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عرب احلدود وال�صواحل املغربية

انتعا�س ن�ساط �سبكات تنظيم "احلرقة"

ميرتو العا�صمة والرتامواي يعتمدان خمططا خا�صا

عودة الن�ساط لقطاع النقل بهذه ال�سروط
رئي�ص حركة حم�ص عبد الرزاق مقري : 

ندعوا لعرابة اإىل مناظرة حول الد�ستور

بيان لوزارة االت�صال يك�صف

حت�سري نقا�س وطني حول م�سودة الد�ستور
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  .           اإ�سراك املجتمع املدين وال�ساحة ال�سّيا�سية
مقاالت
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بيان لوزارة االت�شال يك�شف

حت�ضري نقا�ش وطني 
حول م�ضودة الد�ضتور

.       اإ�شراك املجتمع املدين وال�شاحة ال�شّيا�شية

تراأ�س وزير االت�شال الناطق با�شم احلكومة، عمار بلحيمر، اللقاء 
الذي جمع رئي�س �شلطة ال�شمعي الب�شري، حمّمد لوبار، و كال 

من الرئي�س واملقّرر العام للجنة الوطنية للخرباء املكلفة بتعديل 
الد�شتور، اأحمد لعرابة، ووليد عقون.

باية ع /مرمي خمي�شة

�أن  �الت�صال،  لوز�رة  بيان  و�أفاد 
�للقاء �صمح بتبادل �آر�ء حول �ل�صبل 
الإجر�ء  �ل�رضورية،  و�لو�صائل 
نقا�ش �صامل وو��صع وتعددي، حول 
ُم�ْصوّدة �إ�صالح �لّد�صتور، باعتباره 
�ملفتوح،على  �لوطني  �حلو�ر 
�ملدين  �ملجتمع  مكونات  جميع 

و�لعامل �ل�صّيا�صي.
�لوطنية  باللجنة  يتعلق  فيما  �أما 
�لتز�مها  جددت  فقد  للخرب�ء، 
باالحرت�م �لكلّي خلارطة �لطريق، 
�جلمهورية،  رئي�ش  ر�صمها  �لتي 

تنتظر  و�لتي  تبون،  �ملجيد  عبد 
�أن  �لد�صتوري،  �الإ�صالح  من 
بناء  يف  �الأ�صا�ش  �حلجر  يكون 
و�ال�صتجابة  �جلديدة  �جلمهورية 
ملطالب �ل�صعب، �لتي عرّبت عنها 

�حلركة �ل�صعبية.
�الت�صال،  وز�رة  �أن  �لبيان  و�أ�صار 
�لفاعلة و�ملهتمة  وب�صفتها �جلهة 
تتدخل  �لوطني،  �لنقا�ش  بنجاح 
يخولها  �لتي  لل�صالحيات  وفقا 
�ملادة  يف  جاء  كما  �لقانون،  لها 
�لتنفيذي  �ملر�صوم  من  �الأوىل 
 12 بتاريخ  �ملوؤرخ   216-11 رقم 
وزير  ميار�ش  2011، حيث  جو�ن 

جممل  على  �صالحياته،  �الت�صال 
�لن�صاطات �ملرتبطة برتقية ودعم 
�لتعبري،  وحرية  �لدميقر�طية، 
�إطار  يف  �الت�صال،  بتطوير  وكذ� 
ووفقا  للحكومة  �لعامة  �ل�صيا�صة 
عليهما،  �مل�صادق  عملها  لربنامج 

وفقا الأحكام �لد�صتور.
باأنه  ذ�ته،  �مل�صدر  �أ�صاف  كما 
�ل�صمعي  �صبط  �صلطة  لكون 
بنجاح  �أي�صا  �لب�رضي مهتمة، هي 
هذ� �لنقا�ش �لوطني، فاإنها متار�ش 
مهامها كاملة، متا�صيا مع �ملادة 54 
وحتديد� مع �لفقرة �خلام�صة، من 
�لقانون رقم 14-04 �ملوؤرخ يف 24 

بالن�صاط  ، و�ملتعلق  فرب�ير 2014 
حيث تن�ش  �ل�صمعي-�لب�رضي، 
هذه �ملادة على �أن �صلطة �ل�صبط 
ت�صهر بكل �لو�صائل �ملالئمة، على 
لتيار�ت  �لتعددي  �لتعبري  �حرت�م 
�لفكرية وللر�أي، من خالل بر�مج 
باللجنة،  و�الإذ�عة  �لتلفزيون 
�لرب�مج  طريق  عن  وخا�صة 

�ل�صيا�صية، �الإخبارية و�لعامة.
ويف نف�ش �ليوم دعا وزير �الت�صال 
للحكومة  �لر�صمي  و�لناطق 
�صمان  �رضورة  بلحيمر �إىل  عمار 
�مل�صاو�ة بني �جلن�صني يف �لهيئات 
�ملوؤ�ص�صات  لت�صيري  �الإد�رية 

�ملكتوبة،  لل�صحافة  �لعمومية 
�أكرث  ميثلن  �لن�صاء  و�أن  خا�صة 
مهنة  �أ�رضة  من  باملائة   65 من 

�ملت�عب .
و بعدما هناأ �لوزير بلحيمر �لو�فد 
جمال  �مل�صاء  جريدة  �جلديد 
لعالمي  قدم ت�صوره الإعادة هيكلة 
يقوم  و�لذي  �ملكتوبة،  �ل�صحافة 
ر�أ�ش كل موؤ�ص�صة  على جعل على 
�لذين  �لقطاع  مهنيي  �إعالمية 
�أن  �إىل  م�صري�  بالكفاءة  يتميزون 
�أ�صا�ش  على  يكون  ال  �الختيار 
�أن  �ملو�الة و�أ�صاف  �أو  �لوالء 
�ملوؤ�ص�صات  لهيكلة  �لثاين  �ل�رضط 

�لعمومية لل�صحافة �ملكتوبة يكون 
بني  �لتعاي�ش  �أ�صا�ش  على  �أي�صا 
للموؤ�ص�صة  �ليومي  �لت�صيري �ملهني 
و منط حوكمة جديد فيما يخ�ش 
ي�صمح-- و�لذي  �الإد�رة  جمل�ش 
�لعمل  بني  بالتن�صيق  قال--  كما 
ويف  و�جلامعة  للموؤ�ص�صة  �ليومي 
�رضورة  �إىل  �أ�صار  �ل�صياق  نف�ش 
�جلن�صني  بني  �مل�صاو�ة  �صمان 
لت�صيري  �الإد�رية  �لهيئات  يف 
لل�صحافة  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات 
�لن�صاء  و�أن  خا�صة  �ملكتوبة، 
من  باملائة   65 من  �أكرث  ميثلن 

مهنيي �لقطاع

24 �ضاعة

بعد تعيني اأع�شاء الثلث الرئا�شي، حمزة خ�شري لـ"الو�شط":

الإبقاء على جمل�ش الأمة يف التعديل الد�ضتوري
الت�شريعية املوؤ�ش�شة  هذه  باإلغاء  اأطراف  •       رغم مطالب 

�لقانونية  �لعلوم  كلية  عميد  قال 
حمزة  �لدكتور  �مل�صيلة،  بجامعة 
ع�صو   14 تعيني  �أم�ش،  خ�رضي، 
�إ�صايف يف جمل�ش �الأمة هو �إجر�ء 
ممار�صة  �إطار  يف  جاء  د�صتوري، 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�ش 
تبون، ل�صالحياته يف تعيني �أع�صاء 
�لد�صتور  يف  �لرئا�صي،  �لثلث 

�حلايل �ل�صاري �ملفعول.
و�أف�صح �لدكتور خ�رضي يف ت�رضيح 
»�لو�صط«، داللة  جريدة  به  خ�ش 
رئا�صة  �أن  �أوال  هو  �لتعيني،  هذ� 
�قرت�حها  يف  متوجهة  �جلمهورية 
�لد�صتور  �الأمة يف  لتثبيت جمل�ش 
�لقادم، الأن تعيني �لرئي�ش الأع�صاء 
هذ�  خالل  �لرئا�صي،  ثلث  يف 
�لظرف �حل�صا�ش، �أي قبيل �صدور 
م�رضوع �لتعديل �لد�صتوري، معناه 
هو �أن �لرئي�ش �صيبقي يف �مل�رضوع 
بعد  �لد�صتوري،  للتعديل  �لنهائي 
على  �لتمهيدي،  �مل�رضوع  تنقيح 
جمل�ش �الأمة، رغم مطالبة بع�ش 
�ملوؤ�ص�صة  هذه  باإلغاء  �الأطر�ف، 
�لت�رضيعية، وبالتايل تعيني �أع�صاء 
�لوقت  هذ�  يف  �الأمة،  جمل�ش  يف 
�أن  على  قاطع  دليل  لهو  بذ�ت، 
�صتحتفظ  �جلمهورية،  رئا�صة 
يف  ثانية  كغرفة  �الأمة،  مبجل�ش 

�لربملان.
�لثانية  �لداللة  بخ�صو�ش  �أما 
يف  �خلبري  �أكد  �مل�صتنتجة، فقد 
بناء على  �أنه  �لد�صتوري،  �لقانون 
رئي�ش  فاإن  �ملعينة،  �لت�صكيلة 
خربة  على  ير�هن  �جلمهورية، 
�لعد�لة  �لدولة، يف قطاع  �إطار�ت 
�ل�صابقة،  و�حلكومات  و�الإد�رة، 
د�خل  �لرئا�صي،  �لثلث  لت�صيري 

�لغرفة، يف �لربملان، خا�صة  هذه 
�ل�صخ�صيات،  تلك  �أغلب  �أن 
�الإد�رة  يف  �صابقة  �إطار�ت  من 
�صابق،  و�يل  هناك  �لعمومية، 
وزيرة  �لعد�لة،  يف  �صامي  �إطار 
�لرئي�ش �ملزج  �صابقة، كما حاول 
�حلرة،  �ملهن  يف  �إطار�ت  بني 
على  وطبيب،  حماميني  منهم 
لبناء  �إليه،  ي�صبو  ما  حتقيق  �أمل 

جز�ئرنا �جلديدة.
جمل�س االأمة موؤ�ش�شة 

د�شتورية دائمة غري قابلة 
للحل

�أف�صح رئي�ش  �أخرى،  جهة  من 
للدر��صات  �لوطنية  �جلمعية 
بعد  �أنه  و�لقانونية،  �لد�صتورية 
تعديل  على  �ل�صعبي  �ال�صتفتاء 
�لد�صتور، يبقى قر�ر حل �لربملان 
بيد رئي�ش �جلمهورية وحده، لكن 
حتى �إن قرر �لرئي�ش حل �ملجل�ش 
�ل�صعبي �لوطني، فان جمل�ش �الأمة 
غري قابل للحل، باعتباره موؤ�ص�صة 

د�صتورية د�ئمة، غري قابلة للحل.
يف  ذ�ته،  �ملتحدث  �أو�صح  حيث 
�الأمة  جمل�ش  �أن  �ل�صياق،  نف�ش 
توؤ�ص�ش   ،1996 �صنة  توؤ�ص�ش  ملا 
�لذي  �صغور،  �إ�صكالية  ملعاجلة 
بعد   ،1991 �صنة  �جلز�ئر  عرفته 
�آنذ�ك  �ل�صاذيل  �لرئي�ش  ��صتقالة 
�ملجل�ش  ب�صغور  �قرتنت،  و�لتي 
�أ�صبحت  �أين  �لوطني،  �ل�صعبي 
و�لت�رضيعية  �لتنفيذية  �ل�صلطة 
نظر�  �صاغرة،  و�حدة  حلظة  يف 
الأن �لد�صتور �آنذ�ك يقول، �أنه يف 
حالة ��صتقالة �لرئي�ش يتوىل رئي�ش 
رئا�صة  �لوطني،  �ل�صعبي  �ملجل�ش 

�صغور  ومع  يوم،   45 ملدة  �لدولة 
من�صب رئي�ش �جلمهورية، ورئي�ش 
دخلت  �لوطني،  �ل�صعبي  جمل�ش 
�لبالد يف فر�غ د�صتوري، وهنا ملا 
جاء �لرئي�ش زرو�ل يف �صنة 1995، 
�لد�صتوريني،  �خلرب�ء  من  طلب 
هذ�  يتكرر  ال  حتى  حل  �إيجاد 
فاقرتح  �مل�صتقبل،  يف  �ل�صيناريو 
�لد�صتوري  �لقانون  خرب�ء  عليه 
موؤ�ص�صة  �إن�صاء  حل  �آنذ�ك، 
قابلة  غري  د�ئمة،  د�صتورية 
�الأمة،  جمل�ش  يف  ممثلة  للحل، 
حال  يف  �الأمور  زمام  تتوىل  لكي 
ملنع،  �جلمهورية  رئي�ش  تعر�ش 
�إن�صاء  �إعالن  ذلك  مبوجب  ليتم 

جمل�ش �الأمة، �لغري قابل للحل.
هذه مقرتحاتي ملنع بوادر 
الف�شاد من التوغل داخل 

جمل�س االأمة

�لعلوم  كلية  عميد  ذكر  كما 
�لقانونية بجامعة �مل�صيلة، خالل 
لديه  �أن  »�لو�صط«،  مع  حديثه 
بالد�صتور  يتعلق  فيما  �قرت�حني، 
�لقادم، يف جمل�ش �الأمة، �القرت�ح 
�الأول، �أنه يجب �أن يحدد �لد�صتور 
�لو�جب  �ل�رضوط  بدقة  �لقادم 
�لثلث  �أع�صاء يف  لتعيني  توفرها، 
�لرئا�صي، لتفادي ما ح�صل خالل 
تعيني  من  �ملا�صيني،  �لعقدين 
جمل�ش  يف  ودب،  هب  من  كل 
�لكفاء�ت  تعيني  ل�صمان  �الأمة، 
�لوطنية، يف حني �القرت�ح �لثاين، 
يتمثل يف تعيني �لثلثني �ملتبقيني 
طريق  عن  �الأمة،  جمل�ش  من 
من  �ملبا�رض  �لعادي  �القرت�ع 
�ملو�طنني، وال يتم �نتخابهم عن 

طريق �القرت�ع �لغري مبا�رض، من 
و�لبلديني،  �لوالئيني  �ملنتخبني 
خطرية  ظاهرة  �صبب  هذ�  الأن 
�لف�صاد  ظاهرة  هي  �صابقا، 
�لبيع  يتم  �أ�صبح  �أين  �حلزبي، 
من  �ملقاعد،  بتلك  و�ملتاجرة 
قبل رجال �ملال �لفا�صد، وهو ما 
يعد م�صاألة خطرية وجب �إيقافها 
�مل�صالح  على  حفاظا  نهائيا، 

�لعليا للبالد.
رئا�صة  عن  �صدر  فقد  للتذكري، 
عبد  �لرئي�ش  �أن  �جلمهورية، 
مر�صوما  وقع  قد  تبون،  �ملجيد 
ع�صو�   14 مبوجبه  عنّي  رئا�صيا، 
يف �لثلث �لرئا�صي ملجل�ش �الأمة، 
�أرملة  حمادي  ليلى  من  كل  وهم 
عبد  �صابقة،  وزيرة  ع�صالوي، 
�صام  �إطار  قد��ش،  بن  �ملجيد 
حمام،  بلحاج،  عمر  �لدولة،  يف 
باهي،  ماحي  �حلميد  عبد  عمار 
�لربوف�صور  �صابقا،  �لعدل  وزير 
مدير  بوزيان،  حممد  �لطب  يف 
�رض�صايل  مو�صى  �صابق،  جامعة 
ع�صو  م�صطفى،  �ملدعو  ـ 
للمجاهدين،  �لوطنية  �ملنظمة 
عمر د�دي عدون، حمام، بلقا�صم 
�لفدر�لية  ع�صو  �لعايل،  عبد 
�أحمد  �ملا�صية،  ملربي  �لوطنية 
�لدولة،  يف  �صام  �إطار  بناي، 
حممد حميدو، �إطار �صام �صابق، 
رئي�ش  بلحاج،  حممد  �لربوف�صور 
لد�ء  �لوطنية  �لطبية  �للجنة 
�إطار  تاج،  نور�لدين  �ل�صكري، 
حنايف،  ميلود  �لدولة،  يف  �صابق 
�إطار �صابق يف �لدولة، �حلاج نور، 

�إطار يف قطاع �لعد�لة.
مرمي خمي�شة

رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري : 

ندعوا لعرابة اإىل مناظرة
 حول الد�ضتور

القدمي الد�شتور  نف�شها  الد�شتور  •    م�شودة 
عبد  حم�ش  حركة  رئي�ش  �إعترب 
�لرز�ق مقري باأن م�صودة �لد�صتور 
د�عيا   �لقدمي،   �لد�صتور  نف�صها 
�أ�صحاب �لقر�ر و�لطبقة �ل�صيا�صية 
يف  ��صتح�صار �حلر�ك �ل�صعبي يف 

مناق�صة م�صودة �لد�صتور.
باأن   حم�ش   حركة  رئي�ش  �أكد 
لالآمال،  خمّيبة  �لد�صتور  م�صودة 
�ل�صعب  طموحات  �إىل  ترقى  وال 
�ل�صعبي  �حلر�ك  مطالب  �إىل  وال 
�صتقدم   �حلركة   باأن  مربز�   ،
�لتي  و�لقوية  �لبديلة  مقرتحاتها 
و�ل�صامل،  �حلقيقي  �لتغيري  حتقق 
و�صدد عبد �لرز�ق مقري على �أن  
�للغة �لعربية و �لدين متالزمان ال 
تعلم  �رضورة  ثو�بتنا،و  عن  حياد 
�إىل  د�عيا  �لفرن�صية،  غري  �للغات 
�لفرن�صية يف  �البتعاد عن  �رضورة 
�ملر��صالت و �ملعامالت �لر�صمية، 
م�صيفا يف ذ�ت �ل�صدد :« �لدين و 
حياد  وال  متالزمان  �لعربية  �للغة 
بيان  و�صع  �رضورة  و  ثو�بتنا،  عن 
�أول نوفمرب �صمن �ملو�د �ل�صماء » 
،يف حني ثمن �ملتحدث  ما جاءت 
تعلق  ما  يف  �لد�صتور   م�صودة  به 
بالتمويل و �أخلقة �حلياة �ل�صيا�صية 
�الأخالق  و  �ل�صفافية  من  �لتابعة 

�ل�رضيفة.
باأن  مقري  �أكد   ، �أخرى  جهة  من 
�لربملان �حلايل اليعرب عن �رضعية 
حل   »: م�صدد�  �حلقيقية،  �ل�صعب 
�رضورة  من  �أكرث  �أ�صبح  �لربملان 
و�ملال  �لتزوير  طغيان  بحكم 
�لفا�صد على هذه �لهيئة �لت�رضيعية، 
وهو من مطالب �حلر�ك �ل�صعبي، 

�لدعوة �إىل �إنتخابات �صفافة نزيهة 
دون تزوير«.

وبارك رئي�ش حركة حم�ش  بتدخل 
�جلي�ش يف �لتز�م �جلز�ئر للق�صايا 
��صتقاللية  باأن  الفتا  �لعادلة، 
�لعادل  �الأد�ء  �أ�صا�ش  �لق�صاء 
�جلي�ش  و  �لرئي�ش   »: م�صيفا  له، 
�أحمر�ن  خطان  �ل�صعبي  �لوطني 
وحدة  على  �لرتكيز  من  البد   ،
عن  �لرتكيز  بدل  بوحدتنا  �لبالد 

�الإختالفات
كل  على  حم�ش  حركة  رئي�ش  ورد 
�حلركة  طالت  �لتي  �التهامات 
طرف  من  منبوذة  �أنها  بخ�صو�ش 
�حلر�ك �ل�صعبي،  قائال :« �حلركة 
�حلر�ك  يف  مرفو�صة  لي�صت 
من  �أول  بني  من  كانت  �ل�صعبي، 
�صاركت فيه و تخندقت مع مطالبه 

.«
�ل�صلطة  على   »: �ملتحدث  و�صدد 
�ل�صحية  �لفرتة  ��صتغالل  عدم 
و�لتي حتد  بها  �لتي منر  �مُلعقدة 
و�ملجتمع  �الأحز�ب  ن�صاط  من 
حمددة  �صيا�صة  مترير  يف  �ملدين 

م�صبقة ومفرو�صة.«
اإميان لوا�س
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حممد بن ترار

تقارير  �أن  �مل�صادر  ذ�ت   و�أ�صارت 
 ، �ملناجم  ل�رشطة  �جلهوية  �لفرق 
ك�صف وجود تالعبات كربى يف ت�صيري 
تكاليف  عدم  دفع  حيث  من  �لقطاع 
ناهيك  �ل�رش�ئب  �أو   ، �ال�صتغالل 
�ملتعلقة  �لكربى  �ملخالفات  عن 
 ، �ملخطط  �حرت�م  وعدم  بالبيئة 
�لهكتار�ت  من  �لع�رش�ت  جند  حيث 
ومقالع  �ملحاجر  من  �لقريبة 
قبل  من  �العتد�ء عليها  مت  �لرمل 
�أ�صحاب �ملحاجر ، ناهيك عن �صوء 
�رشوط  �حرت�م  �ال�صتغالل  وعدم 
تخ�صي�ص  خالل عدم  من  �لبيئة 
عليه  ين�ص  ملا  وفقا  خا�ص  �صندوق 
�لقانون ، يف حني �أن هناك  ��صتعمال 
ع�صو�ئي للمتفجر�ت من جهة ، وتاأثري 
�لغبار على �لقطاعات �الأخرى  خا�صة 

�لعمر�نية و�لفالحية  و�لغابية .

هذ� و�أكدت تقارير مديريات �ملناجم 
باملائة من �ملحاجر  �أن 95  �جلهوية 
�ال�صتغالل  وال  �رشوط  الحترتم 
ت�صاهم  يف حماية �لبيئة ، و75 باملائة 
بطرق  بالعمال  وتعمل  الت�رشح  منها 

باملائة   43 �ن  حني  يف   ، ع�صو�ئية 
دون  م�صاحتها  و�صعت  �ملحاجر  من 
�رشوط قانونية  و70 باملائة من مقالع 
 ، �ال�صتغالل  حقوق  التدفع  �لرمل 
هذ�  وقدمت مديرية �ملناجم تقرير� 

�لونزة  مناجم  و�صعية  على  ��صود� 
وبوخ�رشة و�لعابد وغار جبيالت �لتي 
لها  من  �الأمثل  �ال�صتغالل  ي�صتوجب 
هذ�   ، �لرثوة  خلق  على  �لعمل  �أجل 
�إىل  للمناجم  �لعامة  �ملديرية  ودعت 
�رشورة  دعم �رشطة �ملناجم  وتفعيل 
لها  والئية  مر�كز  ن�صاطها  و�إ�صافة 
�لق�صاء  على  �أ�صحابها  �إحالة  بعد 
علي  تبني  ح�صول  بعدما  خا�صة   ،
حماجر  بطرق  على  و�لهامل  حد�د 
كما   ، بوهر�ن  وم�صتغامن  م�صبوهة 
�أجنبية  ��صتغلت  �رشكات  �أن  تبني 
خا�ص  جبال  ملك  ونهبت  نفوذها 
مل  تعوي�ص  كما  مغنية  دون  بنو�حي 
�جلز�ئرية  �ل�رش�ئب  للدولة  تدفع 
وتدعم  �حل�صى  تبيع  كانت  �أنها  رغم 

به م�رشوعها �لذي ��صتفادت منه  .

ك�شفت  م�شادر ق�شائية اأن  حتقيقات معمقة قد انطلقت يف ت�شيري ما يزيد عن 200  منجم و280 
حمجرة بع�شعها مهمل واأخرى قيد اال�شتغالل بناء على  طلبا  من املديرية العامة للمناجم الكائنة 

باملرادية بالعا�شمة  بعدما اأ�شارت اأن اأغلب هذه املناجم ا�شتحدثت  بطرق غري �شرعية وال تدفع 
ال�شرائب  مبختلف اأنحاء الرتاب الوطني ت�شيطر عليها بارونات من الع�شابة ال�شابقة ويف مقدمتها   

عبد الغني الهامل ، علي حداد  وجماعتهما  .

بعد ر�شد نتائج مبهرة ميدانيا

تدابري لت�سجيع اال�ستثمار 
يف �سعبة اخلروب

الهالل االأحمر اجلزائري

ا�ستالم هبة من جتهيزات 
طبية بقيمة 17 مليون دج  احلماية املدنية ترفع من جهوزيتها امليدانية

65 رتال متنقال ملكافحة احلرائق 

�لتنمية  و  �لفالحة  وزير  �أعطى 
�لريفية، �رشيف عماري �أم�ص �الأحد 
�لتوجيهات  و  �لتعليمات  من  جملة 
تنظيم  ق�صد  عمل  خمطط  لو�صع 
�ال�صتثمار  وت�صجيع  �خلروب  �صعبة 

فيها ح�صبما �أفاد به بيان للوز�رة.
وجاءت تعليمات �لوزير خالل تر�أ�صه 
�ملنتدب  �لوزير  مع  �الأحد  يوم 
�ل�صحر�وية  بالزر�عة  �ملكلف 
لقاء  �صهات  فوؤ�د  �ل�صيد  و�جلبلية، 
حيث  �خلروب،  �صعبة  حول  عمل 
عمل  فريق  لتكوين  »تعليمات  �أعطى 
ملناق�صة �القرت�حات و و�صع خمطط 
عمل هدفه تنظيم �ل�صعبة و مر�فقة 
 ، �ملجال  هذ�  يف  �ال�صتثمار  دعم  و 
هذ�  وخالل  �مل�صدر  ذ�ت  ح�صب 
�للقاء �لذي ح�رشته �إطار�ت �لوز�رة 
و�لبحث  �لتقنية  �ملعاهد  مدر�ء  و 
و�الأ�صجار  �لغابات  جمال  يف  �لعلمي 
للغابات  �لعام  �ملدير  و  �ملثمرة، 
�لهند�صة  ملجمع  �لعام  و�ملدير 
بلونزة  جتربة  عر�ص  مت  �لريفية، 
مادة  حتويل  و  �نتاج  يف  »�لر�ئدة« 
�خلروب و بهذه �ملنا�صبة، ثمن �لوزير 
هذ�  خا�صها  �لتي  �ملثالية  �لتجربة 

�ملتعامل �لذي �أ�صبح من �مل�صدرين 
بف�صل  �ملحروقات  خارج  �الأو�ئل 
مادة  وتثمني  �إنتاج  يف  �ال�صتثمار 
�ل�صوق  ولوج  ��صتطاع  حيث  �خلروب 

�لدولية بكل جد�رة.
»تعميم  �رشورة  على  عماري  و�أكد 
بوحد�ت  وربطها  �لتجربة  هذه 
و�لتكنولوجي«  �لعلمي  �لبحث 
�ملعهد  لدى  ��صتحد�ثها  مت  �لتي 
�لغابات  جمال  يف  للبحث  �لوطني 
�ملثمرة   لالأ�صجار  �لتقني  �ملعهد  و 
�لوحد�ت  هذه  ��صتحد�ث  مت  وقد 
للم�صاكل  علمية  حلول  �يجاد  بهدف 
�مل�صتثمرين  طرف  من  �ملطروحة 
�ل�صتالت  �إنتاج  يخ�ص  فيما  خا�صة 
�ل�صتالت  �أ�صناف  نوعية  وحت�صني 
�ملطروحة  �مل�صائل  من  وغريها 
هذ�  تطوير  �جل  من  �مليد�ن  يف 
مد�خيل  تنويع  يف  لي�صاهم  �لن�صاط 
�لبالد وخلق قيمة م�صافة لالقت�صاد 
�أن وز�رة �لفالحة قد  �لوطني. يذكر 
يف  �صدر  وز�ري  قر�ر  حددت،عرب  
ثالثون  �لر�صمية،موؤخر�  �جلريدة 
�صعبة  منها  �جلز�ئر  يف  �صعبة   )30(

�خلروب. 

��صتلم �لهالل �الأحمر �جلز�ئري هبة 
من جتهيز�ت و عتاد طبي بقيمة 17 
بي  �ن  بي  »بنك  بها  تقدم  دج  مليون 
 BNP-Paribas( �جلز�ئر  باريبا« 
�لتوقيع  مبنا�صبة   )El Djazaïr
�إطار  يف  �الثنني  �أم�ص  �تفاقية  على 
كورونا  فريو�ص  جائحة  مكافحة 
�لتوقيع  مت  و  )كوفيد-19(  �مل�صتجد 
رئي�صة  طرف  من  �التفاقية  على 
�صعيدة  �جلز�ئري،  �الأحمر  �لهالل 
�لعام �مل�صاعد  بن حبيل�ص و �ملدير 
�جلز�ئر،  باريبا«  بي  �ن  »بي  لبنك 
يو�صف غولة، خالل حفل �أقيم مبقر 

�لهالل. 
و �أو�صحت بن حبيل�ص بهذه �ملنا�صبة 
�أجهزة  من  �ملتكونة  �لهبة  هذه  �أن 
يف  تاأتي  �صا�صات  و  �لقلبي  �لر�صم 
�الأحمر  �لهالل  قدر�ت  تعزيز  �طار 
�الن�صانية،  مبهمته  للقيام  �جلز�ئري 
�ملتميز  �لظرف  هذ�  يف  خا�صة 

بتف�صي وباء فريو�ص كورونا، معربة 
باريبا  بي  �ن  بي  لبنك  �صكرها  عن 
�ملتمثلة  �ملبادرة  هذه  عن  �جلز�ئر 
��صت�صفائية  �أجهزة طبية  من  هبة  يف 
موجهة  دج  مليون   17 قيمتها 
�لظل  مناطق  يف  �ل�صحية  للمن�صئات 
قالت  و  �ملحرومة  �ملناطق  كذ�  و 
م�صاعدة  �صاأنها  من  �لهبة  هذه  �أن 
�لطو�قم �لطبية يف هذه �ملناطق يف 

مكافحة كوفيد-19. 
�الأحمر  �لهالل  رغبة  �أبرزت  و�إذ 
�ملجال  يف  �مل�صاهمة  يف  �جلز�ئري 
حبيل�ص  بن  �ل�صيد  �أكدت  �ل�صحي، 
�جلز�ئري  �الأحمر  �لهالل  هدف  �أن 
�ملن�صئات  قدر�ت  تعزيز  يف  يتمثل 

�ل�صحية يف مناطق �لظل و �لتاأكيد �أن 
�لهالل �الأحمر هو م�صاعد لل�صلطات 

�لعمومية لكونه يكمل جهودها. 
منظمتها  �أن  ذ�ته  �الإطار  وذكرت يف 
مالية  م�صاعدة  موؤخر�  تلقت  قد 
بنك  منحها  دينار  مليون   13 قدرها 
جهود  لدعم  �جلز�ئري  �صي  بي  �أي 
كورونا،  فريو�ص  جائحة  مكافحة 
م�صرية �أن هذه �لقيمة قد مكنت من 
بالكامل  �قتناء عيادة متنقلة جمهزة 
خا�صة  �ملعوزة،  �ملناطق  �صتجوب 
جهته،  من  كوفيد-19  مرحلة  بعد 
باريبا  بي  �ن  بي  بنك  �أن  غول  �أكد 
وباء  مكافحة  �طار  قدم يف  �جلز�ئر 
عتاد  و  جتهيز�ت  من  هبة  كورونا 
طبي ل�صالح �مل�صت�صفيات �جلز�ئرية، 
بع�ص  جتهيز  يف  �صت�صتخدم  �إذ 
بالعتاد  �ال�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صات 
للمر�صى  و  للم�صتخدمني  �ل�رشوري 
مكافحة  �إطار  يف  �صو�ء،  حد  على 

كوفيد-19. 
دعمنا  بتقدمي  »نفتخر  �أ�صاف  و 
للجهود �لتي تبذلها �ل�صلطات �ل�صحية 
للحد من تف�صي �جلائحة«، مربز� �أن 
ياأمل  �جلز�ئر  باريبا  بي  �ن  بي  بنك 
�مل�صاهمة  �ملبادرة  هذه  خالل  من 
باملر�صى  �لتكفل  قدر�ت  تعزيز  يف 

يف �مل�صت�صفيات �جلز�ئرية 

و تندرج هذه �لعملية ح�صبه يف �طار 
و�صعه  دويل  ��صتعجايل  خمطط 
جممع بي �ن بي باريبا يف بد�ية �أزمة 
كوفيد-19 مل�صاعدة �مل�صت�صفيات و 

�ل�صكان يف ما ال يقل عن 30 بلد�. 

للحماية  �لعامة  �ملديرية  رفعت 
�ملتنقلة  �الأرتال  عدد  �ملدنية 
ملكافحة �حلر�ئق هذ� �ملو�صم �إىل 65 
�أن  بعد  �لوطن  رتال تغطي كل واليات 
والية،   37 تغطي  �ملا�صي  �لعام  كانت 
بتيارت  �الثنني  �أم�ص  به  �أفاد  ح�صبما 
�ملدير �لفرعي للعمليات على م�صتوى 

ذ�ت �ملديرية.
على  حلياين  �صعيد  �ملقدم  و�أو�صح 
�لوطنية  �حلملة  �نطالق  هام�ص 

�ملحا�صيل  حر�ئق  من  �لوقائية 
»�ملديرية  �أن   2020 ملو�صم  �لفالحية 
�أجل  ومن  �ملدنية  للحماية  �لعامة 
�صمان جناح ��صرت�تيجيتها يف مكافحة 
�حلر�ئق وفرت �إمكانيات هامة متثلت 
يف تعميم �الأرتال �ملتنقلة على م�صتوى 
كامل �لرت�ب �لوطني حيث بلغ عددها 
كانت  بعد  متنقال  رتال   65 �الإجمايل 
�لعام �ملا�صي تغطي 37 والية فقط ».
و�أبرز �أن توزيع هذه �الأرتال مت ح�صب 

�لفالحية  و�لرثو�ت  والية  كل  �أهمية 
�أن  موؤكد�  عليها  تتوفر  �لتي  و�لغابية 
�ملدنية  للحماية  �لعامة  �ملديرية 
�إ�صرت�تيجية  تطبيق  على  حتر�ص 
باالإنتاج  �ملعروفة  بالواليات  خا�صة 
�لفالحي �لكبري للحفاظ على  مكا�صب 

�لفالحني.
�أتلفت  �حلر�ئق  �أن  باملنا�صبة  ذكر  و 
هكتار   3774 �ملا�صي  �ملو�صم  خالل 
يف  �ملتمثلة  �لفالحية  �مل�صاحات  من 

�صجرة   155.548 و  و�ل�صعري  �لقمح 
�لعامة  �ملديرية  و�أطلقت  مثمرة 
�أم�ص �الثنني �حلملة  للحماية �ملدنية 
�لوطنية �لوقائية من حر�ئق �ملحا�صيل 
من   2020 �لفالحي  للمو�صم  �لزر�عية 
قا�صمة  »عني  �لنموذجية  �ملزرعة 
)تيارت( حتت  ببلدية مالكو  للفالحة« 
لالإح�صائيات  �لفرعي  �إ�رش�ف �ملدير 
�لعامة،  �ملديرية  ذ�ت  م�صتوى  على 

�لعقيد فاروق عا�صور.

اأغلبها تن�شط بدون وثائق ، والتدفع ال�شرائب وال توؤمن العمال 

التحقيق يف ت�سيري 200منجم   و280 حمجرة  

يعمل ناقلو �مل�صافرين من �لقطاعني 
فر�ص  على  �خلا�ص  و  �لعمومي 
�نت�صار  �لوقاية من  �إجر�ء�ت  خمتلف 
فريو�ص كوفيد-19 حت�صبا ال�صتئناف 
�ل�صحي  �حلجر  رفع  بعد  ن�صاطهم 

ح�صبما �أعلنه مهنيو �لقطاع. 
ن�صاطاتهم،  ��صتئناف  �نتظار  يف  و 
�إىل  �مل�صافرين  نقل  مهنيو  ي�صعى 
تطبيق �الإجر�ء�ت �جلديدة �ل�رشورية 
�لوباء  لهذ�  جديد  �نت�صار  لتفادي 
�مل�صتوى  على  �مل�صافرين  و�صط 
�لوطني، يف هذ� �ل�صدد، �رشح رئي�ص 
�الحتادية �جلز�ئرية لنقل �مل�صافرين 
�أن  بو�رشيط  �لقادر  عبد  �لب�صائع  و 
على  �مل�صافرين  و  �ل�صائقني  حماية 
من  �أولوية  مبثابة  �صتكون  �صو�ء  حد 
خالل خمتلف �الإجر�ء�ت �لتي �أو�صت 

بها �لهيئات �ل�صحية للوطن. 
يذكر  �الأ�صا�صية  �ملحاور  بني  من  و 
�ملعقم  توفري  و  �لكمامات  و�صع 
�الجتماعي  �لتباعد  و  �لكحويل 
فر�صها  على  �الحتادية  تعمل  �لتي 
للحجر  �لتدريجي  �لرفع  �نتظار  يف 

�أ�صاف  كما  �لقطاع  على  �ل�صحي 
يقول �أن ناقلي �مل�صافرين و �لب�صائع 
حتى  عملهم  ال�صتئناف  م�صتعدون 
ب�صكل مقل�ص يف �إطار �حرت�م قو�عد 

�الأمن �ل�صحي.
�الحتادية  رئي�ص  �رشح  جهته،  من  و 
�الأجرة  �صيار�ت  ل�صائقي  �لوطنية 
حممد بلخو�ص �أن عدد �لركاب �لذين 
�صيمتطون �صيارة �أجرى و�حدة �صيكون 
�أقل دون �أن يحدد هذ� �لعدد، م�صري 
�إجباريا  �صيكون  �لكمامات  و�صع  »�أن 

مع تطهري منتظم للمركبات«. 
بلخو�ص  تاأ�صف  �أخرى،  جهة  من 
�مل�صاعدة  منح  يف  �مل�صجل  للتاأخري 
�ملوجهة  دج  ب10.000  �ملقدرة 
ذ�ت  وقال  �الأجرة   �صيار�ت  ل�صائقي 
م�صاعدة  منح  »مت  �أنه  �مل�صوؤول 
لتعوي�ص  �ملوجهة  هذه  �لت�صامن 
�صيار�ت  ل�صائقي  �لعمل  عن  �لتوقف 
�الأجرة يف واليات �أخرى غري �جلز�ئر 

�لعا�صمة نحن يف �النتظار«.
عرب  �لنقل  و�صائل  عن  وف�صال 
�جلز�ئر  ميرتو  �أن  يبدو  �لطرقات، 

نحو  يتجهان  و�لرت�مو�ي  �لعا�صمة 
�إطار  يف  �إجر�ء�ت  عدة  فر�ص 
لكوفيد-19  جديد  �نت�صار  مكافحة 
عن  ف�صال  �أنه  �إىل  م�صادرنا  وت�صري 
ل�صمان  �الأر�ص  على  �لعالمات  و�صع 

�لتباعد 
م�صتوى  على  ال�صيما  �الجتماعي، 
�صيتم  �لتذ�كر،  �صبابيك  و  �الأر�صفة 
و  �مل�صافرين  لتوجيه  فرق  جتنيد 
»تفادي تقاطع تدفقات �مل�صافرين«.

مل�صقات  و�صع  �صيتم  ذلك،  على 
على  »حتى  �إعالمية  و  حت�صي�صية 
م�صتوى عربات �مليرتو، نعتزم �صمان 
�ملقاعد«،  م�صتوى  على  �لتباعد 
جهتها،  ومن  �مل�صدر  ذ�ت  ي�صيف 
�حل�رشي  �لنقل  موؤ�ص�صة  �تخذت 
�جلز�ئر  ملدينة  �حل�رشي  و�صبه 
�الإجر�ء�ت  من  جمموعة  )�يتوز�( 

�لوقائية ترقبا ال�صتئناف ن�صاطها.
ملوؤ�ص�صة  باالت�صال  �ملكلف  وكان 
�رشح  قد  �أح�صن  عبا�ص  �يتوز�، 
مغادرة  قبل  �حلافالت  »تعقيم  �أن 
�الإجر�ء�ت  بني  من  يرد  �ملر�آب« 

�لوقائية �ملتخذة ويتعلق �الأمر كذلك 
خالل  من  �ل�صائق  مق�صورة  »بعزل 

و�صع حو�جز وتقلي�ص عدد �لزبائن 
�إىل 25 زبون عو�ص 100 م�صافر قبل 

�نت�صار �لوباء«
وللتذكري، كان �الأمني �لعام للفدر�لية، 
�لعام  �الحتاد  لو�ء  حتت  �ملن�صوية 
موؤخر�  �رشح  قد  �جلز�ئريني  للعمال 
على  �لعمومي  �لنقل  موؤ�ص�صات  �أن 
وتر�مو�ي  وميرتو  �يتوز�  غر�ر 
�لنقل  و�رشكة  و�لقطار�ت  �جلز�ئر 

�جلوي قامت باالإجر�ء�ت 
�ل�رشورية ترقبا ال�صتئناف ن�صاطها من 
و�لوقاية  �لتعقيم  �أجهزة  توفري  خالل 
وتكوين عمالها جتدر �الإ�صارة �إىل �أن 
�لوزير �الأول، عبد �لعزيز جر�د حدد، 
�جلمهورية  رئي�ص  تعليمات  على  بناء 
خارطة  تبون،  �ملجيد  عبد  �ل�صيد 
�ل�صحي،  �حلجر  من  للخروج  طريق 
ب�صفة تدريجية ومرنة يف �آن و�حد، و 
قد مت حتديد �أولوية �لن�صاطات وفقا 

الأثرها �الجتماعي-�القت�صادي. 
م.ي

رفع احلجر ال�شحي

ناقلو امل�سافرين يح�سرون ا�ستئناف الن�ساط 
.     ميرتو العا�شمة والرتامواي يعتمدان خمططا خا�شا

.     عودة الن�شاط لقطاع النقل بهذه ال�شروط
.      االأولوية حلماية ال�شائقني و امل�شافرين 
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 حممد بن ترار

املوجهة  املرا�سلة  واأكدت  هذا 
الغربية  اأن  اجلهة  البيئة  اإىل  وزارة 
تهدد  كربى  والتي  جتاوزات  ت�سجل 
وان  �سبق  حيث  الرطبة  املناطق 
من  هامة  كميات  نفوق  ت�سجيل  مت 
املا�سية  ببحرية  ال�سنة  الأ�سماك 
ولية  �رشق  الواقعة  غالز،  اأم 
بفعل  تليالت  وادي  وهران قرب 
والتي   ، م�س  البحرية  التلوث  الذي 
ا�سماك  الآلف من  نفوق  اإىل  اأدت 
زراعتها  اأعيد  والتي  ال�سبوط ، 
البيئة  ومديرية  اجلمعيات  قبل  من 
التدخل  يجب  حني  يف   ، لوهران 
احتواء  بفعل  ال�سيناريو  تكرار  لعدم 
�سامة  �سوائل  القذرة  على  املياه 
وبغليزان   ، بامل�سانع  خا�سة 
اختناق  اإىل  نق�س  املغياتية  اأدى 
باجلهة  الكربى  عابد  مرجة �سيدي 
ال�سقي  نتيجة  للولية  ال�رشقية 
الع�سوائي والغياب التام للرقابة التي 
جعلت  من بحرية بع�رشات الهكتارات 
جمرد جممع مائي وحتويل اأرا�سيها 
الع�سوائي  احلرث  اثر  مزارع  اإىل 
واإزالة النباتات املائية الناذرة  الأمر 
الذي يعترب جرمية حقيقية  ، بعدما 
الرطبة  املناطق  تعي�س  تلم�سان 
مقدمتها  �ساية  ويف  ا�سواأ  و�سعية 
الولية  الفرد  الواقعة اق�سى جنوب 
من  حيث نا�سدت  الع�رشات   ،
تلم�سان  بولية  البيئية  اجلمعيات 
التدخل  البيئة  ب�رشورة  وزارة 
العاجل من اأجل اإنقاذ  بحرية �ساية 

بلحاجي  مبنطقة  الفرد  الواقعة 
العري�سة70  كلم  ببلدية  بو�سيف 
ثالوث اجلفاف  تلم�سان   من  جنوب 
الع�سوائي  الذي  واحلرث  والتلوث 
بنفوق  ويهدد  يهددها  �سار 
تعي�س  التي  واحليوانات  الطيور 
م�سنفة  دوليا  واأنها  بها  خا�سة 
رام�سار  �سمن  اتفاقية   2004 منذ 
يف  ملحوظ  تعرف  تقل�س  والتي 
على  تتو�سع  كانت  مياهها  التي 
هكتار   1275 تقدر  اإجمالية  م�ساحة 
وجفاف  املغياثية  تراجع  بفعل 
املناطق  بع�س  من  القادمة  الوديان 
املقابل  املجاورة  ويف  ال�سحراوية 
عن  الناجم  التلوث  ظاهرة  تو�سع 
يت�رشب  الذي  ال�سحي  ال�رشف 
من  انطالقا  اجلوفية  الطبقة  نحو 
ال�ساية  باإقليم  تقليدية  مطمورة 
اأ�سف لذلك احلرث الع�سوائي الذي 
يتو�سع تدريجيا باجتاه موقع البحرية 

ل  هذا  كل  ومع  فقط  اأمتار  بب�سعة 
تزال ذات البحرية نقطة عبور لآلف 
امل�ستوطنة  و  املهاجرة  الطيور 
ايكولوجية  خا�سية  من  للمكان  ملا 
تكاثر  و  العي�س  على  ت�ساعد 
اأ�سنافها  وان  باختالف  الأ�رشاب 
لهذا  اهتماما  تعطي  ل  ال�سلطات 
حيث  عامليا  الناذر  الرطب  الف�ساء 
املياه  ب�سبب  تتدهور  بيئتها  اأن 
بلحاجي  من  قرية  املنبعثة  القذرة 
م�ساكنها  اإىل  يفتقد  الذين  بو�سيف 
امل�ستعملة  املياه  ملعاجلة  حمطة 
مما جعلها ت�سب يف البحرية مبا�رشة 
وهو ما اأدى اإىل نفوق بع�س العوالق 
من  العديد  وهجرة  واحليوانات 
اأن م�سالح  ، حيث  للمنطقة  الطيور 
لت�سفية  حمطة  �سجلت  البلدية 
�سنوات  لكن  منذ08  القذرة  املياه 
اأكرث  حلد الآن مل يتج�سد ما يجعل 
الطيور  مهددة  من  نوع   116 من 

كما   ، املدينة  ومغادرة  بالهجرة 
اإىل  تقل�س  نق�س  املغياثية  �ساهم 
ن�سبة املياه بالبحرية  وارتفاع ن�سبة 
جلان  عمل  تعيق  الأوحال  التي 

مراقبة واإح�ساء الطيور.
تزال  بوغرارة  ل  �سد   ومبنطقة 
تهدد  املغرب  القادمة  من  املياه 
على  احتوائها  خالل  من  ال�سد 
املغربية  للم�سانع  �سموم  خطرية 
ال�سمكية التي  بالرثوة  ع�سفت  التي 
مليون   1.5 من  اأكرث  يف  تعي�س 
والتي حولت  املياه  من  مرت  مكعب 
اإىل مركز  �سنة   20 من  املنطقة 
من  خمتلفة  اأنواع  ل�ستقطاب 
والعوالق  واحليوانات  الأ�سماك 
ي�سكل  حني  يف  والطيور،  والنباتات 
م�سنع القما�س ب�سبدو اخلطر الأكرب 
على �سد بن بهدل الذي عرف نفوق 
اخلمي�س  وادي  وا�سماك  اأ�سماكه 
اأي  من  تدخل  دون  مرة  من  اأكرث 
طرف ما  ي�ساعف من  معاناة حياة 
املناطق الرطبة ، ومبنطقة مع�سكر 
ت�سكل  فرقوق  �سد  ق�سية  لتزال 
اخلطر الأكرب رغم ا�ستهالكه ل160 
ارتفاع  ن�سبة  مليار  لكنه  �سهد 
اإىل  يتحول  جعله  للطمي  ما  كبرية 
م�سب  اإىل  بالإ�سافة  حقيقي  خطر 
للمياه القذرة للعديد من املناطق ، 
وب�سيدي بلعبا�س تعد بحرية �سيدي 
�سابقتها  من  حال  حممد  اأح�سن 
اإىل  حاجة  ما�سة  يف  تبقى  لكنها 
م�ساريع  خالل  من  اأكرث  التكفل 
احلماية والرقابة وا�ستزراع النباتات 

والعوالق احلية .

طالب  العديد من اجلمعيات املخت�شة يف حماية البيئة  واملناطق الرطبة بالواليات الغربية  ب�شرورة 
التدخل العاجل من اأجل  اإنقاذ البحريات  من  التلوث الذي يهددها  ويع�شف بالكائنات احلية التي 

تعي�ش فيها من نباتات اأو حيوانات  بفعل حتويل اغلبها اإىل مفارغ للمياه القذرة التي غالبا ما تت�شبب 
يف اختناق االأ�شماك والنباتات .

عرب احلدود وال�شواحل املغربية

انتعا�ش ن�ساط �سبكات 
تنظيم »احلرقة«

الأخرية   الآونة  يف  عادت 
قوارب  املوت و�سبكات تهريب 
املخدرات اإىل الن�ساط  باحلدود 
بعد  الغربية  والبحرية  الربية 
اأ�سابيع  عدة  مند  اختفائها 
الكورونا  يف  م�ستغلة  وباء 
تغذية ن�ساطها  ، خا�سة يف ظل 
تركيز م�سالح الأمن  على العمل 
والتوعوي من فريو�س  الوقائي  

كوفيد 19 .
الهجرة  م�ستوى  فعلى 
خفر  م�سالح  الغري �سجلت 
حراقة   06 توقيف  ال�سواحل 
نحو   لالإبحار  مر�سحني 
 ، بوهران  ال�سبانية  ال�سواحل 
�سابا   3 اختفاء  ت�سجيل  مت  كما 
من �سواحل تن�س تبني اإقالعهم 
تفكيك  مت  يف    ، اأوروبا  نحو 
�رشعية  الغري  للهجرة  �سبكة 
لتزال  حني  يف  املنطقة  بذات 
اإقالع  يف  حتقق  الأمن  م�سالح 
�سواحل  من  بكل  زوارق    08

وعني  ووهران   م�ستغامن  غرب 
كانت  وتلم�سان   متو�سنت 
اختفوا  �سابا    80 حوايل  تقل 
يف   ، املا�سي  الأ�سبوع  خالل 
تهريب  عملية  ظهرت  حني 
والكوكايني  من  املخدرات 
تعد  حيث  املجاور  البلد 
منطقتي النعامة وب�سار من اكرب 
مت  حيث  املخدرات  ممرات 
حجز ما يفوق ال20 قنطار من 
الكوكايني يف  الكيف و500غ من 
كلغ  اأ�سبوع  اخخرها833  ظرف 
النعامة  ب�سمال  من  املخدرات 
عن  يزيد  ما  حجز  مت  كما    ،
وتوقيف  الكوكايني   من  500غ 
العودة  يوؤكد  ما  مهربا    20
يقظة  لكن   ، للبارونات  القوية 
اأعوان الأمن والتن�سيق  اأجه�س 
�سبكة  واأوقف  العمليات  هذه 
املغرب  بني  ما  تن�سط  دولية 

والعا�سمة .
حممد بن ترار

حتولت اإىل مفارغ للمياه القذرة  و�شوائل امل�شانع 

املناطق الرطبة بالواليات الغربية
 مهدد بالزوال 

.     اختناق مرجة �شيدي عابد الكربى �شرق غليزان
.     اجلمعيات النا�شطة  تطالب وزارة البيئة بالتدخل

طريقة  الت�سامن  وزارة  اعتمدت 
بالأ�سخا�س  التكفل  يف  جديدة 
عن  التبليغ  يف  تتمثل  ماأوى  بدون 
الأ�سخا�س بدون ماأوى عن طريق 

النرتنت.
وزيرة  كريكو  كوثر  ك�سفت 
والأ�رشة  الوطني  الت�سامن 
اإطالق خدمة  وق�سايا املراأة عن 
الأ�سخا�س  عن  للتبليغ  اإلكرتونية 
بعد  اأنه  اإىل  م�سرية  ماأوى،  بدون 
اللكرتونية  اخلدمة  ورواج  جناح 
امل�سن،  ال�سخ�س  عن  للتبليغ 
الذي مت اإطالقها  مبنا�سبة اليوم 
الوطني للم�سن نهاية �سهر افريل، 
للتبليغ  جديدة  خدمة  اإطالق  مت 
عن الأ�سخا�س بدون ماأوى ثابت، 
الفواعل  كل  متناول  يف  لتكون 
واملواطن الب�سيط للم�ساهمة من 
ت�سهيل وت�رشيع عملية التكفل بهذه 

ال�سلطات  تبليغ  خالل  من  الفئة، 
املعنية عرب الرتاب الوطني.  

امللتقى  يف  الوزيرة  واأ�سافت 
�سبل  لدرا�سة  اأم�س  نظم  الذي 
ماأوى،  بدون  بالأ�سخا�س  التكفل 
رئي�س  م�ست�سار  ح�رشه  والذي 
باملجتمع  املكلف  اجلمهورية 
منذ  اأنه  بلخ�رش،  عي�سى  املدين 
كورونا  فريو�س  انت�سار  بداية 
برنامج  ت�سطري  مت   ،19 كوفيد 
الرتاب  عرب  الفئة  لهذه  خا�س 
الوطني، حيث مت التكفل يف هذه 
 2671 بـ  ال�ستثنائية  الظروف 
و606  رجال   2010 منهم  �سخ�سا 

ن�ساء و 55 طفال.
وقالت املتحدثة اأن عملية التكفل 
ثابت  ماأوى  دون  بالأ�سخا�س 
نقل  هي،  مراحل  ثالث  عرب  مر 
من  ثابت  ماأوى  دون  الأ�سخا�س  

ال�سارع مبوجب فرق متنقلة تنظم 
والإيواء  التكفل  ثم  يوم،  خرجات 
ا�ستقبال  يتم  حيث   ، باملراكز 
الأ�سخا�س بدون ماأوى ثابت على 
م�ستوى الف�ساءات املفتوحة لهذا 
الغر�س، وجتدر الإ�سارة اأنه خالل 
 23694 بـــ  التكفل  مت   2019 �سنة 
و  رجال   18304 منهم  �سخ�سا 
اإ�سافة  طفال،  و648  ن�ساء   4742
اإىل 386 معاق ذهني و348 م�سابني 
تلقوا   خمتلفة،  مزمنة  باأمرا�س 
كلهم العالج الالزم، واأخريا اإعادة 
والعائلي،  الجتماعي  الإدماج 
حيث متت �سنة 2019 اإعادة اإدماج 
203 �سخ�سا يف و�سطهم العائلي و 
63 �سخ�سا يف خمتلف املوؤ�س�سات 
الوطني  الت�سامن  لقطاع  التابعة 

والأ�رشة وق�سايا املراأة.
الظاهرة  هذه  اأن  الوزيرة  وقالت 

اجلميع  جهود  ت�سافر  ت�ستوجب 
وباحثني  عمومية  �سلطات  من 
جهود  اإىل  بالإ�سافة  اجتماعيني  
يف  للم�ساهمة  املدين،  املجتمع 
بلورة ت�سور علمي وعملي، واقرتاح 
ملعاجلتها،  املنا�سبة  احللول 
الوقاية  جانب  اإىل  بالإ�سافة 
من  الرئي�س  الهدف  ي�سكل  الذي 
يف  والإعالم  التح�سي�س  عمليات 

هذا ال�سدد.
 وفيما يتعلق باخلدمة اللكرتونية 
للتبليغ عن ال�سخ�س امل�سن اأكدت 
الوزيرة انه مت  ت�سجيل 110 تبليغ 
ا  يتم  وانه  اخلدمة،  بداية  منذ 
معاجلة الق�سايا خالل 48 �ساعة، 
منوهة بانخراط املجتمع املدين 
عملية  يف  عامة  ب�سفة  واملواطن 

التبليغ والتكفل بالفئات اله�سة.
م.�ش

ثالثة مراحل للتكفل بهم

خدمة اإلكرتونية للتبليغ عن االأ�سخا�ش بدون ماأوى

اأمن العا�شمة

توقيف �سارقي 5 مليون دج 
كانت بحوزة حما�سب 

ولية  اأمن  م�سالح  اأوقفت 
اجلزائر، ثالث )03( اأ�سخا�س 
م�ستبه فيهم يف ق�سية تكوين 
على  ا�ستولوا  اأ�رشار  جمعية 

)520( مليون �سنتيم 
يعمل  حما�سب  بحوزة  كانت 
يف �رشكة خا�سة، ح�سبما اأفاد 

به بيان ذات امل�سالح.
م�سالح  اأن  البيان  واأو�سح 
الثالث  احل�رشي  الأمن 
اجلزائر  )غرب  البنيان  عني 
اإلقاء  من  متكنت  العا�سمة( 
اأ�سخا�س   3 على  القب�س 
م�ستبه فيهم يف ق�سية تكوين 
اأن  بعد  وذلك  اأ�رشار  جمعية 
�سكوى  املواطنني  احد  اأودع 
تعر�سه  مفادها  ر�سمية 

لل�رشقة من طرف 
على  كانوا  اأ�سخا�س،  ثالثة 
�سلبوه  �سياحية،  �سيارة  منت 
مايل  مبلغ  بها  ظهرية  حقيبة 
�سنتيم  مليون   )520( قدره 
ال�رشطة  عنا�رش  وبا�رشت 
التحريات  من  �سل�سلة 
يف  ا�ستغلت  حيث  امليدانية، 
املعطيات  من  جملة  ذلك 
من  مكنتها  والعلمية،  التقنية 
التي  املركبة  نوع  حتديد 
يف  فيهم  امل�ستبه  ا�ستغلها 
عملية ال�رشقة، كما مت حتديد 

هوية اأحد امل�ستبه فيهم وهو 
اأنه  وتبني  ال�سيارة،  مالك 
توقيفه  ومت  ق�سائيا  م�سبوق 
التي  ت�رشيحاته  وا�ستغالل 
جاء يف طياتها اأنه باع �سيارته 
ل�سخ�س يجهل هويته مبدينة 
يردف  اجلزائري،  ال�رشق  يف 

ن�س البيان.
التحريات،  موا�سلة  ومع 
اأن  تبني  امل�سدر،   ي�سيف 
كان  الرئي�سي  فيه  امل�ستبه 
مع  مبا�رش  ات�سال  على 
الأخري  اآخر، هذا  م�ستبه فيه 
ال�رشكة  بنف�س  يعمل  كان 
ال�سحية،  فيها  يعمل  التي 
حمكمة  تر�سد  عملية  وبعد 
ال�رشطة  عنا�رش  اأوقفته 
خمدرات،  قطعة  وبحوزته 
مكنت  اأخرى  حتريات  لتليها 
توقيف  من  ال�رشطة  عنا�رش 
وحجزت  ثالث  فيه  م�ستبه 
�سياحية  �سيارة  بحوزته 
املال  من  ا�سرتاها  قد  كان 
ا�ستكمال  وبعد  ق.  �رشرُ الذي 
الإجراءات القانونية املعمول 
بها قانونيا، مت تقدمي امل�ستبه 
وكيل  ال�سيد  اأمام  فيهم 
اجلمهورية املخت�س اإقليميا، 
احلب�س  باإيداعهم  اأمر  اأين 

املوؤقت، ح�سب البيان. 
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املبادرة  م�صدر  ذكر  جتنب  اخلارجية  بيان  وتعمد 
واكتفى للتعرف عليها بالإ�صارة اإىل كونها الأخرية من 
اإطالق  لوقف  الوحيدة  املبادرة  لي�صت  واأنها  نوعها 
اإ�صارة  يف  الليبية،  لالأزمة  �صيا�صي  حل  واإيجاد  النار 
من  مبادرتها  تن�صئ  مل  واإن  امل�رصية،  القيادة  اأن  اإىل 
عدم اإل اأنها فقزت على اإرادة جميع ال�رصكاء ل�صيما 
الليبي  بالنزاع  واملعنية  املحيطة  والدول  اجلوار  دول 
مبا فيها الدول الكربى وقدمتها وكاأنها عر�ض لأر�صية 
العدوان  ف�صلها مطية ل�صتئناف  يتخذ  قد  مفاو�صات 

بعد اأن تتمكن قوات حفرت من ا�صتعادة اأنفا�صها. 
باأن  ويذكر  الدويل  العام  الراأي  يخاطب  البيان  راح  ثم 
اجلزائر لي�صت طرفا يف النزاع مثل ما هو حال �صاحب 
الروابط  من  ينبع  اإمنا  به  اهتمامها  واأن  املبادرة 
املرتبطة  احليوية  وامل�صالح  واجلغرافية  التاريخية 
ال�رصقية.  حدودها  على  خا�صة  وال�صتقرار  بال�صلم 
م�صافة  على  اجلزائر  وقوف  البيان  اأكد  ال�صدد  وبهذا 
واحدة من الأ�صقاء الليبيني وهو ما يوؤهلها اأكرث من اأي 
اأو البلدان التي اعتادت اخلو�ض يف  طرف من اجلوار 
ال�صالم  لعملية  املن�صط  دور  تلعب  لأن  الليبي  امللف 
ذلك  يف  ف�رصعيتها  ال�صيا�صي  احلل  لعجلة  واملحرك 
متوا�صلة  ثمرة جهود  فهي  ال�صماء  من  فجاأة  تنزل  مل 
منذ بدء الأزمة عام 2011 من اأجل التو�صل اإىل ت�صوية 
�صيا�صية بدءا بوقف اإطالق النار واجللو�ض اإىل طاولة 
اأجل  ومن  من جهة  ونهائي  �صامل  لإيجاد حل  احلوار 
احلرب  عن  الناجمة  الظروف  وطاأة  من  التخفيف 
وتبعاتها من جهة اأخرى، وقد كانت هذه اجلهود على 
وم�صاعدة  ديبلوما�صية  م�صاعي  من  متعددة  اأ�صعدة 
دون  الليبيني  جتاه  واأخوي  اإن�صاين  وت�صامن  لوج�صتية 

ا�صتثناء. 
ويحمل البيان اإ�صارة �صمنية باأن م�رص اغتنمت فر�صة 

غياب مبعوث لالأمني العام لالأمم املتحدة للقفز على 
اإ�صارتها  من  بالرغم  املبادرة  لطرح  الأممية  القناة 
اأن اجلزائر تظل  اإىل املرجعية الأممية مذكرة  نظريا 
دائما، وبالرغم من عالقات الأخوة واجلوار مع ليبيا، 
تتحرك وفق ال�رصعية الدولية وقرارات جمل�ض الأمن 
توؤهل  ل  �رصوط  وهي  الليبي.  ال�صعب  اإرادة  واحرتام 
م�رص بال�رصورة لأن تكون و�صيطا يف النزاع ف�صال عن 
اأن تكون حكما اأو راعيا لعملية احلوار من اأجل الت�صوية 
ت�صم  اأن  هو  م�رص  به  تقوم  اأن  ميكن  فما  ال�صيا�صية. 
جهودها اإىل جهود دول اجلوار الليبي ل�صيما اجلزائر 
احلوار  يف  النخراط  على  بنغازي  بحمل  وتون�ض 
الأ�صقاء  بني  النظر  وجهات  تقريب  اأجل  من  ال�صامل 
ليبيا  يف  ال�صالم  لتحقيق  الوحيد  ال�صبيل  وهو  الليبيني 
بيان  يف  جاء  كما  اأرا�صيها،  و�صالمة  وحدة  و�صمان 
اخلارجية اجلزائرية الذي خل�ض اإىل اأن الأمر ل يتعلق 
خمتلف  تخ�ض  فامل�صكلة  متفرقة  قطرية  مببادرات 
واجب  عليهم  الذين  والدوليني  الإقليميني  الفاعلني 
تن�صيق جهودهم لإيجاد ت�صوية �صيا�صية دائمة لالأزمة 

يف هذا البلد ال�صقيق.
يف  اجلزائر  بانخراط  التذكري  اإىل  نحتاج  ل  قد 
وقفت  اأن  بعد  بدايتها  منذ  الليبية  الأزمة  حل  طريق 
حماولت  من  بالرغم  اندلعها  عند  حياديا  موقفا 
اجلزائر  اإقحام   2011 عام  الليبي  النتقايل  املجل�ض 
اأر�صلت  باأنها  الدعاء  خالل  من  النزاع  م�صتنقع  يف 
ا�صتنكرت  كما  القذايف  مل�صاعدة  املرتزقة  من  فرقا 
اأو  الطرف  لهذا  ال�رصاع  حل�صم  الع�صكري  التدخل 
باحلوار  �صيا�صية  حلول  اإيجاد  اإىل  ال�صعي  بدل  ذاك 
وجدت  اخلارجية  الع�صكرية  القوى  ان�صحاب  وعند 
تكوين  على  �صاعدتها  حيث  جانبها  اإىل  اجلزائر  ليبيا 
كانت  كما  املدنيني  والأمن  النظام  لدعم  �رصطتها 

م�صاعيها الديبلوما�صية حثيثة قبل اأن تتعر�ض ال�صفارة 
اجلزائرية يف طرابل�ض لعتداء ا�صطر اجلزائر ل�صحب 

�صفريها وغلق ال�صفارة.
موا�صلة جهودها  من  اجلزائر  احلادث  هذا  ومل مينع 
اإل اأن الو�صع الداخلي املرتبط بغياب الرئي�ض الدولة 
عن ال�صاحة الداخلية واخلارجية جعل تلك اجلهود ل 
تتعدى مرافقة القرارات التي ت�صدر عن جمل�ض الأمن 
الف�صائل  خمتلف  بني  احلوار  من  جولت  وا�صت�صافة 
ال�صيا�صية البعيدة عن الإرهاب، وهي اجلولت التي مل 
متكن للجزائر من لعب الدور ذاته الذي لعبته يف ت�صوية 

الأزمة يف مايل.
فرتة  بعد  الليبية  ال�صاحة  اإىل  تدريجيا  اجلزائر  وتعود 
تاأكيد  خالل  من  ال�صعبي،  احلراك  �صاحبت  فراغ 
م�صاركة  دون  الليبية  لالأزمة  حل  ل  اأن  تبون  الرئي�ض 
دور  خلو�ض  ا�صتعدادها  تعلن  التي  للجزائر  فعالة 
اأطيافهم  على خمتلف  الليبيون  رغب  ما  اإذا  الو�صاطة 
الرغبة ب�صدق عند  يف ذلك وقد مل�صت اجلزائر هذه 
الليبيني غري املرتبطني باأجندات خارجية. ويف �صياق 
ديبلوما�صي  ن�صاط  يف  اجلزائر  دخلت  ال�صعاب  تذليل 
مكثف من قبل الرئي�ض تبون اأو من قبل وزير خارجية 
الإقليمية  الأطراف  جتاه  بوقادوم  �صربي  اجلزائر 
اإذ  برلني  موؤمتر  و�صاركت يف  بالنزاع  املعنية  والدولية 
اأكدت اأن تفعيل احل�صار على اإر�صال ال�صالح اإىل ليبيا 
املقرر عام 2011 يجب اأن ي�صمل منع التدخل الع�صكري 
لأي بلد يف ليبيا مهما كان �صكله. وقد كان للتدخالت 
تاأثري كبري على اجلزائر  ليبيا، ول يزال،  الع�صكرية يف 
اأن جتند ن�صف مليار دولر �صنويا حلماية  التي عليها 
حدودها املرتامية مع ليبيا وهي على األف كلم. وهو ما 
يحتم عليها اإيجاد �صبل جديد لتفعيل دورها على جميع 

الأ�صعدة لإيجاد حل نهائي لالأزمة.

ماذا بعد جتاهل اجلزائر املبادرة امل�صرية

بقلم اح�شن خال�ص   

مل ينتظر طويال رد اخلارجية اجلزائرية 
على اإعالن القاهرة املت�شمن مبادرة 

ال�شي�شي حلل الأزمة الليبية عقب الهزمية 
التي منيت بها قوات خليفة حفرت يف 

الإقليم الغربي لليبيا، فقد جاء البيان الذي 
وقعه الناطق الر�شمي با�شم وزارة ال�شوؤون 

اخلارجية عبد العزيز بن علي ال�شريف 
يحمل يف طياته انزعاجا جزائريا من الإطار 

الذي جاءت به هذه املبادرة التي يبدو اأن 
القيادة امل�شرية ا�شتعجلت املوقف لإنقاذ 
حلفائها يف ليبيا و�شمان خروجهم ب�شرف 

بدل البحث بجد ونية ح�شنة عن حل �شامل 
يحقق ال�شالم وي�شمن وحدة و�شالمة 

الأرا�شي الليبية.

ذكرت اأن احلل يف ليبيا يعني اجلميع

بقلم:حممد ب�شكر

مدينة  فقيه  مهنا  بن  ال�صالح  ال�ّصيخ حمّمد 
النه�صة  رواد  واأحد  واأديبها،  ق�صنطينة 
الفكرية مطلع القرن الع�رصين، اأخذ تعليمه 
بجامع الزيتونة ثّم انتقل اإىل اجلامع الأزهر 
اإىل  لريجع  �صيوخه،  من  اأجلّة  على  فدر�ض 
بالزاوية احلن�صالية،  التدري�ض  ويلتزم  بلدته 
على  املبنية  ال�صوفية  بالّطريقة  يوؤمن  كان 
الزهد واملجاهدة، وقد اأظهر يف وقته نزعة 
رابط  التي  الزاوية  من  انطالقا  اإ�صالحية 

للتدري�ض فيها.
للطرق  خ�صومة  العلماء  اأ�صد  يعتربمن 
يف  بالتقدمي  ا�صتهاره  رغم  املنحرفة، 
ال�صيخ  اإىل  املن�صوبة  احلن�صلية،  الطريقة 
يو�صف احلن�صايل، وهي من فروع ال�صاذلية، 
�صيوخها  من  وا�صتهر  بق�صنطينة  ظهرت 
�صالح  لأحمد  املعا�رص  الزواوي،  اأحمد 
باي، ومن علمائها املوؤّرخ اأحمد املبارك بن 
العطار، �صاحب النظم املعروف بـ« ن�صيحة 
ال�صلوك،  واآداب  اأ�صول الرتبية  الإخوان« يف 
الذي �رصحه وعلق عليه حممد  النظم  وهو 
�صالح بن مهنا يف ر�صالة  �صماها »فتح الّرحيم 
»،طبعت  الإخوان  ن�صيحة  ب�رصح  الّرحمان 
1312هـ  �صنة  مب�رص  البارونية  باملطبعة 
هي  الإ�صالحية  اأّننزعته  ول�صك  /1894م. 
تاأثر مبن  وليدة ما تاّلقاه يف الأزهر، حيث 
عبده  حممد  اأمثال  العلماء،  من  عا�رصهم 
من  اإّنه  القول  وميكن  ر�صا،  ر�صيد  وحممد 
الطريق  مهدوا  مّمن  التجديد،  دعاة  اأوائل 
مع  تطورت  التي  الإ�صالحية  احلركة  اإىل 
بداية ن�صاط ال�صيخ عبد احلميد ابن بادي�ض 

بق�صنطينة غداة تخرجه من جامع الزيتونة 
البدع  من  مهنا  ابن  ومواقف  1913م.  �صنة 
ال�صني(  الت�صوف  �صّوهت)  التي  واخلرافات 
واأ�صاءتاإىل الزوايا التي يف اأ�صلها هي رباط 
اأنظار  اإليه  لفتت  واجلهاد،  والرتبية  للتعليم 
الت�صوف  من مظاهر  امل�صتفيدين  خ�صومه 
اخلادعة، وقد اأ�صار الأ�صتاذ مالك بن نبياإىل 
�صدى دعوته يف ق�صنطينة،فقال:» اإّن مناجاته 
الفردية لل�صمري كادت اأن توقظ اأهلها �صنة 
اإذ  امل�صلحني،  طليعة  من  فكان  1898م، 
فعملت  اخلرافيني،  �صد  مباركة  قومًة  قام 
الهدوء  على  -ال�صاهرة  الفرن�صية  احلكومة 
- على اإبعادهو�صادرت مكتبته التي ل تقدر 
بثمن«. ويذهب ال�صيخ املهدي البوعبديل يف 
ال�صلفية  دعاة  من  اأّنه  اإىل  عنه   كتبه  مقال 
حركته  فكر  اأّن  ومق�صوده  اجلزائر،  يف 
التجديدية نابع من دعائم الإ�صالم )الكتاب 
وال�صنة(، لأّن دعوته املحلية لالإ�صالح بقيت 
ن�صاأ  الذي  ال�صاذيل  ال�صويف  مقيدة مب�رصبه 
اأّنه  العلمي تبني  عليه، وقراءة متاأنية لرتاثه 
» كان م�صلحا معتدل، برز ذلك يف موؤلفاته 
والت�صوف  احلديث  بني  فيها  جمع  التي 

وحترير العقل«. 
ر�صيد ال�صيخ ابن مهنا من املوؤلفات يزيد على 
ال�صتني كتابا، نال منها علم الكالم والت�صوف 
احلظ الأوفر، وله يف الأخري ر�صائل متنوعة 
وخا�صة  الت�صوف،  منتحلي  على  فيها  رّد 
النبوة،  بيت  اإىل  والنت�صاب  ال�رصف  اأدعياء 
داخل  ا�صتفحلت  الظاهرة  هذه  اأّن  فهويرى 
مّمااأدىاإىل  العثماين،  العهد  يف  املجتمع 
ال�رصيف  الن�صب  فاأ�صبح  فو�صىالنت�صاب، 
وذريعة  الجتماعية،  للواجهة  مطيةجتميل 

ظاهرة  وهي  �صيا�صية،  ماآرب  اإىل  للو�صول 
ت�صتدعي الدرا�صة، حتدث عنها يف حا�صيته 
نزهة  الورثيالين«  ح�صني  ال�ّصيخ  رحلة  على 
والأخبار  التاريخ  علم  ف�صل  يف  الأنظار 
»،)طبعت بتون�ض،�صنة 1321هـ/1903م(،حيث 
اأكد اأّن ال�رصف ليثبت بالدعوى، واأ�صاراإىلاأّن 
كانت  العثماين،  العهد  يف  كثرية  عائالت 
النت�صاب  �صجرة  لهم  ليكتب  للقا�صي  تدفع 
الأتراك،  للتخل�ض من ظلم  النبوة،  بيت  اإىل 
باإ�صهاب  وتكلم  ال�رصائب،  من  التهّرب  اأو 
تاريخية  واأورداأمثلة  الن�صب،  تزوير  عن 
بني  �صائع  اأمر  ال�رصف  فانتحال  ذلك،  عن 
التي  ال�صائكة  الق�صايا  العاّمة، ومن  اأو�صاط 
اأطراف متعددة منذ  كانت مثار اجلدل بني 
القدم،» وقد و�صف ديبونوكوبولين ابن مهنا، 
َكتب  واأّنه  الديانة(،  عميق  دين،  )رجل  باأّنه 
الورثيالين(  )رحلة  الكتب  اأحد  هام�ض  على 
ال�رصيف  باأّن  الأ�رصاف  عن  تتحدث  التي 
احلقيقي هو الذي يخ�صى اهلل، اأما ال�رصيف 
اجلرائموال�رصقات،  يرتكب  كالذي  املزيف 

فال ي�صتحق اأي تقدير«.
الرحلة،واآراوؤه  على  تعليقه  اأثار  وقد 
الإ�صالحية انتقادات خ�صومه يف ق�صنطينة، 
اخلنقي،املعروف  عا�صور  ال�ّصيخ  وخا�صة 
ابن  مع  الأ�رصاف،فتال�صَن  مدح  يف  بغلوه 
ق�صيدة  منها  ق�صائد،  بعدة  وهجاه  مهنا، 
فيهابالنحراف  و�صفه  الأطفال«  »ترقي�ض 
ونحو  واليزيدي،  وبالقرمطي،  الّدين،  عن 
لها  تعر�ض  التي  النقد  دائرة  ذلك.وتو�ّصعت 
علماء  بع�ض  على  تقت�رص  فلم  مهنا،  ابن 
بالعامل  خ�صومه  ا�صتعان  بل  اجلزائر، 
زار  الذي   « الوزاين  املهدي   « املغربي 

واجتمع  1323هـ/1905م،  �صنة  ق�صنطينة 
رجال  باأّن  فاأخربوه  وف�صالئها،  باأعيانها 
ي�صب  الت�صوف،  اأهل  من  اأّنه  يزعم  عندهم 
كتبه  ما  على  واأطلعوه  ويُنق�صهم،  الأخيار 
على هام�ض رحلة الورثيالين، فاألّف يف ذلك 
ر�صالة �صماها » ال�صيف امل�صلول باليد اليمنى 
ة  لقطع راأ�ض ابن مهنا« انتقده فيها، وخا�صّ
يف املقالة الثالثة يف انتقاد علماء املغرب، 
الذين  املغرب  علماء  ذلك  يف  ع�صده  وقد 
م�صطفى  بن  حممد  اأمثال  ر�صالته،  قرظوا 
وعبد  �صكريج،  واأحمد  امل�رصيف،  احل�صني 
الرحمن ابن زيدان، وعبد ال�ّصالم بن حممد 

احلبيب العلوي وغريهم.
 وال�صيخ املهدي الوزاين رجل فقيه �صويف، 
الأق�صى،  باملغرب  الإفتاء  من�صب  توىل 
وبحكم من�صبه ال�صامي، له مكانته العلمية يف 
الو�صط املغربي، الذي جّل تركيبته ال�صكانية 
تعتقد يف الأ�رصاف، وتّدعي النت�صاب اإليهم، 
ول اأظن اأّن ال�صيخ املهدي الوزاين يخالف ابن 
مهنا يف ت�صخي�ض ظاهرة الّدعاء املتف�صية، 
اأو يف اإنكار البدع واخلرفات التي تلّب�ض بها 
لها  عنون  التي  ور�صالته  الطرق،  اأهل  بع�ض 
بالعنوان ال�ّصابق الذكر، تدل على فكر عنيف 
م�صتهجن، ل ينبغي اأن ي�صدر من �صيخ ُعرف 
ب�صعة فقهه، ول  ميكن ت�صويغ ما ت�صمنته اإّل 
يف  مهنا«  ابن   « �صاقه  لكالم  فعٍل  ردةُ  كونه 
ابن  يوّفق  الوزاين،مل  حفيظة  اأثار  حا�صيته، 
مهنا يف اختيار األفاظه، ول فائدة ترجى من 
الورثيالين:»  اإيراده، عندما قال معلقا على 
ولقد �صدق ال�صيخ – اأي الورثيالين- ف�صار 
املغربّي من�صوبا عند امل�رصيني اإىل الّدجل 
وال�ّصعوذة وال�ّصحر، حّتى قال بع�ض العلماء: 

يفوقه   الكتب،  من  املغاربة  األفه  ما  جميع 
الإمام  وهو  م�رصي،  واحد  عامل  األفه  ما 
وال�صعوذة،  ال�صحر  كتب  عدا  ما  ال�صيوطي، 
فاّنهم األفو منها كثريا، وملوؤوا بها الأر�ض«.

اأّما الذي قاد حملة �صد فكر ابن مهنا داخل 
البالد، فهو ال�صيخ عا�صور اخلنقي، وخا�صة 
بعد اأناألّف ابن مهنا ر�صالة �صغرية اأثبت فيها 
بن�صو�ض الكتاب وال�صّنة اأّن ال�رصف ل يغني 
املغرّتين  تنبيه   ( �صّماها  �صيئا،  العمل  عن 
والرّد على اإخوان ال�صياطني(،وال�صيخ عا�صور 
املنتمي اإىل الطريقة الرحمانية، هو �صاعُر 
ع�رصه يف املديح والهجاء، ومن اأفذاذ العلماء 
يف  �صليع  اللّغة،  اأئمة  من  واإمام  املمتازين، 
البوعبديل، غري  علومها،  كما قال املهدي 
َداٌل، ذلق الل�صان، ماحك جميع  اأّنه رجل جمجِ
علماء ع�رصه، كال�صيخ ابن مهنا، واملجاوي 
اإنتاجه  وكان  والدي�صي،  املوهوب  وابن 
عن  الدفاع  حول  ي�صّب  ونرثا  نظما  القلمي 
يف  راأى  حمبتهم،فقد  واإظهار  الأ�رصاف 
املغرّتين(،  )تنبيه  مهنا  ابن  ال�صيخ  ر�صالة 
ويف حا�صيته على رحلة الورثيالين، انتقا�صا 
 « �صّماه  ديوانا  ذلك  يف  فاألّف  حقهم،  من 
الأ�رصاف  الإ�رصاف على ف�صل ع�صاة  منار 
ومواليهم من الأطراف«،ن�رصه �صنة 1914م، 
فيه عن نطاق  نقدا لذعا، خرج  فيه  اأظهر 
الأدب، وعّر�ض بابن مهنا يف مقدمة كتابه، 
وح�صن  البالغة  من  ديوانه  اأتى يف  اأّنه  ومع 
اإّل  فيها  ليجاريه  ماآٍت  الألفاظ،  �صبك 
غرياأّنه  الإبراهيمي،  الب�صري  حممد  ال�صيخ 
مطبات  يف  فوقع  العاّمة،  على  بكتابه  لبَّ�َض 
قليل  اإّل  تاريخية و�رصعية ليقع فيها عادة 

العلم.

24 �صاعة

حممد �شالح ابن مهنا 
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 انت�شرنا يف اجلزائر 
و�شننت�شر يف فل�شطني.. 

ولكن هناك مراحل 
تاريخية البد من توفرها 
ن�شاهم نحن يف جزء منها 
وت�شاهم تطورات عاملية 
يف جزئها االآخر فانت�شار 

اجلزائر فارق ا�شرتاتيجي 
يف تر�شيم خرائط توزيع 

النفوذ الدولية واالإقليمية 
كما ان انت�شار فل�شطني 

يعني اإعادة ت�شكل 
اخلريطة ال�شيا�شية يف 

املنطقة.. 

الزالت

  املعركة مع امل�ستعمرين يف ف�سولها احلا�سمة 
بينهما  الفا�صلة  الزمنية  الفرتة  فرغم 
الثلث  نهاية  يف  اجلزائر  يف  ح�صل  ما  فاإن 
ح�صل  ما  و  ع�رش  التا�صع  القرن  من  الأول 
الع�رشين  القرن  منت�صف  يف  فل�صطني  يف 
من  خا�صة  حلقة  يف  متميز  �صارخ  منوذج 
القرار  اعتمدت  ال�صتعماري  امل�رشوع 
معركة  يف  ال�صتعمارية«  املنظومة  الدويل« 
�صاملة نهجت الأ�صلوب الإحاليل القائم على 
التطهري العن�رشي والتزييف اخلطري للواقع 
التاريخي و�صنع رواية غري الرواية احلقيقية 
باملجازر  املواطنني  ترحيل  ت�صتهدف 
ومن  والت�صليل،  بالإغراء  م�صتعمرين  وجلب 
لثقافة  اإخ�صاعه  يتم  البالد  اأهل  من  يتبقى 
انه  �صخ�صيته..  مقومات  لتحطيم  نقي�صة 
التكرار ملا فعلته احلروب ال�صليبية بالقد�س 
كذلك  وهو  الذروة..  و�صل  حتى  �صابقا 
امل�صتمرة  املنطقة  مقاومة   روح  ح�صور 
بت�صع�صع  املقاومة  التقت  حتى  للعن�رشية، 
القوة ال�صتعمارية لأ�صباب عديدة ف�صقطت 
وطردنا  ال�صليبية،  املقد�س  بيت  مملكة 
ال�صتعمار من اجلزائر، وها نحن ن�صري نحو 
مع  فل�صطني  من  ال�رشطانية  الغدة  اقتالع 
ال�صتعمار..  دفع  قوة  وا�صحة يف  تراجعات 
بيادق  �صتت�صاقط  الفا�صلة  املعركة  واأثناء 

ال�صتعمار يف املنطقة كلها.

العن�شرية:

يف  ال�صتعمارية  الإ�صرتاتيجية  ق�صت 
باإنهاك  واملعا�رش  احلديث  م�رشوعها 
البلدان املجاورة بحروب جزئية وب�رشاعات 
بينية لإ�صغالها عن دورها يف �صد املخطط 
ال�صتعماري عن املنطقة، ولتهيئتها ملراحل 
قادمة يتم فيها ابتالعها، كما ح�صل مل�رش 
العربية  البلدان  وبقية  وتركيا  ال�صام  وبالد 
التفرغ  مت  ذلك  ظل  ويف  والإ�صالمية، 
للجزائر وفل�صطني لي�صبحا منطلق امل�رشوع 
مغربيا  املحيط  يف  الإجرامي  التو�صعي 
واإفريقيا، وم�رشقا عربيا واإقليميا.. فكانت 
هي  احلا�صم  الأول  ف�صلها  يف  هنا  املعركة 
معركة وجود بكل عنا�رشه املادية واملعنوية 
الأمة  وم�صتقبل  ال�صتعمار  مب�صري  مرتبطة 
ال�صتعمار  مراهنة  وكانت  كلها..  واملنطقة 
وفل�صطني  اجلزائر  يف  م�رشوعه  ينجز  اأن 
لي�رشف فيما بعد على كل  باأ�رشع ما ميكن 

اجلوار..
الدول  اأن  القول  اإىل  ن�رشع  اأن  لبد  وهنا   
الإفريقي  اجلوار  من  يحيطها  وما  العربية 
متكامال  ح�صاريا  كيانا  متثل  والآ�صيوي 
ال�صتعمارية..  امل�صاريع  قبل  من  م�صتهدفا 
تواجد  اأهمها   لعل  عديدة  ولأ�صباب 
مواقعهم  و  احل�صاري  واإرثهم  مقد�صاتهم 
والرثوات  الطاقة  ومكامن  الإ�صرتاتيجية 
الهائلة يتوجه العداء بعنف �صد العرب على 
احليوي  املنطقة  مغناطي�س  اإنهم  اعتبار 
ويتخذ الهجوم عليهم طرقا عن�رشية عديدة 
يتجلى التطهري العن�رشي كما �صبق اأن اأ�رشنا 
اأهل  لإزاحة  حماولة  يف  الطرق  هذه  كاأبرز 
املنطقة، وبداأ الإحالل باللفيف الأجنبي يف 
فل�صطني  يف  ال�صهيونية  وباحلركة  اجلزائر 
على  الأجنبية  الهجرات  تكثيف  خطة  وفق 
اإفريقيا،  جنوب  او  الأمريكية  الطريقة 
كما  بعد  فيما  العربي  الوجود  على  للق�صاء 
اإخراجهم  اأو  الهنود احلمر  الق�صاء على  مت 
اجلنوب  تركيع  ثم  ومن  احلياة..  م�رشح  من 
كله وحتويله اىل حيز جغرايف �صمن العاملية 
املخطط  جنح  مدى  اأي  فاإىل  الغربية.. 
ال�صتعماري؟.. لئن جنح املخطط الأمريكي 
يف القارة الأمريكية وا�صتبدل النا�س.. ولئن 
جنح امل�رشوع العن�رشي الربيطاين والغربي 
امل�صتعمرين  بتكري�س  اإفريقيا  جنوب  يف 

كجزء من اأبناء البلد.. اإل اأنه قد انتهى اإىل 
اإخفاق تام يف اجلزائر بخروج اآخر م�صتوطن 
اإل  حتل  لن  فل�صطني  يف  م�صكلته  و  اأجنبي، 
بخروج اآخر م�صتوطن اأجنبي يف فل�صطني.. 
م�رشوعه  ومباآلت  به  تتعلق  لأ�صباب  وذلك 
يف املنطقة كما تتعلق بعنا�رش قوة املنطقة 

الكامنة والفاعلة ب�صمت يف اأحيان كثرية.
اجلزائر وفل�شطني:

قد  ال�صتعمارية  الدوائر  اإن  جمددا  نوؤكد 
ل�صن  انطالق  نقطة  فل�صطني  من  جعلت 
بلدان  على  الأ�صكال  متعددة  هجماتها 
ا�صتبدال  ذلك  وا�صتدعي  العربي  امل�رشق 
�صيا�صي  اجتماعي  واقع  وتكري�س  �صكانها 
عن  الختالف  متام  خمتلف  فيها  جديد 
املنطقة يكون مبثابة قاعدة غربية يف قلب 
املنطقة العربية كما اأجنزوا من قبل ح�صد 
اللفيف الأجنبي من فرن�صا وا�صبانيا واأملانيا 
والربتغال يف اجلزائر متلكوا احلياة كلها بكل 
مفا�صلها واأزاحوا اأهل البالد بعد اأن دمروا 
اجلزائر يف  واأ�صبحت  وجودهم  عنا�رش  كل 
اجلزائر  ومن  اأوربا..  من  قطعة  ثقافتهم 
اإفريقيا  لغزو  لالنطالق  اخلطط  و�صعوا 

امل�صلمة وكل املغرب العربي. 
اجلزائر  هو حميط  كما  فل�صطني    حميط 
اخل�صوع  متام  يف  كان  ا�صتقاللها  قبل 
للهيمنة الغربية وذلك لتوفري �رشوط حترك 
ومن  معرقالت،  بال  املنطقة  يف  الفريو�س 
اإزالة  املحيط  لتحرر  �رشطا  اأ�صبح  هنا 
ما  وهذا  ال�رشطاين..  ال�صتيطاين  الكيان 
فعندما  واإفريقيا  الكبري  املغرب  يف  ح�صل 
اجلزائر  من  ال�صتيطاين  الكيان  قلع  مت 
حتررت تون�س واملغرب والعديد من الدول 
حيث  العربي  امل�رشق  يف  و  الإفريقية.. 
ت�رشي �صموم الكيان ال�رشطاين يف املنطقة 
تبدو فل�صطني هي املفتاح املنهجي ل�صحو 
ان  �صحيح  عافيتها..  وا�صتعادة  املنطقة 
مهماته  تتعدى  ال�صهيوين  ال�رشطاين  الكيان 
منطقة  حدود  ال�صتعمارية  الروؤية  ح�صب 
العربي  الوطن  كل  اىل  العربي  امل�رشق 
وجواره الإ�صالمي حيث ت�صبح كل منجزات 
الدولة  وبناء  والتنمية  التحرر  يف  ال�صعوب 
املنهجي  التخريب  طائلة  وحتت  مهددة 
املحلية  ال�صهيوين  الكيان  اأدوات  قبل  من 
اجتثاث  يف  ال�صعوبة  تاأتي  وهنا  والدولية.. 
من  بها  اأوكل  ما  حلجم  ال�رشطانية  الغدة 
والعامل  بل  العربية  املنطقة  يف  مهمات 
غدا  حيث  وا�صيا..  واإفريقيا  الإ�صالمي 
الكيان ال�صهيوين متعدد املهمات يف القارتني 
الأ�صيوية والإفريقية.. ومن هنا بال�صبط كان 

ا�صتهداف الفكرة الأفرواأ�صيوية.

اأدوات اال�شتعمار:

ل ميكن باأي �صكل من الأ�صكال الف�صل بني 
والكيان  املتجدد  ال�صتعماري  امل�رشوع 
والطبيعة  الوظيفة  حيث  من  ال�صهيوين 
الرتتيب  ويقت�صي  ال�صتعمارية..  العن�رشية 
ان ن�صع الكيان ال�صهيوين يف املقدمة كخط 
يف  ال�صتعماري  امل�رشوع  عن  اأول  دفاع 
بالدنا العربية موكل به كل ق�صايا التخريب 
�صعيد  فعلى  املنطقة  يف  وال�صتنزاف 
اإحداث ال�رشوخ الجتماعية يف البلد الواحد 
املغرب  يف  النف�صالية  الدعوات  كل  حيث 
بعالقات  مرتبطة  العربي  وامل�رشق  العربي 
�صعيد  وعلى  ال�صهيوين..  للكيان  عمالة 
اإحباط حماولت النه�صة العربية يتم بو�صوح 
قتل العلماء العرب الذين يختارون العمل يف 
والقيام  ومغربا  م�رشقا  بالدهم  م�صاريع 
املفاعل  تدمري  مت  كما  املن�صاآت  بتدمري 
واملفاعل  ب�صورية  الزور  دير  يف  النووي 

النووي متوز بالعراق.. 
بداأب  ال�صتعمارية  الدوائر  وتوا�صل  هذا 
طرق  خالل  من  ثرواتنا  ا�صتنزاف  عمليات 
عديدة اما باإ�صعال فنت احلروب بيننا واإغراء 
خ�صوما  اأ�صبحنا  بحيث  ببع�صنا  بع�صنا 
البحار  خلف  من  يحركها  من  بيد  واأدوات 
بهم  والإلقاء  املوت  جمموعات  �صناعة  اأو 
لطابور  التهيئة  خالل  من  او  جمتمعاتنا  يف 
والإدارة  احلكم  �صدة  اىل  للو�صول  خام�س 
والإعالم والتعليم لنهب ثروات البالد واإف�صاد 

الأجيال وحتطيم م�صاريع النه�صة.
م�شري اال�شتعمار:

من  متكنا  واأدواته  ال�صتعمار  مواجهة  يف 
ال�صتيطاين  ال�صتعماري  الكيان  اإزالة 
رقعة  حررنا  وبذلك  اجلزائر  من  الإحاليل 
اإ�صرتاتيجية من جغرافيتنا العربية و�صحيح 
العوامل  اأن  اإل  بهزميتهم  ي�صلموا  مل  اأنهم 
الذاتية يف البلد مثلت قوة تنظيف م�صتمرة 
حني  من  واخرتاقاته  ال�صتعمار  ملخلفات 
بن�رشها  الأمة  �صعور  ومبقدار  اآخر..  اإىل 
التاريخي بقلع الغدة ال�رشطانية من اجلزائر 
للقاعدة  الوجودي  والقلق  اخلوف  كان 
ال�صهيوين  الكيان  املركزية  ال�صتعمارية 

والتي تعرب دوما عن قلقها الوجودي..
تهديد  من  اليوم  يعاين  ال�صتعماري  النظام 
يف  ير�صد  فكما  باملوت  يتهدده  خطري 
كتابه »موت الغرب« يقول املوؤلف الأمريكي 
ومفكر  �صيا�صي  وهو  بوكانن«  جيه  »باتريك 
م�صت�صار  من�صب  يف  عمل  معروف  اأمريكي 
الذي  املوت  اأن  اأمريكيني:«  روؤ�صاء  لثالثة 
 : موتان  الواقع  يف  هو  الغرب  اأفق  يف  يلوح 
التي  الثقافية  الثورة  بفعل  اأخالقي،  موت 
والأخالقية  والأ�رشية  الرتبوية  القيم  قلبت 
وبيولوجي  دميغرايف  وموت  التقليدية. 
الطبيعي(.  باملوت  ال�صكاين  )النق�س 
ال�صجالت  ويف  العائلة  يف  بو�صوح  ويظهر 
القوى  ا�صمحالل  اإىل  ت�صري  التي  احلكومية 
منها  تبقى  ما  واإ�صابة  الغرب  يف  الب�رشية 
با�صتقدام  اإل  منها  �صفاء  ل  ب�صيخوخة 
ويورد  ال�صبان..  املهاجرين  من  املزيد 
تناق�س  عن  مذهلة  اإح�صائيات  الكاتب 
تهدد  الغربية  الدول  يف  الأ�صليني  ال�صكان 
من  القرن  نهاية  خالل  بالت�صاوؤل  الغرب 
فيما  مليون،   200 اىل  اأوربا  يف  مليون   720
يرى ومن خالل الإح�صائيات ان بالد العرب 
وامل�صلمني تزداد املواليد فيها ون�صبة النمو 
فئة  يف  ل�صيما  جنوين  ب�صكل  الدميغرايف 
ال�صباب..الأمر الذي �صينتهي بتحكم �صعوب 

اأخرى يف اأوربا.
وها نحن نتابع ما يجري داخل الإمرباطورية 
الأمريكية و املجتمع الأمريكي الذي ت�رشبه 
اجلرمية والتحلل والنتحار وحتطيم الأ�رشة 
ال�رشعيني  غري  الأطفال  ن�صبة  تبلغ  حيث 
الإجمايل  العدد  من  املائة  يف   25 اليوم 
اأطفال  ثلث  ويعي�س  الأمريكيني  لالأطفال 
الأبوين..  اأحد  دون  منازل  يف  اأمريكا 
اأزمات  من  يعاين  اقت�صاد  اىل  بالإ�صافة 
حقيقية بعد جتارب فا�صلة انفق فيها ثروات 
طائلة لإخ�صاع ال�صعوب وتغيري معامل الكرة 
الأر�صية.. وتزداد المور تعقيدا بعد كورونا 

والفو�صى اخلالقة يف اأمريكا.
كما   ، زوال  اإىل  فهو  ال�صهيوين  الكيان  اأما 
وكما  العاملية  العلمية  الدرا�صات  كل  توؤكد 
ونورد  ال�صهاينة  املفكرين  من  كثري  يوؤكد 
غر�صون  الحتياط  يف  اجلرنال  اأّكده  ما 
»بيغن  مركز  يف  اأبحاث  زميل  وهو  كوهني، 
يقول  الإ�صرتاتيجّية«،  للدرا�صات  ال�صادات 
ال�صطرابات  اأعطت  الدرا�صة:فقد  معد 
املا�صي،  العقد  يف  العربي«  العربّية«الربيع 

اإ�رشائيل  ال�صورّية  الأهلّية  احلرب  ًة  وخا�صّ
فرتة ا�صرتاحة اإ�صرتاتيجية كان كيان الحتالل 
�س احلاجة اإليها، الأمر الذي دفع العديد  باأَمّ
القتناع  اإىل  الإ�رشائيليني  الأمن  خرباء  من 
تهديًدا  تواجه  تعد  مل  اليهودية  الدولة  باأّن 
منذ  مّرٍة  لأّوِل  اإّنه   « قائاًل:  وتابع  وجودًيا، 
اإبرام معاهدة ال�صالم امل�رشّية الإ�رشائيلّية 
واقعًيا  احتماًل  اإ�رشائيل  تُواِجه   ،1979 عام 
لبنان  يف  اأْي  املواجهات،  د  متعِدّ حريٍق  يف 
و�صورّية وقطاع غزة، بالإ�صافة اإىل احتمال 
ًحا  ُمو�صِ الغرب،  اإرهابّيٍة من  وقوع هجماٍت 
القدمي-اجلديد  الوجودّي  التحّدي  هذا  اأّن 

ن ثالثة عنا�رش ت�صغيلّية رئي�صّية: يت�صَمّ
غرُي  باأبعاد  النطاق  وا�صع  تهديد  الأّول، 
ال�صواريخ والقذائف املتطوّرة  م�صبوقٍة من 
تنظيم  يتم  اأّنه  اإىل  ُم�صرًيا  الدّقة،  و�صديدة 
هذه الرت�صانة ال�صخمة يف خطوٍط هجومّيٍة 
ل�صتهداف  بالفعل  اإعدادها  مّت  عملّيٍة 
املواقع الإ�صرتاتيجّية ومواقع البنية التحتّية 
القوات  قواعد  مثل   ، اإ�رشائيل  عمق  يف 
اجلوّية، املقر الع�صكرّي لقيادة هيئة الأركان 
املطارات  الطاقة،  حمطات  اأبيب،  بتل 
واملراكز ال�صكانّية، على حّد تعبري اجلرنال 
اأّن  على  الدرا�صة  د  ُمِعّ و�صّدّد  هكوهني. 
اإ�رشائيل حُما�رشًة من جميع اجلهات: »من 
اأّنه  اإىل  ُم�صرًيا  وقطاع غزة،   و�صورّية  لبنان 
توازًنا  يخلق  اأْن  املحور  هذا  با�صتطاعة 
اإىل تهديٍد �صاروخٍيّ ذي  الرعب ي�صتند  من 
اأكرب  جتّنب  على  اإ�رشائيل  يُجرِب  م�صداقيٍة 
التي  النتقامّية  الأعمال  من  مُمكٍن  قدٍر 
ب�صكٍل  املقبولة  اأْي  الحتواء،  عتبة  تتجاوز 
اأْن  بَُدّ  ل  الطويل،  املدى  وعلى  متبادٍل، 
م�صتمر،  ا�صتنزاف  تاأثري  احلالة  لهذه  يكون 
كبح  �صاأنه  من  املناعّي،  اجلهاز  ف�صل  مثل 
تقدم اإ�رشائيل وجناحاتها وتاآكل اأمل ال�صعب 

اليهودي يف وطٍن اآمٍن وُمزدهٍر،« 
جولة حا�شمة:

كما  ال�صتعماري  امل�رشوع  دفع  قوة  تعد  مل 
كانت �صابقا عند انطالقه فلقد حتولت كثري 
قدراتها  حيث  من  ثالث  عامل  اإىل  دوله  من 
وا�صحة  �صيخوخة  عليها  ويبدو  القت�صادية 
مبقدورها  يكون  لن  انه  يعني  كله  وهذا 
الذي  الأمر  العرب..  مع  مفتوحة  حرب 
للم�رشوع  املركزية  القاعدة  على  �صينعك�س 
املحا�رشة  ال�صهيوين  الكيان  الغربي 
العربية  واملقاومة  الفل�صطيني  بال�صعب 
وتنامي روح الرف�س يف املنطقة ويف العامل 
اىل  بالإ�صافة  ال�صهيوين..هذا  للوجود 
لتنظيف  مكان  من  اأكرث  العربي يف  احلراك 
القوة  عنا�رش  وجمع  الفا�صدين  من  البلدان 
وتفعيلها ل�صيما وبالد العرب حتوي ثروات 
�صتقطع  ح�صارية  نه�صة  لنبعاث  كافية 
قوة  م�صادر  وجتفف  ال�صتعماريني  يد 
ي�صت�صلم  لن  فل�صطني.  يف  ال�رشطاين  الكيان 
بارقات  تلمع  عندما  ب�صهولة  امل�صتعمرون 
اأدواتهم  كل  ت�صغيل  و�صيحاولون  انت�صارنا 
يف  املوقوتة  القنابل  وتفجري  لإرباكنا 
م�رشين  اآخر حلظة  اإىل  و�صيظلون  وجوهنا 
هذا  كبريا،  ثمنا  و�صندفع  اإعاقتنا،  على 
على  القائمة  الكفاح  �صريورة  ولكن  �صحيح 
وبهم  بنا  ت�صري  وال�صنن  والنوامي�س  الرتاكم 
اإىل النهايات املنطقية برحيل امل�صتعمرين 

وامتالكنا القدرة على تقرير م�صرينا.
اإننا ن�صري والغرب يف اجتاه واحد نحو امل�صري 
بوجهيه اأحدهما انت�صارنا والآخر هزميته.. 
ال�صهيوين..  الكيان  وانزياح  فل�صطني  بروز 
اآن  نرى  اجلبهتني  على  يتم  ما  اإىل  وبالنظر 
كل �صيء ي�صري يف هذا الجتاه.. واهلل غالب 

على اأمره.

بقلم �شالح عو�ض
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املحلي  لل�ش�أن  املت�بعون  اأجمع 
له�  التي  القط�ع�ت  جميع  يف 
املحلي  املواطن  بيومي�ت  �شلة 
بوالي�ت جنوب البالد الكبري على 
غرار ورقلة املعروفة ب�لع��شمة 
 ، ال�رشقي  للجنوب  املركزية 
غرداية ، ب�شكرة ، ا�ش�فة لوالي�ت 
 ، الوادي   ، مترنا�شت   ، ايليزي 
اأدرار وب�ش�ر احلدودية ،اأن بوادر 
انفج�ر االحتق�ن املحلي يف وجه 
حكومة الوزير االأول عبد العزيز 
جراد اأ�شبحت تلوح يف االأفق بعد 
الوالي�ت  تلك  �ش�كنة  ا�شتنف�ذ 
املمكنة  الودية  احللول  جلميع 
جت�شيد  يف  ب�حلق  املط�لب 
لط�مل�  التي  املط�لب  جملة من 
تخبطهم  من  املت�رشرون  رفعه� 
التنموي  التخلف  براثن  يف 
غرار  على  طويلة  �شنوات  منذ 
التنمية املحلية ب�الأحي�ء ال�شعبية 
حتت�رش  اأ�شبحت  والتي  العريقة 
ال�ش�كنة مبط�لب  يف ظل مت�شك 
جت�وزه� الزمن على غرار تعبيد 
الطرق�ت ، تهيئة االأر�شفة ن�هيك 
العمومية  ال�شلط�ت  عجز  عن 
انت�ش�ل  يف  الوالي�ت  بتلك 
الظالم  �شبح  من  االأحي�ء  معظم 
الت�ش�وؤل مطروح  ليبقى  الدام�س 
حول م�شري االآالف املاليري التي 

الظروف  لتح�شني  �شنوي�  تر�شد 
نفطية  والي�ت  ل�شك�ن  املع�شية 
االقت�ش�د  �رشي�ن  على  تن�م 
يزالون  ال  و�شك�نه�  اجلزائري 
يط�لبون ب�حلق يف �شبكة ال�رشف 
ا�شتهالك  ن�شي�ن  دون  ال�شحي، 
الرثوات  منبع  من�طق  �ش�كن 
ال�شي�حية  و  وامل�ئية  النفطية 
اأثبتت  ع�لية  ملوحة  ذات  ملي�ه 
الطبية  الدرا�ش�ت  عديد  ب�ش�أنه� 
مع  للغ�شيل  حتى  ت�شلح  ال  اأنه� 
�شبب�  ك�نت  اأنه�  على  الت�أكيد 
معدالت  ارتف�ع  يف   مب��رشا 
ال�شغط  ب�أمرا�س  االإ�ش�بة 

الدموي .

من جهة ث�نية فقد اأكد الع�رفون 
بخب�ي� ملف اليد الع�ملة مبن�طق 
ح��شي   ، �ش�لح  عني   ، ورقلة 
و  وب�ش�ر  الرمل  وح��شي  م�شعود 
الع�شوائية  التعيني�ت  اأن   ، اأدرار 
تلك  الأبن�ء  ال�شم�ح  وعدم 
�ش�مية  من��شب  بتقلد  املن�طق 
يف  الع�ملة  الوطنية  ب�ل�رشك�ت 
من  جعل  النفطية  ال�شن�عة 
الرامية  احلكومية  التعليم�ت 
لف�ئدة  التوظيف  اأولوية  ملنح 
حرب  جمرد  املن�طق  ه�ته  اأبن�ء 

على ورق.
الت�ش�وؤل  اأخر يبقى  وعلى �شعيد 
م�شري  م�  هو  بقوة  املطروح 

بورقلة  اجل�معي  امل�شت�شفى 
الأ�شب�ب  الغمو�س  يكتنفه  الذي 
�ش�كنة  ح�جة  رغم   ، واهية 
وورقلة  عموم�  ال�رشقي  اجلنوب 
ملرفق  اخل�شو�س  وجه  على 
املطلوبة  للمع�يري  ووفق  �شحي 
مع�ن�ة  اإنه�ء  بهدف  الق�نونية  و 
قطع  يف  اجلهة  تلك  مر�شى 
و   1000 الـ  بني  ترتاوح  م�ش�ف�ت 
2000 كلم ب�جت�ه والي�ت �شم�ل و 
عن  للبحث  الوطن  وغرب  �رشق 

�شبل العالج .
م�شكل   يزال  ال  ث�نية  جهة  من 
بورقلة  ال�شحي  ال�رشف  في�ش�ن 
ي�شكل م�شدر قلق كبري للمواطنني 
كم� اأنه مبث�بة لعنة تط�رد جميع 
اإرادة  غي�ب  ظل  يف  امل�شوؤولني 
لت�أهيل  القرن  اأن م�رشوع  ،بدليل 
التهم  ال�شحي  ال�رشف  �شبك�ت 
النت�ئج  حتقيق  دون  املاليري 

املرجوة .
للنهو�س  الوحيد  ال�شبيل  ليبقى 
املحلية  التنمية  اآف�ق  و  بواقع 
ذكره�  ال�ش�لف  ب�لوالي�ت 
ج�رش  طريق  عن  مير  ب�جلنوب 
حتقيق  يف  واملتمثل  واحد  
وحتقيق  االجتم�عية  العدالة 
املعروف  اجلنوب  بني  امل�ش�واة 
 ، �رشق  وجه�ت  الوطن  بب�قي 

غرب و�شم�ل الوطن .

امل�شتقبل  حي  �شك�ن  ي�شكو 
ببلدية  ب�لطي��شة  املعروف 
ح�دة  اأزمة   ، بورقلة  احلجرية 
 ، ب�حلنفي�ت  املي�ه  توفري  يف 
ومم� زاد الطني بلة هو االرتف�ع 
احلرارة  درجة  ملعدالت  املقلق 

يف عز ف�شل ال�شيف احل�ر .
ن��شد �شك�ن حي امل�شتقبل الت�بع 
الواقعة  احلجرية  لبلدية  اإداري� 
ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   100
لل�شلط�ت  موجهة  مرا�شلة  يف   ،
ت�شلمت  قد  ك�نت   ، املحلية  
منه�  ن�شخة  "الو�شط"  يومية 
من  الع�جل  التدخل  ب�رشورة 
ان�شغ�لهم  يف  اجل�د  النظر  اأجل 
جراء  وذلك  �شنتني  منذ  الق�ئم 
يف  يحز  ومم�   ، حنفي�تهم  �شح 
نفو�س املت�رشرين من املع�شلة 
امل�شتمرة اأن مع�ن�تهم مع البحث 
عن قطرات امل�ء تتف�قم خ��شة 

احل�ر  ال�شيف  ف�شل  حلول  مع 
ليبقى  احل�ر،  الطق�س  ملج�بهة 
الت�ش�وؤل مطروح بقوة لدى هوؤالء 
عن �رش التزام ال�شلط�ت املحلية 
و  الدائرة  م�ش�لح  راأ�شه�  وعلى 
املجل�س ال�شعبي البلدي ، عو�س 
البحث عن حلول جذرية مل�شكل 
غي�ب ارادة حقيقة  الإع�دة النظر 
يف مطلبهم امل�رشوع ،خ��شة اإذا 
اأن رئي�س اجلمهورية عبد  علمن� 
تعليم�ت  وجه  قد  تبون  املجيد 
�ش�رمة لدى الوالة خالل لق�ئهم 
االأخري ب�حلكومة من اأجل النزول 
الن�شغ�الت  واال�شتم�ع  للميدان 
املحلية  االجتم�عية  اجلبهة 
واحلدودية  الن�ئية  ب�ملن�طق 
به�  التكفل  خلف  ال�شعي  و 
االأولوي�ت  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 

واالإمك�ن�ت املت�حة .
اأحمد باحلاج 

ق�مت م�ش�لح اأمن والية مترنا�شت 
احل�رشي  االأمن  يف  ممثلة 
 )05( خم�شة  توقيف  من  االأول 
م�  اأعم�رهم  ترتاوح  اأ�شخ��س، 
متورطون  �شنة(  20 و23   ( بني 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  ق�شية  يف 
ال�رشقة  جنحة  اإرتك�ب  لغر�س 
مع  تربوية  موؤ�ش�شة  داخل  من 
و  الت�شلق  الليل  ظرف  توافر 

الك�رش و التعدد.
االعالم  خللية  بي�ن  اأف�د 
الع�مة  والعالق�ت  واالت�ش�ل 
مترنا�شت  والية  اأمن  مبديرية 
ك�نت قد ت�شلمت يومية "الو�شط 
حيثي�ت  اأن  منه  ن�شخة  "على 
�شكوى  تقدمي  اإىل  تعود  الق�شية 
اإحدى  مديرة  طرف  من  ر�شمية 
املوؤ�ش�ش�ت الرتبوية على م�شتوى 
مف�ده�  االأول،  احل�رشي  االأمن 
ال�رشقة  لفعل  املوؤ�ش�شة  تعر�س 
من طرف جمهولني والتي ط�لت 
التكييف  اأجهزة  من  جمموعة 
ب�الإ�ش�فة  االآيل  االإعالم  واأجهزة 
ق�مت  عليه  اأخرى،  اأغرا�س  اىل 
ميدانية  خطة  ب�إعداد  م�ش�حلن� 
الأحد  ب�لتو�شل  كللت  حمكمة، 
توقيفه  مت  حيث  فيهم  امل�شتبه 
ت�بع  هوائي  مكيف  بحوزته  و 

ال�ش�لفة  الرتبوية  للموؤ�ش�شة 
املقر  اإىل  حتويله  الذكر،ليتم 
رفقة امل�رشوق�ت و فتح حتقيق 

يف الق�شية.
من  املفتوح  للتحقيق  موا�شلة 
التو�شل  مت  م�ش�حلن�  طرف 
اآخرين  اأ�شخ��س  اأربعة  لتوقيف 
املجموعة  �شمن  فيهم  م�شتبه 
كمية  اإ�شرتج�ع  مع  االإجرامية 

معتربة من امل�رشوق�ت .
بعد اإ�شتكم�ل اإجراءات التحقيق، 
واإجن�ز ملف�ت ق�ش�ئية  للم�شتبه 
اجله�ت  اأم�م  تقدميهم  فيهم مت 
الق�ش�ئية املخت�شة التي اأ�شدرت 
اإثنني منهم اأمر ب�حلب�س  يف حق 
ن�فذتني   )02( �شنتني  ملدة 
 200000( قدره�  م�لية  وغرامة 
 ، �شنتيم  مليون  ع�رشين  اأي  دج( 
فيم� اإ�شتف�ذ ب�قي امل�شتبه فيهم 

من حكم الرباءة .  
ف�إن  م�ش�درن�  اأوردت  وح�شبم� 
اط�ر  يف  تندرج  االأمنية  العملية 
ملخطط  ال�ش�رم  التطبيق 
الوطني  لالأمن  الع�مة  املديرية 
امليدان  ب�حتالل  الق��شية 
ب�شتى  االجرام  بوؤر  لتطويق 

اأنواعه .
اأحمد باحلاج 

حذر متابعون لل�شاأن املحلي بواليات جنوب البالد الكبري من مغبة العواقب التي قد تنجم عن 
انتهاج املركزية ل�شيا�شة املفا�شلة يف تنمية وتطوير مناطق اجلنوب النفطية و ال�شياحية مقارنة 

باجلهات االأخرى للوطن .

التنمية ، ال�شحة و ال�شغل حقوق غيبتها االدارة 

اأحمد باحلاج 

يف عز ال�شيف بورقلة 

على خلفية تعر�ض موؤ�ش�شة تربوية لل�شطو 

العط�ش يحا�صر حي 
امل�صتقبل باحلجرية 

اأمن مترنا�صت يطيح ب�صبكة 
اإجرامية خمت�صة يف ال�صرقة 

اأخبار اجلنوب

اجلنوب" املوؤجل  "غ�صب 
ينتظر نزع الفتيل

.       م�شت�شفى جامعي حبي�ض االأدراج بورقلة  

اأمن ورقلة 

500 خمالفة يف البيئة والعمران والتجارة الفو�صوية 
اأحيت م�ش�لح اأمن والية ورقلة 
امل�ش�دف  للبيئة  الع�ملي  اليوم 
05 جوان من كل �شنة  ا�شتمرارا 
االت�ش�لية  الن�ش�ط�ت  ملختلف 
اجلوارية التي تهدف اإىل حم�ية 
برن�مج  وفق  واملجتمع  الفرد 
ال�شحية  والظروف  يتم��شى 
اخل��شة التي متر به� البالد وم� 
يرافق ذالك من اإجراء احرتازية 
كورون�  فريو�س  ملواجهة 
للحدث  مل�  ونظرا   19 كوفيد 
الر�ش�ئل  بعث  يف  اأهمية  من 
حف�ظ�  والتح�شي�شية  التوعوية 
على االإط�ر املعي�شي للمواطن 
ومواجهة كل التهديدات البيئية 
اجلميع  دعوة  خالل  من  وهذا 
ونظ�فة  البيئة  على  للمح�فظة 

املحيط.

 احلمالت التح�شي�شية التوعوية  
االخت�ش��س  اإقليم  ك�فة  عرب 
وكذا  للمواطنني  موجهة 
التج�رية  املحالت  اأ�شح�ب 
ق�شد  الغلق  من  امل�شتثن�ة 
وااللتزام  التقيد  اإىل  دعوتهم 
ب�لتدابري الوق�ئية من هذا الوب�ء 
االأمر  تعلق  م�  ال�شيم�  اخلطري 
كل  تف�دي  النظ�فة،  ب�إجراءات 
احرتام  مع  التجمع�ت  اأ�شك�ل 
الت�أكيد  الوق�ئية،  امل�ش�فة 
الكم�م�ت  ارتداء  اإجب�رية  على 
واالبتع�د عن الت�رشف�ت ال�شلبية 
ك�لرمي الع�شوائي للكم�م�ت يف 
له�،  املخ�ش�شة  غري  االأم�كن 
النظ�فة،  م�شكل  يطرح  الذي 
وحم�ية  العمومية  ال�شحة 
جند  اخل�شو�س  وبهذا  البيئة 

وحم�ية  العمران  �رشطة  فرقة 
البيئة ب�مل�شلحة الوالئية لالأمن 
ورقلة  والية  ب�أمن  العمومي 
املكلفة مبح�ربة كل التج�وزات 
النظ�فة  البيئة،  على  توؤثر  التي 
على  وال�شهر  العمومية  ال�شحة 
فقد  واالأحي�ء،  املدن  جم�ل 
خالل  املعنية  الفرقة  �شجلت 
خالل  االأوىل  اأ�شهر  خم�س 
اجل�رية 157 خم�لفة يف  ال�شنة 
خم�لفة   74 و  العمران،  جم�ل 
البيئة و 294 خم�لفة  يف جم�ل 
غري  التج�رة  مم�ر�شة  نتيجة 
ال�رشعية مق�رنة بخم�س اأ�شهر 
االأوىل من �شنة 2019، جند 191 
العمران،  جم�ل  يف  خم�لفة 
البيئة  جم�ل  يف  خم�لفة   20
مم�ر�شة  نتيجة  خم�لفة  و341 

وهذا  ال�رشعية  غري  التج�رة 
اإىل  يعود  االإيج�بي  الرتاجع 
الذي  ال�شحي  احلجر  تدابري 
�رشطية  اأمنية  ب�إجراءات  عزز 
متر  التي  احرتازية  ا�شتثن�ئية 

به� البالد.
م�ش�لح  تدعو  ث�نية   جهة  من 
جميع  ورقلة  والية  اأمن 
على  حم�فظة  اإىل  املواطنني 
مع  املحيط  ونظ�فة  البيئة 
اإحرتام مواقيت احلجر ال�شحي 
اإىل  م�ش�ء  ال�ش�بعة  ال�ش�عة  من 
�شب�ح�  ال�ش�بعة  ال�ش�عة  غ�ية 
من اليوم املوايل، وا�شعة حتت 
اخل�رشاء  االأرق�م  ت�رشفهم 
1548، الرقم 104 وخط �رشطة 

النجدة 17.
اأحمد باحلاج 
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كورونا نعمة �أم نقمة؟
بقلم الأ�شتاذة:الزاهي دنيا

وحد  وباء  كورونا,  فريو�س  او   19 كوفيد 
من  النائمة  االن�سانية  واأيقظ  الب�رشية جمعاء 
عقود, وعلى قارب النجاة اأبحر العامل بطبقاته 
عليها  واملحكوم  واحلاكمة  منها  املتو�سطة 
,نحو بر االأمان وال�سفاء, �ساربني املعتقدات 
عالقة  باتت  فما  احلائط,  عر�س  واالأعراق 
املوظف برئي�سه فالعمل ما جتمعهم بل كيف 
التي  النتيجة  هي  وما  �سنم�سي؟  اأين  واىل 

�سنخل�س لها هي قا�سمهم؟.
زلزلت  جائحة  كانت  ما  كورونا   احلقيقة  يف 
اقت�سادها  و�رشبت  العامل  دول  كرب  كيان 
جندت  حربا  كانت  بل  وح�سب  باالأر�س 
كبريها  واأرغمت  والدول  القوى  وحدت  و 
اأي �سيء  الت�سامن بفكره قبل  و�سغريها على 

لتجاوزها واخلروج منها باأقل �رشر.
توحيد  يف  كورونا  جنحت  ياتراها   فهل 
املكانية  احلواجز  ك�رشت  وهل  فعال؟  العامل 

التكنولوجيا اجلديدة  التي فر�ستها  والزمانية 
مواقع  اإىل  و�سوال  الكابلي  التلفزيون  من 

التوا�سل االجتماعي؟
اأ�سئلة كان البد من االبحار يف معاملها, حماولة 
الذي  امل�سهد   وتقريب  ال�سورة  لتو�سيح  منا 
يحاول البع�س اإنكار وجوديته واإخفاء حقيقته 
و�سط كمية الرعب والهلع التي يحاولون حقن 

املواطن بها.
عن  االأخرية  االآونة  يف  احلديث  كرث  حيث 
�سحايا  وعن   , كورونا  خلفتها  التي  االأ�رشار 
احلرب البيولوجية التي ن�سهدها, وكاأنها ال�سم 

الوحيد والوباء القاتل و فقط,
منذ  واأوبئة  مر�س  اأزمة  نعي�س  نحن  والواقع 
يوم  ال  مل  �سهر  كل  االآالف  ويغادرنا  زمن, 

بحوادث �سري اأو انفلونزا مو�سمية.
وال�سقاء  العامل  نهاية  لي�ست  كورونا  مبعنى 
كوفيد19  ان  له,فالواقع  روج  كما  االأبدي 
والتكنولوجيا متالزمتني لالأخريتني نف�س االأثر 
ان مل نقل اال�ستخدام فكما كانت التكنولوجيا 

من  له   19 كوفيد  كذلك  حدين  ذو  �سالح 
, ان نظرنا  االيجابيات ما ال يعد وال يح�سى 

لها بعني املثقف والفقيه واخلبري والعاقل.
وهنا نعود لنقول كورونا جاءت لتوحد الب�رشية 
ال لتفرقتها ولتلم �سمل االأ�رشة الواحدة بعدما 
هدمت و�سائل االعالم القدمية منها واجلديدة 
الوجود االأ�رشي واللمة العائلية حيث �سار يف 
االأفراد  بقية  عن  مبعزل  يعي�س  الفرد  ظلها 
وبتنا داخل االأ�رشة الواحدة كالذرات املنف�سلة 
مبعنى اأ�سح خلقت التكنولوجيا ببيوتنا العزلة 
على  ويق�سي  كوفيد19  لياأتي  االجتماعية. 
وروحها  اأركانها  للعائلة  ويعيد  احلاجز  هذا 
ونطمئن  البع�س  بع�سنا  نهاتف  جعلنا  ,حيث 
خالفاتنا  ذلك  يف  متنا�سني  احوالنا,  عن 
عبق  من  �سورة  بذلك  مقدمني  وم�ساحناتنا 
اأ�سالة   على  طياتها   بني  حتكي   املا�سي 
الوباء  وحدنا  اذ  الع�سور,  مر  على  ال�سعوب  
لدرجة بتنا ندعو لنجاة االن�سانية بغ�س النظر 
عن اخلالفات يف الدين واللغة واجلن�سية وبات 

فكرنا ينح�رش يف كيفية ا�ستثمار حياتنا , وكان 
اختبارا ربانيا جعلنا ندرك قيمة الوقت والنعم 

التي كانت لدينا. ا
هي عادات وتقاليد ا�سمحلت فينا ونحن على 
,كما  الإحيائها  الف�سل  للوباء  ,كان  احلياة  قيد 
فوائد  من  االأخرى  هي  ن�سيب  لالأر�س  كان 
يف  انخفا�س  االأخرية  �سهدت  اأين  اجلائحة 

ن�سبة التلوث الذي كنا �سببا يف ات�ساعه
اجتمع  اأين  �سبابنا  يف  اخلري  بدرة  لربوز  ويد 
املعوزة  للعائالت  امل�ساعدة  يد  لتقدمي  الكل 
بحق  االن�سانية  ملمار�سة  فر�سة  كانت  ومنه 
يلفها  ا�ستثنائية  اأجواء  يف  الواقع,  اأر�س  على 
اأجواء  غابت  وان  حتى  والتكافل  الت�سامن 
رم�سان  ك�سهر  الدينية  املنا�سبات  بع�س 
اأنها  اإال   , املعتادة  املبارك   الفطر  وعيد 
اأتت بظروف خمتلفة مغايرة خلقت روح وقيم 
جديدة عززت من مفهوم الوحدة واأكدت مرة 
علونا  مهما  بيننا  فرق  ال  �سوا�سية  اأننا  اأخرى 
جرثومة  اأمام  ومنا�سبنا  �سهاداتنا  وتعددت 

الكل  رك�س  باملجهر  ترى  ال  تكاد  �سغرية 
لتحرير البالد من غزوة كان كوفيد 19 القائدة 
لها ,يف ملحمة اأ�سطورية ت�سارك العامل اأجمع 
معالج  طبيب  بني  اأدوارهم  اختلفت  لتقدميها 
ب�سيط  �سبل عالج, ومواطن  يبحث عن  واأخر 
معلومة  يقدم  الأ�ستاذ  و�سوال  كمامة  يخيط 
والكل  ...الخ,  والوقاية  العدوى  عن  و�رشحا 

مبن�سبه �سارك .
دخوله  منذ  ح�سد  وباء  كوفيد19  ويبقى 
م�ستعمرا منذ حوايل 3 اأ�سهر واأكرث الكثري وما 
هو قادم قد يكون اأكرث حقيقة ال ميكن نكرانها 
وال  اأف�سل  هو  ما  قدم  اأنه  غري  وال جتاهلها, 
ميكننا جتاهل ذلك, فهل يا تراها كورونا نعمة 

ام نقمة؟
�سوؤال يطرح نف�سه باإحلاح من اأ�سهر ت�ساربت 
والواقع  االأقاويل  وتعددت  الت�رشيحات  حوله 
انه �سالح ذو حدين له من ال�سلبيات نقم  ولنا 

فيه من االيجابيات نعم.

 جمموعة موؤلفني
عر�ض: �شارة عبد العزيز – 

باحثة يف العلوم ال�شيا�شية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

اأخذ  الذي  التوتر  ذلك  خ�سم  ويف 
ال�سادر  التقرير  ياأتي  عدة,  اأبعاًدا 
االأمن  مركز  عن   2020 ماي   7 يف 
»التاآزر  بعنوان  اجلديد  االأمريكي 
التاأثري  عمليات  مكافحة  اخلطري.. 
ليوؤكد  والرو�سية«  ال�سينية  الرقمي 
حقيقة مفادها اأن ت�ساعد التوتر بني 
كل من الواليات املتحدة االأمريكية 
مزيد  نحو  يدفع  ما  غالبًا  وال�سني, 
بكني  بني  والتعا�سد  التعاون  من 
التعاون  هذا  باأن  علًما  ومو�سكو؛ 
ياأخذ العديد من االأ�سكال؛ فقد دفع 
التقرير ب�رشدية اأن التدخل الرو�سي 
يف االنتخابات االأمريكية لعام 2016 
واإمنا  مل يكن عماًل رو�سًيّا منفرًدا, 
مت مب�ساعدة �سينية من خالل تبادل 

املعلومات واالأدوات امل�سرتكة.
االأمناط  تناول  اإىل  التقرير  يهدف 
الرقمي  التاآزر  لذلك  املختلفة 
يحاول  كما  واأدواته,  واأهدافه 
امل�ستقبلية  االأمناط  باأهم  التنبوؤ 
من  التي  الرقمي  والتدخل  للتاأثري 
املتوقع اأن ت�سنها الدولتان. واأخرًيا 
جمموعة  بتقدمي  التقرير  يختتم 
اأخذها  ميكن  التي  التو�سيات  من 
الدول  جانب  من  االعتبار  يف 
التاآزر  ملواجهة  الدميقراطية 

الرقمي بني كل من ال�سني ورو�سيا.

اأهداف م�شرتكة للتاأثري 
الرقمي

اأبرز التقرير اأن ال�سيا�سة اخلارجية 
وجدت  قد  ورو�سيا  ال�سني  من  لكل 
يف الف�ساء ال�سيرباين �سالتها لت�سكيل 
الغربي  العامل  بني  التناف�س  مالمح 
وعامل  الدميقراطية  بتوجهاته 
اال�ستبدادية.  حكمه  ب�سيغة  ال�رشق 

دليل  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
ملمو�س ي�سري اإىل اأن بكني ومو�سكو 
االإعالمية  عملياتهما  تن�سقان 
فاإن  �رشيح,  ب�سكل  واملعلوماتية 
حول  وامل�سالح  االأهداف  وحدة 
الق�سايا ويف املناطق اال�سرتاتيجية 
اإىل  تدفعهما  اأن  بد  ال  امل�سرتكة 
امل�سرتك؛  التن�سيق  ذلك  اإحداث 
االأهداف  تلك  اأهم  تتمثل  حيث 
واملوؤ�س�سات  املعايري  تقوي�س  يف 
واإ�سعاف  الليربالية,  الدميقراطية 
وال�رشكاء  احللفاء  بني  التما�سك 

الدميقراطيني.
لل�سني  الرقمي  التاأثري  ياأتي  كما 
م�سرتكة  برغبة  مدفوًعا  ورو�سيا, 
يف تقوي�س النفوذ العاملي للواليات 
اإبراز  االأمريكية. وحماولة  املتحدة 
وال�سينية,  الرو�سية  املواقف  ودعم 
من�سات  ا�ستغالل  خالل  من 
دعم  حل�سد  االجتماعي  التوا�سل 
وت�سكيل  ملواقفهما,  امل�ستخدمني 
لهما,  املواتية  املعلومات  بيئة 
املنتقدين,  �سمعة  ت�سويه  وكذلك 

وتعميق النفوذ من خالل الوكالء.

اأدوات التاأثري الرقمي

منهجيات  تناول  على  التقرير  ز  رَكّ
ال�سيني  الرقمي  التاأثري  واأدوات 
اأ�سار  حيث  امل�سرتك؛  والرو�سي 
اإىل اأن الدولتني قد اتخذتا م�سارات 
والتدخل  التاأثري  الإحداث  خمتلفة 
الرقمي على مدى ال�سنوات العديدة 
وحدة  فاإن  ذلك  ورغم  املا�سية. 
ب�سكل  منهما  كاًلّ  تدفع  االأهداف 
االآليات  من  التعلم  اإىل  باآخر  اأو 
الطرف  ي�ستخدمها  التي  واالأدوات 
بينهما؛  التن�سيق  وتعزيز  بل  االآخر, 
يف  متزايد  تقارب  اإىل  يوؤدي  ما 

جهود التاأثري الرقمي.
وبوجه عام, ت�ستخدم كل من ال�سني 
ورو�سيا يف اإحداث التدخل والتاأثري 
التي  االأدوات  الرقمي جمموعة من 

ت�سمل ما يلي:

ناقل  وهو  املبا�رش,  االإعالن   .1
مهم حلمالت الت�سليل املعلوماتي؛ 
ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات  يتم  حيث 
ال�سني  االإعالنية من جانب كل من 
وتاأثري  انت�سار  لزيادة  ورو�سيا 
حمالت الت�سليل يف اخلارج, وكذلك 
يف التاأثري على ال�رشديات املنت�رشة 
املنتمية  ال�ستات  جمتمعات  داخل 
اإليهما, وخا�سًة املوجودة يف الدول 

الدميقراطية.
ويف حني, ت�ستخدم ال�سني االإعالنات 
الأكرب  امل�سللة  املعلومات  لن�رش 
تثبيت  يتم  حتى  ممكنة  جمموعة 
�رشدياتها؛ فاإن ا�سرتاتيجية االإعالن 
الرو�سية غالبًا ما ت�ستهدف قطاعات 
حمددة للغاية من املجتمع. وترتبط 
حمالت االإعالنات الرقمية ال�سينية 
بق�سية  مبا�رًشا  ارتباًطا  االأغلب  يف 
ت�سارك فيها بكني, اأما يف احلمالت 
مو�سكو  تكون  ما  فغالبًا  الرو�سية, 

بعيدة عن االأ�سواء. 
2. ا�ستغالل املنابر املوثوقة: حيث 
املجتمع  موؤ�س�سات  ا�ستغالل  يتم 
املدين واملنظمات الدولية من قبل 
ملحاولة  وال�سني,  رو�سيا  من  كل 
والقواعد  املعايري  على  االلتفاف 
اأكرث  بيئات  خلق  اأجل  من  الدولية 
الوقت  ويف  لتكتيكاتهما.  تقباًل 
و�سائل  من�سات  ا�ستغالل  يتم  ذاته, 
خالل  من  االجتماعي  التوا�سل 
االآلية واملت�سيدين. ويف  احل�سابات 

ا�ستغالل  على  ال�سني  تركز  حني 
يتم  الداخل؛ حيث  االأدوات يف  تلك 
باعتبارها  بكني  ل�سورة  الرتويج 
على  تركز  رو�سيا  فاإن  قوة عظمى, 
تزييف  بهدف  اأكرب,  بقدر  اخلارج 
واخللط  العاملية  املعلومات  بيئة 
ما  وهو  واالأكاذيب,  احلقائق  بني 
اال�ستقرار  عدم  من  حالة  يخلق 
واملوؤ�س�سات  املدين  املجتمع  يف 

الدميقراطية.
واأدوات  التحتية  البنية  ن�رش   .3
التاأثري: تعمل كل من رو�سيا وال�سني 
الرتاجع  عمليات  ت�سهيل  على 
ت�سدير  طريق  عن  الدميقراطي 
التي  والربامج  القمعية  االأدوات 
�سواء  الرقمي,  للتاأثري  راها  طَوّ
داخلًيّا اأو خارجًيّا. وكذلك التدريب 
للجهات  امل�سورة  وتقدمي  املبا�رش 
احلكومية االأجنبية لتعزيز �سيطرتها 
الرقمي  التاأثري  حمالت  خالل  من 
يزيد  الذي  االأمر  وهو  الفعالة, 
وغريها  احلكومات  و�سول  اإمكانية 
جميع  يف  الفاعلة  اجلهات  من 
واالأدوات  النماذج  اإىل  العامل  اأنحاء 
اإجراء  على  ت�ساعد  التي  واخلربات 
حمالت التاأثري الرقمي اخلا�سة بها 
حملًيّا, وهو ما يزيد حالة الت�سو�س 
جهود  ويجعل  الرقمي,  الف�ساء  يف 

ال�سني ورو�سيا اأكرث فاعليًة.
�رشكات  على  الرقابة  فر�س   .4
اإن  االجتماعي:  التوا�سل  مواقع 

خا�سًة  اال�ستبدادية,  احلكومات 
من  اال�ستفادة  على  قادرة  ال�سني, 
اإمكانات ال�سوق يف بلدانها والت�سابك 
الدميقراطيات  مع  االقت�سادي 
و�سلوك �رشكات  تف�سيالت  لت�سكيل 
التوا�سل االجتماعي. وعادًة  مواقع 
كاأداة  القانون  ا�ستخدام  يتم  ما 
التوا�سل  �رشكات  حلظر  �رشعية 
من  موؤقًتا  االأمريكية  االجتماعي 
عرب  املحلية  م�ساحاتها  يف  العمل 
تلك  على  ال�سغط  ثم  االإنرتنت, 
الذي  املحتوى  الإزالة  ال�رشكات 
يدعم الن�سطاء واحلركات ال�سيا�سية 
حدودها,  داخل  االجتماعية  اأو 
فت�ستخدم مو�سكو اأداة الرقابة على 
ال�رشكات الإدارة ال�رشديات التي يتم 
ن�رشها داخل حدودها, بينما يحاول 
احلزب ال�سيوعي ال�سيني اال�ستفادة 
من الرقابة لت�سكيل �سورته الدولية 

على نطاق اأو�سع.

منهجيات التاآزر اخلطر

على الرغم من االختالفات املهمة 
يف  ورو�سيا  ال�سني  من  كل  بني 
واأدوات وجمموعة اجلهات  اأ�ساليب 
يف  ال�رشيكة  واملوؤ�س�سات  الفاعلة 
الرقمي,  والتدخل  التاأثري  اأن�سطة 
جهود  تكون  اأن  املرجح  من  فاإن 
كلتا  بها  تقوم  التي  الرقمي  التاأثري 
وذلك  ا؛  بع�سً بع�سها  يعزز  الدولتني 

على النحو التايل:
النهج  خالل  من  االأثر  تعظيم   .1
نهج  اأن  من  الرغم  على  التكاملي: 
منها  كال  اأن  يبدو  ورو�سيا  ال�سني 
غري  واأنهما  االآخر  عن  خمتلف 
يعطي  مًعا  تكاملهما  فاإن  من�سقني, 
تاأثرًيا اأكرب على الدول الدميقراطية 
كانا  لو  االأمر  عليه  يكون  قد  مما 
كاأن  يبدو  االأمر  اإن  بل  مبفردهما 
للعمل  تكتيكًيّا  تق�سيًما  هناك 
من  رو�سيا  ت�سعى  حيث  بينهما؛ 
اإىل  املعلوماتي  الت�سليل  حمالت 
تقوي�س ثقة املواطنني باملوؤ�س�سات 

بيئة  وخلق  املنتخبة,  واحلكومات 
التمييز  ال ي�ستطيع فيها املواطنون 
زائف.  هو  وما  حقيقي  هو  ما  بني 
وهنا ياأتي دور بكني التي تعمل على 
تر�سيخ البدائل االإيجابية من خالل 
اأولوية  حول  الر�سائل  من  تر�سانة 
التكنولوجيا ال�سينية, وقدرة ال�سني 

على قيادة اال�ستجابة العاملية.
عدد  هناك  ال�رشدية:  ت�سخيم   .2
تتداخل  التي  احلاالت  من  متزايد 
والرو�سية؛  ال�سينية  الروايات  فيها 
الر�سائل؛  هذه  تاأثري  يزيد  ما 
ت�سخيم  على  الكرملني  يعمل  حيث 
مبا  بكني,  يف  املرغوبة  الر�سائل 
ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  ي�ساعد 
بني  الفا�سلة  اخلطوط  طم�س  على 
ويقوم  والدعاية احلكومية,  االأخبار 
بدورهم  ال�سينيون  الدبلوما�سيون 
على  املحتوى  لهذا  بالرتويج 
و�سائل  على  ال�سخ�سية  �سفحاتهم 
التوا�سل االجتماعي. كما اأنه توجد 
و�سائل  اأن  على  الدالئل  من  العديد 
الدبلوما�سية  واملوؤ�س�سات  االإعالم 
اأقامت  قد  والرو�سية  ال�سينية 
اإن�ساء نظام  عالقات تكاملية لدعم 
الذي  لذلك  متاًما  بديل  معلوماتي 
بحيث  الغربية  الدول  عليه  ت�سيطر 
كافة  يف  الت�سكيك  خالله  من  يتم 

احلقائق.
3. اإ�سفاء ال�رشعية على عملية تغيري 
املحافل  ا�ستغالل  يتم  املعايري: 
االأطراف,  املتعددة  واملوؤمترات 
لتقوم كل من ال�سني ورو�سيا ب�سكل 
القواعد  تغيري  مبحاولة  م�سرتك 
التدفق  حتكم  التي  واملعايري 
فاإنهم  ثم,  ومن  للمعلومات.  احلر 
بنية  تغيري  حماولة  مًعا  ي�ستهدفون 
من  ل�ساحلهم  العاملية  املعلومات 
خالل اإ�سفاء ال�رشعية على عمليات 
الداخل,  يف  االإنرتنت  حريات  قمع 
مع اال�ستمرار يف ا�ستغالل االنفتاح 
الواليات  يف  الرقمية  للبيئة  الن�سبي 

املتحدة والدميقراطيات االأخرى
. . .

التاآزر اخلطر:

تاأثري �لتعاون �ل�سيني �لرو�سي يف �لتناف�س �لرقمي �لعاملي
يبدو اأن تاأثريات فريو�ض كورونا امل�شتجد على ال�شاحة العاملية ل تنتهي؛ فارتباًطا بالتاأثريات املبا�شرة على العوملة، اأدت املناف�شة على قيادة ال�شتجابة 

العاملية يف مواجهة الفريو�ض اإىل ا�شتعال حرب الت�شليل املعلوماتي املتبادلة بني كل من ال�شني والوليات املتحدة الأمريكية حول اأ�شل الفريو�ض. 

م�ساهمات
اجلزء 01
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تقرير الإعالمية :
نعمه الأ�سطل

اعتقال الن�ساء والفتيات 
الفل�سطينيات

من  �أكرث  �ل�صهيوين  �لعدو  �عتقل 
�لعام  منذ  فل�صطينية  �مر�أة   13,000
ت�صتمر   ,2019 �لعام  وخالل   ,1967
�لن�صاء  باعتقال  �الحتالل  قو�ت 
من  �صو�ء  �لفل�صطينيات,  و�لفتيات 
�حلو�جز  عبورهّن  �أثناء  �أو  �ل�صارع 
مع  لياًل,  منازلهّن  �قتحام  بعد  �أو 
لرتهيب  بولي�صية  كالب  ��صطحاب 
�ملنزل.  حمتويات  وتدمري  �لعائلة 
�الحتالل  يقوم  �العتقال  وعند 
�أيديهن  وتقييد  عيونهن  بتع�صيب 
د�خل  وو�صعهن  ظهورهن,  خلف 
�أثناء  ويتعر�صن  �لع�صكرية,  �جليبات 
ذلك للتعذيب و�صوء �ملعاملة. �عتُقلت 
 2019/10/31 بتاريخ  جر�ر  خالدة 
عنها  �الإفر�ج  من  �صهور  ثمانية  بعد 
�صهر�ً,  ل20  د�م  �إد�ري  �عتقال  من 
�لكائن  منزلها  �لعدو  �قتحم  حيث 
�لتا�صعة  �ل�صاعة  حو�يل  �لبرية  يف 
ملع�صكر  خالدة  �لقوة  نقلت  �صباحاً, 
وتقييد  عينيها  تع�صيب  بعد  عوفر 
ثم  من  تفتي�صها,  جرى  حيث  يديها, 
نُقلت  وبعدها  لال�صتجو�ب  خ�صعت 
يف  ه�صارون  �صجن  �إىل  بالبو�صطة 
ظروف �صعبة, حيث قبعت ما يقارب 
نقلها جمدد�ً ملركز  �أيام قبل  �لثالثة 

خ�صعت  حيث  �مل�صكوبية  حتقيق 
لعدة جل�صات حتقيق لتُنقل �إىل �صجن 
�لد�مون  �صجن  �إىل  ثم  ومن  ه�صارون 
حيث ما ز�لت تقبع هناك. �أما د. ود�د 
بتاريخ  �عتقالها  جرى  فقد  برغوثي, 
2019/9/1 �أي بعد �أ�صبوع من �عتقال 
عوفر  ملعتقل  ونُقلت  ق�صام,  جنلها 
لها  ووجهت  ��صتجو�بها,  جرى  حيث 
�لنيابة �لع�صكرية الئحة �تهام تت�صمن 
�لتو��صل  "�لتحري�ض" على موقع  بند 
فرتة  و�أثناء  "في�صبوك",  �الجتماعي 
توقيفها, نُقلت د. ود�د ملركز حتقيق 
�ملخابر�ت  عمدت  حيث  �مل�صكوبية 
ق�صام  جنلها  جعل  على  �ل�صهيونية 
وذلك  �لزجاج  خلف  من  ي�صاهدها 
بهدف �ل�صغط عليه, وقام �ملحققني 
و�لدته  باإخ�صاع  ق�صام  بتهديد 
بهدف  ذلك  وكّل  �لع�صكري,  للتحقيق 
منه.  �العرت�فات  ونزع  عليه  �ل�صغط 
�أفرجت حمكمة �الحتالل عن د. ود�د 
�لربغوثي بتاريخ 2019/9/16 ب�رشط 
�حلب�ض �ملنزيل يف منطقة )ج( وكفالة 
�ألف دوالر  40000 �صيقل مايعادل 12 
بغر�مة  ُحكمت  والحقاً   , �أمريكى 
�أمريكى  دوالر   6000- �صيقل   20000

,و�كتفاء مبدة �العتقال.

ا�ستهداف طالبات اجلامعات 
الفل�سطينية

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ض  قام 
طالبات  با�صتهد�ف  �الأخرية  �الآونة 

�عتقالهن  خالل  من  �جلامعات 
�عتقالهن  جرى  حيث  بهن,  و�لتنكيل 
ونُقلن  �لليل,  من  متاأخرة  �صاعات  يف 
ملر�كز �لتحقيق و�لتوقيف �ملختلفة, 
حيث تعر�ض بع�صهن للتعذيب �ل�صديد 
�ملخابر�ت  حمققي  �أيدي  على 

�ل�صهيونية.
لطالبات  �الحتالل  ��صتهد�ف  �إن 
�الأ�صا�صي  حقهن  ينتهك  �جلامعات 
م�صريتهن  يعيق  باعتباره  �لتعليم  يف 
باالإ�صافة  و�الأكادميية,  �لتعليمية 
لو�ئح  بتقدمي  يقوم  �الحتالل  �أن  �إىل 
�لطالبي  تتعلق بعملهن  �تهام بحقهن 
للحق  و��صح  �نتهاك  يف  �لنقابي, 
�الأ�صا�صي باالنتماء �ل�صيا�صي �ملكفول 
و�ملعاهد�ت  �ملو�ثيق  مبوجب 

�لدولية.

الطالبة مي�ش اأبو غو�ش -  
جامعة بريزيت -  �سنة رابعة

غو�ض  �أبو  مي�ض  �الحتالل  �عتُقل 
بعد   ,2019/8/29 بتاريخ  منزلها  من 
�قتحام منزلها بعدد كبري من �جلنود 
تفتي�ض  مت  حيث  �لبولي�صية,  و�لكالب 
�أجهزة  وم�صادرة  �ملنزل  وتخريب 
نقلها  ومت  متنقلة,  وهو�تف  حا�صوب 
ثم  ومن  �لع�صكرية  للجيبات  بوح�صية 
�إىل حاجز قلنديا �لع�صكري, ثم نُقلت 
حيث  �مل�صكوبية  حتقيق  مركز  �إىل 
و�جل�صدي  �لنف�صي  �لتعذيب  �صهدت 
�ل�صهر,  عن  تزيد  ملدة  �لقا�صي 

تعر�صت خاللها ل�صتى �أنو�ع �لتعذيب 
�ل�صديدين,  و�جل�صدي  �لنف�صي 
وحرمت �أثناء فرتة �لتحقيق �لع�صكري 
�خلا�صة,  �ل�صحية  �الحتياجات  من 
حيث حرمت من �لفوط �ل�صحية ومل 
ومل  �ليوم,  طو�ل  و�حدة  �صوى  تتلق 
��صتخد�م  �أو  باال�صتحمام  لها  ي�صمح 
وبناًء  �ملحققني  من  باإذن  �إال  �حلمام 

على رغبتهم.
بعد �نتهاء فرتة �لتحقيق �لقا�صي �لذي 
تعر�صت له, قدمت بحقها الئحة �تهام 
�أن�صطة طالبية  تت�صمن م�صاركتها يف 

و�لتن�صيق ملخيم �صيفي.

- الطالبة �سماح جرادات - 
جامعة بريزيت - خريجة

بتاريخ  جر�د�ت  �صماح  �عتُقلت 
�لبرية  يف  منزلها  من   2019/9/7
حيث  �صباحاً,   3:00 �ل�صاعة  حو�يل 
بقيود  يديها  بتقييد  �الحتالل  قام 
ونقلت  عينيها,  وتع�صيب  حديدية 
مركز  �إىل  ثم  ومن  جي�ض  ملع�صكر 
جرى  حيث  �مل�صكوبية  حتقيق 
يوم   22 يقارب  ملا  معها  �لتحقيق 
و�صوء  للتنكيل  خاللها  تعر�صت 
�ملحققني  كان  حيث  �ملعاملة, 
�لكر�صي  يف  يديها  بتقييد  يقومون 
للخلف �أثناء جل�صات �لتحقيق, وكانت 
مكتب  د�خل  �لطعام  وجبات  تاأكل 
��صرت�حات  تتعدى  ومل  �لتحقيق 
وكانت  قليلة,  دقائق  �صوى  �لوجبات 

غرفة �لتحقيق باردة جد�ً. تعر�صت 
خالل  من  �لنف�صي  للتعذيب  �صماح 
�لع�صكري,  بالتحقيق  تهديدها 
وعمد �ملحققني على جعلها ت�صاهد 
�لزجاج,  خلف  من  �آخرين  معتقلني 
من  و�ل�صتم  لل�رش�خ  وتعر�صت 
�لنوم  من  وحرمت  �ملحققني,  قبل 
بحق  �تهام  الئحة  قدمت  و�لر�حة. 
بالعمل  تتعلق  بنود  تت�صمن  �صماح 
�جلامعة.,  د�خل  و�لنقابي  �لطالبي 
�ملو�فق  �الأربعاء  يوم  عنها  �أفرج 
ت�صعة  م�صى  بعد    2020/06/03

�أ�صهر على �عتقالها .

الطالبة �سذى ح�سن - جامعة 
بريزيت - �سنة رابعة

بتاريخ  �صذى  �لعدو�ل�صهيوين  �عتقل 
2019/12/12 حو�يل �ل�صاعة �لثانية 
�صذى مت  على  �لتعرف  بعد  �صباحاً, 
قّيدو�  ثم  دقيقاً  تفتي�صاً  تفتي�صها 
�الأمام  �إىل  حديدية  بقيود  يديها 
وهناك  بنيامني,  ملع�صكر  ونُقلت 
لغرفة بقيت  و�أدخلوها  غّمو� عينيها 
�ليدين ومغماه  فيها ل�صاعات مقيدة 
�لعينني. ومن ثم جرى نقلها ملعتقل 
لتنقل  ��صتجو�بها  جرى  حيث  عوفر 
ثم  ومن  ه�صارون  ل�صجن  بعدها 

ل�صجن �لد�مون حيث تقبع �الآن.
�صدر �أمر �عتقال �إد�ري بحق �صذى 

للتجديد  قابلة  �أ�صهر  ثالثة  ملدة 
بادعاء   ,2020/3/11 بتاريخ  تنتهي 
جامعة  يف  طالبية  نا�صطة  �أنها 

بريزيت.

الطالبة لني عو�ش - جامعة 
بولتكنيك فل�سطني - �سنة 

رابعة

منزلها  من  عو�ض  لني  �عتُقلت 
بتاريخ  �خلليل  �أمر  بيت  يف  �لكائن 
منزل  �قتحام  بعد   2020/2/25
حيث  مبحتوياته,  و�لعبث  عائلتها 
��صتولت �لقوة �ملقتحمة على �أجهزة 
حا�صوب وهو�تف نقالة, وجرى نقل 
لني �إىل مركز ع�صيون, ثم �إىل �صجن 
حول  ��صتجو�بها  وجرى  ه�صارون, 
ن�صاطها �لطالبي يف �جلامعة. قررت 
حمكمة �لعدو �لع�صكرية يوم �لثالثاء 
بكفالة  لني  عن  �الإفر�ج   2020/3/3
�صيقل,   20000 قيمتها  ثالث  طرف 
�إىل  باالإ�صافة  �صيقل,   1500 وغر�مة 
�لتز�مها بح�صور جل�صات �ملحاكمة. 
من  عز�م  بيان  �الأ�صرية  �أن  يذكر 
�لعيزرية �عتُقلت بتاريخ 2017/3/11 
جامعة  يف  بكالوريو�ض  طالبة  وهي 
�لثالثة  ب�صنتها  �ملفتوحة  �لقد�ض 
 40 ملدة  وُحكمت  �رشيعة,  تخ�ص�ض 
يف  �لطالبات  �أقدم  وتعترب  �صهر�ً, 

�صجون �لعدو �الإ�رش�ئيلي...
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ل زال جي�ش الحتالل ال�سهيوين م�ستمر يف انتهاك حقوق املراأة الفل�سطينية، حيث حتتجز يف �سجونها 39 امراأة 
فل�سطينية، مبا فيهن 8 جريحات، 12 مري�سة، 16 اأ�سرية اأم، و4 ن�ساء رهن العتقال الإداري دون تهمة اأو حماكمة، 
كما ومتار�ش بحقهن خمتلف اأنواع التعذيب اجل�سدي والنف�سي. مل ت�سَلم الأم الفل�سطينية من بط�ش العدو، حيث 
يعتقل الحتالل يف �سجونهم 16 اأ�سرية اأم ملا يقارب 50 من الأبناء والبنات، بع�سهم اأطفال مغيبون عن اأمهاتهم، ل 
ي�ستطيعون روؤيتها اأو احلديث معها �سوى مرة اأو مرتني �سهريًا من خالل زيارتها يف ال�سجن، وذلك من خلف زجاج 

حمكم وعرب الهاتف، واأحيانًا بعد تقدمي طلب خا�ش مل�سلحة ال�سجون، يتم ال�سماح لالأطفال دون �سن الثامنة 
بالدخول لزيارة اأمهاتهم من جهة الأ�سرية مما ميّكنهم من مالم�سة اأمهاتهم، وذلك يف اآخر ع�سر دقائق فقط من 

زيارة مدتها 45 دقيقة ،تقبع الأ�سريات يف �سجن الدامون الذي يقع داخل الأرا�سي املحتلة عام 1948، مبا يخالف 
اتفاقية جنيف الرابعة التي حتظر نقل ال�سكان من الأرا�سي املحتلة. وتعاين الأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن 

الدامون الإ�سرائيلي من ظروف قا�سية و�سعبة حيث يفتقر ال�سجن لأدنى مقومات احلياة الإن�سانية.

اعتقال املاجدات الفل�سطينيات

اأ�صريات فل�صطني.. ومعاناتهم يف �صجون  العدو ال�صهيوين

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

االحتالل يتعمد ا�صتهداف طلبة الثانوية العامة فرتة االمتحانات
للدر��صات  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  �أكد 
يو��صل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  بان 
يف  ويتفنن  �لفل�صطينيني  بحق  جر�ئمه 
وتدمري  عليهم,  و�لتنغي�ض  �إيذ�ئهم, 
م�صتقبل �بنائهم, حيث يتعمد ��صتهد�ف 
�المتحانات  �لعامة فرتة  �لثانوية  طلبة 
حلرمانهم من �إكمال تعليمهم . و�أو�صح 
“�أ�رشى فل�صطني” بان �الحتالل �عتقل 
�لثانوية  �متحانات  بدء  منذ  خالل 
 7 باأيام  وقبلها  �جلاري  للعام  �لعامة 

لتقدمي  ي�صتعدون  كانو�  �لطالب  من 
من  وحرمهم  �لنهائية,  �الختبار�ت 
ليزيد  )�لتوجيهي(  �متحانات  تاأدية 
جر�ء  �صعبنا  علي  �ملرت�كمة  �الأعباء 
جر�ئم �الحتالل �مل�صتمرة , هذ� عد� 
�ل�صهور  خالل  �لع�رش�ت  �عتقال  عن 
�لثانوية  مرحلة  يف  هم  ممن  �ملا�صية 
�إىل  فل�صطني”  “�أ�رشى  �أ�صار  �لعامة. 
�الأيام  خالل  �عتقل  �الحتالل  �أن 
�لقدومي”  “مو�صى  �لطالب  �ملا�صية 

عماد  “�أمني  و  مقبل”  زهري  و”جمد 
�خلليل,  مدينة  من  وهم  �ل�صليبي” 
من  عدو�ن”  نبيل  “حممود  و�لطالب 
قرية فرعون جنوب طولكرم, و”حممد 
عماد �صعابنة” من قرية فحمة ق�صاء 
�أبو  عاهد  حممود  و  جنني,  مدينة 
وهما  بكر”  �أبو  ب�صام  و”نا�رش  بكر” 
جنني.  غرب  جنوب  يعبد  بلدة  من 
وبني �لباحث “ريا�ض �الأ�صقر” �لناطق 
من  �ملئات  بان  للمركز  �الإعالمي 

�صنوياً  يتقدمون  و�الأ�صري�ت  �الأ�رشى 
�ل�صجون  د�خل  �لتوجيهي  المتحانات 
�خلارج  يف  تقدميها  من  حرمو�  كانو� 
�إد�رة  ت�صع  بينما  �العتقال,  ب�صبب 
�ل�صجون عر�قيل متعددة للحيلولة دون 
تقدمي �أعد�د من �ال�رشى لالمتحانات 
بان  �الأ�صقر  و�أ�صاف   . �لق�صبان  خلف 
م�صتقبل  تهديد  عن  عو�صا  �الحتالل 
تز�مناً  باعتقالهم  �لطالب  هوؤالء 
فان  �لنهائية,  �المتحانات  موعد  مع 

على  حقيقياً  خطر�ً  ي�صكل  �عتقالهم 
كورونا  جائحه  �نت�صار  ظل  حياتهم يف 
�لتي  و�خلوف  �لقلق  حالة  من  ليزيد   ,
تعي�صها عائالتهم يف ظل هذه �لظروف 
مالحقة  �الأ�صقر  و�عترب   . �ال�صتثنائية 
يف  حقهم  من  وحرمانهم  �لطالب 
�لتعليم ي�صكل خرًقا للعديد من �ملو�ثيق 
خا�صة  �لدولية,  و�الأعر�ف  و�لقو�نني 
تلك �ملتعلقة باحلق يف �لتعليم ال�صيما 
�ملادة )94( من �تفاقية جنيف �لر�بعة, 

وكذلك بع�ض �ملو�د �لو�ردة يف �لف�صل 
�لثالثة.  جنيف  �تفاقية  من  �خلام�ض 
ودعا �الأ�صقر �ملوؤ�ص�صات �لدولية وفى 
حلماية  �لتدخل  �ليون�صكو  مقدمتها 
�إجر�ء�ت  من  �لفل�صطينيني  �لطالب 
�الحتالل �لتع�صفية بحقهم وعلى ر�أ�صها 
يف  حقوقهم  من  وحرمانهم  �العتقال 
على  و�ل�صغط  �جلاد  و�لعمل  �لتعليم, 
�صلطات �الحتالل الإطالق �رش�ح كافة 

�لطالب من �ل�صجون .

اجلزء 01



نادى الأ�سري الفل�سطينى
 

تظهر  بد�أت  �لأخرية  �لآونة  يف 
و�ضعه  تفاقم  �إىل  ت�ضري  �أعر��ض 
�إد�رة  تكتفي  ذلك  ومقابل  �ل�ضحي، 
باإعطائه �مل�ضكنات،  �ضجون �لحتالل 
متابعة  �أي  دون  للدم،  مميعة  و�أدوية 
مطالباته  رغم  �ل�ضحية،  حلالته  جدية 
�أن  �إىل  �لأ�ضري  نادي  ولفت  �ملتكررة. 
2010م،  عام  منذ  و�ملعتقل  غنيمات 
�أية  من  �عتقاله  قبل  يُعاين  يكن  مل 
م�ضاكل �ضحية، حيث بد�أت تظهر عليه 

�ضنو�ت  خم�ض  بعد  �ملر�ض  �أعر��ض 
من  جملة  جّر�ء  وذلك  �عتقاله،  على 
ت�ضتهدف  �لتي  و�لأدو�ت  �ل�ضيا�ضات 
خاللها  من  �لحتالل  �ضجون  �إد�رة 
�ضيا�ضة  و�أبرزها  �لأ�رسى،  �ضحة 
عد�  �لبطيء(،  )�لقتل  �لطبي  �لإهمال 
عن ظروف �لعتقال وبنية �ل�ضجون �لتي 
وتعر�ض  �لأمر��ض،  �نت�ضار  يف  تُ�ضاهم 
خالل  �لتعذيب  �إىل  �ملعتقلني  غالبية 
غنيمات  �أن  �إىل  يُ�ضار  �لتحقيق.  فرتة 
و)20(  �ملوؤبد  بال�ّضجن  و�ملحكوم 
��ضتمر  قا�ٍض  لتحقيٍق  عاماً، تعر�ض 

ملدة )40( يوماً عقب �عتقاله، وخالل 
�عتقاله،  على  �لأوىل  �ضنو�ت  �لثالث 
من  عائلته  �لحتالل  �ضلطات  حرمت 
مرة،  من  �أكرث  �إنفر�دياً  وعزلته  زيارته 

�إ�رس�بات، لإنهاء  وخا�ض خاللها عدة 
عزله و�ل�ضماح لعائلته بزيارته. يُذكر �أن 
لأربعة  �أب  �لأ�ضري غنيمات متزوج  هو 

�أبناء، ويقبع يف �ضجن "رميون".

الثالثاء 09  جوان  2020  املوافـق  ل 17 �سوال  1441ه 11

يعاين من م�ساكل حادة يف القلب

اإدارة �صجون االحتالل توا�صل املماطلة يف 
تقدمي العالج لالأ�صري اإبراهيم غنيمات

اأفاد نادى الأ�سري الفل�سطينى اأن اإدارة �سجون 
الحتالل توا�سل املماطلة يف توفري العالج الالزم 
لالأ�سري اإبراهيم حممد غنيمات )41 عامًا( من بلدة 

�سوريف ق�ساء اخلليل. وقال نادي الأ�سري اإن الأ�سري 
غنيمات ُيعاين من م�ساكل حادة يف القلب، ومنها �سعف 

يف ع�سلة القلب، وهو ينتظر منذ عام اأن جترى له 
عملية لزرع جهاز لتنظيم دقات القلب.

�ل�رسى  �ضوؤون  هيئة  رئي�ض  قال 
قدري  �للو�ء  �لفل�ضطينيني  و�ملحررين 
"م�ضلحة �ضجون �لحتالل  �بو بكر �ن 
بزيارة  �لآن  حتى  للمحامني  ت�ضمح  ل 
�بو  بال�رسطان كمال  باملري�ض  �ل�ضري 
�لقانونية  �جلهود  �ن"  م�ضيفا  وعر"، 
�ملحامني  متكني  �جل  من  متو��ضلة 
على  لالطمئنان  قريبا  زيارته  من 
باأو�ضاع  �ل�ضحي." وفيما يتعلق  و�ضعه 
�بو  �و�ضح  �ضجن هد�رمي،  �ل�رسى يف 

بكر يف حديث لإذ�عة �ضوت فل�ضطني، 
يوم �ل�ضبت �ملو�فق 2020/7/7 ، �نه مت 
��ضتثناء عدد من �ل�رسى من �حلديث 
عقابية،  كاإجر�ء�ت  هاتفيا  ذويهم  مع 
م�ضري� �ىل �نهم ب�ضدد تنفيذ خطو�ت 
�حتجاجية خالل �ل�ضبوع �حلايل، تبد�أ 
من �لمتناع عن �خلروج للفورة و�رجاع 
وجبات �لطعام. ولفت �بو بكر �ىل قرب 
�ىل  �ل�رسى  �هايل  زيار�ت  ��ضتئناف 

�بنائهم يف �ضجن �لنقب.

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

منع املحامني من زيارة االأ�صري 
املري�ض بال�صرطان كمال اأبو وعر

الأ�سرى يف �سجني "عوفر" وجمدو"

نق�ض �صديد يف املالب�ض مع ارتفاع اأعداد املعتقلني

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

1850 حالة اعتقال منذ بداية العام اجلاري

يف  �لأ�رسى  �إن  �لأ�ضري،  نادي  قال 
يعانون  و"جمدو"  "عوفر"  �ضجني 
�ملالب�ض،  يف  �ضديد  نق�ض  من 
ن�ضبة  �رتفاع  مع  ذلك  يتز�من 
�لأ�رسى  �أق�ضام  يف  �ملعتقلني 
�أيار  �ضهر  مطلع  منذ  �ملوقوفني، 
�لأ�ضري،  نادي  و�أ�ضاف  �ملن�رسم. 
��ضتمر�ر توقف زيار�ت عائالت  �إن 
�لأ�رسى، �لتي ت�ضكل �ل�ضبيل �لوحيد 

تفاقم  يف  �ضاهم  �ملالب�ض،  لتوفري 
�أ�ضعار  �رتفاع  �إىل  �إ�ضافة  �لأزمة، 
�ملالب�ض �لتي توفرها �إد�رة �ضجون 
و�لتي  "�لكانينتا"،  يف  �لحتالل 
من  بدلً  �لأ�رسى يف �رس�ئها  يتكبد 
على  يندرج  وهذ�  لهم،  توفرها  �أن 
�لأ�ضا�ضية  �لحتياجات  من  �لكثري 
نادي  طالب  �ل�ضياق،  ويف  لالأ�رسى. 
�إد�رة  �لأ�ضري ب�رسورة �ل�ضغط على 

توفري  �أجل  من  �لحتالل  �ضجون 
لالأ�رسى،  �لالزمة  �لحتياجات 
�لتي  �لإجر�ء�ت  جملة  ووقف 
�لطو�رئ  حالة  �إعالن  مع  �تخذتها 
�لتي  �ملا�ضي  مار�ض  �ضهر  منذ 
�إ�ضايف،  عزل  يف  �لأ�رسى  و�ضعت 
ل�ضمان  بد�ئل  �أي  توفر  �أن  دون 
جملة من �حلقوق،  بل و��ضتخدمت 
من  �ملزيد  فر�ض  يف  �إجر�ء�تها 

�لأ�رسى،  على  �لت�ضييق  �ضيا�ضات 
زيار�ت  بوقف  يتعلق  فيما  ل�ضيما 
رغم  ذلك  و  و�ملحامني،  عائالتهم 
لالأ�رسى  �ل�ضماح  عن  �إعالنها 
�أنها يف  �إل  بالت�ضال مع عائالتهم، 
حمدودة  لفئة  �ضمحت  �لأمر  و�قع 
وحرمت  وب�رسوط،  �لأ�رسى،  من 
من  �لأ�رسى  من  �لعظمى  �لغالبية 

�لتو��ضل مع عائالتهم.

�أكد مركز �أ�رسى فل�ضطني للدر��ضات 
�ضيا�ضة  ي�ضتخدم  �لحتالل  بان 
و�ضائل  من  كو�ضيلة  �لعتقالت 
�لعقاب �جلماعي لل�ضعب �لفل�ضطيني، 
�ر�دته،  وحتطيم  طاقاته  ل�ضتنز�ف 
حيث ر�ضد 1850 حالة �عتقال منذ 
بد�ية �لعام �جلاري . و�أ�ضار "�أ�رسى 
�لعتقالت  �أن  �إىل  فل�ضطني" 
ب�رسى"  "��ضتنز�ف  عملية  �أ�ضحت 
لل�ضعب �لفل�ضطيني وجزء� من حياته  
يوم  مي�ضي  يكاد  ل  حيث  �ليومية، 
 ، �عتقالت  حالت  فيه  وتُ�ضجل  �إل 
للتنكيل  �ملعتقلني  جميع  ويتعر�ض 
�لناطق   . و�لهانة  و�لتعذيب 
"ريا�ض  �لباحث  للمركز  �لإعالمي 

باأن عمليات �لعتقال  �لأ�ضقر" قال 
�ملجتمع  �رس�ئح  كافة  طالت 
�لفل�ضطيني مبا فيها �لأطفال و�لن�ضاء 
و�ملعاقني،  و�ملر�ضى،  و�ملحررين، 
وكبار �ل�ضن، و�لنا�ضطني �حلقوقيني، 
ونو�ب  و�ل�ضيادين،  و�لإعالميني، 
�لف�ضائل  وقادة  �لت�رسيعي  �ملجل�ض 
�لحتياجات  �أ�ضحاب  وحتى 
�أن  �إىل  �لأ�ضقر  و�أ�ضار  �خلا�ضة. 
منذ  �لن�ضاء  بني  �لعتقال  حالت 
حالة   48 �إىل  و�ضلت  �لعام  بد�ية 
فيما   ، قا�رس�ت  بينهن  �عتقال 
�أبوبكر"  �ضهيلة   " �ل�ضيدة  �عتقلت 
لتحقيق  وتعر�ضت  متتالية  مر�ت   4
قا�ضى، بينما و�ضلت حالت �لعتقال 

بينهم  حالة   266 �ىل  �لأطفال  بني 
 10 �أعمارهم  تتجاوز  ل  قا�رسين 
�ضنو�ت فقط . كذلك ر�ضد �لتقرير 8 
حالت �عتقال ل�ضحفيني خالل �د�ء 
عملهم يف تغطيه جر�ئم �لحتالل �أو 
�رتقى  بينما  منازلهم،  مد�همة  بعد 
�لربغوتي"  "نور  �ل�ضهيد  �لأ�ضري 
نتيجة  �ملا�ضي  ني�ضان  �ضهر  خالل 
�ضجن  يف  �ملتعمد  �لطبي  �لهمال 

�لنقب �ل�ضحر�وي .
��ضتمر�ر  "�لأ�ضقر"  و�عترب 
�لعتقالت يعر�ض حياة �لفل�ضطينيني 
�لظروف  هذه  يف  �ل�ضديد  للخطر 
كورونا،  جائحه  ظل  يف  �ل�ضتثنائية 
�جر�ء�ت  �لحتالل  يتجاهل  حيث 

�ل�ضالمة و�لوقاية خالل �لعتقالت، 
�ضبل  لالأ�رسى  يوفر  مل  وكذلك 
�لفريو�ض  ت�ضلل  �إمكانية  �لوقاية من 
�ىل د�خل �ل�ضجون، وعمد �ىل تنفيذ 
بع�ض �لإجر�ء�ت �ل�ضكلية فقط لذر 
�لرماد يف �لعيون، بينما رف�ض ب�ضكل 
�لأكرث  �لفائت  �رس�ح  �إطالق  قاطع 
وهم   ، �جلائحة  هذه  من  ت�رسر�ً 
وكبار  و�ملر�ضى  و�لطفال  �لن�ضاء 
�ل�ضن . و�أ�ضاف �لأ�ضقر بان �ضيا�ضة 
على  خطورتها  ورغم  �لعتقالت 
ف�ضلت  �نها  �ل  �لفل�ضطيني،  �ل�ضعب 
عن  وثنيه  وردعه  �إخ�ضاعه  يف  
للمطالبة  �ملقاومة  يف  �ل�ضتمر�ر 

بحقوقه ، و��ضتعاده مقد�ضاته .

تخفي�ض حكم االإداري لالأ�صرية 
ب�صرى الطويل

تقرير:  اإعالم الأ�سرى

�ليوم  �لحتالل  حمكمة  خف�ضت 
�لإد�ري  �لعتقال  مدة  �لأربعاء، 
�لطويل  ب�رسى  �لإعالمية  لالأ�ضرية 
�لإفر�ج  موعد  و�أ�ضبح  يوماً   13 ملدة 
�جلديد عنها بتاريخ 28\7\2020م �أي 
قبل حلول عيد �لأ�ضحى بيومني بعد 
�أن كان بتاريخ �لعا�رس من �آب �لقادم. 
�أن  �إىل  �أ�ضار  �لأ�رسى  �إعالم  مكتب 
�لإعالمية  �لأ�ضرية  �عتقل  �لحتالل 
بتاريخ �حلادي ع�رس من كانون �لأول 
�ملحرر  و�لدها  منزل  من   2019 عام 
�لقيادي جمال �لطويل و�لذي حترر يف 
�ل�ضاد�ض من كانون �أول عام 2019 �أي 
قبل �عتقالها باأربعة �أيام يف ر�ضالة من 
م�ضل�ضل  با�ضتمر�ر  لعائلتها  �لحتالل 

�لجتماع  و�لعتقال وعدم  �ملالحقة 
مع بع�ضهم �لبع�ض. ولفت مكتب �إعالم 
�لأ�رسى �أن هذ� �لعتقال لي�ض �لأول 
يف  �عتقلت  فقد  �لطويل،  لل�ضحافية 
�لأول  �لعتقال  مر�ت،  ثالثة  �ل�ضابق 
يف  حكمت   2011 �لعام  يف  كان  لها 
حينه 16 �ضهر�ً ق�ضت منها �ضتة �أ�ضهر 
وخرجت �ضمن �ضفقة تبادل �لأ�رسى 
وفاء �لأحر�ر يف كانون �أول عام 2011، 
ليعاد �عتقالها مرة �أخرى يف متوز من 
ع�رسة  بال�ضجن  وحكمت   2014 �لعام 
�ل�ضابق قبل  تكملة حكمها  �أ�ضهر هي 
و�لعتقال  �ل�ضفقة،  �لإفر�ج عنها يف 
�لثالث كان يف نوفمرب من �لعام 2017 
�لعتقال  �أما  �إد�ري  �أ�ضهر  لثمانية 
�لأخري فكان يف �لعا�رس من كانون �أول 

عام 2019.

جرادات" تروي  �صماح  "االأ�صرية 
ظروف االأ�صيــرات بعد حتررهــا

البرية - اإعالم الأ�سرى

بعد  �لحتالل  �ضجون  من  حتررها  فور 
�لأ�ضرية  حتدثت  �أ�ضهر،   9 ق�ضائها 
من  عاًما   22 جر�د�ت  �ضماح  �ملحررة 
�ضكان مدينة �لبرية، عن جتربتها �ملريرة 
تعاين  �لتي  �لعتقال  وظروف  �لأ�رس  يف 
منها كافة �لأ�ضري�ت يف �ل�ضجون. وو�ضفت 
عنها  �لإفر�ج  حلظة  جرد�ت  �لأ�ضرية 
فهو  و�ضفه،  ل ميكن  �ضعور  "�إنه  بالقول 
و�لأ�ضحاب  �لأهل  للقاء  بالفرح  ممزوج 
�لفر�ق،  من  �ضهور   9 بعد  و�لأحباب 
زميالتي  على  �حلزن  �ضعور  باملقابل 
فهم  خلفي،  تركتهم  �للو�تي  �لأ�ضري�ت 
�لتي  كعائلتي  �عتقايل  فرتة  خالل  كانو� 
تفا�ضيل  وحول  منها.  �لحتالل  حرمني 
�ملحررة  �لأ�ضرية  تقول  معها  �لتحقيق 
بها  مرت  �لتي  �لظروف  �أ�ضعب  من  �إنه 
حيث  �لتحقيق،  مرحلة  هي  �لأ�ضرية 
تعر�ضت لتحقيق قا�ٍض ��ضتمر معها لأكرث 
من 20 يوماً يف مركز حتقيق �مل�ضكوبية، 
�لأمر  حماميها  زيارة  من  وحرمانها 
فاملحتل  عليها،  �ضو�ًء  �لأمر  ز�د  �لذي 
"من  وت�ضيف  �ملعتقل.  �إهانه  يتعمد 
�أ�ضعب �للحظات �لتي كنا منر بها د�خل 
عائلتنا  مع  نتكلم  عندما  هي  �ل�ضجون 
عرب �لهاتف، ول ن�ضتطيع �حلديث معهم 

�أي�ضا  م�ضجلة،  تكون  فاملكاملة  بحرية، 
�أن نكبت م�ضاعرنا ونحب�ض  نحن نحاول 
دموعنا �أثناء �حلديث معهم، وخا�ضة يف 
نف�ض  يف  �ملخابر�ت  �ضابط  وجود  ظل 
�ضعفنا.  يرى  �أن  نريد  فال  معنا  �لغرفة 
�لأ�ضرية جر�د�ت حديثها عن  وت�ضرتدف 
وتقول:  �ل�ضجون  د�خل  �لأ�ضري�ت  و�ضع 
�عتقاليه  لظروف  يتعر�ضون  �لأ�رسى  �إن 
منهم حيث  �لأ�ضري�ت  �ضعبة، وخ�ضو�ضاً 
�لكامري�ت  وجود  من  �لأ�ضري�ت  تعاين 
على  �لقدرة  عدم  وبالتايل  �ل�ضاحات  يف 
�لتحرك بحرية، وجود �ملرحا�ض خارج 
ل  نف�ضها  �لغرف  �أن  على  عد�  �لغرف، 
يوجد بها تهوية، و�أي�ضاً تعاين �لأ�ضري�ت 
من قلة �ضاعات �لفورة. وت�ضيف جر�د�ت 
من  تعانني  �ملري�ضات  �لأ�ضري�ت  �أن 
�لذي  �ملتعمد  �لطبي  �لإهمال  �ضيا�ضة 
هو  كما  بحقهن،  �ل�ضجون  �إد�رة  متار�ضه 
جعابي�ض  �إ�رس�ء  �ملري�ضة  �لأ�ضرية  حال 
و�لتي تعترب من �أ�ضد �حلالت �ملر�ضية، 
حيث حتتاج �إىل عمليات وعالج منا�ضب، 
ولكن �إد�رة �ل�ضجون تعتمد �تباع �ضيا�ضة 
�لإهمال �لطبي، فهمي ل تقدم لهم �ضوى 
"يوجد  جر�د�ت  وبح�ضب  �مل�ضكنات. 
منهن  �أ�ضرية   39 �لحتالل  �ضجون  د�خل 
و�ضبع  �إد�ري،  �عتقال  و�ثنتني  �أما   16

�أ�ضري�ت موقوفات".
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بارقة اأمل

عالج مرتقب لـ"كورونا" با�صتن�صاخ 
الأج�صام امل�صادة

الأج�سام  حقن  اأن  علماء  اأكد 
ميكن  امل�ستن�سخة  امل�سادة 
اأن ي�ساعد يف عالج الأ�سخا�ص 
كورونا  بفريو�ص  امل�سابني 
�سحيفة  ونقلت  امل�ستجد 
عن  الربيطانية  »التلغراف« 
الدوائية  اأ�سرتازينيكا  �رشكة 
امل�سادة  الأج�سام  حقن  اإن 
وباء  تكافح  التي  امل�ستن�سخة 
كبرية  فعالية  اأثبتت   ،19 كوفيد 
يف  بالعدوى  امل�سابني  لدى 
وقال  املبكرة  املر�ص  مراحل 
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 
ال�سويدية،  الربيطانية  الأدوية 
لل�سحيفة  �سوريوت،  با�سكال 
اإن العالج الذي يتم تطويره هو 
م�سادين«  ج�سمني  من  »مزيج 
ذلك  »لأن  واحدة  جرعة  يف 
مقاومة  من  التقليل  على  يعمل 
الفريو�ص يف حال كانت احلقنة 

حتوي ج�سما م�سادا واحدا.
العالج  اإن  �سوريوت  واأ�ساف 
اأكرث  هو  امل�سادة  بالأج�سام 
اإىل  م�سريا  اللقاح،  من  تكلفة 
العالج  تقدمي  يف  الأولوية  اأن 

وال�سعفاء  ال�سن  لكبار  �ستكون 
ممن ل تكون لديهم قدرة على 
للقاح  جيدة  ا�ستجابة  تطوير 
اأ�سرتازينيكا  وقعت  قد  وكانت 
اتفاقية  املا�سي،  اخلمي�ص   ،
التاأهب  ابتكارات  »حتالف  مع 
 ،CEPI �سيبي  الوبائي،« 
للم�ساعدة يف ت�سنيع 300 مليون 
فريو�ص  �سد  لقاح  من  جرعة 
كورونا، الذي يقوم معهد جيرن 

يف جامعة اأك�سفورد بتطويره.
�رشعت  فقد  لل�سحيفة،  ووفقا 
ت�سنيع  يف  بالفعل  اأ�سرتازينيكا 
لقاح �سد »كوفيد 19« يف جامعة 
جناحه  اأمل  على  اأك�سفورد 
الب�رشية  التجارب  واجتيازه 
خريف  يف  الأ�سواق  يف  وتوفره 
هذا العام وبح�سب ذي تلغراف 
اللقاح  جتارب  بداأت  فقد 
التي  الربازيل،  يف  املحتمل 

للوباء،  جديدا  مركزا  اأ�سبحت 
ل�سمان اإمكانية اختبار الدرا�سة 
انخفا�ص  مع  �سحيح  ب�سكل 
يف  العدوى  انتقال  معدلت 
بداأ  اململكة املتحدة وكان قد 
معهد جيرن وجمموعة اأك�سفورد 
للقاحات بتطوير لقاح يف يناير، 
من  ماأخوذ  فريو�ص  با�ستخدام 

ال�سمبانزي.

6 اأعرا�ض ت�صري اإىل ق�صور القلب
اأكرث  من  القلب  ق�سور  يعترب 
القلب  ع�سلة  ا�سطرابات 
انت�سارا، وقد يكون هذا الق�سور 
اأكرث  لأمرا�ص  حمفزا  عامال 
ع�سلة  احت�ساء  مثل  خطورة، 

القلب واجللطة الدماغية.
الإ�سارات  الأخ�سائيون  وحدد 
والتي  اجل�سم،  يطلقها  التي 

ت�سري اإىل تطور ق�سور القلب:

كفاية  بعدم  ال�شعور   1-
الهواء

يف  ال�سعور  هذا  يحدث  عندما 
حالت معتادة مل يظهر فيها من 
مراجعة  ال�رشوري  فمن  قبل، 
ال�سعور  هذا  لأن  الطبيب، 

متكن  عدم  ب�سبب  يكون  قد 
باحلجم  الدم  �سخ  من  القلب 
اأعرا�ص  من  وهذا  املطلوب، 

ق�سور القلب.
القدمني حجم  ازدياد   2-

عدم  �سبب  اأن  الأطباء  يوؤكد 
ال�سوائل  من  اجل�سم  تخل�ص 
ب�سبب  يكون  ما  غالبا  الزائدة، 
وترتاكم  القلب،  يف  م�سكالت 

تلك ال�سوائل عادة يف الرجلني.

غريب �شعال   3-

عند  يظهر  الذي  ال�سعال 
ليال،  النوم  اأثناء  ويف  ال�ستلقاء 

الرئوية  الوذمة  اإىل  ي�سري  قد 
فيها  ال�سوائل  تراكم  ب�سبب 

ب�سبب ق�سور القلب.
التعب  4-

يف حالة ق�سور القلب، لن يكون 
�سمان  القلب  ع�سلة  مبقدور 
اأنحاء  جميع  اإىل  الدم  و�سول 
الدم  كمية  ت�سل  حيث  اجل�سم، 
اجل�سم  اأع�ساء  اإىل  الالزمة 
الرئي�سية، ويف مقدمتها الدماغ. 
ال�سفلى  الأطراف  ع�سالت  اأما 
كمية  على  حت�سل  فال  والعليا، 
حتى  لذلك،  املطلوبة.  الدم 
ي�سبب  اخلفيف  البدين  العمل 

ال�سعور بالتعب والإرهاق.

ال�شهية فقدان   5-

ل يح�سل اجلهاز اله�سمي ب�سبب 
الدم  كمية  على  القلب  ق�سور 
فقدان  اإىل  يوؤدي  ما  الالزمة، 

ال�سهية وال�سعور بالغثيان.
اخلفقان  6-

حماولة  عند  اخلفقان  يظهر 
القلب  قدرة  تعوي�ص  اجل�سم 
من  لذلك،  الدم.  �سخ  على 
الأخ�سائي  مراجعة  ال�رشوري 
القلب  بخفقان  ت�سعر  عندما 
من  الرغم  على  النب�ص،  وزيادة 
الن�ساط  يف  زيادة  وجود  عدم 

البدين.

اختبار عقار �صيني ميكن ا�صتخدامه كدواء ولقاح لـ كوفيد-19
اختبارات  �سنغهاي،  يف  بداأت 
ميكن  �سيني  لعقار  �رشيرية 
كوفيد- لعالج  كدواء  ا�ستخدامه 
و�سيتم  منه  للوقاية  وكلقاح   19
فريو�ص  بعدوى  امل�سابني  حقن 
الدواء  بهذا  امل�ستجد  كورونا 
وكذلك  العاجل،  ال�سفاء  بهدف 
للوقاية  باملر�ص  امل�سابني  لغري 
»�سنغهاي  �سحيفة  وكتبت  منه. 
ا�سم  نال  الدواء  اأن  ديلي«، 
املوافقة  منح  ومت   .JS016
ال�رشيرية،  التجارب  تنفيذ  على 
الدقيقة  الأحياء  علم  ملعهد 
للعلوم،  ال�سينية  الأكادميية  يف 
مع  بال�سرتاك  يعمل  والذي 

 Shanghai Junshi �رشكة 
Biosciences. يتم اإنتاج الدواء 
بالعتماد على الأج�سام امل�سادة، 
دم  من  عليها  احل�سول  يتم  التي 

�سفاوؤهم.  مت  الذين  املر�سى 
وت�ستطيع هذه الأج�سام امل�سادة 
انتقال  الفريو�ص ومتنع  اأن تدمر 
واأظهرت  الإن�سان.  اإىل  العدوى 

التجارب على الثديات اأن الدواء 
للعالج  احلالتني  كلتا  يف  فعال 
اإعطاء  الآن،  حتى  ومت  وللوقاية 
الأ�سخا�ص  الدواء ملجموعة من 
تناول  وبعد  فقط.  الأ�سحاء 
الدواء، ل يزال اأربعة م�ساركني يف 
جيدة.  �سحية  حالة  يف  الختبار 
يف  الأ�ستاذ  جينغ،  ت�سانغ  وقال 
النتائج  اإن  هوا�سان،  م�ست�سفى 
اجلرعة  حتديد  يف  �ست�ساعد 
ال�سحيحة للدواء وتتهم الوليات 
ال�سينية،  ال�سلطات  املتحدة 
تطوير  اأمام  العوائق  بو�سع 

اللقاحات يف اأمريكا واأوروبا. 

علماء رو�ض يبتكرون دواء 
لعالج انف�صام ال�صخ�صية

ابتكر علماء معهد فالدمان للعلوم ال�سيدلنية التابع جلامعة 
الأكادميي بافلوف الطبية يف بطر�سبورغ، دواء يفيد يف عالج 

الأمرا�ص النف�سية مبا فيها انف�سام ال�سخ�سية والهو�ص.
الدواء  ابتكار  يف  امل�ساهمني  اأحد  �سوخانوف،  اإيليا  ويقول 
اجلديد، اإن العلماء ابتكروا مادة توؤثر يف الت�سالت الع�سبية. 
ن�سطت  الدواء،  بهذا  الفئران املخربية  اإنه »عند حقن  وقال 
م�ستقبالت TAAR1 يف اجلهاز الع�سبي املركزي. اأي اأثرت 

يف نقل الإ�سارات بني اخلاليا الع�سبية يف الدماغ«.
ويوؤكد العلماء على اأن ال�سيغة ال�سيدلنية للدواء، ت�سمح باإنتاج 
جديدة  طريقة  وتعد  النف�سية،  ال�سطرابات  لعالج  اأقرا�ص 
لعالج مر�ص انف�سام ال�سخ�سية. كما اأن نتائج اختبار الدواء 
�سيكون فعال يف  الدواء  اإن هذا  بالقول  ت�سمح  الفئران،  على 

عالج الأمرا�ص النف�سية مبا فيها الهو�ص.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن مر�ص انف�سام ال�سخ�سية ي�سيب اأكرث 
من 21 مليون �سخ�ص حول العامل، ويتميز با�سطراب التفكري 

والإدراك والعواطف واللغة وال�سلوك وغريها.

عالج وقائي جديد 
لتقليل النوبات

يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رش  ال�سوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الآن  وميكن  )ال�سقيقة(  الن�سفي  ال�سداع  نوبات  من  الوقاية 
التجاري  )ال�سم   erenumab اإرنوماب  الدواء  ت�سويق 
Aimovig ®( كاأول دواء للوقاية من نوبات ال�سداع الن�سفي، 
اأن  وبعد   .  Novartis نوفارتي�ص  خمتربات  طورته  والذي 
اأجازت الوليات املتحدة ت�سويق هذا الدواء يف البالد ال�سهر 
املا�سي، وتبعتها �سوي�رشا قبل اأ�سبوعني، وافقت بلدان الحتاد 
الأوروبي على ت�سويق هذا العالج للمر�سى الذين يعانون من 

نوبات ال�سداع الن�سفي 4 مرات يف ال�سهر على الأقل.
يقدم الدواء اإرنوماب )erenumab - )Aimovig ® اأ�سلوباً 
جديداً متاماً يف عالج ال�سداع الن�سفي حيث اأنه ل ي�ستهدف 
نظام ال�سريوتونني مثل اأدوية تربتان triptans ، اأو اإرغوتامني 
ergotamineولكنه موّجه �سد م�ستقبالت البيبتيدات ذات 
العملية فاإن  )CGRP(. ولتب�سيط هذه  بالكال�سيتونني  ال�سلة 
الدواء يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�ص اأنها تنخرط يف 

تن�سيط اأمل ال�سداع الن�سفي.
البالغ  املر�سى  عدد  ن�سف  فاإَنّ  ال�رشيرية،  التجارب  خالل 
2600 مري�ص ممن يعانون من نوبات ال�سداع الن�سفي العر�سي 
بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً يف ال�سهر وممن اأخذوا عالج 
يعانون  الذي  الن�سفي  ال�سداع  اأيام  عدد  انخف�ص  اإرنوماب، 
منه اإىل الن�سف اأو اأكرث. وهذا العالج الوقائي ميكن لل�سخ�ص 
با�ستخدام  ال�سهر  واحدة يف  مرة  البيت  بنف�سه يف  ياأخذه  اأن 

قلم احلقنة.



التحقيق  قا�ضي  اأ�ضدر 
احممد  �ضيدي  مبحكمة 
رئي�س  من  كل  باإيداع  قرارا 
فهد  �ضطيف  وفاق  نادي 
ن�ضيم  واملناجري  حلفاية 
�ضعداوي احلب�س االحتياطي 
ام�س  اأول  اال�ضتماع  بعد 
امتثال  اأين  اأقوالهما،  اإىل 
وكيل  اأمام  ال�ضبيحة  يف 
واجههما  الذي  اجلمهورية 
لهما  املوجهة  بالتهم 
اإىل  اال�ضتماع  خالل  من 
امل�رسب  ال�ضوتي  الت�ضجيل 
قبل  كامال،  الطرفني  بني 
قا�ضي  اإىل  امللف  يحول  اأن 
فيه  البث  اأجل  من  التحقيق 
يف  حدث  الذي  االأمر  وهو 

نف�س االأم�ضية
التحقيق  قا�ضي  وقع  اأين 
حق  يف  االحتياطي  احلب�س 
بتهمة  �ضعداوي  املناجري 
االأ�ضخا�س  بحرية  امل�ضا�س 
مكاملة  وت�ضجيل  والت�ضهري 
والقيام  االإذن  دون  هاتفية 

وهي  املالأ،  على  بت�رسيبها 
عليها  يعاقب  التي  الفعلة 
باعتبارها  العقوبات  قانون 
اأ�ضهر  و6   3 بني  ما  جنحة 
قرار  جاء  بينما  حب�ضا، 
املدير  باإيداع  القا�ضي 
اتهامه  ب�ضبب  للوفاق  العام 
ثالث  ترتيب  مبحاولة 
الذي يلعب  للفريق  مباريات 
البطولة  بلقب  التتويج  على 
التحقيق  وجاء  الوطنية، 
ت�رسيب  ف�ضيحة  ملف  يف 
على  ال�ضوتي  الت�ضجيل 

الق�ضائية  الدعوى  خلفية 
ال�ضباب  وزارة  رفعتها  التي 
بعد  مبا�رسة  والريا�ضة 
ال�ضوتي  الت�ضجيل  انت�ضار 
خالله  من  يظهر  الذي 
بني  لقاءات  ترتيب  حماولة 

حلفاية و�ضعداوي.
اال�ضتماع  جل�ضة  وعرفت 
التي تراأ�ضها وكيل اجلمهورية 
مبحكمة  التحقيق  وقا�ضي 
جانب  اإىل  احممد  �ضيدي 
�ضعداوي  الثنائي  ح�ضور 
من  كل  تواجد  وحلفاية 

رئي�س احتاد ب�ضكرة عبد اهلل 
بن عي�ضى الذي مت اال�ضتماع 
ذكر  خلفية  على  اأقواله  اإىل 
ال�ضوتي  الت�ضجيل  يف  ا�ضمه 
مباراة  ترتيب  اأجل  من 
�ضطيف  ووفاق  فريقه 
الوطنية،  البطولة  حل�ضاب 
الرقابة  حتت  و�ضعه  ومت 
فتح  فرتة  خالل  الق�ضائية 
بينما  العدالة،  اأمام  امللف 
مت اال�ضتماع اأي�ضا اإىل رئي�س 
مليلة  عني  جمعية  نادي 
ورد  الذي  �ضيد  بن  �ضداد 
مقطع  يف  االآخر  هو  ا�ضمه 
بخ�ضو�س  الت�ضجيل  من 
حماولة ترتيب لقاء »ال�ضام« 
اإخالء  ان  قبل  والوفاق 
غاب  املقابل  يف  �ضبيله، 
برج  اأهلي  رئي�ضي  من  كل 
حمادي  بن  اأن�س  بوعريريج 
بلعبا�س  احتاد  ورئي�س 
اللذان امتثل  قدور بن عياد 

حماميهما نيابة عنهما.
عي�شة ق.

النجم  م�ضتقبل  يثري 
بن  اإ�ضماعيل  اجلزائري 
التكهنات  من  الكثري  نا�رس 
النادي  اأروقة  داخل 
تلقى  بعدما  اللومباردي، 
االآونة  يف  عدة  عرو�ضا 
االأخرية، ويتواجد ابن نا�رس 
على راأ�س قائمة املطلوبني 
لدى عدد من االأندية الكبرية 
يف اأوروبا، على غرار باري�س 
�ضان جريمان، ريال مدريد، 
�ضيتيواليونايتد،  مان�ض�ضرت 

االإيطايل  ال�ضحفي  وك�ضف 
عن  �ضريا،  نيكولو  ال�ضهري 
بيع  من  ميالن  نادي  موقف 
اجلزائري،  ميدانه  متو�ضط 
االنتقاالت  فرتة  خالل 

ال�ضيفية املقبلة.
عرب  تغريدة  يف  �ضريا  وقال 
تويرت: »كل �ضيء  ح�ضابه يف 
ميالن  نادي  االآن،  موؤكد 
بن  اإ�ضماعيل  بيع  يريد  ال 
فريق  الأي  وال ميكن  نا�رس، 
خدماته،  على  احل�ضول 

اجلزائي  ال�رسط  بند  الأن 
فعاال  ي�ضبح  لن  عقده  يف 
واأ�ضاف:   ،»2021 عام  قبل 
جميع  رف�س  »ميالن 
ابن  ب�ضاأن  املفاو�ضات 
يتواجد  واجلزائري  نا�رس، 
الالعبني  قائمة  �ضمن  االآن 
ورغم  للبيع«،  القابلني  غري 
اأن نادي ميالن كان منفتحا 
الالعب  بيع  فكرة  على 
على  ح�ضل  اإذا  كبري  لناٍد 
عر�س منا�ضب، اإال اأن اإدارة 

تغيري  قررت  الرو�ضونريي 
موقفها.

ق.ر.
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الرابطة  رئي�س  رف�س 
عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
من  االعتذار  مدوار  الكرمي 
العا�ضمة يف حال  نادي احتاد 
م�ضتوى  على  بق�ضيته  الفوز 
الدولية  الريا�ضية  املحكمة 
العا�ضمي  بالداربي  املتعلقة 
اجلزائر  مولودية  اجلار  امام 
نقاط  ثالث  خ�ضم  مّت  والتي 
مقاطعته  ب�ضبب  ر�ضيده  من 
تواريخ  يف  برج  الذي  اللقاء 
امتالكه  رغم  الدولية  الفيفا 
وهو  �ضفوفه  يف  دوليا  العبا 
ما يناق�س القوانني التي ت�ضري 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  بها 
لقاء  برجمة  متنع  التي  القدم 
خالل  املحلية  املناف�ضة  يف 
الفيفا،  تواريخ  مع  تزامنها 
موؤيد  الالعب  كان  بعدما 
�ضهر  ا�ضتدعاء  تلقى  الاليف 
املن�رسم  العام  من  اأكتوبر 
يف  امل�ضاركة  اأجل  من 
ملنتخب  التح�ضريي  الرتب�س 
مدوار  وقال  الليبي،  بالده 
اأم�س  اول  �ضهرة  نزوله  خالل 
القنوات  اإحدى  على  �ضيفا 
التلفزيونية اأن جلنة االن�ضباط 
مع  يتوافق  راأته  ما  طبقت 
يف  خمطئة  تكن  ومل  القوانني 

تكييفها للق�ضية ح�ضبه.
نف�س  يف  مدوار  واأ�ضار 

ت�ضكيلة  �ضيهنئ  اأنه  ال�ضياق، 
حال  يف  »�ضو�ضطارة«  اأبناء 
التا�س  اأمام  بالق�ضية  فوزهم 
فريقهم  عن  دافعوا  بعدما 
الفيديو اجلمعة  خالل جل�ضة 
م�ضوؤوليي  اأمام  املن�رسم 
الهيئة الريا�ضية من �ضوي�رسا، 
الت�رسيحات  اأن  وا�ضتطرد 
االحتادية  لرئي�س  ال�ضابقة 
خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اأن�ضفت  التي  زط�ضي  الدين 
اإدارة احتاد العا�ضمة والقرار 
باملقاطعة  اتخذته  الذي 
تخ�ضه �ضخ�ضيا ولديه احلرية 
وا�ضتطرد  راأيه،  اإبداء  يف 
االآخر  الطرف  اأن  املتحدث 
مولودية  نادي  الق�ضية  يف 
قرار  احرتام  عليه  اجلزائر 
»التا�س« يف حال كان يف �ضالح 
االحتاد اأين لن يكون لها احلق 
يف تقدمي الّطعن، خا�ضة واأن 

ي�ضدر  �ضوف  النهائي  القرار 
وجّدد  املقبل،  جويلية  �ضهر 
لالإدارة  انتقاداته  مدوار 
ال�ضابقة  الحتاد  ال�ضابقة 
فيما  بالت�ضبب  اتهمها  والتي 

و�ضلت له الق�ضية ي�ضيف.
مدوار  فتح  اآخر،  مو�ضوع  يف 
االأطراف  بع�س  على  النار 
التي يتهمها باختالق الفو�ضى 
ياتي  الذي  احلايل  الوقت  يف 
نهاية  على  قليلة  ا�ضهر  قبل 
الرابطة  راأ�س  على  عهدته 
املحرتفة للعبة ونهاية العهدة 
اعترب  حيث  للفاف،  الوملبية 
اأنها متلك طموحات من اأجل 
وخلق  الهيئتني  اإىل  الو�ضول 
مرادها  �ضخ�ضه  حول  البلبلة 
من اجل الو�ضول اإىل ماآربها، 
يف  باق  اأنه  املعني  وا�ضار 
من�ضبه على نهاية العهدة وال 
توجد رغبة منه يف اال�ضتقالة 
م�ضتطردا  املن�ضفة،  ورمي 
اجلمعية  يعقد  �ضوف  اأنه 
واالنتخابية  العادية  العامة 
اأجل  من  التقدم  يريد  ومن 
واختتم  به،  مرحب  الرت�ضح 
اأنه يف الفرتة الراهنة ال ميلك 
الرت�ضح  اأجل  من  رغبة  اأي 
اأو  الرابطة  لرتاأ�س  جمددا 

الفاف.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

املقبلة  االأيام  ت�ضهد  و�ضوف 
الق�ضية  يف  جديدة  تطورات 
رئي�ضي  غياب  علمنا  اإذا  خا�ضة 
واحتاد  بوعريريج  برج  اأهلي 
من  اال�ضتماع  جل�ضة  عن  بلعبا�س 
وقا�ضي  اجلمهورية  وكيل  طرف 
اأحممد  �ضيدي  ملحكمة  لتحقيق 
ومتثيلهما مبحاميهما، اأين ينتظر 

اأن تعرف التحقيقات املعمقة يف 
ال�ضوتي  الت�ضجيل  ت�رسيب  ملف 
باعتبار تواجد  اأخرى  م�ضتجدات 
التحقيق  قيد  �رسية  معطيات 
باحلب�س  حلفاية  وتواجد 
االحتياطي ياأتي يف �ضياق موا�ضلة 
العدالة  نطق  حني  اإىل  التحقيق 

بحكمها يف الق�ضية.
تطال  التي  التخوفات  وتبقى 
التهديد  �ضطيف  وفاق  اأن�ضار 

الذي يتواجد عليه الفريق يف حال 
املباريات،  ترتيب  العدالة  اثبتت 
الراهن  الوقت  يف  املكيفة 
مبحاولة الرتتيب ومل تثبت العدالة 
الفر�ضية االأخرية بعد، من خالل 
لقوانني  االن�ضباط  جلنة  تطبيق 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
التي تفر�س املادة 81 من القوانني 
التي  الفرق  اأو  الفريق  مبعاقبة 
املباراة  ترتيب  يف  تورطها  يثبت 

باإنزالها اإىل الق�ضم االأدنى وخ�ضم 
�ضت نقاط من ر�ضيد تلك الفرق 
الكروي  املو�ضم  من  انطالقا 
اإق�ضاء  اإىل  باالإ�ضافة  اجلديد، 
مدى  املتورطني  االأ�ضخا�س 
له  ن�ضاط  اأي  احلياة من ممار�ضة 
اإىل  باالإ�ضافة  القدم  بكرة  عالقة 
مليون   500 قيمتها  مالية  غرامة 
حاليا  النادي  ويتواجد  �ضنتيم، 
مهدد بخ�ضم �ضت نقاط يف حال 

فح�ضب،  الرتتيب  حماولة  ثبتت 
تكون  �ضوف  االأذهان  اأن  واالأكيد 
متوجهة خالل الفرتة املقبلة نحو 
ملعرفة  احممد  �ضيدي  حمكمة 

تطورات امللف، خا�ضة واأن جلنة 
يف  احلق  لديها  لي�س  االن�ضباط 
حني  اإىل  حاليا  قرار  اأي  اإ�ضدار 

نطق العدالة باحلكم النهائي.

جلنة االن�شباط تنتظر القرار النهائي للعدالة يف ق�شية الت�شجيل ال�شوتي

املادة 81 تهدد وفاق �ضطيف بخ�ضم 6 نقاط اأو ال�ضقوط

�شدد اأن اإدارة املولودية ملزمة باحرتام قرار التا�س

مدوار: لن اأعتذر الحتاد العا�ضمة 
و�ضاأوا�ضل مهامي اإىل نهاية العهدة

يعي�س اأن�شار وفاق �شطيف حتت �شغط كبري بخ�شو�س ق�شية ت�شريب الت�شجيل ال�شوتي الذي يوّرط رئي�س 
فريقهم فهد حلفاية يف حماولة ترتيب مباريات ل�شالح النادي الذي يتناف�س بقوة من اأجل التتويج بلقب 

البطولة الوطنية هذا املو�شم، حيث يتواجد ع�شاق ت�شكيلة »الن�شر االأ�شود« اأمام نارين خا�شة عقب اإيداع 
املدير العام ال�شجن االحتياطي حلني موا�شلة التحقيق يف الت�شجيل ال�شوتي رفقة املناجري ن�شيم �شعداوي 

والذي ظهر خالله يتفق مع االأخري من اأجل ترتيب اللقاءات وت�شهيل مهمة النادي من اأجل الفوز باأكرب 
عدد من النقاط

بن عي�شى حتت الرقابة الق�شائية بن �شيد �شاهد وغياب بن حمادي وبن عياد

اإيداع حلفاية و�ضعداوي احلب�س االحتياطي 
على خلفية الت�ضجيل ال�ضوتي

رغم اهتمام عمالقة االأندية االأوروبية بخدماته

ميالن يتم�ضك بخدمات بن نا�ضر ويرف�س بيعه

نادي  اإن  تركية  �ضحفية  تقارير  قالت 
للح�ضول  حتركاته  با�رس  الرتكي  فرنبات�ضي 
على خدمات املدافع اجلزائري فوزي غالم، 
املقبلة،  ال�ضيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 
واأو�ضحت �ضحيفة »haber turk« الرتكية، 
خورخي  الربتغايل  الالعبني  اأعمال  وكيل  اأن 
على  غالم،  اجلزائري  العبه  عر�س  مينديز 
التي  ال�ضيئة  الو�ضعية  بعد  فرنبات�ضي  اإدارة 

اأ�ضبح يعي�ضها مبلعب �ضان باولو اأخريا.
واأ�ضاف التقرير اأن النادي الرتكي منفتح على 

ال�ضفقة، وبا�رس حتركاته اجلدية للتوقيع مع 
الالعب، حيث كان اللقاء االأول بني الطرفني 
اإيجابيا، وك�ضفت ال�ضحيفة اأن النادي الرتكي 
يتابع غالم منذ فرتة، وكان يريد انتدابه خالل 
فرتة االنتقاالت ال�ضتوية املا�ضية على �ضكل 
اأن املفاو�ضات  ال�رساء، غري  اإعارة مع خيار 
مل ت�رس بال�ضكل املطلوب، وبات غالم حبي�س 
على  قوية  الإ�ضابة  تعر�ضه  منذ  البدالء،  دكة 

م�ضتوى االأربطة ال�ضليبية عام 2018.
ق.ر

فرنبات�ضي متفتح على التعاقد مع غوالم اإعارة



الثالثاء 09  جوان  2020  املوافـق  ل 17 �شوال  1441ه �إ�سالميات14

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 .

من مز�حه " �سلى �هلل عليه و�سلم" 
روى �أن�س بن مالك قال 

:
ـ  �لنبُيّ  كان  �إْن  ـ   1
ـ  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
ليخالطناـ  �أي : يالطفنا 
يقول  حتى  ـ  وميازحنا 
لأٍخ يل )) يا �أبا ُعمري ، 

ما َفَعَل �لنَُّغري ؟ (( .
وكان لل�سغري طرٌي يلعب 
به ، فمات ، فحزن عليه 

.
2 ـ وكان ـ �سلى �هلل عليه 
 ، ن�ساءه  ميازح  ـ  و�سلم 
�هلل  ر�سي  عائ�سة  فهذه 

عنها كان ر�أ�سها يوؤملها 
 ، و�ر�أ�ساه   : فقالت   ،
�للطيف  �لر�سول  فاأر�د 
 : فقال  ميازحها  �أن 
�أّنك  لو  عائ�سة  يا   ((
و�أنا   ، ل�ساعتك  مِتّ 
لك  ل�ستغفرُت  حَيّ 
و�سليُت  وكفـّنتـُِك   ،
من  خري  وهذ�   ، عليك 
ولن   ، بعدي  متوتي  �أْن 
يفعل  َمْن  مثلي  جتدي 

ذلك (( .
 . و�ثكلياه   : فنادت 
يا  �أموت  �أن  �أتريد   .

ر�سول �هلل لتتخلّ�س مني 
يا مع�رش  �أنتم هكذ�  ؟! 
�أن  تريدون   ، �لرجال 
ِلَتَْو�  ن�ساوؤكم  متوت 
غريُهَنّ ، ولو �أين مُتّ ملا 
�هتممَت بي ، ، ولأتيَت 
ن�سائك  بع�س  �إىل 
تالعبهن  بيوتهن  يف 
�أز�ل  ما  و�أنا  وتد�عبهن 
فر��س  على  م�سّجاًة 

�ملوت .
3 ـ وجاء رجل �إىل �لنبي 
ـ  ـ �سلى �هلل عليه و�سلم 
ي�ساأله �أن يهبه د�ّبة يبلغ 

بها �أهله فقال له �لنبي ـ 
�سلى �هلل عليه و�سلم ـ :

)) �إين حاملك على ولد 
�لناقة (( .

قال : يا ر�سول �هلل ، ما 
�أ�سنع بولد �لناقة ؟

ولد  يعطيه  �أنه  وظَنّ 
ون�سي   ، �ل�سغري  �لناقة 
�حُلو�َر  تلد  �لناقة  �أن 
فيكرب حتى ي�سري جماًل 

.
عليه  �هلل  �سلى  ـ  قال 
يلُد  وهل   ((  : ـ  و�سلم 

�لإبَل �إل �لنوُق ؟! (( .

��ستجابة �هلل دعاءه �سلى �هلل عليه و�سلم
ومن باهر ما يدل على �لنبوة �إجابة �هلل 
رفع  ما  فاإذ�  يدعوه،  حني  �لنبي  دعاء 
نبي �هلل يديه د�عياً ربه وموله ؛ قِبل �هلل 
ودميومتُه  ذلك  وتكر�ُر  و�أجابه،  دعاءه 
دليل على �سدقه، لأن �هلل ل يوؤيد كاذباً 

فالكاذب   ، �لكذب  عليه  يدعي  ولدعياً 
�هلل [  و�أبعِدِهم عن  �لنا�س  �أظلم  من 
فمن �أظلم ممن �فتى على �هلل كذباً �أو 
 [ �ملجرمون  يفلح  ل  �إنه  باآياته  كذب 
يوؤيد  ل  �هلل  فاإن  وهكذ�؛   .)17 )يون�س: 

بتاأييده �لكاذب �لذي يلجاأ �إليه، بل يهِلُكه 
خماطباً  مو�سى  قال  كما  ُحه،  ويف�سَ
على  تفتو�  ل  فرعون: {ويلكم  �سحرة 
�هلّل كذًبا فيُ�سِحتَكم بعذ�ٍب وقد خاب من 

�فتى } )طه: 61(.

دعاء �ملعجزة عن �لنبي مو�سى عليه �ل�سالم
ذ�  يا   ، قيوم  يا  حي  يا  )�للهم 
با�سمك  �أ�ساألك   ، و�لإكر�م  �جلالل 
�لأحب   ، �ملبارك  �لطيب  �لأعظم 
 ، �أجبت  به  دعيت  �إذ�  �لذي  �إليك 
و�إذ�   ، رحمت  به  ��ستحمت  و�إذ� 
جتعلنا  �أن   ، فرجت  به  ��ستفرجت 
و�ىل  �ملقبولني  من  �لدنيا  هذه  يف 
�أعلى درجاتك �سابقني ، و�غفر يل 

ذنوبي وخطاياي وجميع �مل�سلمني 
�للهم �غفر يل وعافني و�عف عني 
�مل�ستقيم  �رش�طك  �إىل  و�هدين 
�لر�حمني  �أرحم  يا  و�رحمني 
�هلل  �سبحان  �أ�ستعني  برحمتك 
و�هلل   ، �هلل  �إل  �إله  ول  هلل  و�حلمد 
�أكرب وهلل �حلمد ، و�أ�ستغفر �هلل عدد 
عر�سك  وزنة  نف�سك  ور�سا  خلقك 

ومد�د كلماتك �للهم �غفر للم�سلمني 
و�لأمو�ت  منهم  �لأحياء  جميعا 
من  و�أعذهم   ، جناتك  و�أدخلهم 
عذ�بك ، ولك �حلمد ، و�سلى �للهم 
�أ�رشف �خللق �سيد �ملر�سلني  على 
وعلى  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  حممد 

�أهله و�سحبه �أجمعني(.

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل

�أ�سد  يت�سل  زلنا يف مو�سوٍع  ل  �لأكارم،  �لأخوة  �أيها 
�لت�سال بـ: "�سبل �لو�سول وعالمات �لقبول" �أل وهو 

�خل�سوع.
 �لعباد�ت كالزكاة معللة مب�سالح �خللق وقد بينت يف 
�للقاء �ل�سابق �أن هناك عباد�ت كما قال عنها �لإمام 
�ل�سافعي: معللٌة مب�سالح �خللق، و�أن هناك طقو�ساً 

�لطقو�س  �لأر�سية،  �لو�سعية  �لديانات  �سمات  من 
حركاٌت، و�سكناٌت، و�إمياء�ٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، 
بينما �لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق ُخْذ ِمْن �أَْمَو�ِلِهْم 
يِهْم ] �سورة �لتوبة �لآية : 103   ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ �سَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى  ّ يا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� ُكِتَب َعلَيُْكُم �ل�سِ

�لَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن  ] �سورة �لبقرة [

�لعمل  ي�ساحبه ح�سن  �أن  يجب  �لظن  �أن ح�سن  على 
فيحدد �مل�سلم هدفه لأن �لوعي قبل �ل�سعي ويب�رش 
عليه  متوكال  وجل  عز  باهلل  م�ستعينا  وي�سري  طريقه  
مدركا �أن �ل�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات و�أن 
�ملجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ �ملجد حتى تلعق 
بنعمته  �لذي  هلل  فاحلمد  هدفه  �أ�ساب  فاإن  �ل�سرب  
تتم �ل�ساحلات و�إن كانت �لأخرى فعلى �ملر�أ �أن يعمل 

جتربته  يقيم  �أن  وعليه  �لنجاح  �إدر�ك  عليه  ولي�س 
�لهدف  وحتديد  ليتجنبها  �خلطاأ  مو��سع  ويح�رش 
�ل�سحيح و�سلوك �ل�سبل لها �إذ� ق�سد بذلك وجه �هلل 
يقيني  باهلل  يقيني  �ساحبها.  �أعمال  ميز�ن  عبادة يف 
من �لآثار �ملدمرة للف�سل و�لآثار �ملدمرة للنجاح من 

غرور ون�سبة �لف�سل �إىل غري �هلل عز وجل

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
فجميعها  �ل�رشيفة  و�لآد�ب  �حلميدة  �لأخالق  و�أما 
على  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  خلق  كانت 
رب  �سهادة  ذلك  من  ويكفيك  كمالها  يف  �لنتهاء 
�لعاملني يف �إذ يقول) و�إنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول 
تاأديبي( ، ويف  )�أدبني ربي فاأح�سن  �لنبي عن نف�سه 
عنها حني  �هلل  ر�سي  �ملوؤمنني  �أم  عائ�سة  قول  ذلك 
فقالت«كان خلقه  �هلل  ر�سول  كان خلق  كيف  �سئلت: 
�لقرء�ن« �أي كل خ�سلة خري يف �لقرء�ن هي يف ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.
خلقه  و�سف  يف  عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  وقالت 
ول  متفح�ساً  ول  فاح�ساً  �هلل  ر�سول  يكن  �أي�ساً:«مل 
يجزي �ل�سيئة �ل�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
�أن  �إل  لنف�سه  �نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

تنتهك حرمة �هلل تعاىل.
�أبو �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه:  ويف حيائه يقول 
�أ�سد حياء من  و�سلم  عليه  �هلل  �هلل �سلى  ر�سول  كان 
يف  عرفناه  �سيئاً  كره  �إذ�  وكان  خدرها  يف  �لعذر�ء 

وجهه« رو�ه �لبخاري.
وكان �حللم و�لعفو مع �ملقدرة من �أو�سافه �سلى �هلل 
�أن ياأخذ �لعفو من  �أمره ربه تعاىل  عليه و�سلم فقد 
�أخالق �لنا�س فقال تعاىل }ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر ِبالُْعْرِف 

اِهِلنَي{ )�لأعر�ف/169(. َو�أَْعِر�ْس َعِن �جْلَ
فما من حليم �إل عرفت له زلة �أما نبينا �لأعظم عليه 
�إل  �لإيذ�ء  كرثة  مع  يزيد  ل  فكان  و�ل�سالم  �ل�سالة 
�سرب�ً، ومع �إ�رش�ف �جلاهل �إل حلماً. ومما يدل على 
ذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�للهم �هد قومي 
ما  وباأ�سحابه  به  فعلو�  بعدما  يعلمون«  ل  فاإنهم 
فعلو�. وكذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم يف �لذين 
�أخرجوه من دياره ونكلو� بهم وقاتلوه وحر�سو� عليه 
قبائل �لعرب وغريهم »�ذهبو� فاأنتم �لطلقاء« وذلك 

يوم �لفتح. 
مع  قال:«كنت  عنه  �هلل  ر�سي  مالك  بن  �أن�س  وروى 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ �حلا�سية 
�أثرت  حتى  �سديدة  جذبة  برد�ئه  �أعر�بي  به  فجذ 
حممد  يا  قال:  ثم  عنقه  �سفحة  يف  �لربد  حا�سية 
�حمل يل على بعريي هذين من مال �هلل �لذي عندك 

فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من مال �أبيك!!!
ف�سكت عليه �ل�سالة و�ل�سالم ثم قال: �ملال مال �هلل 
�حللم  يف  هناك  فهل  طلب،  ما  و�أعطاه  عبده  و�أنا 

و�لعفو يف مثله �سلى �هلل عليه و�سلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
هذه  عن  عربو�  قد  �لعلماء  جند 
�إحد�هما:  بعبارتني:   �مل�ساألة 
و�لثانية:  �خلالف،  من  �خلروج 
مر�عاة �خلالف فال�ساطبي ذكر �أن 
�ملر�د بها »مر�عاة دليل �ملخالف« 
فاملر�د بها �إعمال دليل �ملخالف. 
»�إعمال  باأنها:  عرفة  �بن  وعرفها 

�أعمل  �لذي  مدلوله،  لزم  يف  دليل 
فيه نقي�سه دليل �آخر«، �إل �أننا من 
خالل ��ستقر�ء كتب �ل�سافعية جند 
�خلالف  مبر�عاة  ياأخذون  �أنهم 
�لثانية  »�لقاعدة  �ل�سيوطي:  يقول 
ع�رشة �خلروج من �خلالف م�ستحب 
فروعها كثرية جد� ل تكاد حت�سى« 

مل  و�حلنبلي  �حلنفي  �ملذهب  �أما 
يتم �لوقوف على هذه �لقاعدة من 
�أننا  �إل  كتبهم.  يف  د�ء  ما  خالل 
ينفردو�  يل  �ملالكية  �أن  نخل�س 
�إن  بل  �خلالف«  »مر�عاة  باعتبار 
�ل�سافعية و�فقوهم على �لعمل بها 

وذلك كاف لبيان عدم �لنفر�د.
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ثقايف 

 حكيم مالك

» الثقافة جتمعنا »
 

ويف ذات ال�شياق ف�شيكت�شف ع�شاق 
الفن الراقي ثقافة و فنون اململكة 
التي  املبادرة  هذه  يف   املتحدة 
حملت �شعار » الثقافة جتمعنا »  ويف 
ظل جائحة كورونا امل�شتجد  و يف 
اإطار التعاون الثقايف بني اجلزائر و 
اململكة املتحدة  تعزيزا لعالقات 
البلدين  الربامج  بني  التبادل 

خالل  من  الربيطانية  الفنية 
التوا�شل  ف�شاءات  على  بثها 
تت�شمن  التي  و  االجتماعي 
و  ،م�رشحية  اأوبريالية  )عرو�ش  
يومي  �شتقدم  (  ،حيث  مو�شيقية 
اجلاري امل�رشحية  جوان  و06   05
 Only The»:الغنائية
 Caroline  مع  « Brave
 S h e e n & D a v i d
باالإ�شافة  Thaxton وهذا 
من  كبث«   »ما  امل�رشحي  للعر�ش 
 Théâtre du Globe طرف

de Shakespeare. كما 
بالعر�ش  اجلمهور  �شي�شتمتع 
�شندريال  االأوبريايل: 
 Cendrillon«The Royal«
Opera House وبالعر�ش 

.»The Ring Cycle«  الغنائي
 

 تخليد رموز الفن اجلزائري
 

هذا  الربنامج  الفني  و�شيعرف 
االفرتا�شي اخلا�ش باليوم الوطني 

جوان   12 اإىل   05 للفنان  من 
التوا�شل  من�شات  2020  برجمة  
جوان  و08   07 يومي  االجتماعي 
عمالقة  ت�شتذكر  والتي  اجلاري 
رحلوا  اجلزائري  الذين  الفن 
اإم�شاء  من  �شتكون  والتي  عنا 
الفنانني  اجلديد  من  اجليل 
اإعادة  اختاروا  اجلزائريني  الذين 
اخلالدة  الفنية  بعث  االأعمال 
الذين  اجلزائري   الفن  لرموز 
الرتاث  �شمن  اأغانيهم  اأ�شبحت 
»اأنغام  بينها اأغنية  من  اجلزائري  

علي  ال�شهيد  اجلزائر«للفنان 
معا�شي  مع ا�شتذكار اأبرز حمطات 
العربي   الطرب  اأمرية  م�شرية  من 
عمالق  و  اجلزائرية  وردة  الفنانة 
القادر علولة و�شهيد  اخل�شبة عبد 
جموبي  مع  الدين  عز  امل�رشح 
اجلديد  للجيل   « »اأجيال  عر�ش 

للفن اجلزائري.    

تقدمي م�شرحية »ثمن 
احلرية » لالأطفال

 
اجلاري  جوان   12 يوم   و�شي�شهد 
لالأطفال  م�رشحي  عر�ش  تقدمي 
حتت عنوان » ثمن احلرية« جلمعية 
من  ال�شعب  ابن  الدرامية  الفنون 

مغنية.  

من 05 اإىل 12 جوان

الفن  عمالقة  "اأون�شيي" ت�شتذكر 
خ�ش�ص الديوان الوطني للثقافة والإعالم برناجما ثريا ي�شم  ن�شاطات ثقافية وفنية  اإحياءا لليوم الوطني 
للفنان  امل�شادف للثامن من جوان من كل �شنة  وياأتي هذا بالتن�شيق  مع برنامج التعاون الثقايف بني اجلزائر 

و اململكة املتحدة  عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي من 05 اإىل 12 جوان 2020 حتت �شعار »�شكرا ل�شناع 
الإبداع و رواد الكفاح من جيل اإىل جيل » وهذا عرفانا بعطاءات الفنان اجلزائري و اإبداعاته.

اأعلن املدير الفني  ملهرجان كان ال�شينمائي 
»�شعاد«  فيلم  اختيار  عن  فرميو  تريي 
�شمن  اأمني  امل�رشية  اأينت  للمخرجة 
 2020  ،  73 لدورة  الـ  الر�شمية  االختيارات 
العاملي  الذي  ال�شينمائي  احلدث  هذا  من 
يكت�شب اأهمية خا�شة الإقامته �شمن اإجراءات 
فريو�ش  جائحة  تف�شي  ب�شبب  اعتيادية  غري 

كورونا امل�شتجد عاملياً .

قائمة موحدة ت�شم 56 فيلمًا

وح�شب البيان ال�شحفي الذي حت�شلت يومية 
االختيارات  اأتت  فلقد  ن�شخة  »الو�شط« على 
عن  عو�شاً  فيلماً   56 ت�شم  قائمة موحدة  يف 
املعتادة،  املهرجان  اأق�شام  على  توزيعها 
املهرجان  اإدارة  اتخذته  جديد  اإجراء  وهو 
فعالياته  الإلغاء  ا�شطرارها  بعد  الدورة  بهذه 
ال�شهر  مطلع  يف  اإقامتها  خمططاً  كان  التي 
الفرن�شية  احلكومة  قرار  بعد  املا�شي، 
�شد  وقائي  كاإجراء  الكربى  التجمعات  مبنع 

الفريو�ش.

اإنتاج م�شري تون�شي م�شرتك

عالقة  »�شعاد«  حول  فيلم  ق�شة  وحتكي 
اأختني يف �شن املراهقة باإحدى مدن الدلتا، 
تعي�ش اإحداهما حياة اأخرى �رشية يف العامل 
االفرتا�شي .ولقد  مت ت�شوير  هذا الفيلم يف 
على  واعتمد  القاهرة،  خارج  خمتلفة  مدن 
جمموعة ممثالت وممثلني غري حمرتفني من 
خمتلف املحافظات امل�رشية ، كما اأن فيلم 
م�شرتك  تون�شي  م�رشي  اإنتاج  هو  �شعاد 
اأول  يف  عوا�ش  �شامح  امل�رشي  للمنتج 
املنتجة  مع  باال�شرتاك  له،  �شينمائي  اإنتاج 

واملنتج  )ولدي(،  بو�شو�شة  درة  التون�شية 
)ا�شتباك(،  حفظي  حممد  وال�شيناري�شت 
البعيد،وقد  )احللم  لطفي  مارك  وامل�رشي 
االأفالم  لتوزيع  كلينك  فيلم  �رشكة  نالت 
يف  �شعاد  توزيع  امل�شتقلة )FCID( حقوق 
اأينت  املخرجة  �شاركت  العربي.وقد  العامل 
اأمني يف تاأليف �شعاد مع ال�شيناري�شت حممود 
 69 فيالاّ  فيلم  بعد  الثاين  تعاونهما  يف  عزت 
عرب  حفظي  حممد  اإنتاج  من  وهو   )2013(

�رشكته فيلم كلينك.
املخرجة اآينت اأمني يف �شطور ...  

ال�شينما  وهي  اأمني  اآينت  املخرجة  در�شت 
من  الفنون  يف  بكالوريو�ش  على  حا�شلة  
م�رشوع  وكان  بالقاهرة  االأمريكية  اجلامعة 
تخرجها من )اأرت الب(  فيلم )راجلها( الذي 
اأثار �شجة جلراأته وقت عر�شه، وعر�ش يف 
فيلمني  قدمت  وقد  دولية  مهرجانات   10
تاريخ  وعن  كامل«  »مديحة  عن  ق�شريين 
املخرجة  هذه  فازت  وقد  ال�رشقي  الرق�ش 
ال�شينمائي  القاهرة  مهرجان  ملتقى  بجائزة 
فيال   ( فيلم  �شيناريو  عن   2010 لعام  الدويل 
جلنة  بجائزة  فاز  2013 الذي  عام   )69
التحكيم اخلا�شة لفيلم من العامل العربي يف 
اأبوظبي ال�شينمائي الذي ا�شت�شاف  مهرجان 
،واأخرجت  للفيلم،  االأول  العاملي  العر�ش 
وال�رش�ش  الطيب   :2011 فيلم »حترير  اأي�شا 
وال�شيا�شي« يف عام  2011، وقد قدمت فيلم 
ا�شطراب  يتعر�ش ملناق�شة  الذي  )ربيع 89( 
واأخرجت  املراهقة  فرتة  اأثناء  امل�شاعر 
و�شاركت   ،2017 عام  جار«  »�شابع  م�شل�شل 
وفيلم   2010 يف  فيلم  »ب�رشة«  يف  بالتمثيل 

»احلد ال�شاعة خم�شة« عام 2019.
 حكيم مالك

للمخرجة امل�شرية اأينت اأمني

فيلم« �شعاد » يف الدورة 73  لـمهرجان 
كان  ال�شينمائي لهذا العام 

�شدور الرتجمة العربية لـ »ا�شتخال�س«..
 ق�ش�س الأمريكية �شوزان �شونتاج

املدى،  دار  عن  حديثاً،  �شدرت 
الق�ش�شية  للمجموعة  العربية  الرتجمة 
للكاتبة  اأخرى«  وق�ش�ش  »ا�شتخال�ش 
والناقدة واملخرجة االأمريكية »�شوزان 

�شونتاج » ومن ترجمة ح�شني ال�شويف.
وح�شب الدار تعر�ش لنا �شوزان �شونتاج 
االأوىل »احلج« كيف تطورت  يف ق�شتها 
فرتة  حتى  الطفولة  منذ  �شخ�شيتها 
االأدبية  اهتماماتها  وت�شور  املراهقة، 
مقابلتها  اإىل  طفولتها  فمنذ  والفنية، 
مان،  توما�ش  الكبري  االأملاين  الكاتب 
والنف�شي  العقلي  ن�شجها  رحلة  تت�شح 
على  تتفوق  التي  ثقافتها  خالل  من 

ثقافة الكثري من اأبناء جيلها.
و�شوزان �شونتاج ناقدة وخمرجة وروائية 
جانفي  1933،   16 يف  ولدت  اأمريكية، 

 ،2004 عام  ورحلت  نيويورك، 
 Against« الروائية  اأعمالها  ومن 
 The»عام 1966 و »interpretation
 styles»و  1963 عام   »benefactor
ومن   ،1969 عام   »of radical will
 »Brother carl« كمخرجة  اأفالمها 
اأكرث من  عام 1974. در�شت وعملت يف 
املتحدة،  الواليات  يف  جامعات  �شبع 
اأك�شفورد وباري�ش،  اإ�شافة اإىل جامعتي 
التنقل بني هذه  االأول من  وكان هدفها 
مع  قرب  عن  التوا�شل  هو  اجلامعات 
يف  يعملون  الذين  البارزين  املفكرين 
هذه اجلامعات، ممن يثريون اهتماماتها 
مو�شوعات  يف  املبكرة،  ال�شخ�شية 
حيث  ومتعددة،  وخمتلفة  م�شتجدة 
انتقلت من درا�شة االأدب والتاريخ وعلم 

االجتماع اإىل درا�شة الفل�شفة والالهوت 
واالأخالق وعلم النف�ش، مع تركيز خا�ش 
على اإعادة قراءة فرويد بروؤية جديدة، 
بال�شينما  ولعها  ذلك  اإىل  واأ�شافت 
والرواية والفنون الت�شكيلية، ثم الت�شوير 
يف  خا�شة  مكانة  يحتل  الذي  ال�شوئي 
النا�ش،  عامة  وحياة  امل�شورين،  حياة 
االجتماعية  وم�شتوياتهم  اأطيافهم  بكل 
املظاهر  اختالف  مع  والثقافية، 

والتقاليد بني ال�شعوب احلية.
ومنحتها اإقامتها يف باري�ش فر�شة لفهم 
خ�شو�شية الثقافة الفرن�شية واالأوروبية 
معاً، وتابعت من خاللها ع�شقها الأفالم 
وتروفو،  رينوار  وجان  وبري�شون  جودار 

ون�رشت مقاالت نقدية بارعة عنها.
وكالت

اأم�ش  ال�شني  اأول  اأ�شدرت 
كتاباً عن جتربتها يف مواجهة 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ش 
بعنوان »مكافحة كوفيد-19: 
وذكرت  تتحرك«.  ال�شني 
لالإعالم  ال�شني  جمموعة 
الذي  االأبي�ش  الكتاب  اأن 
اأ�شدره مكتب االإعالم التابع 
ال�شيني،  الدولة  ملجل�ش 
جهود  على  ال�شوء  ي�شلط 
ال�شني يف الوقاية وال�شيطرة 
�شد  معركتها  يف  والعالج 
فريو�ش كورونا باالإ�شافة اإىل 
التعاون  يف  املبذولة  اجلهود 

على امل�شتوى العاملي.
ال�شني  اأن  الكتاب  يف  وجاء 
اتخذت اأكرث اإجراءات الوقاية 

واملكافحة �شمولية و�رشامة 
احلجر  اإجراءات  واعتمدت 
وح�شدت  النطاق،  وا�شعة 

غري  ب�شكل  الوطنية  املوارد 
طبي  عالج  الإجراء  م�شبوق 
فقدان  دون  النطاق،  وا�شع 
وعدم  م�شاب،  �شخ�ش  اأي 

التخلي عن اأي مري�ش.
اإىل  االأبي�ش  الكتاب  واأ�شار 
اعتقاداً  تعتقد  ال�شني  اأن 
جميع  دامت  ما  اأنه  را�شخاً 
من  وتتعاون  تتحد  الدول 
اأجل احل�شول على ا�شتجابة 
املجتمع  فاإن  جماعية، 
التغلب  يف  �شينجح  الدويل 

على جائحة وباء كورونا.
 وكالت

ال�شني ت�شدر كتابًا عن جتربتها يف مواجهة كورونا
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تلم�سان

حجز مركبتني حمملتني 
ب5896 قارورة خمر 

متكنت عنا�رص اجلمارك بتلم�سان من حجز 
 ، الكحولية  امل�رصوبات  من  هامة    كمية 
كانت حمملة   خمر   قارورة  قدرت ب5896 
على منت مركبتني  وتوقيف �سخ�سني وذلك 

اثر عمليتني  منف�سلتني .
م.ل

برج بوعريريج

توقيف عن�صر دعم 
للإرهابيني

يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�سل ا�ستغالل 
الوطني،  الدرك  اأوقف عنا�رص  املعلومات، 
دعم   )01( عن�رص   ،2020 جوان   07 يوم 
بوعريريج  بربج  الإرهابية  للجماعات 

بالناحية الع�سكرية اخلام�سة.

النعامة

حجز8قناطري 3و33 
كلغ من الكيف

الوطني  للجي�ش  م�سرتكة  مفرزة  �سبطت 
ال�سعبي كمية كبرية من الكيف املعالج تُقدر 
بثمانية )08( قناطري و)33( كيلوغرام، خالل 
دورية بحث قرب بلدية جننينّ بورزق، ولية 

النعامة بالناحية الع�سكرية الثانية.

�سكيكدة

تهدمي اأزيد عن 40 
بناية 

دائرة  لأمن  التابعني  ال�رصطة  عنا�رص  قام 
اأم�ش  �سكيكدة  ولية  لأمن  التابع  عزابة 
مت  بناية   42 جمموعه  ما  بتهدمي  الثنني 
بئر  بحي  �رصعية  غري  بطريقة  ت�سييدها 
ال�سم  نف�ش  حتمل  التي  بالبلدية  فرينة 
من  علم  ح�سبما  الدائرة،  لذات  والتابعة 
بذات  العامة  العالقات  و  الت�سال  خلية 

ال�سلك الأمني.

مع�سكر

توقع اإنتاج 2 مليون 
قنطار من البطاطا 

و965  مليون   1 اإنتاج  مع�سكر  بولية  يتوقع 
التي  املو�سمية  البطاطا  من  قنطار  األف 
اليوم  علم  ح�سبما  موؤخرا،  جنيها  يف  �رصع 
الفالحية  امل�سالح  مديرية  لدى  الثنني 
وتنظيم  �سبط  م�سلحة  رئي�ش  واأو�سح 
غر�ش  �سجلت  القطاع  مديرية  اأن  الإنتاج 
املو�سمية  البطاطا  ببذور  هكتار   6.842
للبطاطا  هكتار   6.400 منها  خ�س�ست 
لإنتاج  هكتار  و442  لال�ستهالك  املوجهة 

البذور �سمن برنامج تكثري البذور.

ولية  اأمن  م�سالح  �سجلت 
الدوائر  اأمن  ذلك  يف  امل�سيلة،مبا 
اأيام  ثالثة  لها،خالل  التابعني 
الأ�سخا�ش  �سد  خمالفة   159،
احلجر  اأوقات  اخرتقوا  الذين 
20�سيارة  و�سع  مت  ال�سحي،كما 
اأ�سحابها  ملخالفة  املح�رص  يف 
بالإ�سافة  احلجر،  لإجراءات 
�سخرت  ،وقد  دراجات   04 اإىل 
الإمكانيات  كل  ذاتها  امل�سالح 
فر�ش  اأجل  والب�رصية،من  املادية 
من  للحد  �سارم  �سحي  حجر 

انت�سار فريو�ش كورونا،ومن جانب 
باأمن  الت�سال  خلية  ك�سفت  اآخر 
حمالت  تنظيم  امل�سيلة،عن  ولية 
الكمامات  لتوزيع  حت�سي�سية 
لرتدائها،وجاء  املواطنني  ودعوة 
الن�ساطات  اإطار  يف  الن�ساط  هذا 
مت  واجلوارية،حيث  التح�سي�سية 
اجلوارية  العمليات  عديد  تنظيم 
اأ�سا�سا  والتح�سي�سية،تهدف 
املواطنني  �سحة  على  للحفاظ 

وتفادي انت�سار فريو�ش كورونا.
عبدالبا�سط بديار    

اأمن والية امل�سيلة

159خمالفة للحجر ال�صحي 
يف ثلثة اأيام

املديرية العامة للحماية املدنية 

حملة للوقاية من حرائق املحا�صيل الزراعية

ع.ب 

التي تدخل  و تخ�ش هذه احلملة 
يف اإطار جت�سيد الربنامج ال�سنوي 
والتوعية، مناطق  للتح�سي�ش 
اإذ  العليا  باله�ساب  احلبوب  اإنتاج 
ت�ستهدف فئة الفالحني لتح�سي�سهم 
احرتام  �رصورة  على  وتوعيتهم 
كاملة  الوقائية  التدابري  وتطبيق 
احلرائق  اندلع  تفادي  اأجل  من 
وبعد  اأثناء  القيام  يجب  وما  قبل 
النتهاء من عملية احل�ساد.  كما 
الوطنية  احلملة  هذه  تهدف 
اخل�سائر  من  والتقليل  للحد 
املحا�سيل  حرائق  عن  الناجمة 
القت�سادية  الآثار  وعن  الزراعية 
على  واملحافظة  عنها  املرتتبة 
الأمن  وتدعيم  الوطني  املنتج 
الغذائي املحلي، وترجع الأ�سباب 

احلرائق ح�سب  لندلع  الرئي�سية 
لإح�سائيات  حتليال  اأو�سحه  ما 
عدم  اإىل  الأخرية  ال 5 �سنوات 
الوقائية  الإجراءات  تطبيق 
الأرا�سي  بحماية  املتعلقة 
من  حميطها  وتنقية  الفالحية 

ترك  وعدم  الياب�سة  احل�سائ�ش 
الأرا�سي  بني  الأمان  م�سافة 
وكذا  والطرقات  الفالحية 
ال�سكك احلديدية عدم تخ�سي�ش 
كافية  ب�سعة  للمياه  �سهاريج 
للتحكم يف احلرائق عند اندلعها 

حرق القمامة وجتميعها ع�سوائيا 
يف  احل�ساد  بعملية  والقيام 
اآلت  اأوقات الذروة وعدم �سيانة 
احل�ساد كما مت تخ�سي�ش لفائدة 
عملي  اأمنيا  جهازا  الفالحني 
�ساحنات  وتوفري  ملرافقتهم 
اإىل  يهدف  احلرائق  اإخماد 
عند  احلرائق  اإخماد  و  ال�سيطرة 
بداية اندلعها وتفادي خ�سائر يف 
املحا�سيل الزراعية بحيث قامت 
بتدعيم وجتديد  م�سالح احلماية 
يف  تتمثل  معتربة  مادية  و�سائل 
�ساحنات من اإنتاج وطني خمت�سة 

يف اإخماد احلرائق.
م�سالح  �سجلت  للتذكري 
ال�سنة  خالل  املدنية  احلماية 
املن�رصمة  2019  خ�سائر مقدرة 
املحا�سيل  من  هكتار   3774 ب 

الزراعية.
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اأورده بيان للحماية املدنية

قلم جاف

اإال اجلي�ش ...
الوليد فرج

و   ، الأم  الق�سية  عن  النقا�ش  ينزاح  وقد 
اأ�سا�سياتها و موجباتها ، اإىل اأفكار هام�سية 
اأن  ، لالإلهاء  وهنا على الفاعل امل�سارك 
اإرجاعه  و  لت�سويب م�سار اجلدل  يت�سدى 

اإىل مو�سوعه .
يف الغالب �سعيف احلجة يكون مت�سنجا يف 
ي�سوق   ، اإىل مركز املهاجم  طرحه ينربي 
حججه يف غري مو�سعها ، كاأن يقول القائل 
يف  �سابقا  �سارك  اجلزائري  اجلي�ش  اأن 
عمليات خارج الوطن فاأين املانع ؟ املانع 
�سارك  اجلي�ش  كان  اإذا  املنطق  اأن  يف 
مهما  الوطن  خارج  عمليات  يف  مرارا 
كانت طبيعتها . فما الداعي اإذا يف د�سرتة 
خروجه ؟ اأما ال�رصط الواقف املتمثل يف 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ش  ثلثي  موافقة 
منتخبة  ن�سنع هيئات  له حتى  معنا  ، فال 
حقيقية . فاملجل�ش الذي منح اآلية رقابة 
)ملتم�ش  مت�سى  احلكومة   اأعمال  على 
من  الثقة  ي�سحب  خالل  ومن  الرقابة( 
ن�سمع  ومل  احلكومة جمتمعة  من  اأو  وزير 
به ا�ستعمل هذه الآلية فمن باب اأوىل اإبقاء 

هذا املجل�ش بعيدا عن جي�سنا . 
و الهانة الثانية هي ذكر غطاء اأممي هيئة 
يف  املمثل  اإفريقي  اأو  املتحدة  الأمم 
د�ستور  . خ�ست يف 43  الإفريقي  الحتاد 
دولية  هيئات  ذكر  اأجد  مل  دولة   39  : لـ 
ول ع�سو يف املجتمع الدويل مهما كانت 
طبيعته القانونية مطلقا . و تبقى اجليو�ش 
لالتفاقيات  وفقا  اأقاليمها  خارج  تتحرك 
يف  الدول  بني  الثنائية  او  اجلماعية 
جت�سدها  التي  الإقليمية  التكتالت  اإطار 
اأما   . جتمعها  التي  هيئاتها  و  منظماتها 
د�سرتة ا�سرتاك جي�ش يف ن�ساط مهما كان 
موؤ�س�ش  اأي  به  يقل  مل  جديد  بدع  فهذا 

د�ستوري . 
اجلي�ش  خروج  �سد  اأننا  يعني  ل  هذا 
اأو  ال�سالم  حفظ  عمليات  يف  للم�ساركة 
العادلة   الق�سايا  يف  قتالية  عمليات  حتى 
يف  التفكري  يف  البدء  حتى  نطالب  بل 
عمليات التتبع العدو خارج حدودنا و اإتباع 
منهج  على  املوؤ�س�سة  القتالية  ال�سيا�سية 
العدو  يكون  حيث  اأي  الإقليم(  )امتداد 
املعتدي اأو اخلطر الو�سيك الأكيد املهدد 

ل�سالمة ترابنا يجوز جلي�سنا التدخل . 
القتال و توابعه  ل حتتاج للد�سرتة بل هو 
حكرا  يبقى  فيها  القرار  ا�ستثنائي  عمل 
تعرف  التي   ، الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على 

تقييم الو�سع و حيثياته .

حي باب االأقوا�ص باملدية 

ال�صكان يطالبون بتحويل 
ال�صوق الفو�صوي

االأمن الوطني:

91 حادث مرور ج�صماين 
نهاية االأ�صبوع

البويرة

منحة املليون �صنتيم تثري 
�صخط الناقلني

وجه �سكان حي باب الأقوا�ش باملدية 
حتويل  اأجل  من  الولية  لوايل  نداءا 
املحاذي  والفواكه  اخل�رص  �سوق 
باملدخل  الواقع  الأثري  للجدار 
منطقة  اإىل  التيطري  لعا�سمة  الغربي 
الف�ساء  هذا  اأ�سبح  بعدما  اأخرى، 
الع�سوائي يوؤرق حياة �سكان احلي من 
جهة ويعرقل حركة املرور ب�سكل كبري، 
هذا وتبقى و�سعية هذا ال�سوق مقلقة 
مرة  من  اأكرث  عجزت  التي  لل�سلطات 
عن حتويله رغم �سغور ال�سوق املغطى 
املدينة  بو�سط  والفواكه  للخ�رص 

الطاولت  اأ�سحاب  يبا�رص  مل  الذي 
ت�سليمه  رغم  ن�ساطهم  به  املتواجدة 
لهم منذ  قرابة ال�سنتني، ليبقى م�سكل 
�سوق باب الأقوا�ش قائما وينتظر حال 
عاجال بتقدمي البديل للتجار، يف ظل 
الأزمة  بداية  منذ  به  الن�ساط  توقف 
ال�سحية جلائحة كورونا ،حيث عجلت 
ال�سلطات بتعليق الن�ساط به اإىل اإ�سعار 
فر�سة  املواطنون  يراه  ما  وهو  اآخر 
وحتويل  اأخرى  منطقة  اإىل  لتحويله 

مكانه اإىل ف�ساء لراحة ال�ساكنة.
ر. بوخدميي 

�سجلت م�سالح الأمن الوطني،يومي 
)نهاية   ،2020 06جوان  و    05
ج�سماين  مرور  91حادث  الأ�سبوع(، 
احل�رصية،  املناطق  م�ستوى  على 
اأ�سفرعنه وفاة �سخ�ش 01 و جرح110 
التي  املعطيات  ت�سري  و  اآخرين. 
قامت بها امل�سالح املخت�سة لالأمن 
الوطني اأن �سبب وقوع هذه احلوادث 
العن�رص  اإىل  الأوىل  بالدرجة  يعود 

الإطار،جُتدد  هذا  يف  الب�رصي 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
العام  الطريق  مل�ستعملي  دعوتها 
اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
املرور  قانون  واحرتام  ال�سياقة، 
لالأمن  العامة  املديرية  ت�سع  كما 
املواطنني  ت�رصف  حتت  الوطني، 
الرقم الأخ�رص 1548  وخط النجدة 

17، لتلقي البالغات24 �سا/24 �سا.

الناقلني  ع�رصات  اأم�ش  �سباح  احتج 
بالبويرة  النقل  مديرية  مقر  اأمام 
من  اإق�سائهم  على  منهم  تنديدا 
مليون  منحة  من  امل�ستفيدين  قائمة 
�سنتيم التي اأقرتها ال�سلطات لتعوي�ش 
خ�سائرهم يف فرتة توقفهم عن العمل 
منذ تف�سي جائحة كورونا ،  حيث عرب 
ليومية  ت�رصيحاتهم  يف  املحتجون 
من  ال�سديد  �سخطهم  عن  "الو�سط" 
املعلن  القائمة  من  اأ�سمائهم  اإق�ساء 
والتي حتوي 453 م�ستفيدا من  عنها 
لدى  اإح�سائهم  مت  ناقال   2162 بني 
يف  اأنهم  موؤكدين  املعنية  امل�سالح 

انقطاع  جراء  جدا  مزرية  و�سعية 
عليهم  امل�ساريف  وتراكم  عملهم 
العوامل  من  املعي�سة وغريها  وغالء 
ل  املنحة  هذه  حتى  جتعل  التي 
ت�سمن ول تغني من جوع لهذا نا�سدوا 
يف  بهم  التكفل  اأجل  من  ال�سلطات 
اأو�سح  جهته  ومن   ، الآجال  اأقرب 
مدير النقل "ح�سني رحمان" اأن هذه 
ا�ستفادة  انتظار  يف  اأولية  القائمة 
باقي الناقلني من هذه املنحة خالل 
املحتجني  مطمئنا  القادمة  الأيام 

اأنها ق�سية وقت فقط .
اأح�سن مرزوق     

بر�سلونة

مي�صي يعود 
للتدريبات اجلماعية 

مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  �سارك 
اجلماعية  التدريبات  يف  الثنني،  اأم�ش 
اإ�سابة  تعافيه من  بعد  بر�سلونة،  لفريقه 
القليلة  الأيام  خالل  منها  عانى  طفيفة 
لنادي  الر�سمي  ون�رص احل�ساب  املا�سية 
لتدريبات  �سورا  "تويرت"،  على  بر�سلونة 
وهو  مي�سي  فيها  ظهر  التي  الفريق، 
يتمرن مع املجموعة ب�سكل طبيعي، وهو 
اأن م�ساركته يف مباراة مايوركا  يعني  ما 
املقررة ال�سبت املقبل حل�ساب الأ�سبوع 
الـ28 من الدوري الإ�سباين، اأ�سبحت �سبه 

حم�سومة.
وهذه هي املرة الأوىل التي يتدرب فيها 
مي�سي على الع�سب منذ اأيام، بعدما كان 
يف  الريا�سية  الألعاب  �سالة  يف  يتمرن 
معاناته  ب�سبب  زمالئه،  بقية  عن  معزل 
الفخذ  يف  طفيف"  ع�سلي  "تقل�ش  من 

الأمين .

اجلنائية  الفرقة  عنا�رص  متكنت   
لل�رصطة  الولئية  للم�سلحة  التابعة 
الق�سائية باأمن ولية عني متو�سنت 
من  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  خالل 
من  تتكون  اأ�رصار  جمعية  توقيف 
باإقالق  تقوم  كانت  اأ�سخا�ش   08

بالنظام  الإخالل  ال�سكان مع  راحة 
عنيف  �سجار  اإثر  هذا  و  العام 
با�ستعمال  جمموعتني  بني  ن�سب 
الأنواع  خمتلف  من  بي�ساء  اأ�سلحة 

و الأحجام.
حممد بن ترار

اثر �سجار عنيف بني ع�سابتني  و�سط عني متو�سنت

توقيف 08 اأ�صخا�ش وحتجز 
اأ�صلحة خطرية 

اأفادت تقارير باأن علماء يعملون على 
عالجات لفريو�ش كورونا اجلديد، قد 
اخرتاق  حتقيق  من  قريبني  يكونون 
امل�سادة،  الأج�سام  عالج  يف  هام 
اأن ينقذ حياة الأ�سخا�ش  الذي ميكن 
حقن  يكون  اأن  وميكن  امل�سابني 
التي  امل�ستن�سخة،  امل�سادة  الأج�سام 
مهما  "كوفيد-19"،  مع  تتعار�ش 

من  املبكرة  املراحل  يف  للم�سابني 
العدوى، وفقا ل�رصكة الأدوية ال�سويدية 

.AstraZeneca الربيطانية
ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�ش  و�رصح 
�سوريوت،  با�سكال   ،AstraZeneca
هو  للتطوير،  اخلا�سع  العالج  باأن 
يف  م�سادين"  ج�سمني  من  "مزيج 
خالل  من  "لأنه  حمقونة،  جرعة 

فر�ش  من  تقلل  كليهما،  امتالك 
مقاومة تطوير ج�سم م�ساد واحد".

اأكرث  امل�سادة  بالأج�سام  العالج  ويعد 
يقول  حيث  اللقاح،  اإنتاج  من  تكلفة 
الأولوية  �سيعطى  الأول  اإن  �سوريوت 
ل  قد  "الذين  وال�سعفاء،  ال�سن  لكبار 
جيدة  ا�ستجابة  تطوير  من  يتمكنون 

للقاح".

علماء اأك�سفورد يطلقون "اإعالنا مثريا" 

كورونا! لفريو�ش  علج  هام" يف  "اخرتاق 



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/

