�ضها  الدول  قطعتها 
تعترب  الذي  ال�ضناعي  التلوث  غزو  من  الأر�س  كوكب 
بعث  يف  رائدتني  الأمريكية  املتحدة  والوليات  ال�ضني 
النظام  يف  الختالل  عن  امل�ضوؤولة  الدفيئة  الغازات 
البيئي العاملي وظواهر الت�ضحر واجلفاف والفي�ضانات 
والأوبئة التي ت�ضاحبه. ومل ينتظر ترامب تداعيات اأزمة 
كورونا على اقت�ضاديات العامل ليعلن ان�ضحابه من اتفاق 

باري�س قبل ال�رضوع يف و�ضعه حيز التنفيذ.
اليوم  �ضنة  كل  من  جوان  اخلام�س  يف  العامل  يحيي 
املاأ�ضاة  حجم  على  مرة  كل  يف  ويقف  للبيئة  العاملي 
بلورة  اإىل  اأن ي�ضل  الكوكب دون  التي تتهدد  واملخاطر 
املحموم  ال�ضباق  من  حتد  �ضجاعة  جماعية  قرارات 
ال�ضناعات  وتطوير  القت�ضادي  العامل  �ضار  وقت  يف 
ريادة  لأخذ  الأول  املوؤهل  البيئة  تلويث  يف  املتقدمة 
حجر  من  فر�ضه  مبا  كورونا  فريو�س  هو  وها  العامل. 
القت�ضادي  والن�ضاط  واجلوي  الربي  التنقل  من  وحد 

قد قدم در�ضا للب�رضية باأن الهدنة مع الكوكب الأر�ضي 
ممكنة عندما تفر�س من قبل عامل طبيعي خارج عن 
اإرادة الب�رض. كما نبه الب�رضية وبالأخ�س يف الدول الأقل 
منو اإىل �رضورة جعل احلفاظ على بيئة نظيفة م�ضوؤولية 

املجتمع قبل اأن تكون م�ضوؤولية الدولة.
ويتزامن اإحياء اليوم العاملي للبيئة مع اإ�ضدار ال�ضلطة يف 
اجلزائر حزمة من التدابري الوقائية من فريو�س كورونا 
تفر�س على املتاجر وحمالت خمتلف املهن التي تقرر 
فتحها بداية من 7 جوان اجلاري واإن كانت هذه التدابري 
حتمل معها �ضفة الإلزام وما يرتتب عن خمالفتها من 
عقوبات اإل اأنها تكت�ضي طابعا بيداغوجيا ودر�ضا �ضعب 
ال�ضتيعاب والتطبيق يف الأيام الأوىل غري اأنها �ضتندرج 
�ضمن التقاليد احلميدة التي �ضيرتكها كورونا عند ذهابه 
وقد ي�ضبح من ال�رضوري اأن يتبع املواطنون �ضنة اللتزام 
بقواعد احلياة اجلديدة وتعميمها وتو�ضيعها اإىل جوانب 
بالن�ضبة  املنزلية  بالنفايات  املتعلقة  ل�ضيما  اأخرى 

للعائالت والنفايات ال�ضناعية بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات. 
وتظهر اجلزائر حر�ضا �ضديدا على المتثال ملخرجات 
نتائج  اإىل   1992 اتفاق  من  الدولية  اللقاءات  خمتلف 
اأقل  اتفاق كيوتو لعام 1997 وانتهاء باتفاق باري�س قبل 
منطلق  من  بالبيئة  اهتمامها  وينطلق  �ضنوات.   5 من 
التي عرفتها خالل حرب  املاآ�ضي  اإىل  بالنظر  تاريخي 
بفعل  الغابي  غطائها  من  كبري  جزء  اإزالة  من  التحرير 
ال�ضحراء  النووية يف  للتجارب  وتعر�ضها  النابامل  قنابل 
اجلزائرية والتي ل تزال اآثارها ماثلة اإىل اليوم. غري اأن 
ال�ضتقالل  امل�ضوؤولة جلزائر  ال�ضيا�ضات غري  فعلته  ما 
ال�ضتعمار ل�ضيما مع غزو  فعله  ما  اأهمية عن  تقل  ل 
من  بالرغم  اإذ  الفالحية  الأرا�ضي  لأجود  ال�ضمنت 
املا�ضي  القرن  من  ال�ضبعني  اأعوام  املبذولة  اجلهود 
العتبار  جزئيا  اأعاد  مما  الت�ضحر  وحماربة  للت�ضجري 
للرثوة الغابية، اإل اأنه ما انفكت النريان تلتهم منها جزاأ 

معتربا كل �ضيف. 

اأن�ضاأت  بالبيئة  واهتمامها  الدولية  التزاماتها  ظل  ويف 
الدولة هيئات لتج�ضيد �ضيا�ضة حمكمة جتاه البيئة مثل 
�ضناعة  ت�ضجيع  جانب  اإىل  للنفايات  الوطنية  الوكالة 
جمال  تقلي�س  على  والعمل  والتدوير  ال�ضرتجاع 
البيئة ميكن  على  اخلطر  اأن  غري  البال�ضتيك  ا�ضتعمال 
وابتعاده  ال�ضناعي اجلزائري  الن�ضيج  ياأتي من قدم  اأن 
عند  البيئة  �ضالمة  ملراعاة  الدولية  املعايري  عن 
الكلي  �ضبه  اعتماده  عن  ف�ضال  ال�ضبعينيات  يف  ت�ضكيله 
اإر�ضاء  اإىل  الو�ضول  و�ضعوبة  التقليدية  الطاقات  على 
الطاقات املتجددة والبديلة اأو النظيفة كما يقال، فقد 
بالنظر ملا  القريب  �ضار م�ضدرا للخطر يف امل�ضتقبل 
ينتجه من مياه ملوثة وغازات ونفايات خطرية اإذ يتجاوز 
عتبة  اجلزائر  يف  ال�ضلبة  ال�ضناعية  النفايات  حجم 
املليون طن يف ال�ضنة واأكرث من 40 باملائة منها نفايات 
�ضامة وخطرية جتد مكانها يف النهاية عند الأودية ويف 
البحر الذي �ضار بعيدا عن �رضوط ال�ضتجمام وال�ضيد 

البحري املعتادة.
حر�س  حد  اإىل  جزائريا  بالبيئة  الهتمام  ويذهب 
املوؤ�ض�س الد�ضتوري على اإعطائها مكانة يف التعديالت 
الد�ضتورية لعام 2016 والتي عززها يف تعديالت 2020 
اأن  فيها  جاء  ديباجته  يف  جديدة  فقرة  ت�ضمنت  التي 
ال�ضلبية  والنتائج  البيئة  بتدهور  من�ضغال  »يظل  ال�ضعب 
الو�ضط  حماية  �ضمان  على  وحري�ضا  املناخي  للتغري 
وكذا  الطبيعية  للموارد  العقالين  وال�ضتعمال  الطبيعي 
عززت  كما  القادمة«  الأجيال  ل�ضالح  عليها  املحافظة 
مكانة  الد�ضتورية  التعديالت  مقرتح  من   120 املادة 
البيئة واأحلت على احلفاظ عليها من خالل �ضهر الدولة 
باملخاطر  املتوا�ضلة  والتوعية  �ضالمتها  �ضمان  على 
والطاقات  للمياه  العقالين  وال�ضتعمال  بها  املحدقة 
قمع  وواجب  الطبيعية  املوارد  وخمتلف  الأحفورية 
امللوثني من اأجل حماية البيئة باأبعادها الربية واجلوية 

والبحرية.

كورونا ينفذ اتفاق باري�س حول املناخ

بني تفاهة النقا�س و تهافت احلجج

يف اليوم العاملي للبيئة

عن د�شرتة الأمازيغية

بقلم اح�شن خال�ص   

بقلم الوليد فرج

يتجه العامل عموما نحو اإنهاء الهدنة 
مع البيئة التي فر�شها انت�شار فريو�ص 

كورونا والعودة اإىل الن�شاط املعتاد 
للب�شرية يف ظل �شباق حمموم نحو 

الإقالع من جديدة باملاكنة ال�شناعية 
ل�شيما لدى ال�شني التي تعافت من 

فريو�شها منذ مار�ص املا�شي.

خرج الكثري من اخلاطئني بغثاء اأفكار و 
بايل احلجج ، و رث و ه�شا�شة منطق التي 

ت�شي بت�شطحهم و فقر عقولهم  يف مو�شوع 
ح�شا�ص يتعلق بالهوية و نلخ�ص اأفكارهم يف 
قول احدهم : )عاله هذا اللغط كامل ياك 

اللغة الأمازيغية كانت يف الد�شتور من قبل 
؟ وا�ص اجلديد يل �شار ؟( بهذ احلجة دافع 
الكثري عن د�شرتة اللغة الأمازيغية باأنها 
م�شاألة غري م�شتجدة و هي مد�شرتة قبل 

هذه امل�شودة و قد كان يكفي حجًة لرواف�ص 
د�شرتة الأمازيغية بان امل�شتجد يف امل�شاألة 
اأن من كانوا اأطفال يف عهد د�شرتها اليوم 

ر�شدوا و�شاروا منتخبني !

اأو  وبني مدافع و راف�س و كليهما اأ�ضحاب نزق �ضيا�ضي 
م�ضاألة  يف  واحلقيقة  بامل�ضاألة.  يتاجر  نفعي  اأو  ع�ضبي 
الأمازيغية كعن�رض هوية اأنها مازالت �ضحية معاين الثبات 
على  اليوم  ت�ضيطر  الوحدة   و  التجان�س  و  الرت�ضب  و 
على  يدل  الواقع  اأن  ، غري  اليوم  الهوية  مفهوم  تخيالت 
اإعادة  و  جتديد  حمل  �ضارت  اليوم  فالهوية  ذلك  عك�س 
)الغريية(  مفهوم  عك�س   ، تفاو�س  �ضريورة  نتاج  و  بناء 
الذي يعك�س الالجتان�س ويحيل اإىل الختالف احلدي و 
املغايرة ، فالغري هو )اأنا اآخر( و )الأنا الذي لي�س اأنا( فهو 

�ضبيه و مغاير يتقا�ضم مع الذات الوجود الإن�ضاين .   
يقول اإدغار موران يف كتابه روح الزمان :

قومية  ل  طبيعتها  يف  فعال  هي  اجلماهريية  الثقافة   « 
ول حكومية وم�ضادة للرتاكم، وحمتوياتها الأ�ضا�ضية هي 
حمتويات احلاجة اخلا�ضة العاطفية ال�ضعادة، احلب ، اأو 
اخليالية املغامرات، احلرية ، اأو املادية الرخاء » . يجعل 
ادغار موران لتحقيق هذا الهدف البنيوي ما �ضماه جمازا 
ال�ضلم املتدرج ، يف ترتيبه لدرجات الهوية ت�ضاعديا من 
اأدناها اإىل اأعالها )الهوية ال�ضخ�ضية . ثم الهوية اجلهوية 
الهوية  ثم   . الإقليمية  الهوية  .ثم  الوطنية  الهوية  ثم   .
الهوية  مفهوم   تتجلى  و   ، الكونية(  الهوية  ثم   . القاريه 
الهويات  الكل املتكامل من  اأنها تالقح ذلك  اأدغار  عند 
ثقافة جماهريية  ت�ضكل  ت�ضاعديا من خالل  تنبني  التي 
ويف  )الخر(  الغريية  مفاهيم  �ضغط  تتخطى  براغماتية 
احل�ضارية يف  ال�ضيا�ضة  �ضماه  ما  اإىل  يدعو  ال�ضدد  هذا 
كتابه نحو �ضيا�ضة ح�ضارية :  » التي اأخذت على عاتقها 
مهمة الق�ضاء على بربرية العالقات الإن�ضانية واملتمثلة 
والأنانية  ال�ضلط  و�ضطط  لالإن�ضان  الإن�ضان  ا�ضتغالل  يف 
والتع�ضب العرقي والق�ضاوة والالتفاهم« . فهذه ال�ضيا�ضة 
كل  نبذ  خالل  من  اجلماهريية  الثقافة  م�رضوع  تدعم 

داخل  وتنمية  معه  والتعاي�س  بالآخر  العرتاف  مينع  ما 
الرتباط الوظيفية للمجموعة بكل اأ�ضكالها .

يف  جنحت  حررت  احلداثة  اأن  جنزم   ، اآخر  منطلق  من 
ل�ضلطة  التبعية  و  الو�ضاية  اأ�ضكال  كل  من  الفرد  حترير 
الطبيعة اأو �ضلطة ال�ضيد اأو الواعظ اأو ال�ضيا�ضي من خالل 
تعد  مل  وعليه  ال�ضتقاللية  و  الفردية  احلداثة  قيم  بعث 
باملعاين  تطرح  احلديثة  املجتمعات  يف  الهوية  م�ضائل 
التقليدية . و �ضكلت فكرة )ال�ضتقاللية الفردية( جوهر 
ولب  هذه الهوية النا�ضئة التي �ضاهمت الأفكار الفل�ضفية 
القتدارات  اإثبات  يف  �ضواء  معانيها  بلورت  يف  للحداثة 
املعرفية )ديكارت و كانط( اأو يف جمال اإثبات مقتدرات 

اجل�ضد )�ضبينوزا و نيت�ضه( .
هذا  من  تنبع  و  تتطلع  الهوية  اإ�ضكالية  اأن  اليوم  جنزم 
الأفق احلداثي و يرتكز التفكري فيها حول حمور الهوية 
الفردية ، متجاوز تفكري القدامي الذي كان يحر�س على 
التفكري حول الهوية اجلمعية ال�ضمولية و تعقب مالحمها 
و  الثابتة  الَقبْلية  الطبائع  و  الوجود  منها  يت�ضكل  التي   ،
مرتابطة  حلقات  جمرد  كانوا  فالفراد  امليتافيزيقا 
فكها  ي�ضعب  حيث  الثابتة  القبلية  الأن�ضاق  بهذه  مت�ضلة 
لهذا ل جند اأي مبحث فل�ضفي يف التفكري القدمي خارج 
هذه الأطر املرجعية احلا�ضنة للوجود الب�رضي فتلخ�س 
مانحه  و  للموجود  �ضابقا  الوجود  اأن  يف   ، املعني  هذا 

املعنى .
اأننا اليوم نعي�س حترر الذات من ثقل ميتافيزقيا الوجود 
اإل  النهو�س  ميكننا  ل  و  التاريخ(  الطبيعه  )الالهوت 
منجزات  �ضوء  يف  ذواتنا  حترير  و  اأنف�ضنا  متثل  باإعادة 
التي  الأداتية  العقالنية  املوؤ�ض�ضة على  الفكرية  احلداثة 
جت�ضدها الإجابة على �ضوؤال : ماهي الآليات و الأدوات 

الأقدر على فهم اأنف�ضنا املتحررة ؟

وبناء عليه، مل تعد م�ضاألة الهوية الفردية مرتبطة فقط 
مرتبطة   اأ�ضحت  بل  للوالدة،  امل�ضاحبة  بالطقو�س 
الفرد  اأن  ذلك  ما؛  بحدث  املقرتنة  الدورية  بالطقو�س 
يعي ذاته يف البدء، لكن هذا الوعي ل معنى له اإل �ضمن 
معنى  للفرد  كان  اإذا    ، العالقات  من  منظمة  جمموعة 
داخل العالقة، فال معنى لهذه خرية دونه. وعلى النقي�س 
من ذلك، اإذا كان تقدير الهوية ل يتم اإل يف حدود الذات 
والآخر، فهذه احلدود تعد  يف حد ذاتها هي التي تر�ضم 

ibidam . جميع املواقع الإ�ضكالية لثقافة ما
اإن الهوية الفردية بهذا املعنى لي�ضت جمرد عن�رض داخل 
اأو جزء منها ، بل هي كيانا  اأو تابع لها  الهوية ال�ضمولية 
م�ضتقال بكل ما فيه . له تطلعاته و هواج�ضه اخلا�ضة و 
متطلباته الذاتية التي ل ميكن اأن تتحقق بالن�ضهار مع 
الآخر ، لذا تبقى الدعوة لإعادة التفكري يف معاين الهوية 
و  ال�ضيا�ضة  م�ضاغل  عن  بعيدا  نهو�س  لأي  ملحة  حاجة 

جتذاباتها .
اإىل  ت�ضل  مل   ، اليوم  ماديا  املتطورة  املجتمعات  اأن 
تاأ�ض�س  الذي  الأن�ضي  بتطورها  اإل  ال�ضيطرة على املادة 
من   ، هواج�ضها  �ضيفرة  فك  و  الذات  اأغوار  �ضرب  على 
مع  عالقاتها  و  مكوناته  بكل  بالوجود  ارتباطها  خالل 
الغري ، الذي يعترب جزء منها ، فالهوية الفردية ل يقوم 
على النف�ضال عن الغري و منا�زشته و رف�ضه ، بل ترتبط 
مناطق  يف  معه  فتتقاطع  ا�ضتكمال  و  وجود  ارتباط  به 
تاأ�ضي�س اأو تتجاور يف مناطق متا�س تن�ضط فيها اإن�ضانيتها 

و تتالقح فيها مطاحمها و رغبتها املتنوعة .
رمزية  �ضكلية  جمرد  الهوية  من  عن�رض  د�ضرتة  تبقى 
احتفاًء بها يجب اأن تبقى حم�ضنة عن متطريف ال�ضيا�ضة 
و جتارها الذي يعتربونها مك�ضبا �ضيا�ضيا �ضوف يبحثون 

بعدها عن مكا�ضب اأخرى .
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ترهونة بعد الوطية.. اأجل 
ال�شيف اأ�شدق اإنباء من 
الكتب يف حده احلد بني 

اجلد واللعب.. فبعد ف�شل 
م�شل�شل اللقاءات واملفاو�شات 

واالتفاقيات والقرارات 
االأممية بوقف اإطالق النار 
والدعوة حلل �شلمي، هذه 
هي نتائج اال�شتباك امل�شلح 

الداخلي يف ليبيا تظهر مالمح 
امل�شتقبل.. فلقد �شمدت 

طرابل�س يف مواجهة هجوم 
م�شلح مزود باملرتزقة، 

واملنظمات الدولية، ودعم 
من قبل دول اإقليمية ودولية، 

وقد اأثبتت قدرتها على 
حماية ال�شرعية ك�شلم 

للخروج من ال�شقوط واأثبتت 
قدرتها على ك�شر �شرعية 

منطق ال�شالح.. فما ت�شطره 
طرابل�س هذه االأيام �شيكون 
له مردوده الوا�شح على اأمن 

دول اجلوار.

توحيدها

م�ساعدة ليبيا و�جب �أخالقي وم�سلحة عليا
تعر�ضت  طرابل�س،  عا�ضتها  دامية  �ضنة 
وق�ضف  ال�رشب،  مياه  لقطع  خاللها 
م�ضاكنها الآمنة وم�ضت�ضفياتها املتوا�ضعة، 
والبحرية  اجلوية  منافذها  تعطيل  ومت 
خلف  وقفت  كبرية  رهانات  والربية.. 
عظمى  دول  قبل  من  املجنون  الحرتاب 
م�رشوعة  غري  وطموحات  �ضغرى  ودول 
دمهم  ومن  والل�ضو�ضية..  اجل�ضع  ي�ضكنها 

قدم الليبيون فاتورة احلرب العبث..
ليبيا البلد العربي مب�ضاحته الكبرية، وثرواته 
املتنوعة الهائلة، وقربه من اأوربا، وطريق 
ومغربهم..  العرب  م�رشق  بني  التوا�ضل 
قوافال  الإخوة  واجب  تردد  بال  قدم  الذي 
جهاد  يف  واملجاهدين  ال�ضهداء  من 
لقوافل  دروبا  كلها  اأر�ضه  وقدم  فل�ضطني، 
الذي  ال�ضعب  اجلزائرية..  الثورة  �ضالح 
ع�رشات  احلياة  عن  تغييب  حلملة  تعر�س 
ال�ضنني اأجلاأت مئات الآلف منه اإىل الهجرة 
اخليارات  بني  نف�ضه  وجد  الغربة،  بالد  يف 
والبعيد  القريب  ل�ضواريخ  ال�ضعبة فتعر�س 
ولكل عناوين اجلرمية وقواها.. يعي�س منذ 
والتمزق  املجنونة  الفو�ضى  �ضنوات  ت�ضع 
لإغراء  الأجندات  اأ�ضحاب  وتدخل  القاتل 
الوقائع  اأن  اإل  ببع�ضهم..  الليبيني  بع�س 
الوفاق  حكومة  ا�ضرتداد  بعد  الأر�س  على 
قاعدة عقبة بن نافغ يف »الوطية« وا�ضرتداد 
مدينة ترهونة ال�ضرتاتيجية ت�ضجل خطوة 
كبرية نحو م�ضتقبل يقرتب من توحيد ليبيا 

وا�ضتعادتها ل�ضيادتها.

  االإقليمي والدويل:

اجلزائر،  تون�س،  “م�رش،  اجلوار  دول 
واملتدخلون  النيجر”  وت�ضاد،  ال�ضودان، 
تركيا،  “الإمارات،ال�ضعودية،  الإقليميون 
اأكدت  ولقد  اإيران،  ي�ضيف  والبع�س  قطر” 
دعم  املو�ضاد يف  دور  ال�ضهيونية  ال�ضحف 
وهناك  له  مهمة  معلومات  بتقدمي  حفرت 
اأدوار �ضهيونية يف دول اجلوار كما هو احلال 
الدوليون:  والنيجر.. واملتدخلون  ت�ضاد  يف 
رو�ضيا واأملانيا وبريطانيا وفرن�ضا وايطاليا 
واأمريكا.. تتقاطع امل�ضالح حينا وتت�ضادم 
ال�ضرتاتيجي  فيها  ويختلط  اأحيانا 
بالتكتيكي.. فاأين ليبيا من كل ذلك؟ من اأين 

يبداأ احلل؟
لي�س من املجدي اإعادة ما تن�رشه وكالت 
بها  تقوم  التي  الأدوار  اأحجام  عن  الأنباء 
عن  اأو  الليبي،  ال�ضاأن  يف  جميعا  الأطراف 
�ضنتجه  ولذا  وال�ضتباكات«،  املعارك  �ضري 
تنحب�س  ل  التي  املعركة  من  اخلفي  اإىل 
املعركة  �ضاحات  هي  لن  ليبيا  حدود  يف 
تت�ضاعد  ليبيا  جوار  ففي  احلقيقية.. 
جديدة  �ضيا�ضات  معامل  وتر�ضم  الأزمة 
وحراك �ضيا�ضي جديد كما نتابع يف تون�س 
يف  والتطرف  النقالب  حماولت  حيث 
دول  من  دعمها  جتد  التي  الإ�ضطفافات 
مالحظة  ينبغي  بال�ضبط  كما  خليجية.. 
اأنها ت�ضعبت لت�ضمل البحر املتو�ضط و�ضول 
اليونان  مع  البحري  ونزاعها  تركيا  اىل 
الدول احلو�س  مع  البحرية  احلدود  ور�ضم 
يف قرب�س واليونان وايطاليا وليبيا وم�رش.. 
اأزمة حقيقية بني م�رش  تفعيل  يعني  وهذا 
حول  املنطقة  كيانات  ولت�ضطف  وتركيا 
املحورين يف معركة لن تنتهي قريبا.. الأمر 
لي�س فقط تر�ضيم حدود بحرية اإمنا و�ضع 
يد على حقول الغاز و الفلك ال�ضرتاتيجي 
وت�ضبيك  اأ�ضواق  وفتح  موانئ  وبناء  للدول، 

للعالقات الأمنية ومتدد خارج احلدود..

احلياة  تف�ضيالت  تدخل يف  كذلك  والأزمة 
ليبيا  ال�ضيا�ضية والجتماعية يف دول جوار 
ا�ضتنفار  فتون�س وم�رش واجلزائر يف حالة 
ال�ضتباكات  نتائج  �ضت�ضفر عنه  ق�ضوى ملا 
عدم  تون�س  توؤكد  حني  ففي  طرابل�س  يف 
التعامل  يف  توافق  اإيجاد  على  قدرتها 
على خيار حمدد جتاه الأزمة الليبية يتبني 
قاب  التون�ضية  ال�ضيا�ضية  املكونات  اإن 
يعطل  مدوي  انفجار  من  اأدنى  اأو  قو�ضني 
التون�ضية  الأزمة  وتت�ضاعد  الربملان  عمل 
بكتل  لي�ضل احلد  الليبية  الأزمة  على �ضوء 
بالغنو�ضي  الثقة  �ضحب  بطلب  برملانية 
اثر  على  الربملان  رئا�ضة  من  واإ�ضقاطه 
رايهم  التي ح�ضب  و  لرتكيا  الأخرية  زيارته 
ع�ضكريا،  الليبي  ال�ضاأن  يف  بالتدخل  بداأت 
و�ضيا�ضي  امني  ا�ضتنفار  اجلزائر  ويف 
التدخالت  ت�ضاعد  ب�ضبب  امل�ضتوى  عايل 
الإقليمية والدولية يف ليبيا فلقد احتفظت 
الآخرين  تدخل  رف�س  مبوقف  اجلزائر 
الإقليميني والدوليني مع جهة �ضد جهة كما 
اأنها رف�ضت الت�ضعيد الع�ضكري الأخري من 
قبل حفرت حول طرابل�س جمددة ب�رشورة 

التاأكيد على �رشعية دولة الوفاق الوطني.
من الوا�ضح اإن الهتمام الأمريكي بتطورات 
ال�رشاع على الأر�س ظل لفرتة  طويلة اأقل 
الأوربي  بالهتمام  مقارنة  املعتاد  من 
والربيطاين  والأملاين  الفرن�ضي  ل�ضيما 
اإ�ضرتاتيجية  ذلك  مرد  ولعل  واليطايل 
حتى  ال�رشاع  م�ضايرة  اإىل  تف�ضي  اأمريكية 
معقدة  وت�ضابكات  بخ�ضائر  اجلميع  يتورط 
الإدارة  تعرف  حا�ضمة  تدخالت  ت�ضتوجب 
الأمريكية كيف توجهها يف الوقت املنا�ضب 
عن  بعيدة  اأنها  يعني  ل  هذا  وبالتاأكيد 
امل�ضهد بل هي تر�ضي قواعد فيه وتخرتقه 
باأ�ضخا�س ووقائع �ضيكون لها الدور الأ�ضا�س 
يف املرحلة القادمة.. فلقد  تبدل املوقف 
الأمريكي من مرحب ولو ب�ضكل غري ر�ضمي 
فرقاطة  منت  على  ا�ضتقبلته  حيث  بحفرت 
اأمريكية قبالة مدينة بنغازي اإل ان الإدارة 
حلكومة  دعمها  على  توؤكد  الآن  الأمريكية 

الوفاق الوطني.
الرو�س  نفي  فبعد  الرو�ضي  املوقف  اأما 
على  الدائرة  احلرب  يف  م�ضاركتهم 
الك�ضف  طويال  مت  زمنا  الليبية  الأرا�ضي 
املوت  وع�ضابات  العنف  جمموعات  عن 
ال�ضالح  ظهور  ثم  املرتزقة  واملنظمات 
طريان  قاعدة  واإن�ضاء  بكثافة  الرو�ضي 
ان  وا�ضحا  واأ�ضبح  ليبيا..  يف  ع�ضكري 
يف  التواجد  يف  كبرية  رو�ضية  رغبة  هناك 

امل�ضهد الليبي.
موؤمتر  لعقد  برلني  تدعو  اأن  حقا  ملفت 
دويل يف مرحلة تعاين فيها اأوربا من هزال 
�ضيا�ضي وتفكك فتتقدم برلني بهذه املبادرة 
الكبرية يف ق�ضية لي�ضت اأوربية لتمنح نف�ضها 
�ضالحية املبادرة يف اأزمات العامل،.. هذا 
يف ح�ضور وا�ضح للدور الفرن�ضي واليطايل 
والربيطاين من خالل  �ضيطرة على حقول 
يف  تدريبها  يتم  مبلي�ضيات  وحمايتها  نفط 

دول اجلوار..

العرب وليبيا:

حل   العرب  ترحيل  عن  يعرب  امل�ضهد 
الأمني  اإطارهم  خارج  اىل  اأزماتهم 
وال�ضيا�ضي وحتويل ق�ضاياهم احل�ضا�ضة اإىل 
بعني  اإليه  النظر  يتم  دوليا  �ضاأنا  ت�ضبح  اأن 

امل�ضالح الغربية يف املنطقة..
الإقليمي  التناحر  دور  نكت�ضف حجم  وهنا 

الو�ضع  تاأزمي  يف  بليبيا  املحيط  العربي 
حتت  اجلوار  عرب  يجتمع  كيف  اإذ  الليبي 
خطة  لو�ضع  يجتمعون  ول  الأملانية  القبة 
الطوق  دول  تنفيذها  على  تقوم  عربية 
اإمكانات  ور�ضد  اآليات  وو�ضع  العربي 
واإعالمية  و�ضيا�ضية  ومادية  ع�ضكرية 
كل  على  واقع  اأمر  وفر�س  لإجناحها 
ببناء  الدولة  بتاأهيل  الليبي والتهيئة  الرتاب 
تنهي  مهنية  مبعايري  وجي�ضها  موؤ�ض�ضاتها 
حالة الت�ضظي امللي�ضيوي.. ومن باب اأوىل 
منع التدخل الرو�ضي والفرن�ضي واليطايل 

يف اأي �ضكل كان..
مطلوب  الطوق  لدول  احلا�ضم  التدخل 
باب  من  بل  اأخالقي  بدافع  فقط  لي�س 
يف  غاية  منطقة  يف  العربي  القومي  الأمن 
الأجهزة  تدخل  خافيا  فلي�س  اخلطورة.. 
دول  ويف  املنطقة  يف  ال�ضهيونية  الأمنية 
و�ضواها  والنيجر  ت�ضاد  يف  بالذات  اجلوار 
الع�ضكريني  امل�ضت�ضارين  يقوم  حيث 
خا�ضة  ملهمات  جيو�س  باأعداد  ال�ضهاينة 
اذرع  ومتتد  ال�ضودان  جنوب  كجي�س 
الأجهزة الأمنية ال�ضهيونية يف ليبيا وتون�س 
من  لعله  ثم  املطلوب..  الرتباك  لإحداث 
امنيا يف  انفجارا  ان  بالقطع  املعلوم  باب 
وامل�ضلحني  ال�ضالح  ت�رشيب  يعني  ليبيا 
وال�ضودان  وم�رش  تون�س  اجلوار  دول  اىل 
على  حقيقيا  خطرا  ي�ضكل  مما  واجلزائر 
املغرب  كل  يف  العربي  القومي  الأمن 
يت�ضح  وهكذا  العربي..  وامل�رشق  العربي 
لنا حجم اخل�ضارة التي تلحق باأمننا العربي 
مع كل حلظة ل ت�ضتغل يف عمل جدي يطوق 
امل�ضكلة ويبادر بحلها ولو بالقوة العربية.. 
قوة  بت�ضكيل  قاموا  ان  للعرب  �ضبق  ولقد 
الردع العربي يف لبنان وهناك ميثاق عربي 
لي  غطاء  امل�ضرتك متثل  العربي  للدفاع 

جهد عربي م�ضرتك.
�ضلمها هو  اأن  بو�ضوح  تعني  القريبة  وليبيا 
�ضلم املنطقة ودول اجلوار واأن ا�ضطرابها 
اأمني  اإمنا هو خطر  الأمور فيها  وانفالت 
كلها..  وليبيا  املنطقة  على  وا�ضرتاتيجي 
القريبة هي فلٌك اقت�ضادي ملعي�ضة ماليني 
برثواتها  وهي  والتون�ضيني  امل�رشيني 
الفائقة �ضمانة حقيقية مل�ضاريع م�ضتقبلية 

يف ال�ضتثمار يف حميطها العربي.
اإن الأزمة الليبية مو�ضوع ح�ضا�س لأنه يهم 
يف  الأمني  النفالت  ولأن  الإقليمي  الأمن 
ليبيا اأ�ضبح خطرا يهدد الإقليم برمته وهنا 
بالتن�ضيق  اجلوار  دول  بحث  اأهمية  تت�ضح 
يف  الأر�س  على  املوجودة  القوى  مع 
الو�ضع  وترتيب  الأو�ضاع  تنفي�س  عن  ليبيا 
البلد  بهذا  ال�ضتقرار  يحقق  الأمني  مبا 

وينعك�س على الإقليم كله.
دورها  للجزائر  باأن  را�ضخة   لدي  قناعة 
واأنه  الإقليم،  دول  لدى  واحرتامها 
الدبلوما�ضية  خربتها  على  بناء  باإمكانها 
اأن  بها  واملوثوق  الثابتة  ومواقفها  العالية 
الأطراف  بني  و�ضليما  �ضلميا  مناخا  توفر 
املتنازعة وحتقق يف هذا املجموع الليبي 

حالة من التجان�س والإ�ضتقرار.
اجلزائر وليبيا: 

مل يكن ال�ضيخ املرحوم احمد توفيق املدين 
القيادي يف احلكومة املوؤقتة يف كتبه »كفاح 
�ضعب« اأكرث من ناقل ملوقف ليبيا ونظرتها 
منعت  ان  فبعد  الثورة  اإبان  للجزائر 
م�رش  من  ال�ضالح  مرور  الليبية  احلكومة 
ب�ضبب  الليبي  الرتاب  اإىل اجلزائر عرب  برا 

ت�رشيب بع�ضه عن طريق خمابرات م�رشية 
ملعار�ضة ليبية.. توجه ال�ضيخ احمد توفيق 
ملقابلة امللك ال�ضنو�ضي و�ضكا له ت�رشف 
بفتح احلدود وعندما  فورا  فاأمر  حكومته 
اعرت�س م�ضت�ضاره الع�ضكري ان ذلك يهدد 
»فلرنبح  املحرتم:  امللك  قال  ليبيا  امن 
عالقة  ليبيا«..  خ�رشنا  لو  حتى  اجلزائر 
�ضهدت  ولقد  امل�ضرتك  الدم  رواها  اأبدية 
على  املجيدة  اجلزائرية  الثورة  �ضنوات 
الليبي  والر�ضمي  ال�ضعبي  الإ�ضناد  عميق 

املعرب عن اأ�ضالة العالقات بني البلدين..
 لقد ربط التاريخ كما اجلغرافيا والدم كما 
القرون  عرب  وليبيا  اجلزائر  بني  العقيدة 
وال�ضرتاتيجي  الأمني  العمق  ليبيا  فكانت 
تنزاح  ال�ضكانية  الكتلة  وكانت  للجزائر 
بكل  ال�ضحراء  عرب  هناك  اإىل  هنا  من 
املكان  عبقرية  تخن  ومل  وليونة  �ضهولة 
الإح�ضا�س  اجلزائريني  فمنحت  طبيعتها 
والأمانة  بامل�ضئولية  ال�ضرتاتيجي 
وملدة  ليبيا..  يف  عمقهم  على  التاريخية 
اجلزائرية  ال�ضوفية  الطرق  كانت  طويلة 
�رشقا  ليبيا  يف  وحيويتها  بنفوذها  متتد 
احلركة  راأ�ضها  وعلى  وجنوبا  وغربا 
ان  العبث  فمن  هنا  ومن  ال�ضنو�ضية.. 
ي�ضار اىل حل يف ال�ضاحة الليبية دون دعم 

جزائري و حماية  جزائرية
اجلزائر  اإىل  الأعناق  ت�رشئب  هنا  من 
ال�ضقيق الذي ميتلك ح�ضورا معنويا  البلد 
وروحيا مميزا يف ليبيا ل ميتلكه احد، ذلك 
باأي حال  باأنه ل يجوز  توؤمن  لأن اجلزائر 
الداخلية  ال�ضئون  يف  التدخل  الأحوال  من 
لأي بلد وانه ل يجوز تبني اأجندة معينة يف 
اي دولة وتوؤمن ب�رشورة التعامل على نف�س 
امل�ضافة مع جميع الرفقاء، وتوؤمن اجلزائر 
املبالة..  عدم  يعني  ل  التدخل  عدم  ان 
لأنه ل ميكن تخيل اأمن وا�ضتقرار جزائري 
بدون اأمن وا�ضتقرار ليبي، ومن هنا تتجدد 
ال�ضرتاتيجي  والدور  التاريخية  املهمة 
للجزائر  يكون  باأن  الإقليم  يف  للجزائر 
مبادرتها يف اجناز توافق من خالل ترجمة 
ومن هنا  ود�ضتور..  موؤ�ض�ضات  وا�ضحة يف 
جاءت ت�رشيحات �ضناع املوقف اجلزائري 
باأن اجلزائر على اأمت ال�ضتعداد لحت�ضان 
للحوار  الليبيني  الإخوة  يجمع  موؤمتر 
من  الدعم  كل  �ضيجد  هذا  واأن  والنقا�س 

اجلزائر التي ترى طرابل�س خطا اأحمر.

كلمة اأخرية:
الدور  الليبيني  على  �ضيكون  بالتاأكيد 
الأ�ضا�س وهم قد اثبتوا على مدار �ضنوات 
طويلة انهم �ضعب قوي وم�رش على احلياة 
كبرية  ت�ضحيات  الآن  حتى  قدموا  وهم 
ويجمع  يوحدهم  نظام  تكري�س  اجل  من 
احلياة  م�ضتوى  يرفع  م�رشوع  يف  طاقاتهم 

ل�ضعب مظلوم.
وهم الآن بعد اأن ا�ضتطاعوا اإحداث �رشبة 
تقدموا  الوطية  يف  ال�ضرتاتيجي  الإيقاف 
و�ضيوا�ضلون  ترهونة  النت�ضار يف  لتحقيق 
بنغازي..  اىل  و�ضول  و�ضريت  اجلفرة  اىل 
وان ذلك �ضيواجه بتدخالت عنيفة من قبل 
الأزمة.. وكرثة  بعيدة تطيل من عمر  دول 
امل�ضهد مما  تعفني  �ضتزيد يف  املتدخلني 
ويف  ليبيا  يف  املخل�ضني  كل  على  يفر�س 
ل�ضتكمال  عمليا  ي�ضارعوا  ان  اجلوار  دول 
وطنية  موؤ�ض�ضات  وبناء  التوحيد  خطوات 
على  غالب  واهلل  والإقليم  للوطن  حماية 

امره.

بقلم �شالح عو�س



اجلمعة 05 - ال�شبت 06 جوان  2020  املوافـق  ل 14 �شوال  1441ه 07

 
قال النقابي و النا�شط الرتبوي 
نبيل فرقين�س يف ت�رصيح �شحفي 
اأنه  "الو�شط"  يومية  به  خ�س 
قطاع  يف  مايحدث  عجيب 
الرتبية مبختلف واليات الوطن 
بخ�شو�س  منحة 5 اآالف دينار 
جزائري ، حيث ت�شاءل حمدثنا 
�شمت  ال�شلطات  �رص  عن 
 ، الدوائر  روؤ�شاء  و  املحلية 
الراتب  عدم  ت�شقيف  ب�شبب 
على  احل�شول  لهم  ميكن  ملن 

هذه املنحة .
ويف مو�شوع مت�شل قال النقابي 
اأن هناك مدار�س حددتها ب 18 
من حددتها  اأي�شا  وهناك  الف 
ب 20 األف و راأينا حتى 24 األف 

وهذا كله يحدث يف مدار�س ال 
اكرث  بينهم  البعد  توجد م�شافة 
يرتك  ما  وهذا   ، مرت   300 من 
يت�شاألون  ح�شبه-   - االأولياء 
ملاذا هذه التفرقة من موؤ�ش�شة 
اإىل اأخرى ومن دائرة اإىل اأخرى 
،موؤكدا يف ذات ال�شدد اأن على 

حد  لو�شع  التدخل  ال�شلطات 
لهذه احلالة .

وقال نبيل فرقين�س اأنه كنقابي 
لكل  املنحة  تكون  اقرتح  اأن 
قيد  اأو  �رصط  بدون  التالميذ 
خا�شة اأن اليوم يف اجلزائر نرى 
العامل الذي يتح�شل على راتب 

له  دينار   فابنه  الف   70 اأو   60
لغالء  املنحة  هذه  يف  احلق 
القدرة  وتدهور  املعي�شة 

ال�رصائية للمواطنني.
ومعلوم اأن قطاع الرتبية بواليات 
اجلنوب الكبري ال يزال يئن حتت 
لعل  النقائ�س  من  جملة  وطاأة 
من ابرزها التذبذب احلا�شل يف 
اإ�شافة  املدر�شي  النقل  توفري 
االكتظاظ  ظاهرة  لتف�شي 
اأن  ،حيث  التدري�س  بحجرات 
هذه الو�شعية املزرية �شاهمت 
ب�شكل كبري يف تراجع التح�شيل 
العلمي خا�شة بالواليات الكربى  
التي تتذيل الرتتيب الوطني يف 
النهائية  االمتحانات  نتائج 
االبتدائي  التعليم  ك�شهادات 

،املتو�شط و البكالوريا.

جرائم  حماربة  اإطار   يف 
ممتلكات  على  االعتداء 
م�شالح  املواطنني قامت 
مترنا�شت  لوالية  ال�رصطة 
احل�رصي  االأمن  يف  ممثلة 
الرابع من توقيف �شخ�س يبلغ 
متورط  �شنة(   22( العمر  من 
داخل  من  ال�رصقة  ق�شية  يف 
م�شكن مع توفر ظريف الليل و 

التعدد. 
االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  واالت�شال 
مترنا�شت  والية  اأمن  مبديرية 
ت�شلمت يومية "الو�شط" ن�شخة 
تعود  الق�شية  حيثيات  اأن  منه 
املواطنني  اأحد  �شكوى  اإىل 
ال�رصقة  لفعل  تعر�شه  مفادها 
الواقع بحي  من داخل م�شكنه 
با�رصت  الفور  على   ، تهقارت 
حترياتها  ال�رصطة  عنا�رص 
اإىل  الو�شول  من  حيث متكنت 
ليتم  توقيفه   و  فيه  امل�شتبه 
حتويله اإىل املقر و فتح حتقيق 
ا�شتكمال  بعد  و   ، الق�شية  يف 
امل�شتبه  تقدمي  االإجراءات مت 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  فيه 
يف  اأ�شدرت  التي  املخت�شة 
مع  نافذ  حب�س  �شنتني  حقه 
االإيداع و غرامة مالية قدرها 

100.000 دج.
 

يف  ا�شخا�س  وتوقيف ثالثة 
الطريق  يف  ال�رصقة  ق�شية 

العام
  يف ذات ال�شياق متكنت نف�س 
ثالثة  توقيف  من  امل�شلحة 
ا�شخا�س متورطون يف ق�شيـــــــة 
ال�رصقة يف الطريق العام حتت 
طائلة التهديد )هاتف نقال.( 

اإىل  تعود  الق�شية   حيثيات 
دوريات لعنا�رص ال�رصطة على 
لفت  اأين  الوئام،  حي  م�شتوى 
تعر�شا  �شخ�شني  انتباههم 
جمهولني،  طرف  من  لل�رصقة 
على الفور مت توقيف امل�شتبه 
الهاتف  ا�شرتجاع  و  فيهــم 
مت  ال�رصقة،  حمل  النقال 
اإىل مقر امل�شلحـة و  حتويلهم 
فتح حتقيق يف الق�شية، و بعد 
ا�شتكمال االإجراءات مت تقدمي 
اجلهات  اأمام  فيهم  امل�شتبه 

الق�شائية املخت�شة.
م�شادرنا  من  علم   وح�شبما 
العمليتني  فاإن  اخلا�شة 
اإطار  يف  تندرجا  االأمنيتني 
لتعليمات  ال�شارم  التطبيق 
املديرية العامة لالأمن الوطني 
خمطط  بتج�شيد  القا�شية 
لتطويق  امليدان  احتالل 
اأنواعها  ب�شتى  االإجرام  بوؤر 

واأ�شكالها .

فريو�س  عدوى  من  للوقاية    
ارتداء  ولتعميم  كورونا 
م�شالح  توا�شل  الكمامات 
القيام  اإىل  ورقلة  والية  اأمن 
توعوية  حت�شي�شية  بحمالت 
التي تدخل يف اإطار املخطط 
الأمن  االإت�شايل  اجلواري 
بالظرف  اخلا�س  الوالية 
اأكرث  يتطلب  الذي  الراهن، 
تكاثف  مع  و�رصامة  جدية 
توزيع  خالل  من  اجلهود 
مع  التح�شي�شية  املطويات 
واالإر�شادات  الن�شائح  تقدمي 

ال�رصورية لفائدة املواطنني.
املحالت  اأ�شحاب   وكذا 
من  امل�شتثناة  التجارية 
للتقيد  تدعوهم  التي  الغلق، 
الوقائية  بالتدابري  وااللتزام 
من اجلائحة، ال�شيما ما تعلق 
منها باتخاذ اإجراءات النظافة 
، من خالل االإ�شتعمال الوا�شع 
للكمامات الوقائية مع اإجبارية 
تفادي  مع  �رصورة  ارتدائها، 

كل اأ�شكال التجمعات واحرتام 
امل�شافة الوقائية االآمنة.

خالل  املواطنني  دعوة   وكذا 
مازالت  التي  املبادرات  هذه 
يف  واملكوث  للبقاء  متوا�شلة 
ح�شنا  باعتبارها  منازلهم، 
والأ�رصهم،  لهم  واآمنا  منيعا 
وكذا �رصورة احرتام مواقيت 
احلجر املنزيل اجلزئي املمتد 
م�شاءا  ال�شابعة  ال�شاعة  من 
ال�شابعة  ال�شاعة  اإىل غاية 
املوايل  اليوم  من  �شباحا 
اأجل  ومن  ل�شاحلهم  املتخذ 
ال�شحة  على  احلفاظ  �شمان 
العمومية، كما �شاركت م�شالح 
اأمن الوالية يف هذا االإطار يف 
رفقة  املبادرات  من  العديد 
اجلمعيات  املحلية  ال�شلطات 
املختلفة الك�شافة االإ�شالمية 
ما  �شيما  ال  اجلزائرية، 
الكمامات  بتوزيع  منها  تعلق 

الوقائية لفائدة املواطنني.
اأحمد باحلاج

ت�شاءل نبيل فرقين�س نقابي ونا�شط تربوي عن الأ�شباب التي تقف خلف عدم ت�شقيف ال�شلطات 
العمومية مبختلف وليات الوطن  رواتب الأولياء بخ�شو�س منحة 05 اآلف دينار جزائري.

نبيل فرقني�س نقابي بقطاع الرتبية لـ"الو�شط"

اأحمد باحلاج 

�شرطة مترنا�شت

للوقاية من جائحة فريو�س كورونا

الإطاحة بع�شريني متورط
 يف �شرقة املنازل

اأمن ولية ورقلة يوا�شل 
حمالته التح�شي�شية

اأخبار اجلنوب

عدم ت�شقيف الرواتب بخ�شو�ص
 5000دج يطرح ت�شاوؤلت

ورقلة

رعب نتيجة انت�شار الدراجات النارية غري املرخ�شة
ورقلة  الواحات  عا�شمة  تعرف 
للدراجات  فظيعا  انت�شارا 
و  مرخ�شة  الغري  النارية 
�شبط  مت  حيث   ، امل�رصوقة 
متفرقة  نقاط  يف  ذاتها  احلالة 
عا�شمة  بلديات  و  اأحياء  من 
دوريات  من  بالرغم   ، الواحات 

املراقبة االأمنية .
املجال  ذلك  حمرتيف  اأن   غري 
�شيطرتهم  يفر�شون  يزالون  ال 
يف   ، نهارا  جهارا  االأحياء  على 
القلق و يجعل  و�شع يبعث على 
يحدق  خطر  اأمام  املواطنني 
�شالمتهم  كذا  و  مبمتلكاتهم 
و  ال�شوارع  كانت  ما  كثريا  اإذ   ،
م�رصحا  الطرقات  و  االأحياء 

لتنفيذ تلك الع�شابات جلرائمها 
، خملفة ب�شكل م�شتمر عدد من 
ال�شحايا اأغلبها مت التبليغ عنها 
لدى املقرات االأمنية املتواجدة 

بالوالية .
و  ال�شكاوي  عدد  عك�شت  و 
حتريرها  مت  التي  املحا�رص 
باملقرات االأمنية حجم االإرتفاع 
اأكدت  الرهيب للظاهرة ، و قد 
جهات اأمنية م�شوؤولة  بورقلة عن 
�شعيهم اجلاد على القب�س على 
يثبت  الذين  االأ�شخا�س  جميع  
نارية  لدراجة  �شياقة  يف  باأنهم 
كذلك  و   ، لهم  ملكيتها  تعود  ال 
الدراجات  اأ�شحاب  مع  احلال 
على  يحوزون  ال  الذين  النارية 

االأ�شلية  ملكيتهم  تثبت  وثائق 
للمركبة ، و غريها من القرارات 
�شاأنها  من  التي  ال�شارمة  
تلك  على  اخلناق  ت�شيق  اأن 
ملكيات  حماية  و   ، الع�شابات 
ت�رصيحات  يف  و   ، االأ�شخا�س 
متفرقة لعدد من ال�شحايا الذين 
خا�شة  و  ممتلكاتهم  �رصقت 
بالدراجات   املتعلقة  منها 
و  الع�شابات  باأن  اأكدوا  النارية 
النوع  هذا  مثل  �رصقة  حمرتيف 
يف  طرق  ي�شتعمل  املركبة  من 
التحايل ال ي�شعر بها �شحاياهم 
اأن  الو�شع  عليهم  ي�شهل  ما  و   ،
الدراجات  من  التخل�س  عملية 
ب�رصعة  تتم  امل�رصوقة  النارية 

تفكيكها  يتم  اأن  بحيث   ، فائقة 
على �شكل قطع غيار ، اأو تهريبها 
ملناطق  حتى  �رصيع  ب�شكل 
جهتها  من   ، الوالية  خارج 
عدة  �شجلت  االأمنية  امل�شالح 
امل�رصوقة  باملركبات  حوادث 
، و خا�شة منها حوادث املرور 
اجل�شمانية اخلطرية و كذا فيما 
اإجرامية  عمليات  بتنفيذ  يتعلق 

و ال�رصقة .
ال�شلطات  تدخل  انتظار  ويف 
املعنية للتكفل بامل�شكل القائم 
املواطنني  على  الزما  يبقى 
الأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى  .
جناة ،ح

خالل �شهر ماي املن�شرم

ال�شرطة الق�شائية باأدرار تعالج 60 ق�شية
يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفا
ظ على اأمن و�شالمة املواطنني 
بوالية اأدرار، �شجلت امل�شلحة ال
والئية لل�رصطة الق�شائية باأمن ول
اية اأدرار خالل �شهر ماي من �س
نة 2020 جمموعة من الق�شايا .

و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  العالقات  و  االت�شال 
كانت  اأدرار  والية  اأمن  مبديرية 
 " "الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
الوالئية  امل�شلحة  اأن  منه  ن�شخة 
بالوالية  الق�شائية  لل�رصطة 

ال�شهر  خالل  متكنت  قد  كانت 
معاجلة18 ق�شية  من  املن�رصم 
واجلنح  باجلنايات  خا�شة 
تورط  باالأ�شخا�س  املا�شة 
حلت  فيها 17 �شخ�س 
�شجلت  كما  منها 14 ق�شية، 
امل�شلحة 30 ق�شية  نف�س 
واجلنح  باجلنايات  خا�شة 
تورط  باملمتلكات  املا�شة 
ذاته  ال�شياق  فيها 13 �شخ�س، يف 
ق�شية واحدة خا�شة  ت�شجيل  مت 
�شد  واجلنح  باجلنايات 

تورط  العمومي  ال�شيء 
يخ�س  فيها �شخ�س واحد، فيما 
واملالية  االقت�شادية  اجلرائم 
ت�شجيل05 ق�شايا حيث  مت 
�شخا�س حلت  اأ  09 تورط فيهما

جميعها .
مكافحة  فرقة  �شجلت  كما 
لنف�س  التابعة  املخدرات 
خا�شة  امل�شلحة 04 ق�شايا 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
فيها04 �شخ�س حلت  تورط 
اإثرها  على  مت  جميعها 

املوؤثرات  من  حجز 100 قر�س 
من  وحجز41،32 غرام  العقلية 
م�شحوق بانقوو13،33غرام راتنج 

القنب .
البيان  نف�س  به  اأفاد  وح�شبما 
يف  تندرج  االأمنية  العمليات  فاإن 
لتعليمات  ال�شارم  التطبيق  اإطار 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الهادفة لتج�شيد خمطط احتالل 
االإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�شتى اأنواعه .
اأحمد باحلاج

�شيخ مدقن
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عن  املثال  �سبيل  على  ولنت�ساءل 
مل  الذي  اال�ستعمار  جترمي  قانون 
اأ�سال...ـ   نوابنا  طاولة  على  يُطرح 
 ...... عليه  امل�سادقة  تتم  اأن  قبل 
و�ستان بني التنظري احللم والتطبيق 
وبني  النب�ض  ج�ض  احلقيقة..وبني 
فالذكاء  باأكمله.  اجل�سم  افتعال 
الفرن�سي كان ذكاءا �سموليا ويتحرك 
و�سط اأطر وا�سعة الُرحب واملدى...
كما  فقط  الع�سل  يف  ال�سم  ي�سع  ال 
لالإنحناء  الرقاب  يجر  بل  يقال 
الع�ساق  اأكرثهم  والتقدي�ض.وما 
ابن  يقول  كما  االإ�ستبداد  زمن  يف 
خلدون ؟ا مثلما  االأمر ينطبق جليا 
مع  كرثة ما�سحي االأحذية يف زمن 
احلروب  والكوارث؟ا . وما اأكرثهم 
يف  ال�سوداين  الفول  قراطي�ض  باعة 
املوز  وجمهوريات  الُع�سب  زمن 
؟ا                                                         االأولغار�سية  العائالت  ونفوذ 
االإ�ستعمار  متجيد  قانون  مر  لقد 
�سم  اإزاءه  يوم23فيفري2005ونحن 
لنا..يوم  والقوة  حول  ال  بل  بكم 
والعاملني  الدماء   �سفاكي  �ساهدنا 
النيا�سني  على  يحوزون  معهم 
الذهب.بينما  �سلب  من  واالأو�سمة 
ال�سهداء  اأبناء  االآخر  اجلانب  يف 
احرتاق  يحرتقون  والوطنيني 
الدكناء...  الظلمة  و�سط  ال�سمع 
تلك  وهنا  هنا  تقافزت  بعدها 
الزيادة  احتجاج  واحتجت  االأقالم 

ما  �رسعان  ثم  اخلبز؟ا   اأ�سعار  يف 
التاريخ  بكاء  تبكي  الأوكارها  عادت 
الفر�سان  بكاء  واالإحت�سار...بل 
اخليانات  دموع  من  ي�رسبون  وهم 
ت�سنع  فرن�سا  كانت  الكربى؟ا....ـ 
وحتيط  اخلا�سة  بو�سائلها  جمدها 
اأعراق  كل  من  بخدامها  نف�سها 
حرة  دولة  العامل.فهي  واأجنا�ض 
وع�سو دائم يف هيئة االأمم املتحدة 
و�ساحبة كل املبادرات يف العامل...
يلجم  اأو  يراقبها  اأحد  وال  ال   كيف 
التاريخ  التي ت�سنع  �سيا�ساتها ,فهي 
كما ت�ساء وح�سب م�ساحلها االآنية...
الغيورين  بع�ض  حاول  وعندما 
تختلط  ذواكرهم  الزالت  وممن 
اإبان  وامل�سبلني  املقاومني  بدماء 
يجرم  قانون  اإن�ساء  التحرير,  حرب 

االإ�ستعمار داخل قبة الربملان...  
وقفزة  جنونية  الفكرة  كانت 
االأمة... هذه  تاريخ  يف  عظيمة 
من  لقيته  ما  لقيت  لالأ�سف  لكنه 
لغو  على االأثري ومن حرب وفري دون 
تطبيق وجت�سيد...اإ�ستعملت فرن�سا 
وزبانيتها كل ال�سبل املتاحة والعابرة 
للقارات حتى يوؤد هذا امل�رسوع يف 
�ساهدنا  ال�سنني  مرور  مهده..ومع 
اأن  ,وهي  املرة  اأعيننا احلقيقة  باأم 
هذه امل�ستعمرة املارقة جنحت يف 
اخرتاق حتى م�ساعرنا واأحا�سي�سنا.
تفعل...وكاأنها  ما  تعي  كانت  بل 
نوايا  واأحرقت  بددت  باهلل  والعياذ 
اأنها  �سوى  ل�سيء  ال  ؟ا  اجلميع 

عن  التحكم  اآلة  على  حتوز  كانت 
ويف  رغبت  كيفما  بعد.ت�ستعملها 
منا�سبة... تراها  التي  االأزمنة 
وبقدرة قادر مت قرب هذا امل�رسوع 
اأدوات جد متطورة حتى  باإ�ستعمال 
اأن  معنوية.دون  اأ�سلحة  نقول  ال 
بعد(  فيما  فهموا  اجلميع)بل  يفهم 
اأن فرن�سا تقب�ض على اليد املوجعة 
ت�سد  التي  ,وهي  تاريخيا  وتخنقنا 
اأحزمتنا من البطن. وتر�سد بو�سلة 
.فاعلة   حتررنا  بل  وتاألقنا  تقدمنا 
ال�سكة  عن  لتحييدها  م�ستحيل  كل 
�سيا�ساتها  جنت  فقد  .وباإخت�سار 
امل�ستقبلية اخلري الوفري لها ...كيف 
ال وهي من زرعت العقول املن�ِسقة 
الرتبوية مثلما زرعت  يف منظومتنا 
اآثارها  األغاما الزلنا من�سح  باالأم�ض 
فرن�سا  ركزت  وننزعها...فقد 
وهي  رابحة  ورقة  على  الذكية 
املتعاقبة  االأجيال  وتاأطري  تكوين 
وكل ما ميكن �سخه يف العقول ....
ف�سنعت االإن�سان الذي  كلما جتاوز 
اإىل  احلنني  و�سده  اإال  الر�سد  �سن 
واأن  البحار.حتى  وراء  ما  اأي  هناك 
العالمات  من  يحمل  العن�رس  هذا 
اجلزائرية اخلال�سة الكثري الكثري...
اأي هنالك ممن الزال يرى يف فرن�سا 
رمزا للتح�رس والتحرر.وكل احلقوق 
العجوز  هذه  .متكنت   والواجبات 
كيفما  االأمور  اإدارة  من  احلاذقة 
يف  عرثنا  اأننا  هو  �ساءت..والدليل 
داخل  ن�سو�ض  على  مرة  من  كم 

بطرائق  الرتبوية..تُطرح  الكتب 
ذلك  على  مثالني  وهذين  ذكية  جد 
ابتدائي  اخلام�سة  لل�سنة  االأول 
يقول)اإن فرن�سا ا�ستفادت يف بداية 
الثورة  من  ع�رس  التا�سع  القرن 
ف�سكلت  لتطويراأ�سلحتها  ال�سناعية 
حترير  من  مكنتها  ع�سكرية  قوة 
اجلزائر( فهذه التورية ال يفهمها اإال 
خمت�سا.يف ال�ساأن ال�سيا�سي. اأما يف 
كتاب الرابعة متو�سط  فقد جاء فيه 
)ما ك�سف عن الوجه الفظيع لفرن�سا 
يف نهاية احلرب العاملي الثانية هو 
اأحداث 8ماي 1945مادفع بالثوريني 
ال�سعب  حلزب  التابعني  املتطرفني 
اأكرب اأدى اإىل  اجلزائري اإىل تطرف 
كانوا  من  وبني  بينهم  الهوة  تو�سيع 
واأمن  ب�سالم  العي�ض  اإىل  يطمحون 
من  وغريه  هذا  كل  فرن�سا.(  مع 
الت�سويه والتالعب باملفردات ف�سح 
خاللها  من  تريد  التي  �سيا�ساتها 
حمو كل ن�ساالت هذا ال�سعب االأبي 
هكذا  تت�رسف  هي  وكفاحه..واإذ 
اأنه   املوؤكد  فاالأكيد  اجلزائر  يف 
م�ستعمرات  مع  بف�ساعة  موجود 
اإذ  ال�سديد  لالأ�سف  اأخرى..ولكن 
العظمى عندنا ممن  الغالبية  هناك 
يعون ويدركون جل هذه املكائد...
العيون  االأخرى  ال�سفة  يف  هناك 
ال�ساهرة والتي لن تنم حتى تطمئن 
باأنها نفذت تو�سياتها وخمططاتها 
وهم الذين ينعتون دوما باملرتزقة.
بل  جمانا  لي�ض  طبعا  ذلك  وكل 

وهي  حتى  وترقيات  امتيازات  وفق 
مبنية على اخلطاأ والتزوير... تيمنا 
وخلطة  بدقة  مدرو�سة  باأجندات 
كنف  يف  وتربت  عا�ست  �سحرية 
املنهج الكولونيايل ال�رسف .والقائم 
على احتقار االآخر بعد �سلب ثرواته 
با�ستعمال  ,�سواء  اأرا�سيه  وخريات 
القوة اأو اخلطاب  االإعالمي املموه 
اأو  حياء  بال  ذلك   وامُلرِغب..وكل 
اأخالق اأو اإن�سانية بل بحقارة ودناءة 
دائما  التاريخ  .وكاأن  لهما  مثيل  ال 
احلياة  فهموا  كيفما  االأقوياء  ياآزر 
االإنت�سار  يظل  والب�رسية...فقط 
اأ�سحاب  مع  هو  واخلالد  الوحيد 

تكذب  التي  احلية.ولي�ض  ال�سمائر 
على  كذبت  اأن  بعد  اأنف�سها   على 
كل  ليت  ؟ا  اجلبابرة  �سالطينها 
ذات  كانوا  ممن  امليامني  �سبابنا 
يوم م�ساركني �سمن احلراك يتاأكدو 
وبيقني اأن �سبب بالء مفا�سل دولتهم 
يف  يرغبون  التي  العقول  تلك  هي 
العي�ض حتت �سطوتها وكنفها , والتي 
قبل هذا كانوا يحلمون بالعي�ض فيها  
الق�سديرية  اأحيائها  اإحدى  يف  ولو 
من  االأبي�ض  اخليط  جتلى  فقد  ؟ا 
امل�سكالت  اأ�سل  االأ�سود.وُه�سمت 
كانت  التي  الكربى...واملراب�ض 

ت�سب بها �سمومها؟ا

نقا�ش

املنظومة الرتبوية...كانت حقال دائم اخل�سوبة لفرن�سا؟
منذ اال�شتقالل واجلزائر ال جتني غري الويالت من عالقتها �شبه امل�شتقرة مع امل�شتعمرة القدمية)فرن�شا(..ورغم ذلك ُيغ�ش الطرف �شواء بدافع الِعلم 

املق�شود اأو بدافع اجلهل وعدم الوعي ....و�شوال اليوم اإىل ما جناه علينا حراك فيفري من يقظة �شاملة ارتع�شت لها الفرائ�ش وا�شتكانت لها النفائ�ش ؟ا....

وقد ا�شتبانت على اإثره الكثري من االأمور التي وجب اإعادة النظر فيها واإخراجها من اخلزائن الرثة ومن ثمة تطهريها وبعث احلقيقة بداخلها من جديد...
فعالقتنا بفرن�شا كانت  دوما متر مبنحى ت�شاعدي واآخر هبوطي, لكنها كانت ت�شتقر عند  امل�شافة التي كانت ترى هذه العجوز وترغب لها اأن تكون...حتى 
اكت�شف اجلميع اأ�شل امل�شكلة وهي فيمن ميثلها هنا ويعك�ش لها املراآة يف عز ال�شم�ش و يف جنح الظالم؟ا وحفظ اجلميع مقول ,حتى ال نقول رددوها ب�شوت 

واحد )اإن االأذيال هي التي تغذي الراأ�ش...وتعطي قوة االأح�شنة للمقود(

املخرجني  خرية  يناف�ض 
والعرب  اجلزائريني  ال�سينمائيني 
مفتاح  جائزة  على  االأجانب  وحتى 
الر�سمية  امل�سابقة  يف   « »اكوزيوم 
االفرتا�سي  الدويل  للمهرجان 
 ,  2020 باجلزائر  الق�سري  للفيلم 
ح�سورها  اجلزائر  �سجلت  ولقد 
ال�سينمائي  احلدث  هذا  يف  البارز 
خمتلف  مل�ساركة  اإ�سافة  الكبري, 
كم�رسو�سوريا  العربية  البلدان 
والعراق  وم�رس  واملغرب  وتون�ض 
وبالتايل   , كفرن�سا  اأجنبية  ودول 
فاجلميع ينتظر على اأحر من جمر  
تاريخ  وهو  اجلاري   جوان   25 يوم 
لهذه  النهائية  النتائج  عن  االإعالن 
حني   يف   , ال�سينمائية  التظاهرة 
اجلوائز  توزيع  حفل  تنظيم  �سيتم 
االأوىل  الثالثة  االأفالم  وعر�ض 
جويلية  من  اخلام�ض  يف  الفائزة 

املقبل باجلزائر العا�سمة.

 تاأهل 20 فيلم ق�شري 

امل�سابقة  هذه  اإىل  تاأهل  ولقد 
الدويل  للمهرجان  الر�سمية 

االفرتا�سي للفيلم الق�سري باجلزائر 
بينهم   من   : فيلما   20 العام  لهذا 
اجلزائري  للمخرج  »كاآبة«  فيلم  
االأفالم  بني  من    دبحي   يو�سف 
على  للتناف�ض  تاأهلت  التي    20
جائزة »اكوزيوم » واجلوائز االأخرى 
االفرتا�سي  الدويل  للمهرجان 
باجلزائر2020   الق�سري  للفيلم 
وترتواح  مدة هذا الفيلم  10 دقائق  
وينتمي  باتنة   والية  قادم من  وهو 
الفيلم   هذا  وي�سلط  الدراما  اإىل 
ال�سوء على  »الكاآبة » وتدور  ق�سته 
حول »ي�رسا« �ساحبة حمل مالب�ض 
حيث  اآدم  اال�ست�سارات  وخبري 
و يطرحان   , يعي�سان حياة طبيعية 
حول  الوجودية  االأ�سئلة  بع�ض 
النجاح , بينما يخططان ملوعد ليالاً 
حياتهما.ولقد  يغري  ا  قراراً يتخذان 
هذا  الق�سري  الفيلم  هذا  اإنتاج  مت 
علي  بن  اأكرم  اأ�رسف  ولقد  العام  
, على  ن�ض هذا العمل ال�سينمائي 
يف  كثريا  عليه  يعول  الذي  املتميز 
هذا املهرجان والذي ي�سارك  فيه 
اجلزائريني  املمثلني  من  نخبة 
توفيق  من  كل  وهم   املبدعني 

وعادل  �سغري  بن  وي�رسا  بخو�ض 
كاال ومرمي مالك مدين , فيما توىل 
مدير  من�سب   ديالندا  الدين  نور 
ال�سينمائي  بالت�سوير  وقام  لالإنتاج 
واللوج�ستيك   مربوك  �سفا 
لتاأهل  اإ�سافة   / حموتة  نورالدين 
فيلم  يف  واملتمثلة  اأخرى  اأفالم 
العزوزي  هالل  »للمخرج  تباين   «
�سغرية«  /«عائلة  املغرب  من  
اجلزائر/«مداد  من  قروي  الإ�سالم 
القادري  يزيد  للمخرج  اأخري« 
لعالء   « »ا�سطدام  املغرب/   من 
من   اجلال�سي  الدين  وبهاء  الدين 
تون�ض / » امبارح »حممود خواجة 
»اأحمد  اأهلك  »عي�سة  م�رس/  من  
ال�سعب«   م�رس/«الفرار  من  حامد 
اجلزائر/  من   حومل     ل�سمري 
»البي�ض« للمخرج بالل بوعزدية من 
احلربي  ل�ستار  »مل�سة«  اجلزائر/ 
رفيق   -« كرميو   «  / العراق  من 
ل�سوترة«   «  / اجلزائر  من  مربك 
 « اجلزائر/  من  عقون  لعبداهلل 
اليق�سة«  للمخرج عمرو علي  من 
للمخرج  بي�ساء«  »�سفحة  �سوريا/  
لعمراوي  جنيب  حممد  ال�سينمائي 

اجلزائر/«  من  لعمراوي   جنيب 
اأرقام« ملحمود بن عبد املوؤمن من 
اجلزائر/ »حمنة وخال�ض »لفتيحة 
بوروينة من اجلزائر / » نخب ثاين 
»للمخرج اأ�سامة عبيد النا�رس  من 
�سوريا/  »نظرية املوؤامرة« للمخرج 
 / م�رس  من  اخلالق  عبد  ه�سام 
والفيلم ال�سوري » 100 لرية« الأريج 
دوارة ونور خري االأنام و الذي تدور 
اأحداثه يف املرحلة التي تت�سح بها 
من  الكثري  تواجهنا  اأمامنا؛  الطرق 
وال�سلطوية  املجتمعية  العقبات 
التي تر�سم معامل �سخ�سيتنا, يف كل 
مرة جنتازها اإما ب�سكل اإيجابي اأو 
قراراتنا  اعتمادااً على  �سلبي.وذلك 

يف كيفية جتاوز هذه العقب/ومن

  فرن�شا ي�شارك فيلم 
لـ   Vincent avant midi

.Guillaume Mainguete

 7 اأيام متتالية من الفرجة 

وم�ساهدة  للعرو�ض  وبالن�سبة  
متاحااً  ف�سيكون  امل�ساركة  االأفالم 
من  ابتداء   « الواب  على«  للجمهور 

على  �سيعر�ض  2020و  جوان   15
يف  املتواجد  فيلما   20 اجلمهور 
اإبتداءااً  يوميااً  النهائية  القائمة 
اإىل  م�ساءااً   اخلام�سة  ال�ساعة  من 
مبعدل  ؛  الليل  منت�سف  ال�ساعة 
فيلمني اأو ثالثة يف ال�سهرة ملدة 7 

اأيام متتالية .
 خلق اأجواء �شينمائية 

افرتا�شية 

الدويل  املهرجان  هذا  يهدف   و 
يف  الق�سري  للفيلم  االفرتا�سي 
خلق  اإىل    2020 لعام  اجلزائر 
اأجواء �سينمائية  افرتا�سية ما بني 
املخرجني و�سانعي االأفالم ويدير 
هذه التظاهرة اخلا�سة بالفن ال�سابغ 
ال�سينمائي  واملخرج  ال�سيناري�ست 
الذي  حممدي  جمال  اجلزائري  
الوطنية  اللجنة  اأي�سا   يرتاأ�ض 
الثقافية  واالأن�سطة  ال�سباب  لرتقية 
هذه  على  وت�رسف   , ال�سينمائية  
التظاهرة ال�سينمائية اأ�سماء عربية 
التحكيم  جلنة  يف  وجند  وعاملية 
الدولية   التي تتوىل تقييم االأفالم 
للمناف�سة  واملربجمة  امل�ساركة 

الر�سمية من طرف حمرتيف و�سناع 
الكبري  اجلزائري  االأديب  ال�سينما 
اللجنة,  لهذه  رئي�سا  الزواي  اأمني 
نوزاد  االأملاين  العراقي  املخرج 
�سيخاين  ومدير الت�سوير االإيطايل 
والباحث  ,واملخرج  لوبينتو  اإيجو 
اجلزائري  ال�سينما  تاريخ  يف 
املغربي  املخرج  جدواين,  نبيل 
املنتجة  و  اجلوهري  االإله  عبد 
و  جيالين  حاج  �سمرية  اجلزائرية 
هوفيك  اللبناين  ال�سينمائي  الناقد 
اجلزائرية   واملمثلة  حب�سيان, 
حبيب.  هدى  بفرن�سا  املقيمة 
االأفالم  انتقاء  جلنة  اإن�ساء  مت  كما 
املرت�سحة  للمناف�سة الر�سمية من 
نخبة من االأ�ساتذة واملخت�سني يف 
وهم  الب�رسي,  وال�سمعي  ال�سينما, 
امللوحي  ن�سال  املبدع  املمثل  
والناقد  االإعالمي  و  اجلزائر  من 
جمهورية  من  الكيالين  م�سطفى 
�سي  عمار  املخرج  العربية  م�رس 
ال�سيناري�ست  اجلزائر,  من  فو�سيل 
واملخرج  وغلي�سي,  نورالدين 

وال�سيناري�ست �سفوان �سيخ.
حكيم مالك

املهرجان الدويل االفرتا�شي للفيلم الق�شري باجلزائر2020

مناف�سة عربية �سر�سة على جائزة مفتاح اإيكوزيوم
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري  عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : �رضكة ذات امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ضماة ما�ضة للرتقية العقارية ، ممثلة من طرف م�ضريها 
العنوان : 152 املركز التجاري القد�س ال�رضاقة 

القائم يف حقه الأ�شتاذ)ة( : زروق اعمر
-�شد : �رضكة ذات امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ضماة ال�ضني ميه�ا للبناء ، ممثلة من طرف ممثلها القان�ين 

العنوان : التعاونية العقارية جتزئة 03 ح�ضة 205 اأوالد فايت اجلزائر 
- بناء عل حكم ح�ض�ري �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 19/11/18 رقم اجلدول 19/03303 رقم الفهر�س 19/06800 

- بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تبليغ حكم ح�ض�ري امل�ؤرخ يف 2019/12/08  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة   

بناءا على ر�ضالة بريدية م�ضمنة ال��ض�ل و�ضل  رقم 731 997 77 002 
بناءا على حم�رض تبليغ حكم ح�ض�ري عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف  2019/12/17
 بناءا على حم�رض تبليغ حكم ح�ض�ري عن طريق التعليق بالبلدية  امل�ؤرخ يف  2019/12/17

بناء على املادة 412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اإذن باإجراء بن�رض م�ضم�ن التبليغ الر�ضمي بجريدة ي�مية وطنية �ضادر عن ال�ضيد رئي�س 
حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/06/02 رقم 1616 ياأذن بن�رض م�ضم�ن عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تبليغ حكم ح�ض�ري امل�ؤرخ 2019/12/08 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة للحكم 
ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري ، بتاريخ 19/11/18 رقم اجلدول 19/03303 رقم الفهر�س 19/06800 ، املت�ضمن مايلي : ))... يف امل��ض�ع : اإلزام املدعى عليها ال�رضكة 
ذات امل�ض�ؤولية املحدودة » ال�ضني ميه�ا للبناء » ممثلة من طرف م�ضريها باأن يدفع للمدعية  �رضكة ذات امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ضماة ما�ضة للرتقية العقارية ، ممثلة من طرف م�ضريها : مبلغ 
ع�رضة ماليني دينار جزائري ) 10.000.000 دج ( مقابل الدفع الغري م�ضتحق . مبلغ مائة الف دينار جزائري )100.000 دج( كتع�ي�س عن اال�رضار الالحقة بها و رف�س باقي الطلبات ....(( يف 

جريدة ي�مية وطنية 
اأعلمناه باأن اأجل الطعن باال�ضتئناف حمدد ب�ضهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�ضخ�س ذاته و ميدد اأجل اال�ضتئناف اىل �ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف م�طنه)ها( احلقيقي اأو 

املختار طبقا لن�س املادة 336 من ق اإ م اإ
املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : حاليل رابح �ضاحب م�ؤ�ض�ضة اال�ضغال العم�مية و البناء العن�ان : عني الكرمة والية تي�ضم�ضيلت 
القائم يف حقه الأ�شتاذ)ة( : بكطا�س مريامة

متخذة من مكتبنا م�طنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�شد : امل�ؤ�ض�ضة ال�طنية لالفتات و اإ�ضارة الطرق ممثلة ب�ا�ضطة مديرها . العن�ان : طريق اأوالد فايت نهج 15 ال�رضاقة 

- مبقت�ضى ال�ضند التنفيذي املتمثل يف قرار �ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة التجارية / البحرية بتاريخ 2020/02/11 رقم الق�ضية 19/03260 رقم الفهر�س 2020/00433 املمه�ر بال�ضيغة 
التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/24 ، حتت رقم 2020/182 احلكم امل�ضتاأنف ال�ضادر بتاريخ :2019/09/30 رقم الفهر�س 19/05786  

- بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2020/03/11  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي امل�ؤرخ يف  2020/03/11
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/03/11 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة اأو�ضل رقم 662 695 77 002 
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف  2020/03/18
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية  امل�ؤرخ يف  2020/03/18

بناء على املادة 412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ2020/06/01 حتت رقم 20/1601 ياأذن 
بن�رض م�ضم�ن عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/03/11  و املبلغ عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل  يف قرار �ضادر عن جمل�س ق�ضاء 
تيبازة لغرفة التجارية / البحرية بتاريخ 2020/02/11 رقم الق�ضية 19/03260 رقم الفهر�س 2020/00433 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/24 ، حتت رقم 2020/182 القا�ضي 
مايلي : ))... يف امل��ض�ع : تاأييد احلكم امل�ضتاأنف ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 30-09-2019 حتت رقم فهر�س 05786 مبدئيا ، مع تعديله برفع مبلغ التع�ي�س اىل مبلغ 1.200.000 دج 

ملي�ن و مائتا الف دينار جزائري 
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 ي�ما لل�فاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإال �ضي�رضع يف تنفيذ  ال�ضند املذك�ر اأعاله جربا و بكافة الطرق القان�نية .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : بيباين �ضاعد بن خل�رض ، تاجر امل�ل�د بب�زريعة والية اجلزائر يف 1956/02/12
ال�شاكن ب : رقم 21 طريق ال�ضحاولة اخلراي�ضية اجلزائر 

متخذة من مكتبنا م�طنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�شد : لب�يز جمال بن عمار ، تاجر امل�ل�د بعنابة يف 1973/01/04

ال�شاكن ب : الفرقة التقليدية �ضيدي فرج بلدية �ضطاوايل والية اجلزائر 
- بناء على عقد وديعة بتاريخ 2020/01/26 فهر�س 2020/11 لدى عن االأ�ضتاذ : كرمي ب�ن�ضا�س م�ثق بالدويرة الكائن مكتبه ب�ضارع العزوين حممد رقم 02 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية 

- بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2020/04/19  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي امل�ؤرخ يف  2020/04/19
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/04/19 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة ال��ض�ل 
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف  2020/05/19
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية  امل�ؤرخ يف  2020/05/18

بناء على املادة 412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/06/02 حتت رقم 20/1615 ياأذن 
بن�رض م�ضم�ن عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2020/04/19  و املبلغ عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل  عقد وديعة بتاريخ 2020/01/26 
فهر�س 2020/11 لدى عن االأ�ضتاذ كرمي ب�ن�ضا�س م�ثق بالدويرة الكائن مكتبه ب�ضارع العزوين حممد رقم 02 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية ، املت�ضمن مايلي : ))........امل�دع لديه ال�ضيد / لب�يز 
جمال بن عمار .....و الذي اأقر و اعرتف اأمام امل�ثق باأنه اأودع لديه مبلغا من النق�د قدره خم�ضة ع�رضة ملي�ن دينار جزائري 15.000.000.00 دج من طرف امل�دع ال�ضيد بيباين �ضاعد بن 

خل�رض ....(( 
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 ي�ما لل�فاء ت�رضي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإال �ضي�رضع يف تنفيذ  ال�ضند املذك�ر اأعاله جربا و بكافة الطرق القان�نية .

املح�شر الق�شائي 

اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
لفائدة ال�شيد : بن زيادة فار�س ، ال�ضاكن ب : 6 �ضارع حممد قاريدي القبة – اجلزائر 

�شد : ال�رضكة ذات امل�ض�ؤولية املحدودة جمبنة بروت�ضيز املمثلة من طرف م�ضريها ط�يلب حمرز ابن علي 
الكائن مقرها ب : جمم�عة ملكية 629 ق�ضم 05 الكثبان ال�رضاقة – اجلزائر 

بناء على اأمر حجز تنفيذي على منق�الت ، ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2019/02/21 رقم الرتتيب : 19/605 
، حتت رقم : 19/692 

بناء على حم�رض حجز تنفيذي و جرد ال�ضادر عن مكتبنا 
نعلن نحن االأ�ضتاذة / ق�ضط�يل نعيمة ، حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة عن بيع املنق�الت يف – األة 
�ضناعة اجلنب ن�ع HAMDTMANN-VF-SWIPRES -  -األة خا�ضة بت�ضيز اجلنب ن�ع KUSTNER  - األة �ضنع اجلنب ن�ع 
 KARL األة �ضنع اجلنب ن�ع – DIZAY N األة تعليب اجلنب ن�ع – K 100 KROMEL األة �ضنع اجلنب ن�ع – K 200 KROMEL
K 400 SCHNELL  - األة �ضنع اجلنب ن�ع K 200 KROMIEL – الة �ضنع اجلنب K 200 KROMEL –                             الة 
�ضنع  اجلنب K 100 G-S ITALIA – األة تعبئة �ضل�ضة ن�ع G-S ITALIA – TYPE DOSATORE 1000*2-2018  - الة تعبئة 
 05 – YAZICI MAKINA الة ل�ضق الق�ضا�ضات ن�ع – P.E PRATIQUE الة تعبئة املاي�نيز ن�ع -  G-S ITALIA ضل�ضة ن�ع�
براميل حجم مت��ضط و اأخرى كبري خا�ضة باملاء – مكتب الطاولة و خزانة وثائق ل�ن بني + اأربعة كرا�ضي  - 02 كمبي�تر االأول من ن�ع 
L.G و الثاين من ن�ع DELL  - مكتبني كبريين خا�ضة بال�ضكرتاريا ، جمم�عة كرا�ضي و اأجهزة كمبي�تر خا�ضة بال�ضكرتارية  - ناقل 

ب�ضائع اأحمر الل�ن 
ب�ضعر افتتاحي قدره : 47.000.000.00 دج و هذا ي�م  : 2020/06/08 ، على ال�ضاعة الثانية م�ضاءا 

جمم�عة ملكية 629 ق�ضم 05 الكثبان ال�رضاقة ، اجلزائر ، اإ�ضافة اىل ان الرا�ضي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ضاريف 
حتت �ضائر التحفظات

اثباتا ملا �ضبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة ي�مية وطنية كل طبقا للقان�ن 



ق.ف

�سرية وم�سرية 
حممد يو�سف حممد امل�رصي، مواليد 
بيت  ق�ساء  الدوحة  من   ،1977/5/14
حلم، متزوج ولديه 3 بنات، بكالوريو�س 
�رص  اأمني  نف�س،  وعلم  اجتماع  علم 

حركة فتح يف بيت حلم.

االندماج بالعمل الوطني

خال  ووجود  بالكويت  وجودنا  خالل 
له  كان  ال�سعبية  اجلبهة  يف  مبعد 
خالل  من  االن�سمام  يف  الكبري  االأثر 
اندماجنا  وبداأ  ال�سفارة  يف  اأ�سحابه 
بداأ  عام1987  جئنا  الوطني.  بالعمل 
وامل�ساركات  الوطني  العمل  يف  الوعي 
الوطنية،  االإحداث  ومعاي�سة  الب�سيطة 
جلان  خالل  من  العمل  1990بداأنا  يف 
الدهي�سة  مدر�سة  يف  الثانوية  ال�سبيبة 
م�سوؤولية  حتت  للوكالة  التابعة 
بداأت  االإعدادية  التنظيم. يف املرحلة 
وانحلت  جمموعة   اأول  ت�سكيل  اأول 
ت�سكيل  اإىل  ا�سطربنا  ال�سبيبة  اللجان 
يف  العمل  وبداأنا  �رصية،  جمموعة 
فعاليات االنتفا�سة ) كتابات �سعارات، 
كان  حجارة(.  �رصب  �سوارع،  اإغالق 
االعتماد بتمويل ذاتي )جمموعة الفهد 
اال�سود( اول جمموعة بريئة بعيدة عن 
ا�ستملت  للتنظيم،  الر�سمي  اجل�سم 
خياطة  كربونة،  )مالب�س،  امل�سرتيات 
كنا حوايل  ال�سعارات(،  االأعالم، دهان 
النوعية  من  جميعهم  اأ�سخا�س   10
قوة  ولكن  الظاهر  يف  امل�ساملني 

�سخ�سية داخليا، ون�سطاء جدا لدرجة 
اأهل البلد ي�ساألوا عن هوؤالء. ثم انتقلنا 
الهوية  اأخذ  بعد  الثانوية  املرحلة  اإىل 
املرة  وهذه  �سهور   4 مطلوب  كنت 
ب�سبب �رصب  فيها  اأنطلب  التي  االأوىل 
باب  ال�رصطة  مركز  على  احلجارة 

الدير، والب�سة، وكتابة �سعارات.

مرحلة االعتقال

يف 1993/12/14، يف �ساحة باب الدير 
كنت  وحدات خا�سة حيث  ومن خالل 
مطارد وخالل ذهابي اىل املدر�سة، مت 
اخلا�سة.  القوات  قبل  من  كمني  و�سع 
والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام  يف 
بزي  خا�سة  وحدات   4 وجود  �سباحا 
وحاولت  علي  هجومهم  ومت  عمال 
كما  مفر،  ال  لكن  والهروب  دفعهم 
تواجدت 3 دوريات وحوايل 20 جندي 
من راأ�س العني، وبعد االإم�ساك بي مت 
اال�ستدارة بي يف �ساحة املهد 6 مرات 
فخرا لالم�ساك بي، وكل همي اأتخل�س 
من )امليربة( وهي عبارة عن اأداة حادة 
كاأداة مقاومة لالحتالل. وكانت معاملة 
املربح،  لل�رصب  وتعر�ست  جدا  �سيئة 
م�ستعربني  الفرتة  تلك  يف  وانت�رصت 
كانت  وب�سكل غري طبيعي. كما  بكرثة  
معي  التعامل   اأ�ساءت  عربية  �رصطة 

باإذالل منهم ما يدعى)يحيى(.

مرحلة التحقيق

مت  ثم  ميداين  حتقيق  بداأوا  بالبداية 
االأويل  التحقيق  الب�سة،  اإىل  حتويلي 

ودخول  �سغري،  طفل  اأنني  منطلق  من 
�سديد،  بعنف  معي  والتعامل  ال�رصطي 
بلطف)  معي  يتعامل  اآخر  وحمقق 
ترغيب وترهيب( واحلديث حول وجود 
ال�سعبية  اجلبهة  كانت  و�سور،  اأدلة 
وكتب  ن�رصات  وهناك  باملخيم  قوية 
مع  التعامل  كيفية  يف  و�ساعدتني  لهم 
�رصبا  امل�سطرة  ا�ستخدموا  التحقيق، 
التوقيف  مركز  كان  االأيادي،  على 
الب�سة باإدارة اجلي�س، واحلمام خارجي 
الب�سة  يف  مكثت  اال�رصى،  عن  بعيدا 
�سباط  مع  املقابالت  وكانت  اأيام    6
الطبي  الفح�س  وا�ستغالل  املخابرات 
الظاهرية  اإىل  نقلي  بالتحقيق، وثم مت 
�سيء  الو�سع  كان  الزنازين،  يف  وعزيل 
اأ�ساليب  اتبعوا  كما  كاخلزانة.  للغاية 
اإزعاج،  وجوالت  النوم،  عدم  نف�سية 
من  هناك  وكان  االأبواب،  �رصب 
اإىل  باالإ�سافة  اال�رصى.  من  يدعمني 
رمي االأكل اأمام اخلزانة والقطط تاأكل 
بعدها،  االأكل  يدخل  ثم  االأكل  ن�سف 
علي  يجب  للكتب  قراءتي  خالل  ومن 
اأحافظ على قوتي  تناول الطعام حتى 
اجل�سدية  ولل�سمود  ومكثت يف اخلزانة 
من  املحققني  ياأ�س  وبعد  اأيام،   7
بانتزاع اعرتاف، مت حتويلي  املحاولة 
اإىل الظاهرية، هناك 4 غرف ومطبخ، 
ومكتظة  االكرب  هي   1 رقم  الغرفة 
 50 اال�رصى  عدد  ويتجاوز  باالأ�رصى 
اأ�سري، وغرفة رقم 2 يوجد بها 30 اأ�سري 
وال تت�سع الأكرث من 20، ال يوجد حمام 
وال الرب�س والنوم عالكرول، اإ�سافة اإىل 
العدد 3 مرات، كما هناك مناف�سة على 

�سماع  من  نتمكن  حتى  الكرادل  مكب 
هم�س النا�س، مكثت 3 اأ�سابيع بالغرف 
ثم ذهبت للعمل يف املطبخ، وتعر�ست 
اأفراد  باعتقاالت  النف�سي  للتعذيب 
ال�سغط  حماولني  املتكررة  عائلتي 

علي باالعرتاف.

مرحلة املحاكمة

بعد مكوث 80 يوم يف الظاهرية عدت 
اإىل  ونزلت  الظاهرية،  يف  الب�سة  اإىل 
بوجود  الع�سكرية،  اخلليل  حمكمة 
قا�سية واحدة على مكتبها ال�سخ�سي، 
احلكم.  قبل  جل�ستني  وا�ستغرقت 
يف  امل�ساركة  عن  عبارة  التهم  كانت 
و�رصب  فتح  اإىل  واالنتماء  الفعاليات 
تامري،  قانون  اآنذاك  وكان  احلجارة، 
واللقاء  براأ�سي  ر�سخت  اأعظم حمكمة 
طريقة  حتى  نعيم،  بني  جمموعة  مع 
 4 واالأرجل  باالأيادي  خمتلفة  قيودهم 
رجال �سموخ عالية يف عام1993 وهناك 
جدا  �سعيف  اأنا  منهم،  اجلنود  خوف 
وكان  الدعم  قدموا  ولكن  قوتهم  اأمام 

تاأثري نف�سي ايجابي بوجودهم.
وغرامة  ون�سف  �سنة  احلكم  مت 
وقف  �سنوات  و5  غرامة،  1000�سيقل 

تنفيذ.

مكان اإم�ساء احلكم

احلياتية  والظروف   ، النقب  يف  مكثت 
كل  حيث  طعام  من  �سواء  �سيئة  كانت 
ونقوم  ارز  كاأ�س  اأ�سخا�س،  ل5  مكا�س 
موجه  بق�سم  كنت  بالفتة،  بزيادته 

وجمموعة  رجوب  اأكرم  االأخ  عام 
دمث،  رجل  كامل(  منا�سلني)كادر 
احلياة  منط  على  حمافظ  خلوق، 
ال�سرب  وعمالق  كاأ�سبال  لنا  وقدوة 
كما  فينا.  تاأثريا  واأكرث  والدعم  االإرادة 
اأن الرعاية ال�سحية �سيئة جدا وتعتمد 
الذهاب  من  واخلوف  االأكامول،  على 
م�سيدة  مبثابة  الأنه  الطبيب  اإىل 
على  م�ساومة  وهناك  للتجنيد،  اأمنية 
لتحمل  ن�سطر  كنا  معهم،  االرتباط 
وبالن�سبة  لل�سبهة.  التعر�س  اأو  االأمل 
زيارات  حينها  يكن  مل  االأهل  لزيارة 
يف  مرتني  زيارتي  ومتت  للنقب، 
الغرف متاحة،  زيارة  كانت  الظاهرية. 
با�ستثناء ممثل  االق�سام ممنوعة  بينما 
ال�سلة  ومقدار  االأقارب  اأو  املعتقل  
هو  حمايل  اأ�سلوب  ن�ستخدم  كنا   .
لتوزيع  اأو  النفايات  جلمع  )العجلة(، 
وتبديل  القف�س  خالل  من  الطعام 
واإدخال  الر�سائل،  وتبادل  املالب�س، 
على  االألعاب  اقت�رصت  الدخان، 
زيارة  اأما  والعقلة،  ال�سويدية  التمارين 
اال�رصى بني االأق�سام غري متاحة بينما 
بني اخليام متاحة الزيارات، والفورة يف 

النقب مفتوحة .
دخول  بعد  كانت  املعتقل  اإدارة   -
من  المباالة  فرتة  ال�سلطة)1994( 

االفراجات، يف  قائمة  تنتظر  الطرفني 
جزء  وتفرغ  افراجات  جاءت   3 �سهر 
العديد  واإ�سابة  النقب،  كبري من �سجن 
املتوقع  من  كان  بانهيار  اال�رصى  من 

االإفراج عنهم.
- اخلطوات الن�سالية ات�سمت با�سرتجاع 
ال�سباحي.  العد  ورف�س  الوجبات 
من  به  تدرجت  بالتنظيم  عالقتي 
اإىل ر�سد جهاز  عا�سف، مر�سل يريد، 
الطعام،  وجلان  اإدارية،  جلنة  ثم  اأمن، 
و  بالقوة  التنظيمية  عالقتي  وات�سمت 

االحترام والهدف الوطني امل�سرتك.
تنظيمية  الئحة  هناك  ان  �سك  ال   -
املعتقلني  وبني  املعتقل  حياة  تنظم 
وتو�سيح  االأخرى،  التنظيمات  ومع 
امل�سموح واملمنوع يف داخل املعتقل، 
التوا�سل  والتعامل مع االحتالل وعدم 
ممثل  خالل  من  اإال  ال�سباط   مع 
من  االقرتاب  عدم  املعتقل.ومنها 
بالبعد  تتعلق  التي  واالأمور  ال�سيك، 
امل�ساواة  الالئحة  مييز  وما  االأمني، 

بني اجلميع.
- يتم اختيار املمثل بالتوافق، ملدة 6 
اأ�سهر، وجل�سات تنظيمية يومية وحتليل 
اأ�سبوعية،  جل�سات   3 مبعدل  �سيا�سي 
مع التزام و ان�سباط من جميع اال�رصى 

باحل�سور.
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى،حيث ين�سر بحلقة 
هذا االأ�سبوع جتربة االأ�سري املحرر حممد امل�سري من بيت حلم .

�سفحات من ن�سال احلركة االأ�سرية

ال�سرية الن�سالية للأ�سري املحرر حممد 
يو�سف حممد امل�سري فى ال�سجون ال�سهيونية

االأ�سري املحرر الدكتور راأفت حمدونة

الأ�سرى  حياة  " يهددان  وال�سرطان  " كورونا 
االأ�رصى  مركز  مدير  طالب   
املحرر  االأ�سري  للدرا�سات 
حمدونة  راأفت  الدكتور 
االإن�سانية  املوؤ�س�سات 
الفل�سطينية  واحلقوقية 
بال�سغط  والدولية  والعربية 
حياة  الإنقاذ  االحتالل  على 
الفل�سطينيني  االأ�رصى 
ال�سجون  يف  املر�سى 
مبواد  وااللتزام   ، اال�رصائيلية 
الثالثة  جنيف  اتفاقيات  وبنود 
الدوىل  والقانون  والرابعة 
االن�سانى فيما يتعلق بحقوقهم  
وخا�سة  واالإن�سانية  االأ�سا�سية 
والرعاية  العناية  مو�سوع  يف 
العالجات  وتقدمي  ال�سحية 
د.  واأ�ساف  الطبية.  واملتابعة 
يقارب  ما  هنالك  اأن  حمدونة 
من 22 اأ�سري م�ساب بال�رصطان 
بدون  باخلطر  مهددة  حياتهم 
وهنالك  �سحية  ورعاية  عناية 
اال�ستهتار  نتيجة  ا�ست�سهد  من 

موؤكداً  الطبى،  واالإهمال 
االأ�رصى  من  عدد  هنالك  اأن 
حالة  يف  بال�رصطان  امل�سابني 
االأ�سري  ومنهم   م�ستقرة  غري 
 " وعر  اأبو  كمال   " املري�س 
امل�ساب بال�رصطان فى احللق 
"موفق  واالأ�سري  واحلنجرة، 
بال�رصطان  امل�ساب   " عروق 
واالأ�سري  واملعدة،  الكبد  يف 
امل�ساب  ال�سوبكي"  "فوؤاد 
"الربوت�ستاتا"  يف  بال�رصطان 
ربايعة"  "يا�رص  واالأ�سري 
امل�ساب بال�رصطان يف االأمعاء، 
واالأ�سري "فواز بعارة" امل�ساب 
 ، االإذن  قرب  بال�رصطان 
واالأ�سري"معت�سم رداد واالأ�سري 
ي�رصي امل�رصي ومعت�سم رداد 
اأبو  ومراد  مخ  اأبو  ور�سدي 
د.  وحذر   . وغريهم   " معيلق 
فريو�س  انت�سار  من  حمدونة 
التى  اجلائحة  ظل  يف  كورونا 
طالت ال�سجانني االإ�رصائيليني، 

بال  بحياتهم  اال�ستهتار  ومن 
 ، والوقاية  ال�سالمة  اإجراءات 
وخطر العدوى ، ودعا  اجلهات 
كافة  لبذل  واالأهلية  الر�سمية 
االأ�رصى  مل�ساندة  اجلهود 
 ، حياتهم  اإنقاذ  على  والعمل 
باحلرية  حقهم  على  والتاأكيد 
الكبرية  التخوفات  ظل  يف 
والقلق من جانب االأهاىل على 
والتعريف بحقوقهم   ، اأبناءهم 
االإن�سانية ، وفقاً للمادة الثالثة 
اتفاقيات جنيف  امل�سرتكة يف 
مبعاملة  تطالب  والتي  االأربع 
االأ�سخا�س  جلميع  اإن�سانية 
�سواء،  واملعتقلني(  )االأ�رصى 
لالأذى،  تعري�سهم  وعدم 
االآ�رصة  الدولة  على  وحترم 
والت�سويه،  القتل،  اأو  االإيذاء 
والتعذيب، واملعاملة القا�سية، 
واملهينة،  والالاإن�سانية، 
واحتجاز الرهائن، واملحاكمة 

غري العادلة( .

اجلزء 01

منذ تف�سي وباء كورونا

800 اأ�سري فل�سطيني »م�ستجد« يف �سجون الحتلل 
تقرير:اأحمد نزيه

االإ�رصائيلي  االحتالل  ميهل  مل 
على  العمل  فر�سة  الفل�سطينيني 
تركيز قدراتهم يف حماربة فريو�س 
انت�ساره،  ومكافحة  كورونا، 
بحق  القمعية  اآلياته  يف  فا�ستمر 
توقٍف.  دون  الفل�سطيني  ال�سعب 
ورغم النداءات الدولية واملواثيق 
يف  االأ�رصى  حقوق  اأكدت  التي 
اأن  اإال  االأوبئة،  انت�سار  زمن 
االحتالل مل يعباأ بكل هذا ووا�سل 
الفل�سطينيني  للمئات من  اعتقاله 
خماطر  رغم  وذلك  �سجونه،  يف 
"كوفيد-19" داخل  تف�سي مر�س 

�سجون االحتالل.

م�ستجد اأ�سري   800
عبد  قال  ذلك،  غ�سون  ويف 
وحدة  مدير  فروانة،  النا�رص 
هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�سات 
االأ�رصى واملحررين الفل�سطينية، 
اإن �سلطات االحتالل االإ�رصائيلي 

والنداءات  للمنا�سدات  مل تكرتث 
�سواًء  واالإن�سانية،  احلقوقية 
ووا�سلت  الدولية،  اأو  املحلية 
للمواطنني  اعتقاالتها 
اأزمة  بدء  منذ  الفل�سطينيني 
املنطقة،  يف  كورونا  فريو�س 
م�سرًيا اإىل اأنها اعتقلت منذ بداية 
 800 من  اأكرث  املا�سي  مار�س 
من  اأن  فروانة  وذكر  فل�سطيني. 
 90 قرابة  املعتقلني  االأ�رصى  بني 
طفاًل، و10 فتيات و�سيدات. وتابع 
االإ�رصائيلية  الهجمة  "اأن  فروانة: 
ا�ستددت يف االأ�سهر االأخرية �سد 
وقد  املحتلة،  القد�س  مدينة 
ر�سدنا ت�سعيًدا اإ�رصائيلًيا خطرًيا 
بحق  واالنتهاكات  لالعتقاالت 
بلغت  حيث  هناك،  الفل�سطينيني 
حمافظة  يف  املعتقلني  ن�سبة 
ن�سف  بنحو  وحدها  القد�س 
الفل�سطينيني  املعتقلني  اإجمايل 
الوطن  حمافظات  باقي  يف 
كورونا".واأكد  اأزمة  بدء  منذ 
"�سلطات  اأن  بالقول على  فروانة 

ا�ستمرت  االإ�رصائيلي  االحتالل 
بحق  العقابية  اإجراءاتها  يف 
داخل  الفل�سطينيني  املعتقلني 
من  و�سعدت  االحتالل  �سجون 
عمليات اقتحام االأق�سام والغرف 
واالعتداء  باالأ�رصى  والتنكيل 
عليهم".واأ�سار  اخلناق  وت�سييق 
ال�سجون  اإدارة  اأن  اإىل  فروانة 
من  االأ�سناف  ع�رصات  �سحبت 
التنظيف  ومواد  الغذائية  املواد 
اال�رصى  كان  التي  والتعقيم 
اخلا�س  ح�سابهم  على  ي�سرتونها 

من مق�سف ال�سجن "الكنتينا".

منا�سدة دولية
ومن جهته طالب راأفت حمدونة، 
للدرا�سات،  االأ�رصى  مركز  مدير 
االن�سانية  املوؤ�س�سات  طالب 
والعربية  الفل�سطينية  واحلقوقية 
والدولية بال�سغط على االحتالل 
الإنقاذ حياة االأ�رصى الفل�سطينيني 
املر�سى يف ال�سجون االإ�رصائيلية، 
جنيف  اتفاقيات  ببنود  وااللتزام 

الدوىل  والقانون  والرابعة  الثالثة 
بحقوقهم   يتعلق  فيما  االن�سانى 
االأ�سا�سية واالإن�سانية وخا�سة يف 
مو�سوع العناية والرعاية ال�سحية 
واملتابعة  العالجات  وتقدمي 

الطبية.
هنالك  اأن  عن  حمدونة  وحتدث 
نحو 22 اأ�سرًيا م�ساًبا بال�رصطان 
بدون  باخلطر  مهددة  حياتهم 
ومنهم  �سحية،  ورعاية  عناية 
اال�ستهتار  نتيجة  ا�ست�سهد  من 
واالإهمال الطبى، موؤكًدا اأن هناك 
امل�سابني  االأ�رصى  من  عدًدا 
بال�رصطان يف حالة غري م�ستقرة. 
وحذر حمدونة من انت�سار فريو�س 
التى  اجلائحة  ظل  يف  كورونا 
االإ�رصائيليني  ال�سجانني  طالت 
اأنف�سهم، ومن اال�ستهتار بحياتهم 
والوقاية   ال�سالمة  اإجراءات  بال 
اجلهات  داعًيا  العدوى،  وخطر 
كافة  لبذل  واالأهلية  الر�سمية 
اجلهود مل�ساندة االأ�رصى والعمل 

على اإنقاذ حياتهم.



بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

اإطار النظارة جناه من املوت املحقق 
افرغ جنود الحتالل مئات الأم�شاط 
باجتاه  والقذائف  الطلقات  واآلف 
النظارة  اإطار  حال  حيث  املنزل، 
اإ�شابته  من  رائد  يرتديها  كان  التي 
القنا�شة،  احد  اأطلقه  ناري  بعيار 
وجهه  يف  ال�شظايا  من  عددا  لت�شتقر 
من  لأكرث  غيبوبة  يف  اأدخلته  وعينيه 
ذلك  بعد  ثم  �شاعة،  وع�رشين  اأربع 
اعتقلته قوات الحتالل وهو يف حالة 
�شحية �شيئة. تعر�ض الأ�شري رائد فور 
الإ�رشائيلي  امل�شت�شفى  اإىل  و�شوله 
الذين  الإ�رشائيليني  يد  للتحقيق على 
لهم  يحق  موقوتة"  "قنبلة  اعتربوه 
التحقيق  اأ�شاليب  كافة  ا�شتخدام 
كان  عمليات  وقوع  ملنع  معه  العنيفة 
علم  على  رائد  اأن  يعتقد  الحتالل 
خالل  املحققون  قام  مبوعدها، 
ا�شتجواب رائد بالعبث بجروحه التي 
يفكون  كانوا  حيث  وجهه،  اأ�شابت 
القطب ثم يطلبون من الأطباء اإعادة 
ا�شتخدام  دون  جديد  من  خياطتها 
اأخرى،  مرة  بحلها  يقومون  ثم  البنج، 
كل  يف  نف�شه  الأ�شلوب  كرروا  وهكذا 
جولة حتقيق".احلكم والإ�شابة الثانية 
وبعد مرور ثالث �شنوات من اعتقاله 
املحكمة  اأ�شدرت   2006 العام  ويف 
ملدة  رائد  ب�شجن  حكما  الإ�رشائيلية 
)22( موؤبدا ل�شلوعه يف عملية ال�شهيد 

�شعيد احلوتري وم�شوؤوليته عن مقتل 
الذي  احلكم  وهو  اإ�رشائيليا،   )22(
قابله رائد مبعنويات عالية ظل جنود 
ويكنون  احلقد  يحملون  الحتالل 
الكراهية لالأ�شري احلوتري الذي كانوا 
ينظرون اإليه انه العقل املدبر لواحدة 
اإيالماً  الفدائية  العمليات  اأكرث  من 
يحاولون  منا�شبة  من  اأكرث  يف  وكانوا 
ل�رشبه  مربراً  ليجدوا  ا�شتفزازه 
وهو  النفرادية  الزنازين  يف  وعزله 
الأمر الذي كان رائد متيقظاً له".ويف 
العام 2007 هاجم الع�رشات من جنود 
الأ�شري  جلبوع  �شجن  يف  "النح�شون" 
رائد وهو م�شتغرقاً يف نومه وانهالوا 
الأمر  بالهروات،  مربحاً  �رشباً  عليه 
عميق  بجرح  باإ�شابته  ت�شبب  الذي 

وو�شفت  �شم(،   10( بطول  راأ�شه  يف 
حالته باخلطرية، دون اأي اكرتاث من 
اإدارة م�شلحة ال�شجون التي ادعت اأن 
على  مغلي  زيت  �شكب  حاول  الأ�شري 
احد اجلنود ،كما قامت اإدارة م�شلحة 
من  اأيلول  يف  الإ�رشائيلية  ال�شجون 
احلوتري  الأ�شري  بعزل   2011 العام 
هدارمي  �شجن  يف  كامل  �شهر  ملدة 
بحجة العثور داخل غرفته على هاتف 

خليوي.
رائد  لالأ�شري:-  ال�شحية  احلالة   -
حوتري، يعاين الأ�شري رائد من متزق 
يف املعدة وزيادة يف اإفرازات انزميات 
يف  الدهون  ن�شبة  يف  وزيادة  الكبد 
احليوانية  الدهون  وخا�شة  الدم 
اإ�شابة  تت�شبب يف  اأن  �شاأنها  التي من 

مفاجئ  وب�شكل  باجللطات  املري�ض 
الر�شا�ض  �شظايا  وجود  من  ويعاين 
والقذائف التي اأ�شابت وجهه وعينيه 
ويعاين  ن�شفي  ب�شداع  له  ت�شببت  مما 
�شعف  حيث  عينية  يف  مر�ض  من 
بحاجة  وهو  الربيعي  والرمد  النظر 
وهو  عينيه  كلتا  يف  قرنيات  لزراعة 
من  يعاين  كما  النظر،  بفقدان  مهدد 
ب�شكل  النقر�ض  ومر�ض  الكول�شرتول 
املفا�شل  �شعف  ي�شبب  والذي  كبري 
له يف عدم قدرته على  ت�شبب  والذي 
وهو  ال�شالة  على  واأجربه  الوقوف، 
جال�ض على الكر�شي، اإىل اأن قام جنود 
الحتالل بالعتداء عليه والت�شبب له 
بجروح يف راأ�شه خالل عملية اقتحام 
ل�شجن هدارمي وقد اأدى فقدان رائد 
لكميات كبريه من الدم ل�شفاء رائد من 
ال�شداع الن�شفي الذي كان مالزما له 
�شبحان اهلل رب �شارة نافعه. من على 
كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل  �شطور 
املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية وخا�شة 
وال�شليب  العاملية  ال�شحة  منظمة 
حدود  بال  اأطباء  ومنظمة  الحمر 
الأ�شري  حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
لالإفراج  حوتري  رائد   - املري�ض 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
ال�شجون- احلرية كل احلرية لأ�رشانا 
املاجدات-  واأ�شرياتنا  البوا�شل 
امل�شابني  للمر�شى  العاجل  وال�شفاء 
باأمرا�ض خمتلفة - احلرية كل احلرية 

لأ�رشانا واأ�شرياتنا املاجدات.
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�لأ�صري ر�ئد �أحمد حوتري ي�صارع 
�ملر�ض يف �صجون �لحتالل �ل�صهيونى

يف ح�سرة القامات ال�ساخمة جرناالت ال�سرب وال�سمود القاب�سني على اجلمر واملتخندقه يف قالعها كالطود ال�سامخ, 
اإنهم اأ�سرانا البوا�سل االأبطال واأ�سرياتنا املاجدات القابعني يف غياهب ال�سجون وخلف زنازين االحتالل الغا�سم تنحني 
الهامات والروؤو�س اإجالاًل واإكباراً اأمام عظمة �سمودهم وحتمر الورود خجاًل من عظمة ت�سحياتهم, اإخوتي االأماجد 
اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع االأ�سر, اأعزائي القراء اأحبتي االأفا�سل 

فما اأنا ب�سدده اليوم هو ت�سليط ال�سوء على اأخطر حاالت االأ�سرى امل�سابني باالأمرا�س املزمنة يف �سجون االحتالل 
والذين يعانون الويالت من �سيا�سات االإدارة العن�سرية التي تتعمد عالجهم بامل�سكنات دون القيام بت�سخي�س �سليم 

حلالتهم ومعاناتهم امل�ستمرة مع االأمرا�س لرتكه فري�سة للمر�س يفتك بج�سده..

بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

جرنالت  ال�شاخمة  القامات  ح�رشة  يف 
اجلمر  على  القاب�شني  وال�شمود  ال�شرب 
ال�شامخ،  كالطود  قالعها  يف  واملتخندقه 
واأ�شرياتنا  الأبطال  البوا�شل  اأ�رشانا  اإنهم 
ال�شجون  غياهب  يف  القابعني  املاجدات 
تنحني  الغا�شم  الحتالل  زنازين  وخلف 
اأمام  واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�ض  الهامات 
عظمة �شمودهم وحتمر الورود خجاًل من 
عظمة ت�شحياتهم، اإخوتي الأماجد اأخواتي 
املاجدات رفاق دربي ال�شامدين ال�شابرين 
الثابتني املتمر�شني يف قالع الأ�رش، اأعزائي 
القراء اأحبتي الأفا�شل فما اأنا ب�شدده اليوم 
حالت  اأخطر  على  ال�شوء  ت�شليط  هو 
يف  املزمنة  بالأمرا�ض  امل�شابني  الأ�رشى 
الويالت  يعانون  والذين  الحتالل  �شجون 
من �شيا�شات الإدارة العن�رشية التي تتعمد 
عالجهم بامل�شكنات دون القيام بت�شخي�ض 
مع  امل�شتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �شليم 
يفتك  للمر�ض  فري�شة  لرتكه  الأمرا�ض 
�شعيد  حمزة  املري�ض  والأ�شري  بج�شده.. 
هو  ربيعاً  اخلم�شني  ابن  الكالوتي  �شحادة 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �شحايا  اأحد 
والذي  بحقه  ال�شجون  اإدارة  التي متار�شها 
يهدد  الذي  املر�ض  مطرقة  بني  يعي�ض 
الحتالل ملعاناته،  و�شندان جتاهل  حياته 
والذي  جلبوع.(  )�شجن  يف  حالياً  والقابع 
ان�شم اإىل قائمة طويلة من ا�شماء املر�شى 
وقد  ودياجريها،  ال�شجون  غياهب  يف 
الق�شبان  خلف  ع�رش  التا�شع  عامه  اأنهى 
يف  التوايل  على  الع�رشين  عامه  ودخل 
يق�شي  فهو  الإ�رشائيلي  الحتالل  �شجون 
تنقل  و  مرات،   6 املوؤبد  بال�شجن  حكماً 
ال�شبع وهدارمي  وبئر  بني �شجون ع�شقالن 
جلبوع  �شجن  يف  وحاليا  وال�شارون  ونفحة 
ورف�ض الحتالل الإفراج عنه �شمن �شفقة 

وفاء الحرار

حمزة  املري�ض:-  املقد�شي  الأ�شري   -
�شعيد �شحادة الكالوتي" اأبو جعفر"

- تاريخ امليالد:- 1970م
حنينا  بيت  حي  من   -: الإقامة  مكان   -

�شمال القد�ض
ال�شيدة  - احلالة الجتماعية:- متزوج من 
الأبناء  من  وله  جعفر"  اأم  غدير"  الفا�شلة 

ثالثة
الأ�شري  عائلة  تتكون   -: الفا�شلة  العائلة   -
اأم  احلاجة  والوالدة  املتويف  الوالد  من 
الإخوة/  من  وله  ال�شن  يف  الطاعنة  فهمي 
فهمي - كمال - عمر وله �شقيقات وحمزة 

هو اأ�شغر الإخوة والأخوات �شناً
املوؤهل العلمي:- حاز الأ�شري الكالوتي على 
�شهادة الثانوية العامة داخل ال�شجن واأكمل 
على  فحاز  اجلامعية  ودرا�شته  الدبلوم 
ال�شيا�شية  العلم  يف  البكالوريو�ض"  درجة 
الأعمال  اإدارة  يف  املهني  املاج�شتري"  ثم 
ا من اجلامعة  اأي�شً الإعالم  "والدكتوراه يف 
الأمريكية العاملية، اإ�شافة اإىل البكالوريو�ض 
يف التاريخ من جامعة الأق�شى. كما ح�شل 
على �شهادات موثقة بدورات خمتلفة داخل 
حتفيظ  دورات  على  وي�رشف  ال�شجون 
ال�شباب  لالأ�رشى  تثقيفية  ودورات  للقراآن 
العديد  اإعطاء  على  ي�رشف  كما  هناك، 
واأق�شام  غرف  يف  والدرو�ض  الدورات  من 

ال�شجن هناك.
- تاريخ العتقال:- 2001/9/11م

- مكان العتقال:- جلبوع
- التهمة املوجه اإليه:- وجهت له عدة تهم 
اأبرزها النتماء لكتائب الق�شام وال�شرتاك 

اثنني  توجيه  يف  �شالمة  ح�شن  القائد  مع 
اإىل قلب مدينة ع�شقالن  الفل�شطينيني  من 
فدائية  عملية  لتنفيذ  الت�شعينات  منت�شف 
�شهاينة  �شتة  مقتل  عن  اأ�شفرت  مزدوجة 
رداً على اغتيال القائد يحيى عيا�ض، يف عام 
2003 ورد ا�شمه يف تقرير ع�شكري �شهيوين 
واأ�رش  عملية  للتنفيذ  بالتخطيط  فيه  اأتهم 
جنود من م�شتوطنة غبعات زئيف بوا�شطة 
لتلك  ي�شت�شلم  ومل  خمدرة  ومادة  م�شد�ض 

املزاعم وبقي �شامدا يف �شجنه،
اأ�شدرت  �شنوات  عدة  بعد  احلكم:- 
املحكمة املركزية يف القد�ض بحقه حكماً 

بال�شجن املوؤبد املكرر �شت مرات.
اعتقال الأ�شري البطل :- حمزة الكالوتي

واعتقلت قوات الحتالل حمزة الكالوتي اأبو 
زواجه  من  اأعوام  مرور خم�شة  بعد  جعفر 
نبال  بري  منطقة  من   2001 �شبتمرب   11 يف 
ال�شاحية  حاجز  على  املحتلة  القد�ض  يف 
م�شنع  اإىل عمله يف  ذاهبة  اأثناء  الع�شكري 
)املرتديال(  يف رام اهلل "بيتونيا" وداهمت 
قوات الحتالل منزله وعاثوا خراباً ودماراً 
يف املمتلكات وقد تعر�ض يف بداية اعتقاله 
 40 "امل�شكوبية"  مركز  يف  قا�شي  لتحقيق 
اأن  يوماً ومنع من روؤية عائلته وزوجته اإىل 
اأ�شدرت بحقه حكماً بال�شجن املوؤبد مدى 
النتماء  بتهمة  وذلك  مرات،  �شتة  احلياة 
حلركة  الع�شكري  اجلناح  الق�شام  لكتائب 
حما�ض، وامل�شاركة يف عمليات �شد اأهداف 
اإ�رشائيلية اإىل جانب الأ�شري ح�شن �شالمة، 

رًدا على اغتيال ال�شهيد يحيى عيا�ض.

احلالة ال�سحية لالأ�سري املقد�سي 
املري�س:- حمزة الكالوتي

�شحياً  و�شًعا  الكالوتي  الأ�شري  يعي�ض 
والأكل  احلركة  على  القدرة  اأفقده  خطرًيا 
الإهمال  نتيجة  طويلة،  لفرتات  والنوم 
من  يعاين  يوما  يكن  ومل  امل�شتمر  الطبي 
من  �شوء  اعتقاله  قبل  تذكر  امرا�ض  اأي 
الربيع يف عينيه، حيث يعاين من  ح�شا�شية 
عده اأمرا�ض اأبرزها اآلم �شديدة يف العظام 
وال�شغط  "الروماتيزم"  املفا�شل  والتهاب 
والتي ت�شبب له ت�شنجات دائمة يف اأطرافه 
ال�شفلية والعلوية، بالإ�شافة اإىل ذلك يعاين 
تنف�ض  و�شيق  وح�شا�شية  الربو  اأزمة  من 
اأوجاع  البطن من  اأ�شفل  �شديدين وفتق يف 
بالقولون حيث كان يحتاج اإىل اإجراء عملية 
له  ي�شبب  كان  الذي  الفتاق  لإزالة  عاجلة 

الآماً حادة جداً
عام  الطعام  عن  اإ�رشاباً  خا�ض  قد  وكان 
اإجراء  على  الحتالل  خالله  اأجرب   2015
عمليته اجلراحية التي كان يوؤجل اإجراءها 
مر�ض  من  ويعاين  �شنوات،  �شته  بعد 
النظر  يف  �شعف  ومن  والبوا�شري  النقر�ض 
اإىل  بحاجة  وهو  درجات،  ثالث  اإىل  ي�شل 
ويتناول  عينيه  يف  عاجلة  جراحية  عملية 
كًما هائاًل من الأدوية امل�شكنة والتي اأدت 
بالكلى  اأ�رشت  جانبية  بتاأثريات  لإ�شابته 

والكبد،
اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل  �شطور  على  من 
كافة املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية وخا�شة 
الحمر  وال�شليب  العاملية  ال�شحة  منظمة 
ومنظمة اأطباء بال حدود بالتدخل العاجل 
لإنقاذ حياة الأ�شري املري�ض حمزة الكالوتي 
لالإفراج عنه لتقدمي العالج الالزم له خارج 
لأ�رشانا  احلرية  كل  احلرية  ال�شجون- 
وال�شفاء  املاجدات-  واأ�شرياتنا  البوا�شل 
باأمرا�ض  امل�شابني  للمر�شى  العاجل 
لأ�رشانا  احلرية  كل  احلرية   - خمتلفة 

واأ�شرياتنا املاجدات.

يف �سجون االحتالل
�لأ�صري حمزة �صعيد �لكالوتي 

ي�صارع �ملر�ض 
)1970م - 2020م(

اجلزء 02

با�شم  الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  كتب 
واجلرحى  والأ�رشى  ال�شهداء  مفو�شية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح يف جلنة  قطاع غزة وممثل حركة 
والإ�شالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رشى 
الفل�شطينية  املعاناة  م�شاهد  اأبرز  عن 
رامي  رمي  الطالبة  بنموذج  م�شت�شهدا 
�شقر عنرب التي عانت كثريا يف ظل غياب 
الأب يف غياهب ال�شجون الإ�رشائيلية . 
الحتالل  قوات  اأن  الوحيدي  وقال 
املواطن  باعتقال  قامت  الإ�رشائيلي 
هويل  اأبو  حاجز  يف  عنرب  �شقر  رامي 
بو�شط قطاع غزة وهو جريح بتاريخ 31 

/ 5 / 2002 يف حني اأن ابنته البكر رمي 
كانت جنينا يف بطن اأمها لتولد يف 5 / 
ق�رشيا  اأبيها  غياب  ظل  يف   2003  /  2
ومل  الإ�رشائيلي  الحتالل  �شجون  يف 
تفرح يوما ملدة 18 عاما بنداء والدها 
اأبي يف الأعياد واملنا�شبات ويف  بكلمة 
واأ�شاف   . عمرها  من  العادية  الأيام 
ن�شاأت الوحيدي الناطق با�شم مفو�شية 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رشى  ال�شهداء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
غزة وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�رشى 
الأ�شري  اأن  والإ�شالمية  الوطنية  للقوى 
رامي �شقر عنرب من مواليد 17 / 4 / 

الأ�شلية هي جول�ض وقد  1980 وبلدته 
حترر يف يوم اخلمي�ض املوافق 28 / 5 
/ 2020 بعد ق�شاء مدة 18 عاما اأ�شريا 
وقد  الإ�رشائيلي  الحتالل  �شجون  يف 
ح�شلت ابنته البكر والوحيدة رمي التي 
تتلقى تعليمها الثانوي مبدر�شة �شكينة 
يف  البلح  دير  مبدينة  للبنات  الثانوية 
و�شط قطاع غزة على جمموع 5 ، %98 
العام ما  الثانوي لهذا  الثاين  يف ال�شف 
من  اأقوى  الفل�شطينية  الإرادة  اأن  يعني 
ال�رشائيلي  ال�شجن  وظالم  الليل  اإرادة 
الفل�شطيني  الكل  الوحيدي  ودعا   .
يف  والعاملة  املخت�شة  واملوؤ�ش�شات 

لتوثيق  واملحررين  الأ�رشى  �شوؤون 
الفل�شطيني  الوطني  الن�شال  م�شاهد 
بكل مراحلها وتفا�شيلها وعذابات اأبناء 
واأحبتهم  الفل�شطينيني وذويهم  الأ�رشى 
ال�شيا�شات واجلرائم  على طريق ف�شح 
واملحاكم  وال�شجون  والقوانني 
اأقامها  التي  الإ�رشائيلية  العن�رشية 
يف  الرماد  لذر  الإ�رشائيلي  الحتالل 
عيون العامل وتزوير احلقائق التاريخية 
احلرية  الفل�شطيني يف  ال�شعب  يف حق 
الدولة  واإقامة  وال�شتقالل  والعودة 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  الفل�شطينية 

مدينة القد�ض .  

رمي عنرب 

كانت َجنينًا ثم ولدت وكربت ليتحرر �أبيها وهي يف �لثانوية 
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بعد ك�شف اخلفايا واجلدل

جملة طبية مرموقة ترتاجع عن 
انتقاد  هيدروك�صي كلوروكني

�أكرب  �إحدى  الن�سيت،  جملة  تر�جعت 
�ملجالت �لطبية يف �لعامل، عن در��سة 
تت�سكك يف �سالمة عالج »كوفيد-19« 
�مل�ساد  كلوروكني  هيدروك�سي  بعقار 
�رشكة  حول  جدل  بعد  للمالريا، 
وجاء  ور�ءه.  تقف  �لتي  �الأبحاث 
�لرت�جع ر�سميا بناء على طلب معدي 
�لدر��سة، �لذين �عرتفو� يوم �خلمي�س 
�سحة  »�سمان  باإمكانهم  يعد  مل  �أنه 

م�سادر �لبيانات �الأولية«.
لكم  ب�سدة  »نعتذر  �ملعدون:  و�أ�ساف 
�أي  عن  �ملجلة  وقر�ء  وللمحررين 
ذلك«.  �سببه  رمبا  �إزعاج  �أو  �إحر�ج 
�مل�ستخدمة  �لبيانات  �أن  ويبدو 
�لكلوروكني  �أن  تظهر  �لدر��سة،  يف 
يف  ت�سببا  كلوروكني  و�لهيدروك�سي 
معدالت وفيات �أعلى لدى �الأ�سخا�س 
�ال�ست�سهاد  ومت  لالختبار.  �خلا�سعني 
بها على نطاق و��سع وكاأ�سباب لوقف 
مر�سى  لدى  �لعقارين  كال  �ختبار 
قبل  من  ذلك  يف  مبا  »كوفيد-19«، 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.
�لرعاية  حتليالت  �رشكة  وتعر�ست 
�لتي   ،Surgisphere �ل�سحية 
يف  خطري  لتدقيق  �لبيانات،  قدمت 
تفا�سيل  ظهرت  حيث  �الأخرية  �الأيام 

مبهمة عن �ل�رشكة.
�أنها  �ل�رشكة  �دعاء  من  �لرغم  وعلى 

جمعت بياناتها من �آالف �ملر�سى يف 
مئات �مل�ست�سفيات حول �لعامل، �سكك 
كما  �أبحاثها.  دقة  يف  م�ستقل  حتقيق 
لها وجود على  لي�س  �ل�رشكة  �أن  وجد 
�الإنرتنت تقريبا، وعدد قليل فقط من 
�ملوظفني، �أحدهم كاتب خيال علمي 

و�الآخر فنان »بالغ«.
باأن  �سابقا  »الن�سيت«  و�عرتفت 
بعد  جاء  �لدر��سة،  ب�ساأن  »�لقلق« 
حول  �ملقلقة  �حلقائق  ظهرت  �أن 
ترت�جع  مل  ولكنها   ،Surgisphere

عنها ر�سميا حتى �الآن.
�إىل  �مل�ستندة  �لدر��سة  و�متدت 
غريها،  من  الأبعد   Surgisphere
حيث �سككت يف �لفو�ئد �لتي توفرها 
�لعقاقري �مل�سادة للمالريا، من خالل 
يتناولونها  �لذين  �أولئك  �أن  �قرت�ح 
و�أثار هذ�  �أعلى.  لديهم معدل وفيات 
�ال�ستنتاج خماوف يف �ملجتمع �لطبي 

و�أوقف �لتجارب �لعاملية.
الأول  كلوروكني  هيدروك�سي  وح�سل 
�خلرب�ء  من  �لعديد  �هتمام  على  مرة 

�لرئي�سية،  �الإعالم  وو�سائل  �لطبيني 
�الأمريكي  �لرئي�س  له  روج  �أن  بعد 
دونالد تر�مب كعالج حمتمل للمر�سى، 

�لذين يعانون من »كوفيد-19«.
 Surgisphere و��ستجابت 
النتقاد�ت بحثها يف بيان على موقعها 
�سحة  عن  تد�فع  حيث  �الإلكرتوين، 
ت�سجيل �لبيانات، وتزعم �أنهم »حددو� 
�لتي  �ملر�قبة  در��سة  قيود  بو�سوح 
يف  كامل  ب�سكل  تتحكم  �أن  ميكن  ال 
�إجر�ء�ت مربكة ال ميكن مالحظتها«.

بناء على بيانات خاطئة من �شركة اأمريكية؟

�صر االندفاع نحو »تهمي�ش« هيدروك�صي كلوروكني 
مع تغا�سي منظمة �ل�سحة �لعاملية 
عن  »الن�سيت«  �لطبية  و�ملجلة 
قدمتها  فيها  م�سكوك  بيانات 
�ل�سحية  �لرعاية  حتليالت  �رشكة 
Surgisphere، �أ�سبحت �لدو�فع 
بهيدروك�سي  يتعلق  فيما  �خلفية 

كلوروكني و��سحة.
و��ستاأنفت منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�ختبار هيدروك�سي كلوروكني، عقار 
فريو�س  مر�سى  على  �ملالريا، 
�إيقاف  بعد  �الأربعاء،  يوم  كورونا 
»�لت�سامنية«  �ل�رشيرية  جتربته 

�أنها  يبدو  �لتي  �لبيانات،  على  بناء 
�أظهرت �أن �لعقار �ساهم يف �رتفاع 
�الأ�سخا�س  بني  �لوفيات  معدالت 
�أن  و�ت�سح  لالختبار.  �خلا�سعني 
�رشكة  من  جاءت  �لبيانات  هذه 
�أمريكية  �سحية  رعاية  حتليالت 
 ،Surgisphere ت�سمى  �سغرية 
كتبته  مقال  يف  جاء  ملا  وفقا 

�ل�سحفية هيلني بوين�سكي.
 Surgisphere �رشكة  تفتقر  وال 
حيث   - فقط  �لطبية  �خلربة  �إىل 
�سمن  علمي  خيال  كاتب  لديها 

كو�درها– �إال �أن �لرئي�س �لتنفيذي 
يف  �سارك  دي�ساي،  �سابان  لها، 
تاأليف �ثنتني من �لدر��سات �للعينة 
�ل�رشكة،  بيانات  ��ستخدمت  �لتي 
كلوروكني.  هيدروك�سي  الختبار 
�لبيانات  ويتم �حل�سول على جميع 
بيانات خا�سة، يفرت�س  من قاعدة 
حقيقي  حميط  على  حتتوي  �أنها 
�لتف�سيلية  �ملري�س  معلومات  من 
غائبة  ولكنها  �حلقيقي،  �لوقت  يف 
�لطبية  �الأدبيات  عن  غريب  ب�سكل 

�ملوجودة.

زيادة  �أظهرت  �لدر��سة  �أن  ويبدو 
�مل�ست�سفى  د�خل  �لوفاة  خطر 
عدم  مع  �لقلب،  يف  وم�ساكل 
�الأمر��س،  ملكافحة  فو�ئد  وجود 
يف  �لر�ف�سني  �سكوك  يوؤكد  ما 
مييلون  �لذين  �لطبية،  �ل�سناعة 
ب�سبب  �لعقار  كر�هية  �إىل  بالفعل 
و�سارعت  �لربح،  �إمكانات  نق�س 
�إىل حظر  و�أملانيا  وفرن�سا  �إيطاليا 
�إىل  م�سرية  كلوروكني،  هيدروك�سي 
�ل�سلبية  �لفعل  ردود  خطر  »زيادة 

مع فائدة �سئيلة �أو معدومة«.

التوت يخف�ش خطر االإ�صابة 
باأمرا�ش القلب

لندن در��سة مب�ساركة علماء  �مللك يف  كلية  باحثون من  �أجرى 
يقلل  �لتوت قد  تناول  �أن  �أكدت  و�إ�سبانية،  �أملانية  من جامعات 
من خطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب، ووجد �لباحثون �أن �مل�رشوب 
�ل�سيفي �لبارد من �لتوت يحافظ على �الأوعية �لدموية �سحية 

وي�ساعد على حت�سني �لدورة �لدموية.
�رشبهم  قبل  للم�ساركني  وبول  دم  بفحو�سات  �لباحثون  وقام 
وك�سفت  ذلك  من  يوم  وبعد  �رشبه،  من  �ساعتني  وبعد  �لع�سري، 
بعد  �لتوت،  م�رشوب  ��ستهلكو�  �لذين  �مل�ساركني  لدى  �لنتائج 
 ،)FMD( �لتدفق  بو��سطة  لل�رش�يني  �أف�سل  متدد�  �ساعتني، 
وهو �ت�ساع �ل�رشيان عند زيادة تدفق �لدم، ما يعد موؤ�رش� على 
�سحة بطانة �الأوعية �لدموية ويعتقد �لباحثون �أنه �إذ� كان �لتوت 
�سيقلل من  فاإنه  كافية،  لفرتة  �ل�رش�يني  تغيري متدد  قادر� على 
خطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب بن�سبة ت�سل �إىل 15%و�أظهر حتليل 
�ليوروليثني  مركب  م�ستويات  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  �أن  �آخر 
�ل�رش�يني.  متدد  حت�سن  مع  للم�ساركني  �الأي�سي   »urolithin«
�جل�سم  يقوم  حيث  �الأمعاء،  بكترييا  بف�سل  تنتج  �لعملية  وهذه 
با�سم  معروفة  �لتوت  يف  موجودة  كيميائية  ملادة  باال�ستجابة 
�ملتز�يدة  �لقائمة  �إىل  �لنتائج  »ellagitannins«وت�ساف هذه 

من �الأدلة ب�ساأن فو�ئد ��ستهالك �لتوت وخا�سة �الأحمر.

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري 
تقاوم االأورام ال�صرطانية

مادة  �أن  كاليفورنيا  جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  در��سة  ك�سفت 
كيميائية يف م�سحوق �لكاري ميكن �أن تقاوم �ل�رشطان ويعتقد �لعلماء 
تعطي  �لكركم  كيميائية يف  مادة  )Curcumin(، وهي  �لكركمني  �أن 
م�سحوق �لكاري لونه �الأ�سفر، ميكن �أن تبطئ منو �الأور�م �ل�رشطانية 
يف �لثدي و�لدم، عرب جعل �خلاليا �ل�رشطانية �أقل قدرة على حتطيم 
يف  يعتقد  كان  �لذي  �لكركمني،  يكون  وقد  �أخرى.  خاليا  تدمري  �أو 
مرة   500 بن�سبة  �أقوى  �ل�رشطان،  حماربة  على  قدرة  له  �أن  �ملا�سي 
لعالج  �ال�ستخد�م  �سائعة  �الأدوية  دمج  وعند  �سابقا.  يعتقد  كان  مما 
�رشطان �لدم مع �لكركم وجدت �الختبار�ت �أن �لكركمني جعلها تعمل 
ب�سكل �أف�سل، و�ساعد يف �لتقليل من �آثارها �جلانبية ويقول �لباحثون 
�إن نتائج �لتجارب على �لفئر�ن كانت »غري متوقعة«، وياأملون �الآن يف 
هذه  ��ستخد�م  وميكن  �لكركمني  با�ستخد�م  �ل�رشطان  عالج  تطوير 
بني  تربط  �لدم،  يف  تتو�جد  عندما  الأنها  �ل�رشطان  ملحاربة  �ملادة 
�أنو�ع حمددة من �الإنزميات ت�سمي »DYRK2«، وعند �ت�سال �الثنني، 
ال ميكن للخاليا �أن تتكاثر ب�رشعة ويو�سح �لباحثون �أن �ل�سمة �ملميزة 
ولكن  بها،  �لتحكم  ب�رشعة ال ميكن  �لنمو  علي  �لقدرة  لل�رشطان هي 
ميكن �إبطاوؤها من خالل �لكركمني ويو�سح �لباحث �سور�ف بانريجي 
�لكركمني من �جل�سم ب�رشعة كبرية، ولكي  يتم طرد  »ب�سكل عام،  �أنه 
ي�سبح دو�ء فعاال، فاإنه يحتاج �إىل تعديل لدخول جمرى �لدم و�لبقاء يف 

�جل�سم لفرتة كافية ال�ستهد�ف �ل�رشطان«.

القاتل ال�صامت
 يتناول �أغلبية �لنا�س كميات كبرية من �ل�سوديوم �لذي ي�سكل �ملكون 
�لبيتز�  مثل  �مل�سّنعة  �الأطعمة  عن  ذلك  يحدث  للملح.  �لرئي�سي 
و�لربغر و�ل�سجق و�لبطاط�س �ل�سيب�سي و�ملعجنات �جلاهزة. وي�سبب 
�ل�سوديوم �لز�ئد �رتفاع �سغط �لدم �لذي ي�سّمى »�لقاتل �ل�سامت« 
الأنه يهدد �سحة �لقلب. وينبغي �أال تزيد كمية �ل�سوديوم �لتي تتناولها 
يومياً عن 2.3 غر�م، ويف حال وجود زيادة خلطر �الإ�سابة باأمر��س 
لذلك  1.5 غر�م فقط.  �لكمية على  تزيد  �أال  يجب  و�ل�سكتة  �لقلب 
�أطعمة جاهزة �بحث عن  �أو  �إذ� ��سطرتك �لظروف ل�رش�ء معلبات 
من  كثري  وت�سّنف  �ل�رش�ء.  قبل  �لعبوة  على  �ل�سوديوم«  »قليل  عبارة 
�ملو�د �حلافظة �مل�ستخدمة يف �الأطعمة �مل�سّنعة باعتبارها مو�د 
م�رشطنة، وتعترب م�سوؤولة عن �نخفا�س ذكاء �الأطفال. كذلك �حذر 
الأنه  �ملقلية،  �لدجاج  وقطع  �لربغر  مثل  �ل�رشيعة  �لوجبات  من 
مو�د  �لقلي  بعد  �لذهبي  �سكلها  �إعطاءها  ي�ستخدم يف حفظها ويف 

كيميائية �سارة تعترب من م�سببات �ل�رشطان

انتقال فريو�س كورونا

هل ينفع نقع قناع الوجه يف املاء املالح ؟
تو�سلت در��سة حديثة �إىل �أن نقع 
�ملاحلة  �ملياه  يف  �لوجه  �أقنعة 
فريو�س  ت�رشب  مينع  �أن  ميكن 
�أمريكيون  باحثون  ووجد  كورونا. 
�أن قدرة �أقنعة �لوجه على ت�سفية 
يف  �ملماثلة  �لدقيقة  �جل�سيمات 
-Sars-Cov لفريو�س   �حلجم 
19  حت�سنت ب�سكل كبري عن طريق 

نقعها يف �ملياه �ملاحلة.
�الآن،  �لنا�س  �لباحثون  ويحث 
�مللح  معاجلة  ��ستخد�م  على 
�لقما�س  �أقنعة  لتح�سني  كو�سيلة 
DIY وكذلك الإطالة عمر �الأقنعة 

�جلر�حية.
جامعة  من  �لباحثون  وتو�سل 

بعد  �الكت�ساف  هذ�  �إىل  بو�سطن 
تاأثري نقع قطع �سغرية من  حتليل 
ومن�سفة  للمطبخ  ورقية  من�سفة 
قناع  وفلرت  معملية  ورقية 
وفاعل  �ملالح  �ملاء  يف  جر�حي 
�ملذ�بة  )�ملركبات  بال�سطح 
�أجل  من  �مل�ستخدمة  �ملاء  يف 
لها  �سمحو�  ثم  و�لغ�سل(،  �لتبليل، 

باجلفاف.
بتقطري  ذلك،  بعد  �لباحثون  وقام 
�لذي  �ل�سائل  من  �سغرية  قطر�ت 
غ�ساء  حوي�سالت  على  يحتوي 
 )OMVs( فلوري  خارجي 
Sars- جزيئات  من  قريبة  كانت 

.2-CoV

للدر��سة  �لرئي�سي  �ملوؤلف  وقال 
جوناثان كارنينو، �مل�ساعد �لبحثي 
كلية  يف  �لرئة  �أمر��س  يف   ق�سم 
»نظرنا  بو�سطن:  بجامعة  �لطب 
ملعرفة  �ملجهر  حتت  ذلك  بعد 

�خرتقت،  �لتي  �جل�سيمات  عدد 
بني  كبري  �ختالف  هناك  وكان 
�لقيا�سي  �جلر�حي  �لقناع  مر�سح 

و�لفلرت �ملعالج م�سبقا«.
ويف �لو�قع، كانت �ملن�سفة �لورقية 
�أف�سل  مر�سحا  م�سبقا  �ملعاجلة 
غري  �جلر�حي  �لقناع  مر�سح  من 
جتاربهم،  �لباحثون  وكرر  �ملعالج 
،وكتب  ذ�تها  �لنتيجة  وكانت 
�الأمريكية  �ملجلة  يف  �لباحثون 
�لقناع  نقع  �أن  �لعدوى  ملكافحة 
يف �ملاء �ملالح يح�سن قدرته على 
�لدقيقة  �جل�سيمات  هذه  حجب 

الأنه يخلق »�سبكة �سعرية«.



الدويل  الالعب  يتواجد 
اجلزائري ا�سماعيل بن نا�رص 
املدوي  ال�رصاع  قلب  يف 
مان�س�سرت  العمالقني  بني 
وباري�س  االجنليزي  �سيتي 
من  الفرن�سي  جرمان  �سان 
املركاتو  فرتة  خالل  انتدابه 
هذا  ويف  املقبل،  ال�سيفي 
الفريقني  اإدارة  فاإن  ال�سدد 
متو�سط  خدمات  على  ت�رص 
بعد  الوطني  املنتخب  ميدان 
الذي قدمه يف  الالفت  التاألق 
فريقه  باألوان  له  مو�سم  اول 
االيطايل  امليالن  احلايل 
اإثره  على  اأ�سحى  والذي 
ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
ما  وح�سب  »الرو�سونريي«، 
�سي«  ام  »اأر  اإذاعة  ك�سفته 
نا�رص  بن  فاإن  الفرن�سية 
من  �سخ�سيا  ات�ساال  تلقى 

بيب  �سيتي  املان  جمرب 
احلديث  اأجل  من  غوارديوال 
عن  قرب  عن  والتعرف  معه 
مدى ا�ستعداده من اأجل حمل 
قمي�س املان �سيتي ابتداء من 
وهو  املقبل،  الكروي  املو�سم 
االأمر الذي يوؤكد جدية عر�س 
النادي االجنليزي الذي ين�سط 
وقائد  مواطنه  �سفوفه  يف 

كتيبة اخل�رص ريا�س حمرز.
اهتمام  فاإن  ذلك،  جانب  اإىل 
نادي البي ا�س جي بالتعاقد مع 
الالعب ال�سابق لنادي ار�سنال 
يف  االأ�سبق  كان  االجنليزي 
اأخذ  تناول االإعالم له، بعدما 
اخلليفي  نا�رص  الفريق  مالك 
املفاو�سات  تطورات  متابعة 
يتحرك املجري  بنف�سه، حيث 
العا�سمة  لنادي  الريا�سي 
ليوناردو  الربازيلي  الفرن�سية 

من اأجل اإقناع م�سوؤويل النادي 
عن  التنازل  على  اللومباردي 
خدمات جنمهم احلزائري، اإال 
و�سعوا  امليالن  م�سوؤويل  ان 
القيمة املالية لل�سماح برحيل 
قيمتها  تبلغ  والتي  نا�رص  بن 
راف�سة  اأورو،  مليون   50 مبلغ 
التفاو�س حول تخفي�س املبلغ، 
والتي �سبق اأن اأعلنت يف بداية 

االأمر مت�سكها بنب نا�رص الذي 
الطي  التعداد  �سمن  و�سعته 
للمو�سم  حت�سبا  عليه  تعول 
اإذا  خا�سة  املقبل،  الكروي 
وقع  كان  الالعب  اأن  علمنا 
عقده ال�سائفة املا�سية ملدة 
اإىل  ويتوا�سل  اأعوام  خم�سة 

غاية �سائفة 2024.
عي�شة ق.

غاالتا�رصاي  نادي  اإدارة  تلقت 
ماليا مغريا من  الرتكي عر�سا 
من  القطري  الغرافة  نظريتها 
خدمات  على  احل�سول  اأجل 
اجلزائري  الدويل  العبها 
�سفيان فيغويل، حيث اأو�سحت 
الرتكية  االإعالمية  التقارير 
مهتم  القطري  الفريق  ان 
ميدان  متو�سط  مع  بالتعاقد 
خالل  الوطنية  الت�سكيلة 
احلايل،  ال�سيفي  املركاتو 
اأن  امل�سادر  نف�س  ك�سفت  اأين 
بلغت  القطري  الغرافة  عر�س 
ما  اأورو،  مليون   8 مبلغ  قيمته 
اأجل  من  اجلدي  العر�س  يوؤكد 
لنادي  ال�سابق  النجم  انتقال 
�سفوف  اإىل  اال�سباين  فالن�سيا 

الدويل  له  يلعب  الذي  الفريق 
رغم  هني،  �سفيان  اجلزائري 
تكون  �سوف  الالعب  وجهة  اأن 
اأقرب اإىل الدوري اخلليجي يف 
رحيله  ناديه  اإدارة  رف�س  ظل 
بقيمة تقل عن 10 مليون اورو، 
اإدارة  يف  امل�سوؤولني  ورغبة 
منه  التخل�س  غاالتا�رصاي 
وراتبه  املالية  االأعباء  ب�سبب 

ال�سنوي الكبري.
العب  دخل  املقابل،  يف 
قائمة  باليلي  يو�سف  اخلر 
ت�ستهدف  الذين  الالعبني 
الرتكي  غاالتا�رصاي  اإدارة 
ال�سائفة،  هذه  ا�ستقدامهم 
ابن  يعود  اأن  ي�ستبعد  ال  حيث 
مدينة وهران جمددا اإىل اأوروبا 

الدوري  لقب  حامل  بوابة  من 
املن�رصم،  املو�سم  الرتكي 
اإدارة غاالتا�رصاي مل تقم  لكن 
يف  بعد  معه  التعاقد  بخطوة 

الالعب  م�ستقبل  انتظار ح�سم 
النيجريي هرني اأونيكريو املعار 
الفرن�سي، يف  من نادي موناكو 
لالأخرية  املالية  ال�رصوك  ظل 
اورو  مليون   15 مقابل  ببيعه 
وهو املبلغ الطي ترف�س اإدارة 
ظل  يف  دفعه  الرتكي  النادي 
تتخبط  التي  املالية  االأزمة 
فيها، وال ي�ستبعد يف حال ف�سل 
النيجريي  الالعب  بقاء  �سفقة 
ال  الذي  باليلي  نحو  التحول 
مليون   2.5 قيمته  تتجاوز 
اورو، ولن يجد عراقيل لرحيله 
جدة  اأهلي  ناديه  �سفوف  من 

ال�سعودي.
عي�شة ق.
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احتاد  نادي  اإدارة  توا�سل 
التعاقد  نحو  ال�سعي  العا�سمة 
اأجل  من  جديد  مدرب  مع 
للفريق  الفنية  العار�سة  قيادة 
املقبل  الكروي  للمو�سم  حت�سبا 
حّتدثت  حيث   ،2021/2020
النادي  داخل  من  م�سادر 
الريا�سي  املدير  اأن  العا�سمي 
مع  مفاو�سات  يف  يتواجد 
فران�سوا  الفرن�سي  املدرب 
قيادة  اأجل  من  �سيكوليني 
»�سو�سطارة«ن  اأبناء  كتيبة 
فاإن  نف�سها  امل�سادر  وح�سب 
الطريق  يف  ت�سري  املفاو�سات 
عن  تتحدث  واخبار  ال�سحيح 
اتفاق بني الطرفني اإىل حني تاأكد 
الفريق  اإدارة  عرب  املعلومات 
�رصكة  االأ�سهم  اغلبية  و�ساحب 
�سيكوليني  ويعرف  »�سريبور«، 
الذي  وهو  الوطنية  البطولة 

�سبق له اأن خا�س جتربة ق�سرية 
على راأ�س العار�سة الفنية لنادي 
 ،2014 العام  يف  القبائل  �سبيبة 
ال�سابق  الرئي�س  تعاقد معه  اأين 
اإ�رصافه  لكن  حنا�سي،  �رصيف 
على النادي القبائلي مل يتجاوز 
�سهرين بعدما فف�سل اال�ستقالة 

بالده  اإىل  والعودة  من�سبه  من 
وال  حنا�سي،  مع  خالفات  اإثر 
ي�ستبعد اأن يعود املعني خلو�س 
يف  بالدنا  يف  جديدة  جتربة 
رفقة  املفاو�سات  جنحت  حال 
املو�سم  البطولة  لقب  حامل 

املن�رصم.
اإدارة  تتوجه  اآخر،  مو�سوع  يف 
تعيني  اإىل  العا�سمة  احتاد 
�سيلفيان  الفرن�سي  التقني 
مركز  راأ�س  على  ماتري�سيانو 
ال  حيث  للفريق،  التكوين 
اأن يتوىل م�سوؤول مركز  ي�ستبعد 
واملدرب  لون�س  نادي  تكوين 
امل�ساعد ال�سابق لويلي �سانيول 
امل�سوؤولية  بوردو  نادي  رفقة 
له  الذي �سبق  مع االحتاد، وهو 
�سورة  يف  كبار  العبني  تكوين 

رافاييل فاران و�سارج اأوريي.
عي�شة ق.

الهداف  بورحلي  ي�سعد  ك�سف 
�سطيف،  لوفاق  التاريخي 
احلايل  االإدارة  جمل�س  اأن 
متقدمة  ات�ساالت  يف  ينخرط 
لنقل  �سيتي  مان�س�سرت  مع 
اإجنلرتا  اإىل  الفريق  جنوم  اأحد 
بورحلي  واأكد  ال�سيف،  هذا 
اأول  تلفزيونية  ت�رصيحات  يف 
ام�س اأن بع�س االأطراف تطمح 
الت�رصيب  ق�سية  ال�ستغالل 
ال�سوتي الإف�ساد م�رصوع النادي 
اخلارج،  اإىل  الالعبني  بتحويل 

االأطراف  »بع�س  واأ�ساف 
بوفاق �سطيف  االإ�رصار  حتاول 
وتريد ا�ستغالل ق�سية الت�رصيب 
ال�سوتي لتحطيم �سباب النادي«، 
وتابع »اأوؤكد اأن وفاق �سطيف لن 
قبل  من  عقوبة  الأي  يتعر�س 
جلنة االن�سباط، جمل�س االإدارة 
م�رصوع  ا�ستكمال  على  يُ�رص 
النادي  »اإدارة  واأمت  التكوين«، 
حتويل  على  بنف�سها  �ست�رصف 
اأوروبا  اإىل  ال�سباب  الالعبني 
رغم املوؤامرة التي تتعر�س لها، 

اأوؤكد اأن العبًا من الفريق االأول 
اإىل  ال�سيف  هذا  حتويله  �سيتم 

مان�س�سرت �سيتي«.

ريا�ضة

عي�شة ق.

التي �سوف ت�سمح بفتح عدة ملفات 
التالعبات  ك�سف  على  وامل�ساعدة 
القدم  كرة  يف  حتدث  كانت  التي 
ببالنا، ونادى �ساعو روؤ�ساء االأندية 
املناف�سة  ا�ستئناف  رف�س  اإىل 
اإىل  الوطنية  البطولة  عجلة  وعودة 
لغاية  الوقت احلايل  الدوران خالل 
من�سبهما  من  الرجلني  ا�ستبعاد 
على  امل�سوؤولية  عن  وتنحيتهما 

ببالدنا  كرويتني  هيئتني  اأكرب  راأ�س 
ب�سبب ف�سلهما وتوجه االأو�ساع من 
�ساعو  واأردف  االأ�سواأ،  نحو  ال�سيئ 
القنوات  اإحدى  على  نزوله  خالل 
الدائمة  امل�سلحة  اأن  التلفزيونية 
امل�سوؤولني  العالقات بني  تغلب  من 
اأن  مو�سحا  اجلزائرية،  االأندية  يف 
ظل  يف  تتطّور  لن  بالدنا  يف  الكرة 
املمار�سات التي تغلب عليها والتي 
تغّول  ظل  يف  �سمعتها،  اإىل  ت�سيء 
ال�سغرية  انظار  اأمام  الكبرية  الفرق 

وقعت  التي  باحلادثة  املثل  �ساربا 
خالل  من  املن�رصم  املو�سم  نهاية 
حماولة تالعب �رصيف مالل وطارق 
االأخرية  املباراة  بنتائج  عرامة 
التحرك  دون  الكروي  للمو�سم 
و�سارمة  ردعية  عقوبات  لفر�س 
بعدما �سحبت الفاف العقوبات التي 
وقت  يف  اان�سباط  جلنة  اأوقعتها 
الفريقني وكل ما حدث  �سابق على 
ومدوار  زط�سي  اأنظار  حتت  كان 
لل�رصب  الرجلني  من  تدخل  دون 

بدور  واكتفائهما  حديد  من  بيد 
املتفّرج.

اتهم �ساعو رئي�س الفاف باأنه تدخل 
حرمان  اجل  من   2017 العام  يف 
احل�سول  من  ب�سكرة  احتاد  ناديه 
فريقي  تاآمر  بعد  حقوقه،  على 
من  تاجنانت  ودفاع  بلوزداد  �سباب 
الثاين  مهمة  االول  ت�سهيل  اأجل 
البقاء على  مل�ساعدته على حتقيق 
ح�ساب ت�سكيلة اأبناء »الزيبان« التي 
واختتم  الثانية،  الرابطة  اإىل  نزلت 

�ساعو اأن زط�سي اأكد له رف�س جلنة 
الطعن  ملف  للفاف  االخالقيات 
ب�سكرة،  احتاد  اإدارة  قدمته  الذي 

بعد  مدّوية  مفاجاأة  تلقى  لكنه 
اأن هيئته مل  اللجنة  اعرتاف رئي�س 

تتلق اأبدا ملف الطعن.

طالب روؤ�شاء الأندية رف�ض ا�شتئناف املناف�شة اإىل حني تنظيف الو�شط الكروي

�ضاعو: زط�ضي ومدوار بقايا الع�ضابة ويجب 
اأن يحا�ضبا امام العدالة  

علّي وكذب   2017 يف  حقوقه  من  ب�شكرة  حرم احتاد  •     زط�شي 

الإدارة تتوجه نحو تعيني ماتري�شيانو مديرا ملركز التكوين

�ضيكوليني املر�ضح الأبرز لتدريب 
احتاد العا�ضمة

بورحلي: مان�ض�ضرت �ضيتي ي�ضتهدف 
لعبا من وفاق �ضطيف

اأغرق الرئي�ض ال�شابق لفريق احتاد ب�شكرة ابراهيم �شاعو رئي�شي الحتادية اجلزائرية والرابطة املحرتفة 
لكرة القدم خري الدين زط�شي وعبد الكرمي مدوار من خالل ت�شريحات نارية �شد الرجلني اتهمهما 

خاللها بالتورط يف ق�شايا ف�شاد الكرة امل�شتديرة لبالدنا وو�شفهما ببقايا الع�شابة يف البالد –على حد 
و�شفه-، وطالب املتحدث حما�شبة زط�شي ومدوار نن خالل نداءه لوزير ال�شباب والريا�شة �شيد علي 

خالدي التدخل من اجل فتح حتقيق وجر الثنائي اإىل العدالة

اإدارة امليالن ت�شرتط قيمة 50 مليون اورو لل�شماح برحيله

�ضراع قطري اإماراتي على التعاقد مع بن نا�ضر

باليلي مر�شح لاللتحاق بغالتا�شراي

الغرافة يعر�ض 8 مليون اأورو للتعاقد مع فيغويل

ق.ر.
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دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

عالمات قبول �لتوبة
ي�ستطيع  عالمات  الن�سوح  للتوبة 
يتلم�سها  اأن  املذنب  الإن�سان 

ويعرف من خاللها قبول توبته.
التوبة  بعد  العبد  يكون حال  اأن   –
قبل  فهو  قبلها،  كان  مما  خرياً 
متعاون  الذنوب  يف  غارق  التوبة 
فهو  التوبة  بعد  اأما  ال�سيطان  مع 
ي�سبح يف اأنوار الرحمة م�ستح�رضا 
يف  معيته  وم�ست�سعرا  اهلل  لعظمة 
ي�ستعظم  اأن   – وحني.  وقت  كل 
ويظل  منه  �سدر  الذي  الذنب 
يخاف عقوبته، ويبكي مما اقرتفه 
عليه يف  �سيقبل  املا�سي ومما  يف 

امل�ستقبل.

اهلل  عباد  �سفات  من  البكاء  وهذا 
يف  اهلل  امتدحهم  الذين  ال�ساحلني 
�َسِمُعواْ  َواإَِذا   : تعاىل  قال  القراآن 
اأَْعيُنَُهْم  تََرى  �ُسوِل  الَرّ اإِىَل  اأُنِزَل  َما 
ِمَن  َعَرُفوا  ا  مِمَّ ْمِع  الَدّ ِمَن  تَِفي�ُض 
َل اأَْح�َسَن  ُ نََزّ ( و قال تعاىل:)اهلَلّ ِقّ احْلَ
َمثَاِنَ  ُمتَ�َساِبهاً  ِكتَاباً  احَلِديِث 
يَْخ�َسْوَن  الِذيَن  ُجلُوُد  ِمنُْه  تَْق�َسِعُرّ 
َوُقلُوبُُهْم  ُجلُوُدُهْم  تَِلنُي  ثَُمّ  َربَُّهْم 
 .]23 ]الزمر   )ِ اهلَلّ ِذْكِر  اإِىَل 
اإَِذا  الَِّذيَن  امْلُوؤِْمنُوَن  ا  َ وقال:)اإَِنّ
ُقلُوبُُهْم(]الأنفال  َوِجلَْت   ُ اهلَلّ ُذِكَر 

.]2
وعن اأبي هريرة بلفظ )ل يلج الناَر 

رجٌل بكى من خ�سية اهلل( احلديث 
و�سّححه الرتمذي واحلاكم”.

وكان ف�سالة بن �سيفي كثري البكاء، 
فدخل عليه رجل وهو يبكي فقال 
اأنه  زعم  قالت:  �ساأنه؟  ما  لزوجته 
يريد �سفراً بعيداً وماله زاد، وانتبه 
احل�سن ليلة فبكى، ف�سج اأهل الدار 
فقال:  حاله  عن  ف�ساألوه  بالبكاء، 
متيم  وعن  فبكيت،  يل  ذنبا  ذكرت 
الداري ر�سى اهلل عنه اأنه قراأ هذه 
الذين اجرتحوا  اأم ح�سب   ” الآية: 
اآمنوا  كالذين  اأن جنعلهم  ال�سيئات 
وعملوا ال�ساحلات” فجعل يرددها 
حذيفة  وكان  ويبكي،  ال�سباح  اإىل 

�سديداً،  بكاًء  يبكي  عنه  اهلل  ر�سي 
ل   : فقال  بكاوؤك؟  ما  له:  فقيل 
اأدري على ما اأقدم، اأعلى ر�سا اأم 

على �سخط؟
– ومن عالمات التوبة الن�سوح التي 
قبلها اهلل اأن حتدث التوبة يف العبد 
انك�ساراً يف قلبه وذلً وتوا�سعاً بني 
من  ناجت  التوا�سع  وهذا  ربه،  يدي 
خوفه من ذنبه وا�ستحيائه من ربه. 
الن�سوح  التوبة  عالمات  ومن   –
على  احلر�ض  اأ�سد  العبد  حر�ض 
األ يعود لذنبه مرة اأخرى فاإن جتراأ 
على ذنبه مرة اأخرى فليجدد التوبة 

ويظل هكذا حتى يعفو اهلل عنه.

�آيات و�أحاديث و�فقت �آر�ء عمر �لفاروق
 قوله للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يا ر�سول 
اهلل، لو اتخذنا من مقام اإبراهيم م�سلى: 
َقاِم اإِبَْراِهيَم  فنزلت الآية )َواتَِّخُذواْ ِمن َمّ
لًّى( البقرة: 125. قوله يا ر�سول اهلل،  ُم�سَ
والفاجر،  الرب  عليهن  يدخل  ن�ساءك  اإن 
اآية  فنزلت  يحتجنب،  اأن  اأمرتهن  فلو 

متاعاً  �ساألتموهن  )واإذا  احلجاب: 
الأحزاب:  حجاب(  وراء  من  ف�ساألوهن 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  لن�ساء  قوله   .53
الغرية:  يف  عليه  اجتمعن  وقد  و�سلم( 
اأَْزَواجاً  يُبِْدلَُه  ْن  اأَ َطلََّقُكَنّ  اإِْن  َربُُّه  )َع�َسى 
نزول  ولعل   .5 التحرمي:   ) ِمنُْكَنّ َخرْياً 

الذي  هو  »عمر«  لراأي  موافقاً  الوحي 
جعل النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( يقول: 
وقلبه.  عمر  ل�سان  على  احلق  اهلل  جعل 
قال يف احلث على التدين يف ال�سديق : 
عليك باإخوان ال�سدق تع�ض يف اأكنافهم، 

فاإنهم زينة يف الرخاء.

�لرقة و�لرحمة لدى �أبي بكر ر�سي �هلل عنه
تتجلى تلك الرقة يف �سالته وبكائه 
املرير حتى اإن قري�سا خافت على 
يفتتنوا  اأن  من  واأطفالها  ن�سائها 
ملا  الدغنة  لبن  فقالوا  بذلك 
اأجار اأبابكر: اإنا كنا اأجرنا اأبا بكر 
بجوارك على اأن يعبد ربه يف داره، 
فقد جاوز ذلك، فابتنى م�سجًدا يف 
فناء داره، فاأعلن بال�سالة والقراءة 
فيه، واإنا قد خ�سينا اأن يفنت ن�ساءنا 

واأبناءنا فانهه.

بكر  اأبي  مواقف  من  اآخر  وموقف 
قلبه  وهو  تظهر فيه رحمته ورقة 
موقفه من اأ�رضى بدر اإذ قال: هوؤلء 
واإن  والإخوان،  والع�سرية  العم  بنو 
اأن تاأخذ منهم الفدية، فيكون  اأرى 
الكفار،  على  لنا  قوة  اأخذناه  ما 
لنا  فيكونوا  اهلل  يهديهم  اأن  وع�سى 

ع�سًدا.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سبه  وقد 
و�سلم قوله يف الأ�رضى بقول نبيني 

العزم  اأويل  من  ور�سولني  كرميني 
وعي�سى  اإبراهيم  هما  الر�سل   من 
بَْكٍر  اأَبَا  يَا  َمثَلََك  :»اإَِنّ  له  فقاله 
تَِبَعِني  }َفَمْن  قال:  اإِبَْراِهيَم  َمثَُل 
نََّك َغُفوٌر  اِن َفاإِ َفاإِنَُّه ِمِنّي َوَمْن َع�سَ
َوَمثَلَُك  ]اإبراهيم:36[.  َرِحيٌم{ 
}اإِْن  َقاَل:  ِعي�َسى  َمثَُل  بَْكٍر  اأَبَا  يَا 
تَْغِفْر  َواإِْن  ِعبَاُدَك  َفاإِنَُّهْم  بُْهْم  تَُعِذّ
احَلِكيُم{  الَعِزيُز  اأَنَْت  َفاإِنََّك  لَُهْم 

املائدة-118.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود ، كلمة 
علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود 
و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه ، هذه اأ�سياء 
م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، واإذا كان على ما هو 
اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود ، 
واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل ، اأي يا رحيم يا 
قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة ، الذي هو 
علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » 
اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على 
هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل ، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم 
ِكنَي   ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :    َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

الأنعام: 23[ قال تعاىل:   انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم  ]�سورة الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ض،  وال�ّسالم- وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة  واأجابهم النَّبّي الكرمي -عليه ال�سّ
ُ علَيِه و�سلََّم:  ِ �سلَّى اهلَلّ الإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ

َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َض  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ ُ اأََحٌد*اهلَلّ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ
َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد(  �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ اهلَلّ

قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب نزول �سورة الإخال�ض كذلك اأّن اليهود 
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل تعاىل �سورة الإخال�ض. ،  والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

ْف لنا ربَّك الذي  فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: �سِ
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

جميع  مع  الإمام  يلتقي  الكرمي:  القراآن 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز وجل 
اإليه،  اأنزع منه  هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد 
ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب ال�سنة تبيانا 
له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة ومفهومها عند 
فهمها  يف  ي�سري  اأن  فطبيعي  مالك  الإمام 
على ما �سار عليه ال�سلف وعامة املحدثني 
اأنه  واأقطابهم، غري  اأئمتهم  الذين كان من 
رمبا عمم يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند 
علماء احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم مكانة 
خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة كذلك فتاوى 
الآخذين  التابعني  كبار  وفتاوى  ال�سحابة، 
بن  وحممد  امل�سيب،  بن  ك�سعيد  عنهم، 
طبقتهم  يف  ومن  ونافع،  الزهري،  �سهاب 
ال�سبعة. الفقهاء  كبقية  العلمية،  ومرتبتهم 
التي  الأ�سول  من  املدينة:  اأهل  عمل 
انفرد بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 
الباجي  الإمام  وق�سم  والفتاوى.  الأحكام 
طريقه  ق�سم  ق�سمني:  اإىل  املدينة  عمل 
كم�ساألة  التواتر  معنى  يحمل  الذي  النقل 
اإخراج  وترك  ال�ساع،  وم�ساألة  الأذان، 
من  ذلك  وغري  اخل�رضوات،  من  الزكاة 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل العمل 
مثله،  يخفى  ل  وجه  على  املدينة  يف  بها 
ونقل نقال يحج ويقطع العذر. وق�سم نقل 
من طريق الآحاد، اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط 
علماء  بني  فيه  فرق  ل  وهذا  والإجتهاد، 
امل�سري  اأن  من  غريهم  وعلماء  املدينة، 
منه اإىل ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
اأهل  اأقوال  عدة  م�سائل  يف  مالك  خالف 
الأئمة  اأكرث  مالكا  لعل  الإجماع:  املدينة. 
به،  واحتجاجا  لالإجماع  ذكرا  الأربعة 
واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما مدلول 
كلمة الإجماع عنده فقد قال: »وما كان فيه 
عليه  اجتمع  ما  فهو  عليه  املجتمع  الأمر 

اأهل الفقه والعلم ول يختلفوا فيه«.
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  ثالثون عاما من الكتابة 
ملن  الإبداع  عامل  يف  الغو�ص  و 

تكتبني كل هذا العمر؟
و  فقط  للطيبني  اأكتب  عاما  ثالثون 
اأ�شفق  التي  الفئة  الأنهم  ال�شادقني 
�شحايا  هم  و  العامل  بهذا  عليها 
اأوجاعهم  و  الوا�شحة  ل�شفافيتهم 
املكبوتة.. فكرت يف اأن احلرف وحده 
البكاء.. قد  اأن ي�شف دموعهم  ميكنه 
ال�شادقون  الطيبون  ملاذا  ت�شاألون 
قاعدة  و  اأ�شا�ش  اأن  حتديدا..اأخربكم 
كل كتابة و كل اإبداع ال�شدق و ال�شدق 
اأكتب  اأين  يوما  اأفكر  مل  وحده.. 
اأو لتلقي مديح و �شماع  اأثر  اأو  ل�شهرة 
ت�شفيقات جمهور.. فاجلمهور ي�شفق 
الأي �شيء للغث و ال�شمني للكلمة التي 
من  م�رشوق  لن�ش  و  القلب  من  قدت 
هي  و  االفرتا�ش  مواقع  دهاليز 
كان  اأحد..  ينكرها  ال  التي  الظاهرة 
الربيد   موزع  و  الر�شائل  اأيام  االإبداع 
م�شداقية  و  �شدقا  اكرث  اجلرائد  و 
اليوتيوب  و  الفي�شبوك  زمن  اإبداع  من 
متاما كالفرق بني اأغنية ب�شوت عي�شى 
اجلرموين اأو بقار حدة و خليفي اأحمد 
يغني  ال  مبلهى  راأي  ملغني  اأغنية  و 
بحباله ال�شوتية و اإمنا باآلة باردة ت�شنع 

نغماته غريبة عنه و عن روحه.

املواقع  لزمن  جتدين  األ    
الفرتا�شية مزايا تخدم الإبداع 
الآلة  و  الورق  زمن  من  اأكرث 
بجريدة  اأدبي  ركن  و  الراقنة 

ورقية؟

املواقع االإفرتا�شية لها مزايا يف توفر 
دون  اأي خرب  ن�رش  اأو  لقراءتها  الكتب 
الربق..  ب�رشعة  �شحته  من  التحقق 
اجلميع  و  اأكرث  فامل�شاوئ  هذا  غري 
التي  االإلكرتونية  ال�شهادات  تلك  يرى 
�شارت متنح غيابيا دون من�شة تخترب 
دون متحي�ش  نقد جدي  دون  الكاتب 
يف كلمات مل تعد تنطق �شحيحة على 
من  ع�شوائي  التقاطها  ب�شبب  منرب 

فقرة ما لكاتب ما بزمن ما.. ال اأحمل 
املانح اإثم ما فعل اإمنا اأحمل املمنوح 
اأ�شفق عليه من و�شادة حارقة  االإثم و 
و هو يتو�شدها ليال بعد كذبة عا�شها 
اأن  هيهات  لكن  االآخرون  �شدقها  و 
ي�شدقها هوالأن نف�شه التي ال متت اإىل 
االإبداع ب�شلة توؤنبه مهما كانت خبيثة 
فهي ال تعرفه و تنكره حني تختلي به.. 
الكذب و الكتابة ال يلتقيان.. و املجد 

لزمن ال�شدق االإبداع احلقيقي.

  و كيف ترين النقد و ما 
مدى عالقته باملكاتب الآن؟

كمية  الأن  �شامتون  احلقيقني  النقاد 
الرداءة حولهم ترهبهم �شالحهم �شار 
ال يجدي فتقهقروا كما تقهقر الكتاب 
و  الروؤيا  تت�شح  كي  قليال  احلقيقيني 
يف�شل التاريخ من االأ�شلي و املقلد.. 
ال اعيب كاتبا معينا و ال اأق�شد ا�شما 
اأعني و اق�شد و�شعا مزريا مل  لكنني 

يعد ميثل فكر اأمة مل تخلق عبثا.

اأن اجلامعات خري    يقال 
ان  الإبداع  فيه  ي�شتطيع  و�شط 
هل  قدره  حق  يقدر  و  ينتع�ص 
كان تعاملك مع اجلامعة مثمرا و 
هل اأخذ من كتاباتك خا�ص فيها 

درا�شة و متحي�شا؟

و  جوالت  اجلامعات  مع  يل  كان  نعم 
�شوالت منها جامعة �شكيكدة بدرا�شة 
حول ديواين الف�شيح عنكبوت يف دمي 
مو�شوع  تناولت  االأغواط  جامعة  و 
غول  مي  عند  احلرف  ازدواجية 
العليا  باملدر�شة  ثم  ف�شيحا  و  �شعبيا 
بعنوان  درا�شة  ببوزريعة  لالأ�شاتذة 
هناك  و  مي  �شعر  يف  االأنثى  جتليات 
كان  الرواية،  حول  قادمتان  درا�شتنا 
االأوجه  هذه  من  لكتاباتي  تناولهم 
اهتمامات  على  داال  االجتاهات  و 
تلك  من  و  املتلقي  اأذواق  و  القارئ 
اأن  ا�شتطعت  عناوينها  و  الدرا�شات 
و  ال�شائب  احلرف  موا�شع  اأ�شطاد 

عرفت من اأين توؤكل الكتف.

  و اإن عرجنا على معار�ص 
تقدمه  قد  الذي  ما  الكتاب 

للكاتب؟
معر�ش الكتاب يقام كل �شنة و ينتظره 
و  قرائهم  ملقابلة  ب�شغف  الكتاب 
كتابهم الذين يحبون اأي�شا.. ما يقدمه 
و  اللقاء  عن  زيادة  للكاتب  املعر�ش 
التعارف هو االإدراك باأن االإن�شان كاتبا 
بقراءة  كبري  هو�ش  له  فقط  قارئا  اأو 
رغم  بلهفة  يقتنيه  و  الورقي  الكتاب 
بزمن  ل�شنا  اأننا  يقولون  الكثريين  اأن 
�شحيح  هذا غري  الكتاب  و  املقروئية 
الوافدون  يقتنيه  التي  الكتب  فاأعداد 
الكتاب  باأن  دليل  خري  املعار�ش  على 
كتاب  �شوى  ينق�ش  ال  و  بخري  الورقي 
و  قارئه  ليقنع  �شادق  حقيقي  اآدمي 

يحلق به �شوب اجلمال.

  ملن تقراأ مي عادة؟
جل مطالعاتي تاريخية و اع�شق االأدب 
العاملي و كل ما يقرتب من االأ�شطورة 
اأحب اأن اأقراأ لكتاب اأعرفهم كي اأعرف 
و  اأحيانا  امل�شيء  و  املظلم  جانبهم 
الدكتور  كتب  األتهم  وجدتني  ما  كثريا 
جانبه  اأجد  مل  الذي  االأعرج  وا�شيني 
معجون  �شادق  اأنه  و  مظلما  االآخر 
باأيدي امراأتني تفننتا يف �شنع و �شقل 
املراأة  اأن  علمته  التي  اأمه  فيه  احلب 
زينب  ال�شاعرة  و  م�رشوط  ال  عطاء 
كل  باأن  له  اأكدت  التي  الراقية  زوجته 
اأمهات  احلب  يقرتفن  حني  الن�شاء 
اأجزم  اأقراأ لربيعة جلطي  بحق.. حني 

باأن ال�شعر اأنثى.
اأثرها  اأقتفي  ال  كثرية  الأ�شماء  قراأت 
اأو كرثة قرائها و اإمنا حلجم  ل�شهرتها 
تدفقها  �شوت  اأ�شمع  التي  االإن�شانية 
�شعيدة  الكتاب  اأفارق  اأحيانا  منهم 
باأين كنت حمقة و اأحيانا اأفارقه بخيبة 
كوين  عن  النظر  بغ�ش  الأنني  جرح  و 
كاتبة اأنا قارئة و خيبة القارئ يف كاتبه 

املحبوب طعنة قا�شية.

ي�شتطيع  هل  الكتابة    
اأحد تعلم قواعدها حتى التفوق 

و الإبهار؟
ثم  موهبة  ثم  موهبة  فالكتاب  ال.. 
تبقى  ما  كل  و  لغة  و  ثم �شدق  موهبة 
اأمور  فنياتها  و  الكتابة  مقومات  من 
تكون  حني  باملمار�شة  وحدها  تاأتي 

املوهبة عميقة و حقيقية.
رواية تغريدة جتكانت جاءت لتخرب

  رواية »تغريدة جتكانت« 
جاءت لتخرب قراء مي غول باأنها 
عن  باحلديث  م�شغولة  تعد  مل 
احلب كما عهدوها و اإمنا اندفعت 
حب  هو  اآخر  نوع  من  حب  �شوب 
كان  فهل  التاريخ  و  الأر�ص 

التحليل �شحيحا؟

و  ف�شيحا  كتبتها  دواوين  عدة  بعد 
حب  متجد  ق�شائدها  معظم  ملحونا 
موزعا  ظل  و  ر�شمه،  يكتمل  مل  رجل 
اأخذ  قلبه  و  الرجال  ،و  املدن  كل  بني 
اأين  راأيت  عطر  قطرة  القلوب  كل  من 
الكثري من قواي يف حب وهمي  اأهدر 
يتبدد ،و اأن اأ�شل احلب اأر�ش ال تزول 
ناأكل  فيها  ندب  فاالأر�ش  تخون  ال 
اأحياء  تقبلنا  هي  فيها  ندفن  ،و  منها 
و  �شعداء  �شعفاء  و  اأقوياء  اأمواتا  ،و 
غا�شبني.. احلبيب االآدمي ال يحتوي و 
ال يتقبل ،و ال يبقى بكل حاالتنا.. لكل 
طيبة  اأر�ش  عن  اأكتب  وجدتني  هذا 
الأنها  معهم  ع�شقتها  و  اأهلها،  ع�شقها 
تاريخها  يخونوا  فلم  مل تخن خطاهم 
هم اآل جتكانت و لدي ثالثية يف نف�ش 

الدرب �شت�شدر تباعا.

ثالثية  اإذن  م�شاريعك    
روائية �شتكتبينها؟

الطبع  تنتظر  و  مكتوبة  الثالثية  ال 
ا�شتثمار  فهو  م�رشوعي  اأما  فقط 
�شاأحققه  و  الكتاب  و  الطفل  يف  كبري 
�شاأ�شق  و  اإن�شانيته  و  بجماله  اإميانا 
طريقه بجمعيتي للطفل خري جلي�ش.. 
حب  من  يبداأ  احلقيقي  فاال�شتثمار 
لالأجيال  اأكرب من حبنا  و ال حب  كبري 
التي �شنورطها يف اإكمال الطريق بعدنا 
علينا اأن نعّبد الطريق لها كي ال تتعب 
فتميل ي�شارا.. و امل�رشوع قطعت فيه 

اأ�شواطا.

  مب حتلم مي غول يف ظل 
كل هذه الأحداث الراهن؟

اإال  اأحلم  ال  االأحداث  كل هذه  يف ظل 
بوطن اآمن و �شعراء ال يتباغ�شون كي ال 
القادمة بحليب  االأجيال  تت�شمم قلوب 
امللغمة  الق�شائد  نهود  من  ير�شعونه 
اأفكر  ال  اأحقاد.. غري هذا  و  بكراهية 
ب�شيا�شة اأو اقت�شاد اأو منظومة تربوية 
االإن�شان  �رشح  يُ�شيد  اأن  االأكرب  همي 
كي يقف الوطن و العامل كله وقفة ملك 
االأوطان  ا�شا�ش  متني..  عر�ش  على 

اإن�شانها.
اأين جتد مي �شالتها و راحتها 
بني الكتب ام يف املهرجانات اأم يف 

بيتها؟ 

�شيء  كل  قبل  بيتي  اأجدها يف  �شالتي 
الأنه مملكتي التي تطيعني فيها حا�شية 
و خارجه  اأفكاري..  و  اأوراقي  و  كتبي 
�شعراء  اأمام  اجللو�ش  كثريا  اأحب 
ال  و  كلماتهم  و  بح�شورهم  يبهرونني 
اأوؤمن اإال ب�شعراء يجعلونني اأرتبك حني  
حتت  مقعدي  يهزون  و  اإليهم  اأ�شتمع 
ال�شعر لي�ش كالما  قامتي املنتف�شة.. 

ي�شطف ال�شعر ق�شف و ورد.

�شعوبات  واجهتك  هل    

معظم  �شكوى  هي  و  الطبع  يف 
الكتاب؟

تواجهني  التي  الوحيدة  ال�شعوبة  رمبا 
اأحيانا و رغم  يف الطبع �شعوبة مادية 
هذا يعر�ش علي الطبع مرات حبا يف 
نعرف  فكلنا  اأتراجع  اأين  غري  كتاباتي 
اأن الطبع مل يعد م�شكلة اأمام اأي اأحد 
توفر لديه مال و جمع كلمات من هنا 
و اأخرى من هناك.. مل تعد ثمة جلان 
و فح�ش  تدقيق و متحي�ش  و  مراقبة 
الكت�شاف  جمال  فال  الن�رش  دور  يف 
ظاهرة  �شارت  التي  االأدبية  ال�رشقات 
ك�شور  ت�شحيح  ال  و  الع�رش  مو�شة  و 
اللغة التي مل تعد بخري يف وطني فكم 
قواعد  كل  يك�رش  بال�شعر  متظاهر 
اللغة على املنابر و هو ي�شع بني يديه 
كتابني اأو ثالثا �شدرت له بعام واحد و 
يتعذب  كاتب  كتبا ال  يبي�ش  كائن  كاأنه 
رواية..  اإكمال  و  ديوان  جلمع  اأعواما 

اأكفر بالكتاب الذين يبي�شون كتبا.
اأطلب و األتم�ش من وزارتنا للثقافة اأن 
تزرع جلنة رقابة بكل دار ن�رش و العمل 
مبخترب  ي�شدر  و  يطبع  ما  و�شع  على 
اأو ت�شممه و  كالمي كي تتبني �شالمته 

انعدام �شالحيته.

يف  ي�شدك  الذي  ما    
الق�شيد اأو يف الكتابة عموما؟

ي�شدين ال�شهل املمتنع ي�شدين الو�شوح 
و  االإلغاز  اأما  متكن  و  قوة  فالو�شوح 
الغمو�ش فاختباء من �شعف و هروب 
اأو  من عدم متكن و يف نهاية الق�شيد 
لقرائه  الغام�ش  الكاتب  يقول  الكتاب 
مل ترتقوا اإىل م�شتواي بعد.. احلقيقة 
اأن اللجوء اإىل األفاظ مبهمة بعيدة حتى 
اإال  هو  ما  النخبة  و  النخبوي  اأذن  عن 
نقد  حماولة  اأو  �شوؤال  اأي  من  هروب 
من عارف تلك القوامي�ش اجلاهلية مل 
ا�شتعمالها  و  جمدية  الزمن  بهذا  تعد 
يف  بالية  قوامي�ش  من  بالتقاطها 
احلقيقة ا�شتغفال للقارئ.. ليت الكاتب 

يحرتم اأذن القارئ كي يحرتمه اأي�شا.

مل  اأنك  القارئ  لحظ 
تعودي حت�شرين ملتقيات كثرية 

ما ال�شبب؟
لي�ش ل�شبب معني لكن ت�شهد الثالثون 
عاما على تعبنا نحن االأجيال التي كانت 
تكتفي  ال  هادفة  مهرجانات  حت�رش 
ل�شت  الكيف..  اإمنا  و  الكم  با�شتدعاء 
وحدي و القراء يالحظون اأن ال�شعراء 
املا�شية  العقود   منابر  زينوا  الذين 
يرتددون  يعودوا  مل  الثمانينات  منذ 
فيه  تتبدد  فالكاتب  امللتقيات  على 
اللهفة على  تلك  االإبداعي  العمر  بعد 
و  ال�شفر  يف  ال�شغف  ذاك  و  احل�شور 
جيل  يح�رشها  �شار  بينما  االإكت�شاف 
بعد هو متلهف  و  الكتابة حديثا   بداأ 
و يرك�ش خلف املنا�شبات االأدبية كي 

يظهر و يح�شد �شهادات اأكرث..
هو ما فعلته اأجيالنا اأي�شا يف بداياتنا 
و ال اأ�شتغرب.. فقط اأنا �رشت اأف�شل 
االإ�شتماع و التفرج من بعيد عن اأ�شياء 
بو�شوح  يرى  املتفرج  و  حتدث  كثرية 
اإذا كان هناك مهرجانات  لكن  اأكرب.. 
البديع  الزمن  اأهل  �شمل  جتمع 

�شاأرك�ش اإليها رك�شا.

يف الأخري ما الذي تقوله مي 
لقراء اجلريدة؟

على  جزيال  �شكرا  اخلتام  قبل  اأقول 
ورقيا  و جمعي  البوح يل  توفري ف�شاء 
بالقراء االأكارم.. ثم اأقول لكم و لهم و 
يل �شت�رشق ال�شم�ش قريبا ذاك يقيني 
ال  و  اجلمال  يحب  برب  ثقتي  تلك  و 
ير�شى بغري اجلمال خامتة مللكوته.. 
ي�شحو  و  جمدها  الكلمة  �شت�شتعيد 
نرق�ش فرحا  و  فينا  اخلامد  االإن�شان 

رق�شة زوربا بجنون.

و  االأحرف  بع�ش  �شححت  فقط 
االأخطاء املطبعية باجلزء الثاين

اأعيد النظر يف حروف اجلزء  �شباحا 
االأول

الروائية وال�شاعرة مي غول لـ" الو�شط"

العتالل الثقايف احلايل اأخطر من وباء كورونا
.      هذا �شر "تغريدة جتكانت"

مي غول ق�شيدة مفتوحة على تاأويالت كثرية..كاتبة تراق�ص املعنى و ت�شجنه لكنها ت�شت�شلم لغوايته الكربى،ا�شم يرتبط مبدن كثرية من عني الدفلى اإىل مهدية 
اإىل الأغواط،ا�شم يزين الفعاليات الثقافية منذ اأكرث من ثالثني �شنة عرفت وواكبت اأ�شماء كثرية البع�ص منها ذهب �شحية الع�شرية ال�شوداء و البع�ص الآخر اختار 
العزلة و حياة الهام�ص.  توا�شل املي بحثها عن بقايا الطفلة التي �شكنتها و عن اأهداب ق�شيدة مل تكتب يف هذا الزمن املوبوء،حاولنا من خالل هذا احلوار القرتاب 

من حدود عاملها وعواملها فكان هذا البوح
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البويرة
�شيخ ينتحر �شنقا 

بربطة عنق
اهتزت م�ساء اأول اأم�س منطقة تيزي الأربعاء 
ولية  عا�سمة  �سمال  حمطة  عمر  ببلدية 
 66 يف  �سيخ  و�سع  فاجعة  وقع  على  البويرة 
�سنيعة  بطريقة  حلياته  حدا  العمر  من  �سنة 
وجد  ،حيث  الآن  حلد  جمهولة  تبقى  لأ�سباب 
النافذة  على  عنق  بربطة  معلقة  هامدة  جثة 
املدنية  احلماية  اأعوان  طرف  من  نقله  ومت 
عملية  على  لعر�سه  الأخ�رضية  م�ست�سفى  اإىل 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  فيما  الت�رضيح 
حتقيقا يف احلادثة املوؤ�سفة التي خلفت جوا 

من احلزن والأ�سى باملنطقة .
اأح�سن مرزوق

جامعة البويرة

تفاعل وا�شع مع خلية 
الإ�شغاء كوفيد 19

ن�سبتها  التي   "19 "كوفيد  الإ�سغاء  خلية  ت�سهد 
اإدارة جامعة "اأكلي حمند اأوحلاج" بالبويرة منذ 
طرف  من  وا�سعا  تفاعال  كورونا  جائحة  بداية 
اإن�سغالتهم  طرحوا  الذين  واملواطنني  الطلبة 
عن  املرتتبة  والجتماعية  النف�سية  وم�ساكلهم 
الأخ�سائيني  على  الطويلة  ال�سحي  احلجر  فرتة 
ك�سفت  حيث   ، عليها  امل�رضفني  النف�سانيني 
"يف  حمند  ولد  "لمية  النف�سانية  الأ�ستاذة 
اخللية  تلقي  عن  "الو�سط"  ليومية  ت�رضيحها 
الولية  وخارج  داخل  من  الت�سالت  ع�رضات 
يف  النف�سية  ال�سطرابات  حول  اأ�سا�سا  تتمحور 
هذا الظرف ال�ستثنائي منها القلق وا�سطرابات 
وال�سلوكيات  بالعدوى  الإ�سابة  فوبيا  و  النوم 
الو�سوا�سية كالغ�سل املتكرر لليدين واخلوف من 
�سكو�سوماتية  اأمرا�س  ظهور  جانب  اإىل  املوت 
من  وجلدية  تنف�سية  وح�سا�سيات  كال�سداعات 
الأعرا�س  من  وغريها  اجلافيل  ا�ستعمال  كرثة 
،كما اأ�سارت حمدثتنا اإىل بروز ظاهرة اخلالفات 
النف�سي  الإرهاق  ب�سبب  العائلية  وال�سجارات 
فئة  اأي�سا  م�ست  التي  ال�سحي  احلجر  فرتة  من 
الأخري  ، ويف  الأولياء  الأطفال ما �سكل �سداعا 
الإيجابيات  ببع�س  حمند  ولد  الأ�ستاذة  نوهت 
العالقات  كا�سرتجاع  اجلائحة  �ساحبت  التي 
البيوت واملداومة  الأ�رضية واأعمال الر�سكلة يف 

اأح�سن مرزوقعلى املطالعة .

بلدية الق�سبة بالعا�سمة  

انهيار بناية دون 
خ�شائر يف الأرواح

انهارت بناية �سباح اأم�س اجلمعة ببلدية الق�سبة 
دون ت�سجيل خ�سائر يف الأرواح، ح�سب ما اأفادت 
به م�سالح احلماية املدنية يف بيان لها واأو�سح 
ذات امل�سدر اأن وحدات احلماية املدنية لولية 
اجلزائر "تدخلت، �سباح اأم�س اجلمعة يف حدود 
مبنى  انهيار  اإثر  دقيقة،   31 و  العا�رضة  ال�ساعة 
على  طوابق  اأربعة  من  متكون  ال�سكان  من  خال 
م�ستوى 06 �سارع رابح مرياح ببلدية الق�سبة"كما 
اأ�سار امل�سدر ذاته اإىل اأنه "مل ت�سجل اأي  خ�سائر 

يف الأرواح الب�رضية" نتيجة هذا النهيار.

تبعا للفيديو املتداول على مواقع 
فاي�سبوك  الجتماعي  التوا�سل 
من  جمموعة  فيه  يظهر  والذي   ،
الأ�رضار يعتدون على اأحد ال�سباب 
ب�سقة يف ولية امل�سيلة و تعر�سه 
لل�رضب املربح و اجلرح و ال�سب و 
مالب�سه  نزع  مع  الإهانة  و  ال�ستم 
ع(  )ز  امل�سمى  تقدم  اأثرها  ،على 
ال�ساكن  �سنة   25 العمر  من  البالغ 
لدى  ب�سكوى  امل�سيف  بلدية 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة 
الختطاف  اأجل  من  ببو�سعادة 
و  ال�رضب  و  التعذيب  و  احلجز  و 
بالت�سهري  املتبوع  العمدي  اجلرح 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
من  كل  توقيف  مت   ، )في�سبوك( 
العمر  من  البالغ  ج(  )ب  امل�سمى 
البالغ  )ن ف(  امل�سمى  و  �سنة   26
من  البالغ  ي(  )ب  و  �سنة   27
، القاطنني  ببلدية  العمر 29 �سنة 

البحث  يزال  ل  فيما   ، بو�سعادة 
 ، ال�سبكة  اأفراد  باقي  عن  جاري 
حيث قاموا بت�سوير فيديو اأول له 
و هو جمرد من ثيابه و اآخر يوؤكد 
العتداء اجل�سدي الذي تعر�س له 
و قاموا بن�رضه عرب موقع التوا�سل 
حيث   ، الفاي�سبوك  الجتماعي 
اتهامهم  اإىل  اخلالف  �سبب  يعود 
ملك  نارية  دراجة  ب�رضقة  له 
النتهاء  فور   ، ج(  )ب  للم�سمى 
تقدميهم  �سيتم  التحقيق  من 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�سيد  اأمام 
توقيف  عملية   ، بو�سعادة  حمكمة 
اإ�ستح�سانا  لقيت  فيهم  امل�ستبه 
كبريا من طرف املواطنني خا�سة 
�سكان حي الباطن ببلدية بو�سعادة 
كونهم م�سبوقني ق�سائيا و ارتكبوا 
و  الأ�سخا�س  �سد  جرائم  عدة 

املمتلكات ببلدية بو�سعادة.
عبدالبا�سط بديار

الدرك الوطني بامل�سيلة

القب�ص على ثالثة اأ�شخا�ص عذبوا 
�شابا و�شوروه

الأغواط 

الدوري املغاربي للمناظرات الإلكرتونية باللغة العربية 

ع.غ

تقنية  البطولة عرب  و جتري هذه 
متثل  حيث  بعد  عن  التحا�رض 
اأربعة  امل�ساركة  الثماين  الفرق 
وهي  العربي  املغرب  من  بلدان 
اجلزائر و تون�س و املغرب و ليبيا 
العام  امل�رضف  اأو�سح  مثلما   ،
فعاليات  متتد  و  البطولة   على 
نوعها  من  الأوىل  التظاهرة  هذه 
على م�ستوى املغرب العربي على 
اإىل 10 جوان  اأيام ) 4  مدار �ستة 
اجلاري( و تعتمد على نظام جمع 
 ، م�سارك  فريق  لكل  النقاط 
 ، نقاط  ثالث  للفائز  متنح  حيث 

على  اخلا�رض  يح�سل  حني  يف 
نقطة واحدة ، وبعدها يتم اإجراء 
ويتاأهل  النهائي  ن�سف  مناظرتي 

فيها فائزان اإىل املناظرة 
اأول  خاللها  من  ويتوج   ، النهائية 
فن  يف  مغاربية  لبطولة  بطل 

اأحمد  �رضح  مثلما   ، املناظرة 
�سياء الدين م�رضاوي و ي�سارك يف 
ما  املناظرات و حتكيمها  ت�سيري 
جمموعه 45 حكماً دوليا معتمدا 
الأكادميية  املناظرات  جمال  يف 
ميثلون 15 دولة عربية واأجنبية ، 
وفق ذات امل�سدر واعتربت مرمي 
يف  لبنان(  من  دويل  )حكم  الهاين 
البطولة  هذه  تنظيم  اأن  ت�رضيح 
فرتة  خالل  الإلكرتوين  �سقها  يف 
فر�سة   '' يعد  ال�سحي  احلجر 
لتن�سيط عقول ال�سباب و متكينهم 
من العودة اإىل جو املناف�سة بعد 
فرتة الغياب التي فر�ستها جائحة 

كورونا يف العامل''.
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ت�سارك ثماين )8( فرق يف الدوري املغاربي للمناظرات الإلكرتونية باللغة العربية التي انطلقت م�ساء 
اأول اأم�س اخلمي�س بالأغواط ، وينظمها مركز مناظرات اجلزائر "ايكوات" الذي يقع مقره الر�سمي 

مبدينة الأغواط ، ح�سبما علم من املنظمني.

اأ�سداه جراد با�سم رئي�س اجلمهورية

 و�شام "ع�شري" لعائ�شة باركي 
ولثالثة من ال�شلك الطبي 

العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأ�سدى 
اجلمهورية  رئي�س  با�سم   ، جراد، 
عبد املجيد تبون، و�سام "ع�سري" 
�سحايا  لثالثة  الوفاة،  بعد 
الطبي  ال�سلك  من  كورونا  لوباء 
مهدي  اأحمد  �سي  الأ�ستاذ  وهم 
وال�سيد  وفاء  بودي�سة  والدكتورة 
اإىل  بالإ�سافة  جمال،  طاحلي 
رئي�سة  باركي  عائ�سة  الراحلة 

جمعية "اقراأ".
تكرميي  حفل  خالل  ذلك  ومت 
اأ�رضف عليه جراد بق�رض ال�سعب، 
رئا�سة  لدى  امل�ست�سارين  بح�سور 

عالهم  احلفيظ  عبد  اجلمهورية 
اأع�ساء  وكذا  بلخ�رض  وعي�سى 
عائالت  جانب  اإىل  احلكومة،  من 
املجتمع  عن  وممثلني  ال�سحايا 

املدين.
عائ�سة  الراحلة  تكرمي  مت  كما 
ونظري  جلهودها  "تقديرا  باركي، 
جليلة  خدمات  من  قدمته  ما 
والكتابة  القراءة  ملل خلدمة  دون 
واإكبارا لن�سالها يف مكافحة الأمية 
التي  لف�سائلها  وتنويها  بالدنا  يف 
�ستظل ل حمالة قدوة ملجتهدين 

يف حقول املعرفة".

قلم جاف

اأين د�شرتة هيئة الت�شال 
ال�شمعي الب�شري ؟

الوليد فرج

الدولة من املراحل املعقدة  لعل يف عمر 
مراحل  ي�سمى  ما   ،   ، احلكومات  على 
التحول الدميقراطي ، باعتبارها انعطافات 
�سيا�سية ح�سا�سة تتاأ�س�س على رف�س �سعبي 
حاد يتج�سد يف الغالب يف �سكل ثورات ومع 
ميدان  يف  احلا�سل  التكنولوجي  التطور 
الت�سالت والتوا�سل ال�سيرباين ظهرت ما 

ي�سمى بالثورات الناعمة .
احلكومي  الأداء  تقييم  املجحف  من  لعله 
املتلبد  ال�سيا�سي  الطق�س  هذا  ظل  يف 
جلائحة  الفجائي  الفر�س  زاده   الذي   ،

كورونا تعقيدا .
يقف   ، الر�سمي  اخلطاب  را�سد  اأن  غري 
مل  حتحُ كثري  عيوب  و   ، جمة  مهاون  على 
على قرائن ف�سل بالن�سبة لكثري من الوزراء 

 ،
يف  ت�رضيح   : الت�رضيح  يف  التناق�س  من 
البداية : ]الثقافة لي�ست مهرجانات[ . 
ت�رضيح  الب�رضية  ينخر  كورونا  فريو�س  و 
بت�رضيح  يومها  �سميته  مناق�س  اآخر 
نديرو  ]رمبا   :  ) الكفوفة  و  الكافة  )رمبا 
مهرجانات واب [ اإىل العرتاف بالف�سل 
]ما لقينا�س غري �سيدال معنا [ كان   :

الوحدات الأخرى تابعة جلزر القمر .
 اإىل خطاب الرداءة و التب�ّسط الذي و�سل 

اإىل حد التطاول .
اأبان على  اإذا ا�ستثنيا وزير الت�سال الذي 
يوحي  مما  اخلطاب  يف  رفيع  م�ستوى 
ي�سي  و  وا�سعة  قدرات  الرجل  بامتالك 
بوفرة كبرية يف امتالكه موجبات ال�ستوزار 
؛ مما يجب معه التفات رئي�س اجلمهورية 
اإىل هذه ال�سمة التي تعترب ال�سدى احلقيقي 

للعتاب و الرف�س ال�سعبي .
وزارة  دمج  اإىل  اأدعو  ال�سدد  هذا  يف   
الثقافة و الت�سال و تكليف ال�سيد بلحمري 
تاأ�سي�س هيئة  بال�سهر على  بها مع تكليفه 
الت�سال ال�سمعي الب�رضي ود�سرتتها  على 
مادته  يف   2014 التون�سي  الد�ستور  غرار 
 165 مادته  يف  املغربي  الد�ستور  و   127
الإعالم  حرية  بد�سرتة  التغني  من  بدل   ،
اقل  �سعوب  عند  بديهي  حق  �سارت  التي 
منا ت�سحيات و مكانة دولية .  حيث تتوىل 
و  القطاع  تطوير  و  تعديل  الهيئة  هذه 
ت�سهر على �سمان حرية التعبري و الإعالم 

التعددي النزيه .
عبداملجيد  الرئي�س  ال�سيد  ن�سمع  فهل 
لدينا  انك  بلحمري  للدكتور  يقول  تبون 

مكني اأمني .

العا�سمة

ن�شوب حريق مب�شجد
 املوؤمنني ببلكور

تركيا

 تطوير كمامات اإلكرتونية تقتل 
الفريو�شات

ت�سببت �رضارة كهربائية، اأم�س، يف 
املوؤمنني،  مب�سجد  حريق  اندلع 
بـ"بلكور"،  بلوزداد  بحي  الكائن 
م�سادر  وح�سب  العا�سمة.  و�سط 
�سبب  فاإن  لـ"الو�سط"،  مقربة 
احلادثة، يعود لل�رضارة الكهربائية 

التي تولدت، نتيجة انفجار املولد 
بامل�سجد،  اخلا�س  الكهربائي 
احلماية  م�سالح  ذكرت  حني  يف 
من  متكنت  قد  اأنها  املدنية، 
اأي  ت�سجيل  دون  احلريق،  اإخماد 

خ�سائر ب�رضية.

من  الرتكية  اآق�رضاي  جامعة  متكنت 
الكمامات،  من  خا�س  نوع  تطوير 
من  وامليكروبات،  الفريو�سات  مينع 
ويعمل  التنف�س  خالل  اجل�سم  دخول 
عرب  الكمامات  من  اجلديد  النوع 
الهيئة  ع�سو  طوره  اإلكرتوين  نظام 
املعلومات  نظم  بق�سم  التدري�سية 
الربوفي�سور  اآق�رضاي  جامعة  يف 
الهند�سة  بكلية  وزميله  يلماز،  طارق 
اأر�سالن  اأمرة  الدكتور  الكهربائية، 
وت�ستطيع الكمامات الإلكرتونية، التي 

جرى تطويرها يف اإطار م�رضوع للحد 
الق�ساء  كورونا،  فريو�س  انت�سار  من 
عن  وامليكروبات  الفريو�سات  على 
فوق  الأ�سعة  بف�سل  حب�سها  طريق 
اأن  نعلم  "نحن  وتابع:  البنف�سجية. 
على  قادرة  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة 
املعلومة  هذه  كانت  الفريو�س..  قتل 
اأ�سمل..  لفكرة  مدخل  عن  عبارة 
لإدخال  طريقة  اإىل  بحاجة  كنا  لكن 
الأ�سعة داخل الكمامات للق�ساء على 

الفريو�سات املحتملة".

�سحيفة Tuttosport الإيطالية

رونالدو يلجاأ اإىل �شر 
�شغري لزيادة �شرعته 

ذكرت �سحيفة Tuttosport الإيطالية، اأن 
امللقب  رونالدو  كري�ستيانو  يوفنتو�س  جنم 
بـ"�ساروخ ماديرا" ل يهمل اأي تف�سيل حتى 
عرب  كان  املرة  وهذه  دوما،  الأف�سل  يكون 

تعديل �سغري يف حذائه.
متابعتهم  خالل  ال�سحيفة  مرا�سلو  ولحظ 
اإليها  جلاأ  التي  التغيريات  اليويف،  لتدريبات 
الدون  اأجرى  اإذ  عاما،   35 البالغ  الربتغايل 
با�ستبدال  الريا�سي  حذائه  على  تعديال 
امل�سامري املوجودة يف اأ�سفل احلذاء بتلك 
الرغبي  ريا�سة  اأحذية  يف  ت�ستخدم  التي 
لزيادة ال�رضعة وحت�سني عملية اجلري على 
الع�سب، كما اأن ال�سحيفة لفتت النظر �سابقا 
تدريب  اإىل  يوم  كل  يح�رض  رونالدو  اأن  اإىل 
اإجراء جمموعة من  اأجل  فريقه مبكرا من 
التدريبات الفردية قبل 4 �ساعات من موعد 

انطالق املران مع زمالئه.

مبغنية  عنا�رضاجلمارك  متكنت 
من  الوطني   اجلي�س  بالتعاون 
حجز 25 كلغ كيف مبغنيةالعملية  
حماربة  اإطار  تدخل يف  التي 
العابرة  املنظمة  اجلرمية 
للحدود،  جاءت اثر خمطط امني 
املتنقلة  عنا�رض  الفرقة  مكن 

و  بالتعاون  مبغنية  للجمارك 
للجي�س  مفرزة  مع  التن�سيق 
حجز 25  من   ، ال�سعبي  الوطني 
بنواحي  املعالج  الكيف  من  كلغ 
العمليات  لتزال  حيث   ، مغنية  
ال�ستعالماتية جارية يف امللف .

م.ب

 يف عملني م�سرتكة بني اجلي�س واجلمارك

حجز 25كلغ  من الكيف  بنواحي مغنية
لولية  الغابات  حمافظة  اأطلقت 
توعية  حملة  الأيام  هذه  املدية 
ال�سا�سعة  الغابية  الرثوة  حلماية 
املتكررة  احلرائق  ظل  يف  بالولية، 
املناطق،  خمتلف  متيز  باتت  التي 
 17 على  اأتى  الذي  احلريق  اآخرها 
بحي  املربوط  غري  التنب  من  هكتار 
املدية،  بلدية  باإقليم  ال�سفلى  باتي 
مع حماية م�ساحة 3.5 هكتار اأخرى 
ح�سب بيان مل�سالح احلماية املدنية، 

حمافظة  م�سالح  وحذرت  هذا 
النتائج  من  الغابات  مرتادي  الغابات 
الوخيمة الناجمة عن عمليات ال�سواء 
يف  للتنزه  العائلية  اخلرجات  خالل 
الف�ساءات الغابية، وهذا حماية للرثوة 
ال�سحي  احلجر  ا�ستمرار  مع  الغابية 
القادم،حيث  جوان   13 غاية  اإىل 
طالبت هذه الهيئة من الأ�رض الراغبة 
يف التف�سح و الرتفيه عن الأنف�س مع 
واحلذر  احليطة  اأخذ   ، الأيام  هذه 

يف  مقرتحة   ، الغابي  ال�رضيط  اجتاه 
هذا ال�سدد تناول العائالت القا�سدة 
املح�رضة  الوجبات  لف�ساءاتها 
الأ�سجار  قطع  ،دون  ببيوتهم  �سلفا 
وطهي  ال�سواء  يف  النار  ا�ستعمال  و 
احلرائق  هذه  مثل  اأن  على  الأغذية، 
ت�سببت يف خ�سارة ما قيمته 1.2مليار 
و�سناديق  الع�سل  مادة  من  �سنتيم 

النحل خالل العام الفارط. 
ر. بوخدميي 

حمافظة الغابات باملدية

 حملة حلماية الرثوة الغابية

مرمي خمي�سة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

