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الدكتور كرمي خلفان, ع�سو جلنة ملراجعة الد�ستور

تقنني تدخل اجلي�ش يف 
مهمات خارج الوطن

.       الأمن القومي لبد األ ينف�سم عن ال�سياقات الإقليمية والعاملية

اأكد الأ�ستاذ الدكتور كرمي خلفان, ع�سو جلنة اخلرباء املكلفة ب�سياغة املقرتحات 
ملراجعة الد�ستور, اأم�س الأحد بتيزي وزو, اأن املادة 31 من م�سودة الد�ستور تعترب 
»قاعدة قانونية« لتدخل اجلي�س الوطني ال�سعبي خارج الرتاب الوطني, يف اإطار 

التدخالت الرامية اإىل حفظ ال�سلم والأمن.

ع.غ

واأبرز خلفان على اأثري قناة الإذاعة املحلية 
 31 املادة  خالل  من  اأرادت  »اللجنة  اأن 
قانونية  قاعدة  متنح  اأن  امل�سودة  هذه  من 
لتدخل قواتنا امل�سلحة خارج حدود الرتاب 
حفظ  عمليات  اإطار  يف  وذلك  الوطني, 
الأمم  منظمة  لواء  حتت  ال�سلم  وا�ستتباب 

املتحدة«.
وي�سري اخلبري اإىل اأن »هذا التدخل يتما�سى 
واأ�س�س ال�سيا�سة اخلارجية للجزائر والقائمة 
على مبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
الوطني  الرتاب  ا�ستعمال  وعدم  للدول 
التدخل  وعدم  اآخر  بلد  على  لالعتداء 
التدخل  يبقى  حني  النزاعات«يف  حلل  اإل 

القائد  اجلمهورية,  رئي�س  بقرار  »م�رشوطا 
حتدد  بحيث  امل�سلحة,  للقوات  الأعلى 
 95 املادة  يف  املجال  هذا  يف  �سالحياته 
التي ترخ�س له باأخذ مثل هذا القرارات بعد 
موافقة 3/2 اأع�ساء الربملان«, يقول خلفان 
»الأمن  اأن  تدخله  خالل  اخلبري  اأفاد  كما 
القومي لبد األ ينف�سم عن تطور ال�سياقات 
الإقليمية والعاملية, لأنه يعد اليوم مرتبطا 

بتاتا بالدفاع فقط عن حدودنا«.
ذات  ح�سب  ال�سياقات,  تطور  وي�سمل 
التي حتيط  التهديدات  امل�سوؤول, »خمتلف 
للحدود,  العابر  الإرهاب  غرار  على  بنا, 
بالب�رش,  والجتار  ال�رشعية  غري  الهجرة 
الأموال«و  وتبيي�س  باملخدرات  املتاجرة 
اإليه  تطرق  الذي  الآخر  ال�سق  يتمثل 

لرتقية  الذي خ�س�س  الن�سيب  املتدخل يف 
اجلديدة  امل�سودة  هاته  يف  الإن�سان  حقوق 
التي »مرت من 42 مادة يف  الد�ستور ال�ساري 
املفعول اإىل 48 يف امل�سودة املقرتحة و هو 
و  الإن�سان  بحقوق  متعلقة  نقطة   23 ي�سم 

ا�ستقاللية العدالة و حماربة  الف�ساد«.
و بخ�سو�س النقطة الأخرية, اأكد خلفان اأنها 
النتخابية  العهد  حتديد  مبداأ  مع  تهدف, 
منتخبة,اإىل  اأخرى  موؤ�س�سات  اإىل  املو�سع 
ولوج  ترقية  اإىل  و  ال�سيا�سية  احلياة  اأخلقة 

ال�سباب اإىل ت�سيري �سوؤون البلد«. 
باإعادة  قمنا  لقد  يقول«  اخلبري  ا�ستطرد  و 
كتابة و تعزيز و تقدمي مواد جديدة, و التي 
من  مزيدا  املنتقدين  كافة  براأي  تكر�س 
يف  م�سرت�سدا  املواطن«,  لفائدة  احلقوق 

ال�ستفادة  و  العي�س  يف  باحلق  ال�ساأن,  هذا 
العنف  ,و   املاء  مثل  املوارد  بع�س  من 
الكراهية,   خطب  و  الن�ساء  على  املمار�س 
مبدى  مرهونة  احلقوق  فحوى   « اأن  مربزا 

تنفيذها على اأر�س الواقع«.
و اعترب اخلبري خالل تدخله بخ�سو�س خيار 
نظام �سبه رئا�سي الوارد يف هاته امل�سودة, 
اأنه » مرتبط ب�سكل وثيق مع واقع املجتمع 
اخلرباء  جلنة   اأن  م�سيفا  اجلزائري«, 
لعديد  امليدان  يف  التجارب  على  اعتمدت 
اأمريكا   بلدان  غرار  على  النامية  الدول 
اأي  الأخرية,  التجارب  غاية  اإىل  الالتينية 

تون�س.

رئي�س  اأن  اأخر,  �سعيد  اخلبري, على  اأبرز  و 
التي  املطالب  بع�س  »يلبي  اجلمهورية 
فرباير   22 منذ  ال�سعبي  احلراك  اأثارها 
2019, بقراره القا�سي باللجوء اإىل ا�ستفتاء 
الربملان«,  �سيجريها  تعديالت  بعد  �سعبي, 
املراجعة  هاته  على  امل�سادقة  بغر�س 

الد�ستورية. 
و ا�سرت�سل اخلبري ذاته يف هذا ال�سدد يقول 
»اأنه قرار يكر�س مبداأ �سيادة ال�سعب التي 
يطالب بها احلراك ال�سعبي الذي يريد اأن 
من  ال�سعب,  اإىل  الأخرية  الكلمة  ترجع 
خالل تطبيق  املادتني 7 و 8 من الد�ستور 

ال�ساري املفعول«.

24 �ساعة

يف مقدمتها ا�ستخالف الرئي�س و الأ�سرة و املدر�سة

حم�ش تبدي7 حتفظات على 
م�سودة الد�ستور

»حركة  رئي�س  مقري,  الرزاق  عبد  ك�سف 
�سبعة  عن  الإثنني,  اأم�س  ال�سلم«   جمتمع 
الد�ستوري  التعديل  على م�سودة  حتفظات 
ذلك  جاء  للنقا�س  الرئا�سة  طرحتها  التي 
موقع  على  ن�رشه  لـ«مقري«  مقال  يف 
م�سّودة  ُكتبت  »ملن  عنوان  حتت  احلركة 

الد�ستور؟«.
الوثيقة  م�سامني  اأهم  مقاله  يف  و�رشد 
امل�سودة  فيها  عر�ست  التي  والظروف 
للنقا�س كما اأورد ت�رشيحات لعدة م�سوؤولني 
اإىل  يقود  ذلك  كل  اأن  اإىل  ليخل�س  ب�ساأنها 
الن�سو�س  من  العديد  يف  جديدة  »قراءة 

املقرتحة يف امل�سودة الد�ستورية«.
الوثيقة  على  حتفظات  �سبعة  مقري  ودّون 
رئي�س  �سالحيات  »ت�سخيم  اأولها: 
اجلمهورية وفق املادتني 95 و 96, وحرمان 
من  فيها  مرغوب  برملانية غري  اأغلبية  اأي 
الت�سيري احلكومي » كما كان يحدث �سابقا.

ا�ستخالف  »ت�سهيل  هو:  الثاين  والتحفظ 
الرئي�س بطريقة م�سمونة غري دميقراطية 

با�ستحداث من�سب نائب رئي�س«.
ووفق املادة 98 الفقرة 7 يرث نائب الرئي�س 
وقد  املن�سب,  ي�سغر  حني  �سالحياته  كل 
الأقلية  التيارات  من  الرئي�س  نائب  يكون 
اأبدا يف النتخابات, بح�سب  التي ل تنجح 
رفع  يخ�س  الثالث  التحفظ  اأما  مقري 
يف  اجلي�س  م�ساركة  عن  مرة  لأول  احلظر 
»هذا  اأن  مقري  واعترب  باخلارج  عمليات 
الأمر عاديا, حلماية البالد خارج حدودها, 
لكن قد يوؤدي اإىل تغيري عقيدة اجلي�س يف 
حالة ال�سعف الكلي للدولة, ب�سبب الأزمات 
وظيفياً(  )جي�ساً  جتعله  التي  القت�سادية 
و�سيا�سته  ال�ستعمار  م�سالح  خلدمة 

اخلارجية«.
هي:  حتفظاته  يف  الرابعة  النقطة  اأما 
الن�س  يف  الدولية  باملعاهدات  »اللتزام 
املادة  ويف  الديباجة  �سمن  الد�ستوري 
177, قد يكون تعهدا مكتوبا يتم ال�ستفتاء 
عليه بالتبعية لل�سيا�سة الدولية التي يتحكم 
ال�ستعمارية  القوى  وتف�سريها  و�سعها  يف 

املهيمنة«.
كلمة  حذف  يف  يكمن  اخلام�س  والتحفظ 
الد�ستور  من   72 املادة  من  »املجتمع« 
جانب  اإىل  مب�سوؤوليته  يتعلق  فيما  احلايل 
الدولة يف حماية الأ�رشة والطفولة والكتفاء 
بالن�س على م�سوؤولية الدولة فقط يف هذا 

املجال يف م�سودة التعديل.
»�سمن  اأنه  على  مقري  ف�رشه  الأمر  وهذا 
لتفكيك  ال�ستعمارية  الدولية  ال�سيا�سة 
الأ�رشة اجلزائرية مبنع املجتمع من حماية 
نف�سه بنف�سه بالتعاون مع الدولة اأو يف حالة 
حماية  عن  الر�سمية  املوؤ�س�سات  تخلي 
التفكيك  مهمة  يف  النخراط  اأو  الأ�رشة 

ا�ستجابة لالأجنبي«.
يف »حتييد  فهو  ال�ساد�س  التحفظ  اأما 
 68 املادة  �سمن  اجلزائرية,  املدر�سة 
الدولة  �سمان  على  )تن�س  الرابعة  الفقرة 
من  يكون  قد  الرتبوية(,  املوؤ�س�سة  حياد 
التي  واملبادئ  القيم  من  اإفراغها  اأجل 
ت�سنع املواطن اجلزائري ال�سالح املرتبط 

بهويته«.
»�سمان  فهو  والأخري  ال�سابع  التحفظ  اأما 
ممار�سة  حرية  يف  )امل�ساواة(  الت�سوية 
اأن  على  )تن�س   ,51 املادة  يف  العبادات, 
بني  متييز(  بدون  تكون  العبادات  ممار�سة 
ب�سكل  اجلزائريون  به  يدين  الذي  الإ�سالم 
تلقائي وطبيعي منذ قرابة 14 قرنا وديانات 

اأخرى لفئة قليلة جدا«.
عن  يعرب  التعديل  فهذا  مقري  وح�سب 
ظروف  وبا�ستغالل  مربجمة  ردة  »حركة 
اقت�سادية و�سيا�سية وثقافية متقلبة ل�رشب 
واجتماعيا من  ودينيا  اأمنيا  البلد  ا�ستقرار 
توفر  م�ستقبلية  دينية  اأقليات  خلق  اأجل 
�رشوط التفرقة العميقة والتدخل الأجنبي 

املبا�رش وغري املبا�رش«.
من  كثري  مثل  »نبقى  بالقول  مقري  وختم 
لرئي�س  الأخري  ننتظر املوقف  اجلزائريني 
الوثيقة  �سيت�سح جليا يف  الذي  اجلمهورية 

التي �ستعر�س على الت�سويت«.
ع.غ

بن خالف يفتح النار على م�سروع ميزانية 2017 

ميزانية 2017 تعر�ست للنهب
.      ميزانية 2017 مررت عرب نواب مزورين 

عرب النائب الربملاين عن جبهة العدالة والتنمية 
خل�رش بن خالف عن رف�سه مل�رشوع ميزانية 
الفا�سدة  الع�سابة  حكومة  باأن  لفتا   ,2017
املزَورين  نوابها  عرب   2017 ميزانية  مررت 
ممن  املن�رشمة,  الت�رشيعية  العهدة  اآخر  يف 
كان يطمح الكثري منهم العودة مرة اأخرى اإىل 
الربملان بالطريقة نف�سها التي و�سل بها اأول 

مرة.
فتح النائب الربملاين عن جبهة العدالة والتنمية 
على  النار  له  مداخلة  يف  خالف  بن  خل�رش 
م�سريا   ,2017 ل�سنة  امليزانية  قانون  م�رشوع 
�سنة  حتى  بذرت  واأذنابها  الع�سابة  اأن  اإىل 
2017 ما يزيد عن 1000 مليار دولر وهو ما 
ميثل 60 �سعف القيمة التي ر�سدتها الوليات 
املتحدة يف اإطار م�رشوع مار�سال بعد احلرب 
بـ 16.5  �سنة 1945 واملقدرة  الثانية  العاملية 
على  ذلك  اأثر  يظهر  اأن  دون  دولر,  مليار 
القطاعات احليوية وعلى راأ�سها قطاع ال�سحة 
جائحة  خالل  الكارثية  �سورته  جتلت  الذي 

كرونا امل�ستجد الذي اأمل ببالدنا.
 2017 ميزانية   « خالف  بن  خل�رش   وقال 

نهبها ثالث )03( حكومات  التي تداولت على 
تنفذ  بكونها  تتبجح  جميعها  كانت  متعاقبة 
برنامج الرئي�س املخلوع, وعلى الرغم من اأنها 
واحدة  لكل  باأن  املتتبع  يجزم  يكاد  حكومات 
غري  الأخرى,  عن  يختلف  دولة  برنامج  منها 
يختلف  ل  واحد  تلتقي يف هدف  اأنها جميعا 
الر�سوم وال�رشائب  اثنان, وهو ت�سليط  ب�ساأنه 
بها  ليزداد  الب�سيط  املواطن  على  املجحفة 
من  م�سدر  اإىل  جيبه  وحتويل  وبوؤ�سا,  فقرا 
ينعم  الدولة حتى  اأهم م�سادر متويل ميزانية 
�سجن  مقيمي  من  القذر  املال  اأ�سحاب  بها 
فئة  من  العام  املال  ناهبي  ومن  احلرا�س 
»حاميها حراميها » ممن ًتف�سل على مقا�سهم 
اجلبائية  بالهدايا  القطاعات  كل  يف  القوانني 
اخليالية  ال�رشيبية  والإعفاءات  ال�سخية 

ليزدادوا بها غنى وثراء. »
يف   »: املتحدث  اأ�ساف  مت�سل,  �سياق  ويف 
اأويحيى  حكومة  عمدت  بالذات  ال�سنة  هذه 
ا�ستبدال  اإىل  احلرا�س  �سجن  يف  القابع 
التجاري  بال�ستثمار  العمومي  ال�ستثمار 
كما  تنموية,  اقت�سادية  مقاربة  دون  الريعي 

واخلدمات  ال�سلع  اأ�سعار  يف  بالزيادة  قامت 
واملنتجات الطاقوية, وتو�سيع الوعاء اجلبائي 
عن  املرتتبة  اخل�سائر  لتعوي�س  وال�رشيبي 
الهدايا اجلبائية امل�سبوهة, وهو ما فاقم من 
م�ستويات البطالة ون�سب الت�سخم, وو�سع من 
الفوارق الجتماعية ما اأدى اإىل تفقري �رشيحة 

وا�سعة جديدة من املواطنني.
اإميان لوا�س 

ح�سرها اأويحي مكبال و حماطا بطوق اأمني م�سدد

املحامي العيفا ي�سيع اإىل مثواه الأخري 
ببلدية  قاريدي  مبقربة  الثنني  ع�رش  �سيع 
اأويحيى  العيفا  املحامي  القبة  جثمان 
كان  الذي  اأحمد  وموكله  �سقيقه  بح�سور 
مقيدا بالأغالل وحميطا بجدار اأمني لقوات 

الدرك الوطني .
وكان جثمان العيفا قد و�سل من مقر �سكناه 
ببلدية درقانة اىل مقربة قاريدي يف حدود 
منت�سف النهار ون�سف لكن انتظر امل�سيعني 
توقيت  وربع  الثالثة  ال�ساعة  غاية  اإىل  دفنه 
و�سول �سقيقه وموكله اأحمد اأويحي الذي كان 
عنا�رش  من  اأمني  ب�سياج  وحماط  بالأغالل 
الدرك الوطني الذي رافقته اإىل غاية النع�س 
مت  ثم  �سقيقه  على  الأخرية  النظرة  لإلقاء 
اقتياده اإىل القرب اأين �سهد مرا�سم و�سعه يف 

بادية  والثاأر  احلزن  وعالمات  الأخري  مثواه 
الوزير  على  لوحظ  كما  احلزين  وجهه  على 
الأول ال�سابق اأنه مل يكلم اأي اأحد من اأفراد 

عائلته الذين كانوا متواجدين بكرثة مبقربة 
املحامي  تويف  فقد  لالإ�سارة   . قاريدي 
مفاجئة  قلبية  ب�ستكة  اأم�س  العيفة  اأويحيى 
اخلا�سة  اجلل�سة  افتتاح  ح�رش  قد  وكان 
�سقيقة  فيها  املتورط  علي حداد  مبحاكمة 
رفقة الوزير الأول ال�سابق عبد املالك �سالل 
وع�رشات الوزراء وكانت اأخر مرافعة له يف 
ق�سية  يف  الفارط  اخلمي�س  يوم  اأخيه  حق 
وعرف  ب�سوفاك  اخلا�سة  ال�سيارات  تركيب 
عن املحامي العيفة معار�سته لأخيه ملا كان 
من رموز نظام الرئي�س املخلوع عبد العزيز 
بوتفليقة وجهر مبواقفه للعلن ومل يخ�سى يف 

ذلك لومة لئم.
باية ع 
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مرمي خمي�سة

ي�سعد  ير�أ�سها  �لتي  للنقابة  بيان  و�أفاد 
موقعها  عرب  ن�رشته  و�لذي  مربوك، 
من  بكثري  تلقت  قد  �أنها  �لر�سمي، 
�ملرتدية  �لأو�ساع  و�لأ�سف،  �ملر�رة 
بالدنا،  يف  �لق�ساء  حال  �إليها  �آل  �لتي 
�أ�سا�سا ح�سب �لبيان لعتماد  و�لر�جعة 
م�سوؤويل وز�رة �لعدل، �أدو�ت م�ستهلكة، 
�إن  معتربة  �لقطاع،  �سوؤون  ت�سيري  يف 
طريقة  مييز  �لذي  بالر�أي  �ل�ستفر�د 
و�أ�ساليب  يتنافى  �لعدل،  وزير  ت�سيري 
من  حيث  �لحرت�يف،  �لع�رشي  �لت�سيري 
�ل�ساأن  �إد�رة  يتوىل  من  يف  �ملفرت�ض 
�لدميقر�طية  قيام  ي�سهر  �أن  �لعام، 
�لت�ساركية، و�لتي تقت�سي �سلك �أ�ساليب 
�حلو�ر، و�إ�رش�ك جميع �أ�سحاب �ل�ساأن، 
يف �إبد�ء ر�أيهم حول �مل�سائل �لتي تعني 
و�ل�سغائن  �لأحقاد  عن  بعيد�  �لقطاع، 
�ل�سخ�سية، مبا ي�سمن �لو�سول لقر�ر�ت 
�سائبة، يتم تنفيذها ب�سال�سة بعد تهيئة 

�ملخاطبني بها لقبولها.
وت�ساوؤل بيان �ملكتب �لتنفيذي للنقابة، 
�إق�ساء  �سبب  حول  ذ�ته،  �ل�سياق  يف 

متثل  �لتي  للق�ساة،  �لوطنية  �لنقابة 
ونقابة  �لوطن،  ق�ساة  ثلثي  من  �أكرث 
�لوطنية  �لغرفة  وحتى  �ل�سبط،  �أمناء 
للمح�رشين �لق�سائيني، من �إبد�ء ر�أيهم 
�لق�سائي،  �لعمل  ��ستئناف  كيفية  يف 
وثيق،  ب�سكل  مرتبط  �لأمر  �أن  خا�سة 
�لفئات«،  لتلك  �ملهنية  باحلقوق 
��ست�سارة  من  باملنا�سبة  م�ستغربة 

�ملحامني،  ملنظمات  �لوطني  �لحتاد 
يتم  �أن  و�لأدهى  ذلك،  يف  �سو�ه  دون 
يف  �ملتخذة  �لقر�ر�ت  عن  �لإعالن 
�حتاد  رئي�ض  طرف  من  �ل�ساأن،  هذ� 
منظمات �ملحامني، قبل �سدورها من 
يوحي  نف�سها، مبا  �لوز�رة  م�سالح  قبل 
بها  مرحب  غري  �لفعاليات  باقي  �أن 
�ملعاينة،  هذه  و�أمام  �لوزير،  بالط  يف 

بات من �لو�جب �لبحث يف �أ�سباب هذه 
�ملفا�سلة و�ملحاباة.

�أن  �إىل  �مل�سدر،  نف�ض  �أ�ساف  كما 
�لعدل  وزير  �أ�سدرها  �لتي  �ملذكرة 
�ليوم، و�لتي ت�سمنت �لرت�جع عن بع�ض 
�لأ�سبوع  نهاية  �ملتخذة،  �لقر�ر�ت 
�لعمل  ��ستئناف  كيفية  ب�ساأن  �ملا�سي، 
�لتنفيذ،  حيز  دخولها  قبل  �لق�سائي، 
�سدورها،  من  �أيام  ثالثة  بعد  وذلك 
وحالة  �لع�سو�ئية  جلي  ب�سكل  يو�سح 
على  �لقائمون  يعي�سها  �لتي  �لتخبط، 
ر�أ�سهم  وعلى  �لعدل،  وز�رة  م�سالح 
لي�ست  �أنها  �لعلم  مع  �حلايل،  �لوزير 
فيها  �لرت�جع  يتم  �لتي  �لأوىل  �ملرة 
وجيزة  فرتة  بعد  عمل،  مذكر�ت  عن 
من �سدورها، وهو ما مي�ض مب�سد�قية 

�لدولة وموؤ�س�ساتها.
ويف هذ� �لإطار، �أعلنت �لنقابة �لوطنية 
جمل�سها  ��ستدعاء  �سيتم  �أنه  للق�ساة، 
جويلية  �سهر  خالل  لالنعقاد  �لوطني، 
�ملقبل، على �أن يتم �لإعالن عن تاريخ 
ومكان �لجتماع لحقا، لتقرير ما ير�ه 
منا�سبا، ملجابهة متادي وزير �لعدل يف 

جتاهل �لق�ساة وممثليهم �ل�رشعيني.

اأعربت النقابة الوطنية للق�ساة، اأم�س، عن اأ�سفها نتيجة اإق�سائها من امل�ساورات حول قرار ا�ستئناف 
العمل الق�سائي، م�ستف�سرة عن ما و�سفته بـ«املفا�سلة واملحاباة« بخ�سو�س اإ�سراك االحتاد الوطني 

ملنظمات املحامني يف امل�ساورات، يف حني باقي الفعاليات غري مرحب بها، يف بالط الوزير.

ع�سو جلنة متابعة تف�سي فريو�س كورونا
 عبد الكرمي طواهرية: 

خيار احلجر ال�سامل غري وارد
.    املواطن يتحمل امل�سوؤولية

.    كل االأن�سطة التجارية لها احلق يف العودة 

كلفت  ديوان االأرا�سي الفالحية بالعملية

ا�سرتجاع الأرا�سي الفالحية من 
اأ�سحاب عقود المتياز الفا�سلني

على خلفية »اإق�سائها« من م�ساورات وزارة العدل

نقابة الق�ساة تتوعد مبجابهة زغماتي 
.      ا�ستدعاء املجل�س الوطني، �سهر جويلية 

تف�سي  متابعة  جلنة  ع�سو  �أكد 
�لكرمي  عبد  كورونا  فريو�ض 
حالت  عدد  �رتفاع  باأن  طو�هرية  
�حرت�م  عدم  �إىل  ر�جع   �لإ�سابة 
ماثم  كل  نافيا  �لوقائية،  �لتد�بري 
�إعادة  بخ�سو�ض  موؤخر�  تد�وله 
جميع  على  �ل�سحي  �حلجر  فر�ض 

وليات �لوطن. 
دق ع�سو جلنة متابعة تف�سي فريو�ض 
كورونا عبد �لكرمي طو�هرية ناقو�ض 
عدد  �رتفاع  بخ�سو�ض  �خلطر 
�لإ�سابات بفريو�ض كورونا،  م�سدد� 
على �رشورة �إعادة �لنظر من جديد 
و �حلمالت  �لت�سال  �إ�سرت�جتية  يف 
�رشورة  �إىل  د�عيا  �لتح�سي�سية،  

�لنزول �إىل �مليد�ن .
و�إ�ستبعد طو�هرية �لعودة �إىل فر�ض 
لفتا  �لوطن،   وليات  على  �حلجر 
باأن لميكن  فر�ض �حلجر على ولية 
فيها  �لأماكن  كل  لي�ست  لأن  كاملة 
كل  حجر  �سيتم  لذلك  للوباء،   بوؤر 
�لأماكن �لتي وجدت فيها �لإ�سابات 
. و لفت  عبد �لكرمي طو�هرية باأن  
�ملو�طن يتحمل جزء من  م�سوؤولية 
بفريو�ض  �لإ�سابات  عدد  �إرتفاع  يف 
لالإجر�ء�ت  �إحرت�مه  لعدم  كورونا، 
�لوقائية و �لتد�بري �لتي �أقرتها جلنة 
متابعة فريو�ض كورونا ملجابهة هذ� 
�لإجر�ء�ت  رغم   »: قائال  �لوباء، 
�لوقائية �لتي تبنتها �لدولة ملجابهة 
يف  خلل  هناك  �أن  �إل  �لفريو�ض،  
قبل  من  �لإجر�ء�ت  هذه  تطبيق 
ملقايي�ض  يحرتم  ل  �لذي  �ملو�طن 
عدم  �إىل  بالإ�سافة  �لأمان،  
�ل�رش�مة يف تطبيق �لقو�نني من قبل 

�ل�سلطات �ملخت�سة ».
ودعا �ملتحدث كل �لأطر�ف للتجند 
�لتد�بري  تطبيق  يف  �ل�رش�مة  و 
�ل�سحي،  �حلجر  �إحرت�م  و  �لوقائية 
�أ�سحاب  يخ�ض  فيما  خا�سة 
مطالبني  فهم  �لتجارية  �ملحالت 
باأخذ بتد�بري �لوقائية على حد قوله 
باأن  طو�هرية  �لكرمي  عبد  و�أبرز   .
لديها  كورونا  فريو�ض  متابعة  جلنة 
يف  �ل�سحي  �حلجر  رفع  خمطط 
�ليوم  باأن  لفتا  �لقطاعات،   جميع 
�أن تعود  كل �لأن�سطة �لتجارية لبد 
�أن  �رشط  لكن  ن�ساطها،   ملمار�سة 

تطبيق  بال�رش�مة يف  مرفوقة  تكون 
�ل�سحة،  �رشوط  �حرت�م  و  �لقو�نني 
خمطط  لديها  �للجنة  �أن    »: قائال 
�لقطاعات  كل  يف  �حلجر  لرفع 
و�لأن�سطة �لقت�سادية عرب �لتن�سيق 
مع  ترت�فق  �أن  �رشيطة  معها 
و�لتباعد  �لوقاية  �إجر�ء�ت  �حرت�م 

�لجتماعي.«
ت�سكيل  �إىل  طو�هرية  ك�سف   و 
�إعد�د  مهمتها  علمية  جلنة 
�لنظر  و�إعادة  �لوبائية  �لدر��سات 
و�لنزول  �لت�سال  ��سرت�تيجية  يف 
�إىل �مليد�ن لتحديد �لبوؤر ومن ثمة 
و�حتو�ئها  �لإ�سابة  حالت  حتديد 
لفتا �إىل �أن هناك فرق نزلت �سباح 

�ليوم �إىل �مليد�ن ملبا�رشة عملها
�أجهزة  ودقة  فاعلية  وبخ�سو�ض 
�ل�سباح  �سيف  �أكد  �ل�رشيع  �لك�سف 
�جلز�ئر  يف  �ملتوفرة  �لأجهزة  �أن 
من  �عتمادها  قبل  لتجارب  تخ�سع 
�ل�سيدلنية  للمو�د  �لوطنية  �لوكالة 

قبل ت�سويقها.
من جهة �أخرى ك�سف طو�هرية عن 
منها  دو�ء   100 يف  ملحوظ  نق�ض 
�ل�رشطان  �أمر��ض  تخ�ض  �أدوية 
و�لدم و�جللد لكنه �أكد توفر �لأدوية 
و�لتي  �ملزمنة  بالأمر��ض  �خلا�سة 
يعد �أ�سحابها �لأكرث ت�رشر� من وباء 

كورونا.
�مل�ساد  �للقاح  بخ�سو�ض  �أما 
�أن هناك  لكورونا فك�سف طو�هرية 
تو�سلت  �لتي  �ملخابر  من  �لعديد 
متوفرة  �ستكون  لقاحات  �نتاج  �ىل 
على �لأغلب مع حلول �سهر نوفمرب 
�لقادم و�أن هناك �جتماع �ليوم بهذ� 
�لذي  �للقاح  لختيار  �خل�سو�ض 

�ستقوم �جلز�ئر با�ستري�ده.
اإميان لوا�س 

و�لتنمية  �لفالحة  وز�رة  كلفت 
�لوطني  �لريفية  �لديو�ن 
با�سرتجاع  لالأر��سي �لفالحية 
�لأر��سي  من  �لع�رش�ت 
من  م�ستغلة  �لغري  �لفالحية 
حية  لفال � ت   � مل�ستثمر � قبل  
عليها  حت�سلو�  �لذين  و�لفالحني 
يف �لفرت�ت �ملمتدة بني �سنة 1984 
و2010 �سمن عقود �لمتياز �لفالحي 
وذلك بعد رقمنتها و�إظهار عمليات 
تركها بور� دون ��ستغالل و�أخرى  مت 
بيعها بطرق م�سبوهة و�حتيالية رغم 

�أن �لقانون  مينع ذلك  .
�إىل  �لعملية  ت�ساف  هذه 
�له�ساب  �أر��سي  تطهري  عملية 
�لتي  �لفالحية  �لعليا و�لأر��سي 
خالل  منها  جزء  ��ستعادة  مت 

�أن  تبني  �ملا�سية  و�لتي  �ل�سنة 
جتاوزت  بها  �مل�ساحة  �ملتالعب 
�غلبها  و�لتي   ، هكتار  �ألف  �ل700 
للمهربني  خيالية  مببالغ  بيعت 
وبقيت  �لأمو�ل  تبي�ض  و�سبكات 
�لذي  �لأمر  ��ستغالل  دون  بور� 
تقرر  وز�رة   �لفالحة  جعل 
بقيادة  ثانية  للتطهري  عملية 
�لأر��سي  لديو�ن  �جلديد  �ملدير 
و�لذي  بناوي  �لفالحية  م�سطفى 
ملديريات  كمدير  �لعمل  له  �سبق 
خربة  وليات  وهي  ب05  �لفالحة 
�لأر��سي  با�سرتجاع  له  ت�سمح 
يف  �لنطالق  مت  �لتي  �لفالحية 
رقمنتها  لت�سهيل �لو�سول �إليها عرب 
بو�بة �مل�سالح �لفالحية للوليات .
حممد بن ترار

ب�سار  �سكان  �حتجاجات   تتو��سل 
بتنحية  �ملطالبة  باجلمعيات  �ملدعمة 
و�يل �لولية حممد مباركي �لذي حملوه 
�مل�سوؤولية �لكاملة يف �لو�سعية �ملزرية 
�لتي  �لولية  هذه  �سكان  يعي�سها   �لتي 
�أقدم نهار �أول  �أم�ض �ملئات من �سكانها  
�جلمعيات  �ملحلية  باملدينة  بالتعاون 
�لولية مطالبني  مقر  حما�رشة  على 
بلجنة حتقيق وز�رية و تركز �لحتجاج 
�أر�سية  قطعة  �ألف   12 م�رشوعي  على 
�لتي  �لعط�ض  م�سكن و�أزمة  و720 
بيد�ندو   حي  �سكان  �أغلب  يعي�سها 
بفعل ف�سل �مل�ساريع �لتنموية وتاأخرها 
، هذ� وحمل �ملحتجون لفتات تطالب 
�لو�سعية  �إياه  حمملني  �لو�يل  برحيل 
ب�سار منذ  مدينة  �لتي تعي�سها  �ملزرية 

مدة .
هذ� وقد طالب �مل�ستفيدون من قر�بة 

حلمر  بطريق  �أر�سية  قطعة  �ألف   12
�إيفاد  �لعليا  من  �ل�سلطات  ب�سار  غرب 
على  للوقوف  وز�رية  حتقيق  جلنة 
عملية �لن�سب و�لحتيال  �لذي تعر�ض 
من �لقطع  ��ستفادو�  �لذين  �ل�سكان  له 
يف  �لولية  �لأر�سية  ووعدهم  و�يل 
لت�سيد  �لريفي  ر�سمية  بالدعم  جل�سة 
منازلهم ، قبل �أن ي�سدمو� بغياب �لدعم 
بحكم �أن �ملنطقة ت�سنف �سمن �لإقليم 
،ما خلق �سعوبة كبرية  لدى  �حل�رشي 
ولز�لو  �أملهم  ت�ستت  �لذي  �ل�سكان 
جعلهم  ما  �ل�سدمة  ،  حتت  يعي�سون 
باإقالة  للمطالبة  �لولية  يحا�رشون 
�لو�يل وحا�سيته ب�سفته �مل�سوؤولني عن 

�مل�سكل .
�مل�ستفيدون  جتمهر  �آخر  جانب   من 
�إىل  جانب  بب�سار  م�سكن   720 من 
ودعمو�  �لأر�سية  �لقطع  �أ�سحاب 

�لد�خلية  وزير  يدعو  مطلبهم  �لذي 
بعدما  �لتدخل  �ملحلية  و�جلماعات 
�سكناتهم  �لتي  ت�سليمهم  �أمد  طال 
�أ�سهر  حيث  منذ  منها  ��ستفادو� 
�لطعون  �إجر�ء�ت  كافة  ��ستنفذت 
،دون ت�سليمهم مفاحتهم  تاركني �إياهم 
 ، �لكر�ء  و�لتهمي�ض  يكابدون  ويالت 
للولية  �لعام  �لأمني  ��ستقبل  وقد  هذ� 
�إىل  �ملحتجني  ودعاهم  عن  ممثلني 
�ن�سغالتهم  بنقل  �إياهم  و�عد�  �لتعقل 

�إىل �ل�سلطات �لعليا.
 من ناحية �أخرى  خرج �سكان حي ب�سار 
ببد�ندو عن  حمليا  �ملعروف  �جلديد 
يعي�سونه   �لذي  �لعط�ض  �سمتهم جر�ء 
يف   �ملحلية  �ل�سلطات  ف�سل  بفعل  
�ملياه  وهي  لتوزيع  �إقامة 05 خز�نات 
��ستنفذت  �أنها  يبدو  �لتي  �مل�ساريع 
�أن تاأخر ربط  �أمو�لها دون فائدة ،كما 

عن  �سكانه  يزيد  �لذي  �لأحياء  �حد 
عقد  �ملياه   بقنو�ت  م�سكن    1500
يتدخلون  �ل�سكان  جعل  �لو�سعية ما 
لفتح  وز�رية   حتقيق  بلجان  للمطالبة 
حتقيق يف �مللف . هذ� وح�سب �لأمني 
�لذي ي�ستقبل �جلمعيات   للولية  �لعام 
و�ملحتجني دوريا فاأن  بع�ض �مل�ساريع 
كوفيد  وباء  تف�سي  بفعل  تاأخرت 
على  جت�سيدها  لميكن  19  و�أخرى 
غر�ر �لدعم  ل12�لف قطعة توجد يف 
�لدعم  و�ن  خا�سة  �حل�رشي   �لإقليم 
�لريفي موجه للمناطق �لتي تقع خارج 
�حلو��رش �سف �إىل ذلك �أن �لعدد كبري 
جد� ،�أما عن م�سكل �ملياه فهو م�ساألة 
وقت فقط ، يف حني �أن قائمة �ل�سكنات 
قريبا  و�ستوزع  جاهزة  �لجتماعية 

بعدما ��ستنفذت �إجر�ء�ت �لطعون .
حممد بن ترار

ب�سبب م�سروعي 12 األف قطعة اأر�سية و720 م�سكن  

توا�سل الحتجاجات  للمطالبة بتنحية الوايل
.       االأمني العام للوالية ي�ستقبل ممثلي املحتجني

حممد  �لوطنية،  �لرتبية  وزير  �أمر 
�سامل  باإح�ساء  �أم�ض،  و�جعوط، 
�لرتبية،  قطاع  يف  �ل�ساغرة،  للمنا�سب 
ق�سد  وهذ�  �لثالث،  �لتعليمية  لالأطو�ر 
�ملدر�سي  �لدخول  قبل  �لفر�غ  �سد 
�لعام  من  �أكتوبر  �سهر  �ملحدد  �ملقبل، 
�لرقمية  �لأر�سية  لفتح  حت�سبا  �جلاري، 

للتوظيف �خلا�سة بالقطاع.
م�سالح  فان  �إعالمية،  م�سادر  وح�سب 
يف  فعال  بد�أت  قد  �لرتبية،  مديريات 
خالل  �ل�ساغرة،  �ملنا�سب  عدد  �سبط 
�لتي  �ملنا�سب  ملعرفة  �جلارية،  �ل�سنة 
�ستكون متوفرة خالل �ملو�سم �لدر��سي 
وذلك  �لتقاعد،  على  للمقبلني  �ملقبل، 
لتوظيف  �لرقمية  �لأر�سية  لفتح  حت�سبا 
�أ�ساتذة يف  �لطورين �ملتو�سط و�لثانوي، 

م�سرية �أن  مديريات �لرتبية على �مل�ستوى 
�لوطني، قد �أنهت موؤخر� عمليات جرد 
قطاع  يف  لالأ�ساتذة  �ل�ساغرة  �ملنا�سب 
�لقائمة  لفتح  حت�سبا  �لوطنية،  �لرتبية 
�لأيام  خالل  �لوطنية،  �لحتياطية 
عملية  يف  و�ل�رشوع  �ملقبلة،  �لقليلة 
منها.  �لحتياطيني  �لأ�ساتذة  توظيف 
طالب و�جعوط، يف ذ�ت �ل�سياق، باإدماج 
�لعليا  �ملد�ر�ض  من  حديثا  �ملتخرجني 
�لتخ�س�سات،  خمتلف  يف  لالأ�ساتذة، 
�خلا�سة،  �لحتياطية  �لقائمة  �سمن 
بالأ�ساتذة يف �لأطو�ر �لتعليمية �لثالث، 
�لأولوية  للمتخرجني   بذلك،  مانحا 
�ل�ساغرة  �ملنا�سب  ل�سد  �لتوظيف،  يف 
لهذ�  ��ستدعائهم  �سيتم  حيث  بالقطاع، 
�سيتم  �أنه  باملنا�سبة،  منوها  �لغر�ض، 

تخ�سي�ض 3 �آلف من�سب بيد�غوجي يف 
قطاع �لتعليم، خلريجي �ملد�ر�ض �لعليا 
بالأ�ساتذة  يتعلق  و�لباقي  لالأ�ساتذة، 
م�سابقة  يف  �ساركو�  �لذين  �ملتعاقدين 
�لتوظيف �لأخرية، ومل يظفرو� مبنا�سب 
�لقو�ئم  يف  �أ�سماوؤهم  وتتو�جد  مالية 
م�سابقة  باآخر  �خلا�سة  �لحتياطية، 

توظيف يف �لقطاع
�سادق دزيري

اقرتاحات بتاأجيل الدخول 
املدر�سي القادم لالأ�ساتذة

لعمال  �لوطني  �لحتاد  رئي�ض  دعا 
�أم�ض،  دزيري،  و�لتكوين، �سادق  �لرتبية 
�لدخول  تاريخ  �لنظر يف  لإعادة  �لوز�رة 
�ملدر�سي �لقادم، مطالبا بتاأجيل دخول 

بد�ية  �أو  �أوت  نهاية  �إىل  �لأ�ساتذة، 
�ملعنيني  �لأ�ساتذة  ��ستثناء  مع  �سبتمرب، 
م�سري�  �لإجر�ء،  هذ�  من  بالمتحانات 
�أن �لوز�رة وعدت مبناق�سة هذ� �لطرح. 
لإحدى  له  ت�رشيح  يف  دزيري،  و�أكد 
�لردود  بخ�سو�ض  �خلا�سة،  �لقنو�ت 
طرحتها  �لتي  بالن�سغالت  �ملتعلقة 
نقابات قطاع �لرتبية، وخمتلف �ل�رشكاء 
�أنها مل  �لثنائية موؤخر�،  �للقاء�ت  خالل 
ترق �إىل م�ستوى تطلعات نقابته، معترب� 
�إىل  وتفتقر  بدقة،  �أنها غري حمددة  �إىل 
بالقانون  يتعلق  فيما  خا�سة  �مللمو�ض، 
 266/14 �ملر�سوم  وتطبيق  �لأ�سا�سي، 
دبلوم  و  �للي�سان�ض،  ب�سهادة  �ملتعلق 

.)DEA( لدر��سات �ملعمقة�
مرمي خمي�سة

يف اإطار دعوتها لد�سرتة ال�سيا�سة الرتبوية

اإدماج املتخرجني حديثا من املدار�س العليا لالأ�ساتذة
.      اإح�ساء املنا�سب ال�ساغريف االأطوار الثالث
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حاوره :حممد مرواين

فعالية  ترون   كيف 
احلرائق  مكافحة  خمطط 

مب�ستغامن ؟

ا�شكر  ال�شحفي  اللقاء  بداية  يف 
على   « اجلزائرية  »الو�شط  يومية 
النوعية  الإعالمية  املرافقة  هذه 
مكافحة  خمطط  عر�ض  لأ�شغال 
الذي  م�شتغامن  بولية  احلرائق 
ومرا�شلون  �شحفيون  اأي�شا  ح�رضه 
الإعالم  و�شائل  خمتلف  ميثلون 
وذو  فعال  املخطط  اأن  اأوؤكد  اإذ 
فعالة  نتائج  ويحقق  عملي  منوال 
احلرائق  تعداد  تراجع  فقد 
مب�شتغامن مقارنة بال�شنوات الثالث 
املا�شية وهذا موؤ�رض هام على اأننا 
وحدات  م�شتوى  على  متحكمون 
بالدوائر  بالولية  الغابات  حمافظة 
الظرف  وان  خا�شة  الو�شع  يف 
احلايل مع الوباء امل�شتجد يقت�شي 
ت�شتقطب  اإذ  واحليطة  احلذر 
الغابات املواطنني والعائالت خالل 
الرتكيز  ويجب  ال�شطياف  مو�شم 
واحلماية  للمرافقة  خمطط  على 
من بل خمتلف اأعوان اجلهاز الذي 
جمال  يف  جبارة  جمهودات  يبذل 
حماية الرثوة الغابية التي متتد على 
م�شافة معتربة عرب ه�شبة م�شتغامن 
تت�شع  التي  للولية  ال�رضقية  واجلهة 
�رضيطا  ومتلك  الغابية  الرثوة  بها 
وبالن�شبة  الأهمية  غاية  يف  �شاحليا 
فانا  احلرائق  مكافحة  ملخطط 
املناطق  بح�رض  �شمح  انه  اأوؤكد 
للزوار  ا�شتقطابا  الأكرث  الغابية 
ال�شطياف  مو�شم  خالل  وللحركة 

مع تن�شيط دوريات عملياتيه .

م�ساريع  هناك  هل    
الرثوة  لدعم  منوذجية 

الغابية ؟
على  كاأولوية  احلقيقة  يف  *نراهن 
اأي  ونرافق  الغابية  الرثوة  حماية 
م�شاريع حتمي الغطاء الغابي من اأي 
مظاهر لال�شتغالل الع�شوائي الذي 
املطلوبة  بال�رضامة  له  نت�شدى 
واأوؤكد اأن الدولة عرب القطاع الو�شي 
الثورة  دعم  يف  هامة  روؤية  لها 
هامة  مناذج  اأي  وت�شجيع  الغابية 
يف  مردودية  الغابي  للغطاء  تعطي 
بيئية  منها  حيوية  تنموية  جمالت 
م�شتغامن  لولية  وبالن�شبة  وفالحية 
فانا ا�شتغل هذه ال�شانحة الإعالمية 
مبوؤهالت  تتمتع  ولية  اأنها  لأوؤكد 
الغابية  فالرثوة  الأهمية  غاية  يف 
يف امتداد وات�شاع وهي تتما�شى مه 
الطابع ال�شاحلي للولية التي تزخر 

ملنابع  املحاذية  الغابية  باملناطق 
تتمتع  كما  �شياحية  ومناطق  مائية 
هام  ا�شرتاتيجي  مبوقع  م�شتغامن 
يتيح لها عرب الثورة الغابية النفراد 
الوطنية  امل�شتوى  على  بخا�شية 
�شياحية  فالحية  غابية  كولية 
احلقيقة  يف  ي�شجعنا  وهذا  بامتياز 
على  واأعوان  اإطارات  كمحافظة 
احلفاظ على الرثة الغابية ال�شا�شعة 

التي تزخر بها الولية .

نظام  هناك   هل 
الو�سع  ظل  يف  املبكر  لالإنذار 

الراهن ؟

*بالن�شبة لأي نظام خا�ض بالإنذار 
ي�شجع على ثقافة التبليغ فهو موؤطر 
للتدخل  ولئية  عملياتية  جلنة  يف 
يف  نعمل  ونحن  احلرائق  ملكافحة 
املديرية  توجهات  �شمن  احلقيقة 
العامة والوزارة الو�شية على برنامج 
ي�شتهدف  مكثف  وتوعوي  تعبوي 
بامل�شاركة  املواطنني  حت�شي�ض 
�شواء عرب  الغابية  الرثوة  حماية  يف 
اأو  املتوا�شلة  الت�شجري  عمليات 
العزلة  لفك  جوارية  م�شاريع  عرب 
بالقرى  م�شالك طرقية  وا�شتحداث 
اأن  واأوؤكد  املعزولة  واملدا�رض 
يبذلون  الإطارات  وكل  الأعوان 
هذا  يف  ال�رضوري  النوعي  اجلهد 
اأي�شا على مرافقة  اجلانب ونراهن 
الإعالم املحلي ملختلف ن�شاطاتنا 
املتوا�شلة  وامليدانية  اجلوارية 
والتي ل ترتبط بظرف زمني معني 
واإمنا هي خمطط عمل ا�شرتاتيجي 

له اأهدافه الهامة والأ�شا�شية .

دور  ترون   كيف 
الرثوة  حماية  يف  اجلمعيات 

الغابية ؟

الهام  اجلمعوي  الدور  اأن  *اعتقد 
يف حماية الرثرة الغابية ل يقع على 
عاتق جهة بعينها واإمنا هي م�شوؤولية 
اجلمعوية  الفواعل  جلميع  م�شرتكة 
الن�شطة يف امليدان التي تهتم خا�شة 
وتزن  الغابية  والرثوة  البيئة  بق�شايا 
على  واحلفاظ  الطبيعة  ثقل  جيد 
الولية  بها  تزخر  التي  املوؤهالت 
املحافظة  م�شتوى  على  ونحن 
جماملة  ودون  احلقيقة  يف  نكر�ض 
لأداء اأي م�شلحة من م�شالح اجلهاز 
واإ�شرتاجتية  نوعية  ل�رضاكة  املعنية 
الن�شطة  اجلمعوية  الفعاليات  مع 
الريفية  والتنمية  الفالحة  قطاع  يف 
وحدات  ن�شاط  اأي�شا  ترافق  والتي 
ولهذا  بالولية  الغابات  حمافظة 
اأرى ومن جتربة مهنية متوا�شعة اأن 
امليدان  يف  الفعالة  اجلمعيات  دور 
للغاية  الغابية هام  بالرثوة  واملهتمة 
م�شتويات  دعمه عرب  يتم  اأن  ويجب 

الأن�شطة  من  العديد  ولنا  عديدة 
مع  تنظيمها  يتم  الني  امل�شرتكة 
تخ�ض  امليدان  يف  ن�شطة  جميعات 
وتزيني  والغر�ض  الت�شجري  عمليات 
على  باحلفاظ  الغابية  الف�شاءات 

الغطاء الغابي .

ر�سالتكم  هي   ما 
للمواطن ؟

الإعالمي  *اأدعو من خالل منربكم 
مب�شتغامن  املواطنني  املحرتم 
و�شكان املناطق الغابية اإىل احلفاظ 
اجلهد  ومرافقة  الغابية  الثورة  على 
الغابات  حمافظة  تبذله  الذي 
الرثوة  ترقية  جمال  يف  مب�شتغامن 
طبيعية  كرثة  وحمايتها  الغابية 
املحافظة  اأبواب  اأن  واأوؤكد  منتجة 
ت�شتهدف  بادرة  لي  مفتوحة 
وال�شتثمار  الغابي  الغطاء  حماية 
يف  وثقتي  الناجعة  الأفكار  يف 
العديد من الكفاءات اجلامعية التي 
الرثوة  حول  تخرج  م�شاريع  تعد 
واأنا  كبرية  الريفية  والتنمية  الغابية 
اجلامعية  املوؤ�ش�شة  حركية  اتبع 
نوعية يف هذا  ونراهن على �رضاكة 
كون  املوؤ�ش�شة  مع  احليوي  املجال 
الأكادميية  وامل�شاريع  الأعمال  اأن 
وت�شت�رضف  امل�شتقبل  تخاطب 
هذا  خالل  من  لكم  واأجدد  الأداء 
اللقاء ال�شحفي الذي نزلت فيه اأول 
»الو�شط«  مرة �شيفا عرب جريدتكم 
ال�شكر اجلزيل لطاقم اجلريدة ولكم 
على املرافقة املهنية العالية لن�شاط 
املحافظة بدوائر الولية وملختلف 
التظاهرات التي نظمت يف جمالت 
هامة  اأولوية  لنا  بالن�شبة  ت�شكل 
الإعالم  دور  اأن  �رضاحة  اأرى  واأنا 
هام  و�شائله  باختالف  اجلواري 
التنموي  باجلهد  التعريف  يف  للغاية 
الهام الذي تبذله ال�شلطات املحلية 
م�شتغامن  ولية  وايل  راأ�شها  وعلى 
 « �شعيدون  ال�شميع  »عبد  املحرتم 
ملرافقة  نوعيا  جهدا  يبذل  الذي 
ن�شاط املحافظة ودعمه يف خمتلف 

املجالت .

اأ�سار حمافظ الغابات لوالية م�ستغامن » بن �سويح عمر » اإىل اأهمية جتنيد خمتلف الفعاليات اجلمعوية 
والفاعلني يف االهتمام بالرثوة الغابية حلماية الغطاء الغابي وترقيته كرثوة طبيعية منتجة ويف لقاء 

�سحفي ح�سرته جريدة » الو�سط اجلزائرية » اعترب امل�سوؤول االأول عن اجلهاز اأن جاهزية وفعالية خمتلف 
وحدات التدخل بدوائر م�ستغامن الع�سر ت�ساهم يف رفع م�ستويات التدخل ال�سريع الإخماد احلرائق واجناز 

م�ساريع جوارية ت�سمح بفك العزلة عن قرى ومناطق الظل وفتح م�سالك طرقية مبناطق معزولة ودعا 
حمافظ الغابات بالوالية اأ�سرة االإعالم املحلي اإىل �سراكة نوعية يف التح�سي�س والتعبئة وتوعية املواطنني 

باأهمية احلفاظ على الرثة الغابية التي تزخر بها والية م�ستغامن املعروفة بطابعها الفالحي وال�سياحي

وزيرة التكوين من امل�سيلة 

الدخول املهني مرتبط بقرار 
اللجنة العلمية 

خام برنت فوق 42 دوالرا للربميل

اأ�سعار النفط ت�سعد مع التزام 
حتالف »اأوبك+« بخف�ض الإنتاج

حمافظ الغابات لوالية م�ستغامن "بن �سويح عمر " لـ"الو�سط " :

 الرثوة الغابية يف اأمان وجاهزية 
عالية لوحدات التدخل 

.     احلفاظ على الغابة م�سوؤولية جماعية وم�سرتكة 
.     اأعوان اجلهاز يبذلون جمهودات جبارة يف ظرف ح�سا�س

.     تراجع احلرائق موؤ�سر على جهد نوعي يف امليدان

والتعليم  التكوين  وزيرة  �شددت 
اأول   « فريحة  بن  »هيام  املهنيني 
،على  امل�شيلة  ولية  من  اأم�ض، 
لتخ�ش�شات  اأكرث  تكييف  �رضورة 
اأمناط  و�شتى  املهني  التكوين 
مع  الأخرى  والتمهني  التكوين 
احلديثة  التكنولوجيات  متطلبات 
وكذا  العمل  �شوق  احتياجات  و 
القت�شادية  اخل�شو�شيات 
»هيام  وقالت  واملحلية  اجلهوية 
عمل  زيارة  خالل   « فريحة  بن 
املنتدب  الوزير  رفقة  تفقد  و 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وزير  لدى 
املعرفة  واقت�شاد  والنا�شئة 
»ن�شيم  باحلا�شنات  املكلف 
اأن  يجب  القطاع  اأن   « �شيافات 
ي�شكل اأحد دعائم و ركائز التنمية 
طريقة  ،وان  والوطنية  املحلية 
ترقية  اىل  تهدف  اجلديدة  العمل 
ي�شتجيب  حتى  املهني  التكوين 
التنمية حيث   بفعالية مل�شتلزمات 
اجلديدة  املنهجية  لهذه  �شيكون 
دعم  اإطار  يف  ايجابي  دفع 
ال�شيا�شة الوطنية للت�شغيل ومتكني 
املرتب�شني املتخرجني من اإن�شاء 
ومتو�شطة  �شغرية  موؤ�ش�شات 
واأو�شحت الوزيرة خالل تد�شينها 
والإدماج ملرتب�شي  املرافقة  دار 
وخريجي قطاع  التكوين و التعليم 
اأي  اأن  امل�شيلة  مبدينة  املهنيني 
جت�شيد  يف  الرغبة  لديه  �شاب 
م�رضوع �شيتم مرافقته والتكفل به 
اأفكارهم  الدار لتج�شيد  عرب هذه 
اإن�شاء  من  لتمكينهم  وتطلعاتهم 
من  وال�شتفادة  موؤ�ش�شاتهم 
قرو�ض الدعم عن طريق خمتلف 
الرثوة  الت�شغيل خللق  اأجهزة دعم 
ال�شباب  داعيا  ال�شغل  ومنا�شب 

مبختلف  التكوين  يزاولون  الذين 
واملعاهد  املهني  التكوين  مراكز 
دور  نحو  للتوجه  املتخ�ش�شة 
ا�شتحداثها  مت  التي  املرافقة 
موؤخرا عرب خمتلف وليات الوطن 
للح�شول على املعلومات املتعلقة 
م�شغرة  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  بت�شهيل 
اأن  واأ�شافت  القطاع  خلريجي 
الدخول املهني يعود اإىل احلكومة 
عن  �شتعلن  التي  وهي  وحدها 
اللجنة  تقارير  اإىل  ا�شتنادا  ذلك 
اأ�رضف  وقد  املخت�شة،  العلمية 
ملركز  تفقدهم  خالل  الوزيران 
 03 بامل�شيلة  املهني  التكوين 
املرافقة  دار  تد�شني  اإىل  مكرر 
الكمامات  خياطة  ور�شة  وزيارة 
والأقنعة الواقية داعية اجلميع اإىل 
وامل�شاهمة  والتعاون،  الت�شامن 
بالوقاية  امل�شتطاع  بقدر 
الحرتازية  الإجراءات  واحرتام 
يف مكافحة انت�شار كورونا ،ولدى 
بخريجي  خا�ض  ملعر�ض  زيارة 
املهنني  والتعليم  التكوين  قطاع 
امل�شتفيدين من القر�ض امل�شغر، 
اأبدى »�شيافات« مالحظة مفادها  
امل�شاريع  على  الإقبال  نق�ض 
الوكالة  اإطار  يف  امل�شتحدثة 
ال�شباب  ت�شغيل  لدعم  الوطنية 
وتف�شيل م�شاريع القر�ض امل�شغر 
، رغم اأن هذا النوع من القرو�ض، 
يف  ي�شهم  ول  م�شقف  ح�شبه، 
امل�شغرة،  املوؤ�ش�شة  تطوير 
املوؤ�ش�شات  وزارة  اأن  م�شيفا 
واقت�شاد  والنا�شئة  ال�شغرية 
اأبوابها اأمام اأي  املعرفة عن فتح 
يف  ت�شاهم  ان  �شانها  من  مبادرة 

تنمية مناطق الظل .
عبدالبا�سط بديار 

�شعدت اأ�شعار النفط اخلام يف بداية 
الإثنني،  اأم�ض  الأ�شبوع  تعامالت 
التزام  ب�شاأن  معلومات  ظهور  مع 
»اأوبك+«  حتالف  �شمن  املنتجني 
بخف�ض اإنتاج النفط وفق املقرر.

على  التحالف  اأكد  واخلمي�ض، 
بح�ش�ض  الأع�شاء  غالبية  امتثال 
مت  اتفاق  يف  املقرة  اخلف�ض 
املا�شي،  اأفريل  يف  اإليه  التو�شل 
مبقدار  الإنتاج  بخف�ض  يق�شي 
9.7 ماليني برميل يوميا، ينتهي يف 
جويلية املقبل اإل اأن حت�شن اأ�شعار 
النفط عند اأ�شعارها احلالية البالغة 
ما  برنت،  خلام  بالن�شبة  دولرا   42
منتجي  غالبية  تطلعات  دون  يزال 
�شعر  اأنه  يرون  الذين  »اأوبك«،  دول 
التوازن يف موازناتها  يقل عن �شعر 
ت.غ(،   08:30( ال�شاعة  وبحلول 

�شعدت العقود الآجلة خلام القيا�ض 
اأوت  ت�شليم  برنت  مزيج  العاملي 
بن�شبة 0.71 باملائة اأو 31 �شنتا اإىل 
42.50 دولرا للربميل كما تراجعت 
العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب 
تك�شا�ض الو�شيط ت�شليم اأوت بن�شبة 
0.65 باملائة اأو 26 �شنتا اإىل 40.10 
التوازن  �شعر  ويبداأ  للربميل  دولرا 
 55 متو�شط  من  اأوبك  ملنتجي 
الكويت  مثل  البلدان  لبع�ض  دولرا 
وقطر، وي�شعد اإىل 80 دولرا لبلدان 
اأوت،  ومطلع  كال�شعودية  اأخرى 
اإىل  الإنتاج  خف�ض  تقلي�ض  �شيتم 
7.7 ماليني برميل يوميا حتى نهاية 
2020، وتقلي�ض ثان اإىل 5.8 ماليني 
برميل يوميا يبداأ مطلع 2021 حتى 

اأفريل 2022.
اإ�سطنبول / االأنا�سول
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تاأتي هذه امل�صائب على ترامب يف الوقت كان 
العمليات  بع�ض  ليجري   2020 �صنة  على  يعتمد 
املهزوزة  �صورته  على  التجميلية  اجلراحية 
داخليا وخارجيا وهو الذي ما انفكت الف�صائح 
كر�صي  على  فيه  جل�ض  يوم  اأول  منذ  تالحقه 
موقع  اإىل  امل�صائب  هذه  حولته  لقد  الرئا�صة. 
الدفاع بعدما ظل مهاجما �رش�صا وم�صاك�صا على 
جميع اجلبهات، م�صائب على حدتها وكرثتها مل 
الدميقراطي  للمر�صح  فوائد  اإىل  بعد  تتحول 
فيها  داأب  التي  الواليات  يف  اإال  بايدن  جون 
ا�صتطالعات  يف  التقدم  على  الدميقراطيون 

الراأي.
وبالرغم من حدة اأزمة وباء كورونا حيث احتلت 
االأوىل يف  املرتبة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
اإال  منها  واملتوفني  بالفريو�ض  االإ�صابات  عدد 
ومتناق�صا  متخبطا  يظل  اأن  ف�صل  ترامب  اأن 
وا�صحة  ا�صرتاتيجية  يفكر يف  اأن  من  م�صطربا 
يجد  واأن  ال�صحية  االأزمة  ملواجهة  ومن�صجمة 
املواطن  تقي  التي  ال�صحرية  ال�صيغة  تلك 
االقت�صاد  تفرط يف  وال  املهالك  من  االأمريكي 
االأمريكي املهدد بالركود يف الوقت الذي بداأت 
اأن تخل�صت مبكرا  ال�صني ت�صتعيد عافيتها بعد 
مناف�صيه  اإىل  ترامب  يجنح  ومل  الوباء.  من 
الدميقراطيني لعله يعرث معهم على خطة وطنية 
تنال االإجماع ومل يعمل بالتقاليد املتعارف عليها 
باأن ي�صت�صري الروؤ�صاء ال�صابقني ملواجهة الكارثة 
االأمريكيني  يعد  ترامب  ظل  بالبلد.  حلت  التي 
بقرب والدة اللقاح امل�صاد لكوفيد ومينيهم ومل 

يكن يعدهم اإال غرورا.
اجتاحته  حتى  كورونا  دوامة  من  يخرج  ومل 
اأزمة جديدة انتقلت به من االأزمة ال�صحية اإىل 
اأزمة اأخالقية هزت املجتمع االأمريكي بعد اأن 
اندلعت احتجاجات عارمة عمت اأكرب الواليات 

االأمريكية �صد امليز العن�رشي بعد حادثة مقتل 
جورج فلويد على يد �رشطي اأبي�ض. لقد اأثارت 
التعاطف  اإظهار  يف  املرتددة  ترامب  مواقف 
ال  اأفعال  ردود  الرنج�صية  ونزعته  فلويد  مع 
القتل  حادثة  على  الفعل  ردود  من  �رشاوة  تقل 
مثل  ال�صابقني  الروؤ�صاء  ا�صتنه�صت  لقد  ذاتها. 
على  حر�صت  التي  ترامب  �صيا�صة  �صد  اأوباما 
االأمريكي  املجتمع  الفوارق يف  وعمقت  العنف 
و�صارت تقدم �صورة قامتة عن القيم االأمريكية 
االنت�صار  وزاد  واحل�صارة.  لالن�صانية  املعادية 
ومن  ال�صود  اأو�صاط  يف  كورونا  لوباء  املخيف 
على �صاكلتهم من االألوان واالأجنا�ض غري البي�ض 
يعدها  رئا�صية  فرتة  من  االأمريكان  قلق  من 
اخلرباء من اأ�صواأ الفرتات التي عا�صتها الواليات 

املتحدة االأمريكية.
ياأتي جون بولتون ليعمق هموم ترامب ويزيد من 
ثانية  الف�صل يف تويل فرتة رئا�صية  خماوفه من 
اأمام مناف�ض مل يكن بالقوة التي يهابها ترامب 
وهو الذي ر�صم لنف�صه �صورة الذي ال يوقفه �صيء 

وال يهاب اأحدا يف ذهن الناخب االأمريكي. 
القومي  لالأمن  م�صت�صارا  بولتون  جون  ا�صتغل 
لدى ترامب الأكرث من �صنة قبل اأن ي�صتغني عنه 
ترامب  برر  تويرت.  موقع  على  عابرة  بتغريدة 
املتطرفة  تو�صياته  باأن  بولتون  اإقالته  الحقا 
حرب  م�صتنقعات  نحو  باأمريكا  تدفع  كادت 
هي يف غنى عنها ونقل عن ترامب قوله اأنه لو 
�صاد�صة.  عاملية  حربا  خلا�ض  لبولتون  ا�صتمع 
التي وقع فيها ترامب  الف�صيحة  واغتنم بولتون 
اأوكرانيا  م�صاومة  ب�صبب  للعزل  تعر�صه  وكادت 
حتقيقات  عن  الك�صف  مقابل  �صالح  �صفقة  يف 
لنجل مناف�صه  ن�صاطات جتارية م�صبوهة  ب�صاأن 
االنتخابية،  حملته  يف  تفيده  قد  بايدن  جون 
ويتهم  ال�صطح  على  ليطفو  الفر�صة  هذه  اغتنم 

النفوذ  وا�صتغالل  بالف�صاد  اجلمهوري  رفيقه 
رف�صه  كتاب  يف  وانتخابية  �صخ�صية  الأغرا�ض 
تتعلق  اأ�رشارا  يذيع  اأنه  بحجة  االأبي�ض  البيت 
االأمريكية  املتحدة  للواليات  القومي  باالأمن 
رفع  حد  اإىل  االأمريكية  االإدارة  رف�ض  وو�صل 
هذا  اأن  غري  الكتاب  ن�رش  �صد  ق�صائية  دعوى 
وهو  املكتبات  يف  للتوزيع  طريقه  اأخذ  االأخري 
ما قد يثري متاعب جديدة لرتامب، هذه املرة 
تاأكيد  الدول ف�صال عن  روؤ�صاء  مع �رشكائه من 
تورطه يف ف�صائح ف�صاد وا�صتغالل نفوذ امتدت 

اإىل ال�صيا�صة اخلارجية.
ال  االأمريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  كانت  واإن 
الناخب  التاأثري على  اإال  ن�صبة �صئيلة من  متثل 
قبل  ياأتي  الذي  الكتاب  هذا  اأنه  اإال  االأمريكي 
اإىل  يعيد  قد  الرئا�صية  االنتخابات  من  اأ�صهر 
الدميقراطيون  اأثارها  التي  االتهامات  االأذهان 
االنتخابات  توجيه  يف  رو�صيا  تورط  �صد 
االأمريكية جتاه فوز دونالد ترامب وها هو ينهي 
الفرتة الرئا�صية االأوىل باال�صتقواء بطرف اأجنبي 

�صد مناف�صه يف اال�صتحقاق املقبل. 
االأكرث  االأمريكي  الرئي�ض  ترامب  دونالد  ويبقى 
اإىل  اأعاد  وقد  اأمريكا  تاريخ  يف  للجدل  اإثارة 
بنكهة  لكن  وريغان  نيك�صون  ف�صائح  االأذهان 
ميكن  ال  برئي�ض  التاريخ  �صيحتفظ  اإذ  جنونية 
قرارا  ويتخذ  اأفعاله  وردود  اأفعاله  توقع  الأحد 
وتعار�صت  امل�صاء  يف  عك�صه  ليعلن  ال�صباح  يف 
قراراته مرارا مع موؤ�ص�صات �صيادية. يف انتظار 
التاأثري الذي �صيفر�صه كتاب بولتون على م�صار 
وقبل  االأبي�ض  البيت  لتجديد عهدته يف  ترامب 
باأنه �صيدفع  ذلك توعد ترامب خ�صمه اجلديد 
ثمنه غاليا لتجاوز عقد العمل بينه وبني ترامب 
بن�رشه اأ�رشار حمادثاته معه. يف انتظار حلقات 

جديدة يف م�صل�صل ترامب الطويل.

امتحان جديد لرتامب

بقلم اح�سن خال�ص   

ي�سبه ما مير به الرئي�ص الأمريكي دونالد 
ترامب منذ بداية هذا العام امتحانات 

نهاية ال�سنة ع�سية المتحان الأخري الذي 
ينتظره يف 3 نوفمرب القادم فقد اجتمعت 

�سده ظروف واأحداث مل تكن يف احل�سبان 
من تف�سي قيا�سي لوباء كورونا اإىل 

الحتجاجات التي عمت اأغلب الوليات 
�سد العن�سرية وها هو اليوم يواجه 

امتحانا جديدا اأ�سئلته يف كتاب ي�سرع يف 
توزيعه اليوم، كاتبه لي�ص اإل م�ست�ساره 
لالأمن القومي ال�سابق جون بولتون الذي 
افتك قرارا من املحكمة ي�سمح له بن�سر 

الكتاب بعد الدعوى الق�سائية التي رفعها 
�سده ترامب بتهمة ن�سر اأ�سرار البيت 

الأبي�ص الذي من �ساأنه الإ�سرار بالأمن 
القومي للوليات املتحدة الأمريكية. 

اأمريكا

24 �ساعة

بقلم الدكتورة:لوين ن�سرية اأ�ستاذة يف 
القانون ب/جامعة البويرة

الكمامة اأهمية        1-
العدوى  انت�صار  يقلل من فر�ض  الكمامات  ارتداء  اإن 
اجلميع  ارتداء  حال  90%، يف  اإىل  ت�صل  كبرية  بن�صبة 
لها ولي�ض �صخ�ض واحد، خا�صة اإن معظم الفريو�صات 
من  البد  لذلك  الهواء،  يف  حملها  طريق  عن  تنتقل 
االلتزام بارتدائها ب�رشط معرفة كيفية لذلك البد من 
ا�صتخدامها  كيفية  معرفة  ب�رشط  بارتدائها  االلتزام 

بطريقة �صحيحة كاالآتي:
بحيث  الكمامة،  و�صع  قبل  جيدا  اليدين  غ�صل  اأوال: 
ال�صابون قبل االإم�صاك  اليدين باملاء و  ين�صح غ�صل 
بالكمامة و ارتدائها، وذلك ملدة 20 ثانية للتاأكد من 

تنظيف اليدين جيدا ثم جتفيفها مبن�صفة نظيفة.
ثانيا:  حتديد و�صعية الكمامة ال�صحيحة، حيث يكون 
�صلك  الكمامة بحافة حتتوي على  العلوي من  اجلزء 
داخلي مرن ميكن طيه ل�صمان ت�صكيل �صكل االأنف و 

تغطية املنطقة جيدا.
الكمامات اأنواع        2-

اجلراحية«   « الكمامة  هي  الطبية:  الكمامة        -1
لكن  كورونا،  من  احلماية  على  قدرتها  و  الأهميتها 
يجب �رشائها من ال�صيدليات و يجب جتنب �رشائها 

من االأر�صية.
2-      كمامة M3 و N95: خم�ص�صة للطاقم الطبي 
بكوفيد  امل�صابني  مع  لتعاملهم  امل�صت�صفيات  يف 

اأغلى  الكمامة  وهذه  ا�صابتهم  فر�ض  يزيد  مما   ،19
كبرية  بن�صبة  توافرها  �صعب  و  الكمامات،  باقي  من 

للمواطنني.
3-      القناع:  »حامي الوجه« كذلك خم�ص�ض للطاقم 
الطبي، و ال داعي للتجول يف ال�صوارع، كما انه عند 

ارتدائه يجب وجود ما�صك طبي حتت القناع.
هذه  االأنف«:  »�صداد  االأنف  بداخل  كمامة        -4
بفريو�ض  العدوى  منافذ  الأن  لي�ض ال جدوى  الكمامة 
العينني، و  الفم، و االأنف و  اأماكن وهم  كورونا ثالث 
هذه الكمامة ال تقي من العدوى نهائيا و امنا ت�صتخدم 

ليال ملن يعاين من ان�صداد االأنف و ال�صخري.
فائدتها  الإنعدام  خطرية  القطنية:  الكمامة        -5
بكل خاماتها و اأنواعها و األوانها و عدم قدرتها على 
اإمنا  و  البكترييا يف اجلو،  و  الفريو�صات  احلماية من 
الغبار  و  االأتربة  لتفادي  الكمامات  هذه  خ�ص�صت 

املنت�رشة يف اجلو.
ثانيا: التدابري املقررة للمخالفني الرتداء الكمامات:

اأمرا  الكمامات  ارتداء  جعلت  اجلزائرية  الدولة  ان 
اإلزاميا عند اخلروج من املنازل و كذا يف املحالت 
التجارية، وقد جاءت قرارات اإلزامية ارتداء الكمامة 
التدابري االحرتازية امل�صلحة  و  االإجراءات  اإطار  يف 

العامة.
للمخالفني، فطاملا  ردعية  القانون عقوبات  وت�صمن 
عند خمالفة  القانون  مواد  فهي  االإلزام  �صفة  وردت 
املر�صوم، و قد جاء املر�صوم ب�صيغة وا�صحة باإلزام 
كافة املواطنني و املقيمني بارتداء االأقنعة الواقية و 

اأن هذا  و ال�صك  العامة،  االأماكن  الوجه يف  كمامات 
ا�صتثنائية متر بها بالدنا  املر�صوم �صادر يف مرحلة 

بل العامل اأجمع و تعني بالو�صع ال�صحي العام.
العقوبة، و عليه  وتاأخذ الطابع اال�صتثنائي يف جمال 
تبني  اأن  بعد  خا�صة،  عقوبة  عليه  يرتتب  خمالفاتها 
باأن هناك الكثري اإتباعها و عدم االلتزام باالإر�صادات 
ال�صحية التي و�صعتها وزارة ال�صحة ملواجهة و احلد 
االإطار  هذا  يف  االأ�صخا�ض  بني  الفريو�ض  تف�صي  من 
بتنفيذ  تعليمات  تلقت  قانونا  املخولة  امل�صالح 
م�صمون املر�صوم التنفيذي رقم 20-127، املت�صمن 
دينار  األف   20 اإىل  دينار  اآالف   10 من  غرامة  فر�ض 
اأن  يجوز  و  الواقي،  القناع  يرتدي  ال  من  كل  على 
كل  االأكرث  على  اأيام   03 باحلب�ض ملدة  كذلك  يعاقب 
من خالف  املرا�صيم اأو القرارات املتخذة قانونا من 
طرف ال�صلطة االإدارية ا�صتنادا اإىل نف�ض املادة 459 
من قانون العقوبات و املعدلة بالقانون رقم 20-06 

املوؤرخ يف 28 اأفريل 2020.
لقانون  مزدوج  تعديل  تعديل  هناك  االإطار  هذا  يف 
من  ال�صجن  مدة  برفع  مكرر   459 املادة  العقوبات، 
ثالث اإىل 05 �صنوات و غرامة مالية من 3000.00 دج 
للقانون  ووا�صح  متعمد  عند خرق  دج   5000.00 اإىل 
من  عليها  املن�صو�ض  احل�صور  و  االأمن  اإجبارية  مع 
فرتات  يف  اخلرق  هذا  يتم  ما  عند  القانون،  طرف 

احلجر ال�صحي اأو الكوارث الطبيعية اأو البيولوجية.
حيث اأن القانون حدد احلاالت التي ميكن فيها حتويل 
حاالت  تعريف  حال  يف  جنح  اىل  املخالفات  تلك 

االآخرين للخطر، يف حالة وجود جتمعات ملجموعة 
وو�صع  االأمان  م�صافة  يحرتموا  مل  االأ�صخا�ض  من 
الكمامة، اأو نقل امل�صافرين ب�صفة جماعية، و هو ما 

يعر�ض هوؤالء لعقوبة احلب�ض.
�صدور  مت  القانونية  للن�صو�ض  تطبيق  و  تفعيل  و 
مفاده  اجلزائر،  والية  وايل  بيان  بينها  من  بيانات 
اإطار  ويف  املواطنني  و�صالمة  �صحة  على  حفاظا 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  من  الوقاية  تدابري  تفعيل 
الف�صاءات  و  املحالت  �صاحب  اأمر   )covid19(
التجارية املرخ�ض لهم مبمار�صة اأن�صطتها التجارية، 
الكمامات،  بارتداء  وم�صتخدميهم  هم  ملزمون  اأنهم 
باحتياطات  ال�صلة  ذات  التدابري  كافة  احرتام  وكذا 
التباعد االجتماعي، موؤكد على انه كل خمالفة لهذا 
لهذه  االإداري  الفلق  اإىل  اللجوء،  االإجراء برتتيب عن 

املحالت و الق�صاءات.
على  الدولة  حر�ض  عن  تعترب  القرارات  هذه  جميع 
�صحة العامة ملواطنني، و تبعث ر�صالة وا�صحة الأنه ال 
تهاون وال ا�صتهتار يف �صبيل احلفاظ على حياة كل من 
يعي�ض على ار�ض وطننا اجلزائر ور�صالتنا وا�صحة ال 

تهاون يف حماية امل�صلحة العامة.
وختاما نقول اأن الغاية من فر�ض هذه العقوبات هو 
التهاون يرتتب  اأن عدم االلتزام و  حماية املجتمع و 
عليه اأ�رشاراً على املجتمع و يكلف الدولة يف جمال 
الرعاية ال�صحية، خا�صة مع انت�صار املر�ض و ارتفاع 
لهذا  عالج  و  اأدوية  توفر  عدم  و  االإ�صابات  عدد 

املر�ض حتى يومنا هذا.

للحد من تف�سي فريو�ص كورونا

تاأمالت يف �سوء املر�سوم املتعلق باإلزامية اإرتداء الكمامات
اجلزء 02
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.. عنوان جديدة 
ال�ستنزاف الرثوات و�سفك 
الدماء واإ�سغال دول العرب 

واإنهاكها.. اأي �سيطان 
مريد هذا الذي ال ميل من 

ن�سب املكائد للعرب؟ اأال 
تكفينا فل�سطني واحدة 
كما قال يوما بومدين؟ 

فهاهو اليمن االآمن امل�ستقر 
ما الذي اأ�سابه حتى 

يتبعرث على حماور ودول؟ 
و�سورية ما دهاها لكي 

يرحل 13 مليون من اأهلها؟ 
والعراق اجلرح الذي ال 
يعرف التاآما اأمل تكفنا 
م�سيبته؟ وهاهي ليبيا 

ت�سبح �ساحة حرب جتلب 
اإليها منظمات مرتزقة 

رو�سية واحتمال تدخل 
قوة اأفريكوم االأمريكية 
على االأر�ض قريبا بعد 

اأن كانت تكتفي باملراقبة 
اجلوية، وجوا�سي�ض 

فرن�سيني وقوات ايطالية 
وفرن�سية.. ملاذا هذا الظلم 
لليبيا واأهلها، ملاذا ال يرتك 

اأهلها يقررون م�سريهم 
باأنف�سهم؟ ملاذا تتدخل 
دول عربية لزعزعة 
اأمن املنطقة  بعوا�سف 

اأمنية؟ ملاذا يغيب القانون 
الدويل وال�سرعية الدولية 

ومواثيق جامعة الدول 
العربية وكل مواثيق حقوق 

االإن�سان؟ واإن كان مفهوما 
تكالب الدول اال�ستعمارية 

على ليبيا، فكيف نفهم 
تورط دول عربية يف 

املاأ�ساة الليبية..؟

كفى

الأزمة الليبية و�صراع املحاور 
هزمية حفرت:

متت  ال�سيا�سية  احللول  رف�سه  بعد 
هزمية حفرت يف الأ�سابيع الفائتة وتراجعه 
لختالل  وا�سحة  اإ�سارة  ميدانيا  ال�رسيع 
بو�سوح  يعني  وهذا  �سده،  القوة  موازين 
يحاول  ما  كل  ورغم  م�رسوعه،  انتهاء 
البع�ض يف اإ�سناده اإل اأنه تبخر من امل�سهد 
ال�سيا�سي لأنه ل يحمل م�رسوعا ول روؤية 
ال�سالح  اعتمدت  ثاأرية  رغبات  هي  اإمنا 
املقابل  يف  ولكن  ب�سقوطه..  ف�سقطت 
ا�ستعادة �رست  الوفاق  ت�ستطع حكومة  مل 
وحدة  هدف  حتقيق  دون  وظلت  واجلفرة 
الرتاب الليبي مما يجعل الكالم عن انتهاء 
يقعان  واملكانني  التمني؟  باب  من  الأزمة 
حتت حماية م�رسية رو�سية مما ي�سري اىل 
خطورة اأن حتمل املرحلة القادمة تق�سيما 
الإمارات  ان  الوا�سح  من  لليبيا..  واقعيا 
كل  توفري  عاتقها  على  اأخذت  العربية 
ولكن  الوفاق  حكومة  لإ�سقاط  ال�رسوط 
العربية ل  الإمارات  اإن  اأي�سا  الوا�سح  من 
متلك روؤية لليبيا ول ت�سورا، واأ�سلوبها يف 
ليبيا ل يختلف عن اأ�سلوبها يف اليمن حيث 
عن  اجلنوب  انق�سام  تكري�ض  اإىل  انتهى 
ح�سا�سة  مواقع  على  وال�سيطرة  ال�سمال 
اليمن..  واإ�سرتاتيجية يف �سواحل  �سياحية 
اأي�سا ولي�ض من املوؤكد  وهي تدعم حفرت 
ويف  الأزمة  ت�ستمر  لكي  بل  �ستن�رسه  اإنها 
اأو  بحرية  مهمة  قواعد  من  تتمكن  ظلها 
من  الآن  ين�سحب  حفرت  اإن  اقت�سادية.. 
على  انقلب  اأن  بعد  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الوفاق املعرتف بها دوليا وخ�رس  حكومة 
املعركة الع�سكرية بعد خ�سارتها اأخالقيا.. 
وما املبادرة امل�رسية وبروز عقيلة �سالح 
اإل  امل�سهد  يف  الليبي  الربملان  رئي�ض 
يتخل�ض  اأن  يريد  اجلميع  باأن  قويا  تاأكيدا 
امل�رسي  املوقف  اأن  كما  حفرت..  من 
املعلن بالأم�ض بخ�سو�ض اجلفرة و�رست 
الثقة  عدم  على  اأخرى  زاوية  من  تاأكيد 
بحفرت وقدراته الع�سكرية يف مهمة ب�سط 

ال�سيطرة على الرتاب الليبي.
لن اأتطرق لتف�سيالت الو�سع امليداين 
العديدة  والتلفزيونات  الأخبار  فن�رسات 
لبد  ولكن  امل�سهد  زوايا  عدة  من  تبث 
القوى  وتوزع  الإقليمي  الو�سع  ر�سد  من 
مبا  بليبيا  يح�سل  ما  عالقة  لرنى  فيه 
عليه املواقف يف الإقليم واىل اأين �ستتجه 

الأمور. 

الواقع العربي:
الفراغ ال�سرتاتيجي ب�سبب  يف مرحلة 
اجلبهة  اأو  الرائدة  العربية  الدولة  غياب 
املنطقة  اأ�سبحت  املتما�سكة  العربية 
العربية منطقة م�ستباحة من اخلارج ب�سكل 
مبا�رس اأو من قبل امتدادات حاملة باأدوار 
ما ل يهمها ما يحدث حتركها من تخريب 

يف الن�سيج ال�سيا�سي الجتماعي.. 
�ساحة  العربية  املنطقة  اأ�سبحت 
اأو  بالأ�سالة  اإما  حماور  ثالثة  ت�سارع 
املحاور  هذه  اأن  الوا�سح  ومن  الوكالة.. 
املنطقة  ل�سالح  م�سرتك  على  تلتقي  لن 
لتفر�ض  الغري  مناطق  يف  تت�سارع  هي  و 
ترتيبات  ميزان  يف  لها  وح�سورا  وجودا 
ال�سيا�سية  اخلريطة  ت�سهدها  قد  �سيا�سية 

يف املرحلة القادمة.
حول  التف�سيل  نحاول  اأن  العبث  من 

عملها  وكيفية  واأدوارها  املحاور  هذه 
قبل المتالء يقينا بدور املعلم الأ�سا�سي 
وهو الوليات املتحدة الأمريكية و نزيعها 
التقليدي يف القطبية العاملية رو�سيا.. كما 
اأنه من العبث عدم النتباه للدور ال�سهيوين 
يف �رساع هذه املحاور اأو يف ت�سكل بع�سها 
اإ�رسائيل  مل�سلحة  ذاته  بحد  ال�رساع  لأن 
كما اأن موؤ�س�سات الكيان ال�سهيوين الأمنية 
والإ�سرتاتيجية تتدخل مبا�رسة يف ا�ستدامة 
ال�رساع وحتقيق اأهداف اإ�سرتاتيجية �سد 
العرب.. وهنا نريد ان يكون وا�سحا متاما 
هذه  الأولوية  بعني  ياأخذ  ل  اأي حتليل  ان 
امل�ساألة فاإنه �سيكون مبثابة ت�سليل ل�سانع 
القرار وللراأي العام يف اآن واحد.. ودومنا 
اجتهاد تعلن و�سائل الإعالم ال�سهيونية من 
حني اإىل اآخر ل�سيما يف املرحلة الأخرية 
يف  العربي  البع�ض  وبني  بينها  ترابط  عن 

ملفات ح�سا�سة ل�سيما ملف ليبيا.
اإيران  تتزعمه  حمور  الأول:  املحور 
وي�سمل �سورية النازفة وجمموعات �سيعية 
يف العراق واحلوثيني يف اليمن وجمموعات 
ال�سعودية..  و�رسق  البحرين  يف  �سيعية 
�سعارات  حركيته  يف  املحور  هذا  ويرفع 
يف  الإجماع  حمل  طويلة  لعقود  كانت 
والت�سدي  فل�سطني  الأمة ل�سيما مو�سوع 
لالأجانب و�رسورة طردهم من املنطقة.. 
وين�سط هذا املحور لت�سكيل منطقة نفوذ 
املتو�سط  البحر  اإىل  طهران  من  تتوا�سل 
مرورا بالعراق.. ول يخفي هذا املحور انه 
اأ�سبح قاعدة للم�سلمني ال�سيعة ويف حتالف 
مع قوى �سنية �سد املحاور الأخرى.. وقد 
اأكرث  يف  مهما  تواجدا  املحور  هذا  حقق 
من �ساحة: العراق ولبنان واليمن و�سورية.

وقطر  تركيا  حمور  الثاين:  املحور 
والإخوان امل�سلمني وهو حمور ميتد وا�سعا 
النخب  يف  ل�سيما  العربية  املنطقة  يف 
اأن  ا�ستطاعت  التي  والجتماعية  الثقافية 
الأكرب ومتكنت  العربي  الربيع  تكون ج�سم 
وتون�ض  م�رس  يف  احلكم  اإىل  الو�سول  من 
يف  ومهم  كبري  ح�سور  ذات  واأ�سبحت 
ظل  يف  املحور  هذا  ويتحرك  ليبيا.. 
تهدئة اإ�سرتاتيجية مع الغرب ال�ستعماري 
اإىل  بل وتقاطعات تكرب وت�سغر من مكان 
اآخر.. وتعترب تركيا ومنوذجها القت�سادي 
ولقد  املحور..  لهذا  ملهمة  وال�سيا�سي 
ما  اأعظمها  كان  به  كبرية  خ�سائر  حلقت 
خ�رس  حيث  واليمن  م�رس  يف  له  حدث 
والإمارات،  وال�سعودية  م�رس  حمور  اأمام 
وخ�رس يف �سورية واليمن اأمام حمور اإيران 

وحلفائها..
الإمارات  حمور  الثالث:  املحور 
تاأتي خطورة  العربية وال�سعودية وم�رس و 
هذا املحور كونه باإ�سالعه الثالثة العربية 
يف معزل عن الإجماع العربي ال انه ميتلك 
قوة اقت�سادية �سخمة وكتلة ب�رسية هائلة 
ال�رساع  جمريات  على  التاأثري  من  متكنه 
ان  املحور  هذا  وا�ستطاع  املنطقة..  يف 
عدة  اأماكن  يف  العربي«  »الربيع  يف�سل 
وينق�ض عليه يف اأكرث من مكان ويلحق به 
خ�سائر فادحة وبع�ض اأطراف هذا املحور 
ال�سابق  املحور  يف  اأطراف  مع  بالتقاطع 
ت�ساندا  والأخوان  وقطر  تركيا  يف  ممثال 
يف �سناعة املاأزق ال�سوري.. ورغم اأنه مل 
يكن حمددا بدقة لأهدافه اإل انه كان قوة 
زمن  بعد  انتهى  وقد  املواجهة  يف  رهيبة 
باأزمات كبرية يف �سورية واليمن ويبدو لأن 

املحور  هذا  �سيدفع  خمتلف  منط  ليبيا 
ثمن تدخله اأغلى كثريا و�رسيعا لختالف 
الالعبني ولتغري املوقف الدويل ولأ�سباب 
ياأتي  الليبي  اأخرى.. ثم ان املاأزق  عديدة 
ان�سغال ح�ّسا�سة تعي�سها م�رس  يف مرحلة 
يف مواجهة اأزمات ثالث: كورونا والإرهاب 
يف �سيناء و�سد النه�سة، لهذا من امل�ستبعد 
اأن تتفرغ م�رس لت�ساعد الأحداث يف ليبيا 

رغم ما �سدر عنها من تهديدات موؤخرا.

�سراع املحاور:
لفر�ض  حاد  �رساع  املحاور  هذه  بني 
ل�سيما  العربية  املنطقة  على  الهيمنة 
والعراق  ك�سورية  وال�رساع  التنازع  مناطق 
كانت  وليبيا.. ويف حني  واليمن  وفل�سطني 
وكان  �سورية  املعامل يف  وا�سحة  املعركة 
العهد  وويل  ال�سعودي  العهد  ويل  كالم 
اخرجوا  لل�سوريني:  وا�سحا  الماراتي 
الإيرانيني وخذوا منا ما �سئتم لالإعمار.. 
الدفع  والإمارات  لل�سعودية  �سبق  وقد 
ملجموعات  الدولرات  ماليني  مبئات 
الأخرى  امل�سلحة  واملجموعات  الن�رسة 
يف  وال�سالح..  باملال  امل�سلحني  وتزويد 
حني وقفت اإيران مع الدولة ال�سورية تقاتل 
با�ستماتة ويف اجلانب الآخر كان الإخوان 
وقطر وتركيا يحاولون جهدهم اأن ينتزعوا 
ال�سيطرة على املعار�سة من القوى الأخرى 
اإل اأن نتائج ال�رساع الدامي اأفقدت تركيا 
وحمورها اإىل حد الآن الفوائد الكبرية كما 
اأنها اثبتت ملحور الإمارات اأنه لن يتمكن 
من ت�سكيل الو�سع يف �سوريا، وكذلك فان 
�سعبة  حلظات  يواجه  الإيراين  املحور 
لهم،  النت�سارات  كل  الرو�ض  اأن جرّي  بعد 
الإيراين،  للتواجد  اإحداثيات  وحددوا 
وك�سفوا الغطاء عن الأهداف الإيرانية يف 
�سورية، فتعر�ست لق�سف جوي اإ�رسائيلي 

من حني اإىل اآخر..
الإمارات  تدخل  كان  اليمن  ويف 
مواجهة  بحجة  العنيف  وال�سعودية 
ال�سنوات  اأثبتت  مواجهة  الإيراين  املحور 
ال�سابقة اأنها مكلفة للغاية واأن الإماراتيني 
لعمليات  اأهدافا  اأ�سبحوا  وال�سعوديني 
م�سلحة يف اليمن بل ويف العمق ال�سعودي 
نفوذهم..  على  مناطقه  توزعوا  اأن  بعد 
فيما يحاول اأردوغان اإر�سال مندوبني اإىل 
القت�سادية معه  العالقات  لتن�سيط  اليمن 
له  ركز  اأن  بعد  اليمن  يف  له  قدما  وو�سع 

قدما يف ال�سومال وال�سودان..
التفاق  عن  اأعلن  اأن  بعد  العراق  اأما 
تطور  منه  الأمريكية  القوات  ل�سحب 
واآخر  لإيران،  موال  تيار  بني  الت�سارع 
ال�سعودية ون�سبت تنازعات كثرية ووا�سحة 
تركيا  تكن  ومل  ال�سيا�سي..  امل�سهد  يف 
وحاولت  العراقي  امل�سهد  عن  بعيدة 
كثريا احل�سول على هيمنة على جزء منه 
مع  عديدة  مماحكات  ودخلت  كركوك  يف 

احلكام يف املنطقة.  
قوة  توازن  حالة  املحاور  هذه  تعي�ض 
اجتاه  يف  كبري  حد  اإىل  �سعف  توازن  اأو 
ويتقاطع  مكان..  من  اأكرث  يف  بع�سها 
يف  امل�رسي  الإماراتي  ال�سعودي  املحور 
حماولة  يف  م�سرتكة  خطة  �سمن  حتالف 
القطري  الإخواين  الرتكي  املحور  اإبعاد 
كما  واليمن،  وليبيا  �سورية  املنطقة  من 
اإبعاد  وهو  اآخر  ا�سرتاتيجيا  هدفا  له  اأن 
الإيرانيني من �سورية، وما يقال عن �سورية 

يقال عن العراق حيث بلغ الحتدام اأوجه 
بني من يدعون للعالقة مع ال�سعودية وبني 
العالقة  بتوثيق  والداعني  لها  الراف�سني 
اأظهرت  �رس�سة  معركة  وهي  اإيران  مع 
وال�سني  ال�سيعي  �سخ�سيات على اجلانبني 

يف عملية ا�ستبدال مواقع يف ال�رساع..

نتيجة ال�سراع:
الدوائر  جتد  لن  هذا؟:  يعني  ماذا 
اأن�سب  ووقائع  وظرفا  وقتا  ال�ستعمارية 
ال�سيا�سية املمزقة يف  من هذه اخلريطة 
على  با�ستمرار  يحر�سون  لذلك  املنطقة 
ان ل يف�ض ال�ستباك فيما بينها ويزودوا 
دميومته..  يحقق  مبا  ال�رساع  اأطراف 
اأر�سنا  على  ال�رساع  اأن  يعني  بو�سوح 
حماور  ثالثة  على  موزعا  اأ�سبح  العربية 
متنازعة ل يقبل اأحدها ح�سور املحورين 
بني  العنيف  ال�رساع  ل�سيما  الآخرين، 
املحور الرتكي القطري الإخواين واملحور 
ورغم  امل�رسي..  ال�سعودي  الإماراتي 
ومركزيتها  املحاور  اأطراف  لبع�ض  ان 
عالقات اقت�سادية وجتارية فيما بينها كما 
هو احلال بني تركيا واإيران اإل اأن الت�سارع 
بينهم  يتم نقله يف �ساحات ال�ستباك على 

الأر�ض العربية . 
من الوا�سح انه �سيكون �سعبا ان ينت�رس 
ويفر�ض  املطروحة  املحاور  من  حمور 
نف�سه ويغيب املحورين الآخرين او فلنقل 
على الأقل ان ال�سياغات الكربى للمنطقة 
ت�ستنزف  لكي  الطريقة  بهذه  معمولة 
غايل  ال�سالح  �رساء  يف  ثرواتها  املنطقة 
التكلفة وتقدمي خ�سائر فادحة يف الأرواح 

واملجتمعات ولي�ض من منت�رس فيها.
 اإن �رساع املحاور الثالثة جتاه بع�سها 
البع�ض �سي�ستمر اإىل اأمد بعيد وهو �سيكون 
لالأمريكان  بالن�سبة  مثالية  الأكرث  الو�سفة 
الذين يوزعون الأدوار اأو يدفعون بالبع�ض 
اىل ادوار ما.. ومن غري الوا�سح ان ينت�رس 
اأحد املحاور انت�سارات اإ�سرتاتيجية على 
له  مقبول  يكون  ولن  الآخرين  املحورين 
اأن ينت�رس.. هنا ت�سبح احلقائق مك�سوفة 
تطاحن  منطقة  العربية  املنطقة  اإن 
حتى  كذلك  الأمر  و�سيظل  وا�ستنزاف 
تفر�ض  وازنة  عربية  دول  حترك  يتم 
ال�رساع  من  ال�ساحة  اإخالء  اجلميع  على 

الإقليمي والدويل.. 

�سوؤال وجواب:

املو�سوع الليبي ال�ساخن يطرح ال�سوؤال 
اأمتنا  قدر  هل  جديد  من  وامللح  املكرر 
وال�رساع  التمزيق  قوى  على  تتمحور  اأن 
الإقليم  يف  اأحد  �سيكون  وهل  العدمي؟ 
الدامي؟  ال�رساع  هذا  نتائج  عن  مبناأى 

األي�ض بالإمكان وجود حلول اأخرى؟
لي�ض  بالنف�ض  والناأي  احلياد  يبدو  قد 
دوما هو احلل لأن نار ال�رساع قد تتبعرث 
هنا  ومن  كلها..  املنطقة  اأمن  فت�سيب 
ي�سبح على دول املغرب العربي اأن متتلك 
�سياقها  �سمن  الأزمة  باحتواء  املبادرة 
الطبيعي نحو الكل الليبي بناء على �سل�سلة 
املبادرات  واإزاحة  ال�سابقة  التفاقات 
ر�سائل  وتوجيه  والإق�سائية  التفجريية 
عن  بالكف  الأجندات  لأ�سحاب  وا�سحة 
يعترب  الذي  الليبي  امل�سهد  يف  العبث 
غالب  واهلل  قوميا..  اأمنا  العربي  للمغرب 

على اأمره 

24 �صاعة

بقلم: �سالح عو�ض
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بب�سكرة  ال�سحة  مدير  اأكد 
حممد العايب اليومني الأخريين 
التام  التم�سك  �رضورة  على 
التباعد  و  الوقاية  باإجراءات 
تف�سي  من  للحد  الجتماعي 
املجتمع  اأو�ساط  بني  الوباء 
ي�سهد  الذي  الأخري  الب�سكري، 
الإ�سابة  حالت  يف  ت�ساعدا 
الأيام  خالل  كورونا  بفريو�س 

الأخرية.
على  الأول  الرجل  اأعرب 
م�ستوى قطاع ال�سحة عن قلقه 
منحى  ت�ساعد  من  ال�سديد 

اأرقام الإ�سابة بالفريو�س خالل 
بعد  خا�سة  املا�سية،  الأيام 
عودة بع�س الن�ساطات التجارية 
الفطر  عيد  اأيام  بعد  للعمل 
التحذيرات  ورغم  املبارك، 
واحلمالت  املتوا�سلة 
التجاوزات  اأن  اإل  التح�سي�سية 
امل�سجلة من طرف املواطنني 
داخل و اأوقات احلجر ال�سحي 
�سعبت من مهمة احتواء الوباء 
كانت  وقت  يف  الولية  داخل 
ت�سهد  الإ�سابات  ارقام  فيه 

ا�ستقرارا ملحوظا.

من جهة اأخرى اأكد مدير ال�سحة 
باأن القطاع ا�ستنفر كل طاقاته 
داخل  احلالت  عدد  تزايد  مع 
بلدية  اأن  علما  الولية،  اإقليم 
�سيدي عقبة حتتل املركز الأول 
يف عدد احلالت، تليها عا�سمة 
واأولد  الدو�سن  ثم  الولية 
جالل، حيث بلغ عدد البلديات 
بلدية  الفريو�س 13  التي وجلها 
ال�سياق  ذات  اأ�سل 33، ويف  من 
قال ذات امل�سدر باأن م�ساحله 
املواطن  وعي  على  تراهن 
حمذرا  القادمة،  املرحلة  يف 

من  �سديدة  بلهجة  املواطنني 
ال�سيطرة يف  الو�سع عن  خروج 
التجاوزات  ا�ستمرت  ما  حالة 
التباعد  لإجراءات  الع�سوائية 
الجتماعي، يف وقت حتذر فيه 
من  العاملية  ال�سحة  منظمة 
اأ�سواأ من  موجة ثانية قد تكون 

�سابقتها.
اأن عدد احلالت  جدير بالذكر 
امل�سابة بفريو�س كورونا بولية 
حالة   165 بلغت  قد  ب�سكرة 

مطلع هذا الأ�سبوع.
اأحمد مبارك نا�رضي

اأخبار اجلنوب

بني  من  ب�سكرة  ولية  تعد 
من  تعاين  التي  الوليات 
الربك  يف  ال�سباحة  ظاهرة 
مو�سم  خالل  خا�سة  املائية 
هذه  عن  يرتتب  وما  ال�سيف، 
خطرية  حوادث  من  الظاهرة 
وكذا حالت وفاة جراء الغرق، 
ت�سهدها  املذكورة  الظاهرة 
التي  خالد  �سيدي  بلدية 
ي�ستكي مواطنوها من اخلطر 

املحدق باأولدهم.
وجه �ساكنة بلدية �سيدي خالد 
البلدية �رضورة  نداء للم�سالح 
املائية  الربك  لردم  التدخل 
والتي  للمنطقة،  املجاورة 
تهدد حياة اأولدهم، على غرار 
تلك املتواجدة ب�سفاف وادي 
املنطقة،  من  القريب  جدي 
الوادي الذي كلما حمل يرتك 
ي�ستغلها  م�ستنقعات  وراءه 
ال�سباحة  ملمار�سة  الأطفال 
يزيد  مما  الرتفيه،  من  كنوع 
ويف  للغرق،  تعر�سهم  ن�سب 

�سياق ذي �سلة حتمل حركات 
جمعوية حملية كل امل�سوؤولية 
انعدام  والأولياء  لالأهايل 
املراقبة، خا�سة واأنها مهمتهم 
ن�ساط  احتواء  يف  الرئي�سية 
ال�سدد  ذات  ويف  اأطفالهم، 
وامل�ستنقعات  الربك  تزال  ل 
تقلق  جدي  بوادي  املتواجدة 
م�سالح  اأن  علما  ال�ساكنة، 
احلماية املدينة ت�سجل �سنويا 
حوادث مميتة يذهب �سحيتها 

اأطفال ومراهقون.
يوجه  اأخر  �سياق  ويف 
التهام  اأ�سابع  املواطنون 
يف  املحلية  لل�سلطات 
مراكز  اإن�ساء  يف  تق�سريها 
خا�سة  وم�ساحات  ترفيهية 
بالأطفال ملمار�سة هواياتهم، 
هذه  غياب  لول  اأنه  حيث 
جتراأ  ملا  باملنطقة  املرافق 
اأبناءهم على مداهمة خماطر 

امل�ستنقعات.
اأحمد نا�صري

�صيدي خالد

امل�ستنقعات تهدد حياة 
اأطفال 

ا�صتمرار موجة احلر باجلنوب

25 اإ�سابة ب�سربات ال�سم�س الأ�سبوع الفارط 
احلر  موجة  ا�ستمرار  فر�س   
جتتاح  تزال  ل  التي  ال�سديدة 
اجلنوب  بلديات  من  كبري  عدد 
طيلة  للتجول  حظر   ، الكبري 
اأرغم  مما  النهار،  �ساعات 
غالبية الأولياء على منع اأبنائهم 
ال�سارع  يف  للعب  اخلروج  من 
لتفادي  امل�سائية  الفرتة  يف 
ال�سم�س  ل�رضبات  تعر�سهم 
من  �سجلت  حيث  احلارقة 

جهتها م�سالح ال�سحة بكل من 
ب�سكرة ، ورقلة ، مترنا�ست اأدرار  
وايليزي خالل الأ�سبوع الفارط 
ال�سم�س  ب�رضبات  اإ�سابة   25

ح�سب املعلومات املتاحة .
بالبلديات  مواطنني  قال 
ال�سم�س  اأ�سعة  اأن    ، املذكورة 
بغالبيتهم  دفعت  احلارقة 
من  خوفا  م�ساكنهم  للتزام 
�سحية،  مل�ساعفات  تعر�سهم 

اأخ�سائيني  منه  حذر  ما  وهو 
احلمالت  خالل  بتاأكيدهم 
بها  يقومون  التي  التح�سي�سية 
�رضورة  على  عديدة  منابر  يف 
عدم التجول يف اأوقات القيلولة، 
درجة  فيها  تبلغ  ما  عادة  التي 
الظل،  حتت  باملائة   46 احلر 
القا�سية  الو�سعية  دفعت  حيث 
بغالبية  املناخية  للظروف 
الأبناء ملنع اأبنائهم من اخلروج 

امل�سائية  الفرتة  يف  لل�سارع  
ل�رضبات  تعر�سهم  من  خوفا 
ت�سببت  التي  احلارقة  ال�سم�س 
يف  فقط  اجلاري  ال�سهر  خالل 
غالبيتهم  �سخ�سا   25 اإ�سابة 
بالأمرا�س  امل�سابني  فئة  من 
ال�سم�س  ل�رضبات  املزمنة  
ح�سبما  املذكورة  بالبلديات 

اأفادت به م�سادر طبية .
جناة ،ح 

 
الكبري  اجلنوب  وليات  تعاين 
 ، ورقلة   ، مترنا�ست  غرار  على 
الوادي   ، ،ب�سار  اأدرار   ، غرداية 
احلدودية  وتيندوف  اإيليزي   ،
ويالت  ال�ستقالل  فجر  منذ 
والإق�ساء  والتهمي�س  الغنب 
من  حرمانها  ب�سبب  املتعمد 
اأدنى �رضوريات احلياة الكرمية 
الرتبية   ، ال�سحة  فقطاعات 
الفالحة   ، ال�سغل   ، ال�سكن   ،
املحلية  التنمية  اكرب  وبدرجة 
براثن  يف  تتخبط  لتزال 
اأ�سباب  لعدة  التنموي  التخلف 
جميع  عجز  اأبرزها  من  لعل 
الأجهزة  على  املتعاقبني  الولة 
عنق  من  اإخراجه  يف  التنفيذية 
الزجاجة ب�سبب تفاوت الأدوات 
لت�سجيل  اإ�سافة   ، الرقابية 
والعرائ�س  ال�سكاوى  من  جملة 
الحتجاجية املرفوعة لل�سلطات 

م�سوؤولني  تتهم  التي  املركزية 
برفع  الوليات  بتلك  نافذين 
تقارير مغلوطة عن واقع تنموي 
يف  الرهيب  ال�سك  ادخل  جيد 
التنمية  بخبايا  العارفون  نفو�س 

باملناطق اجلنوبية  .
ن�سطاء  وجه  ثانية  جهة  من 
حقوقيون وجمعوين نداء �سديد 

الأول  الوزير  حلكومة  اللهجة 
مغبة  من  جراد  العزيز  عبد 
العواقب الوخيمة التي قد تنجر 
ت�سنيف  يف  التمادي  تبعات  عن 
قاطني الوليات ال�سالف ذكرها 
 ، الثالثة  الدرجة  من  كمواطنني 
وهو املخطط املق�سود يف نظر 
هوؤلء لزرع اجلهوية و العن�رضية 

ويف  الواحد،  ال�سعب  اأبناء  بني 
ذات  ذهب  فقد  مت�سل  �سياق 
حديثهم  خ�سم  يف  املتحدثني 
معنا اىل ابعد من ذلك موؤكدين 
اأنه مبعادلة ب�سيطة لو مت توجيه 
اجلنوب  من خريات  باملائة   07
املدى  على  لتم  التنمية  لفائدة 
العتبار  اإعادة  يف  املتو�سط 
لواقع وافاق التنمية باجلنوب  .

اتهم  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
بتلك  املحلي  لل�ساأن  املتابعون 
عليهم  يطلق  مما  الوليات 
على  املنتخبني  و  بالأعيان 
با�ستغالل  امل�ستويات  جميع 
الفر�سة  لتفويت  الفر�س  جميع 
الغنب  رفع  مطلب  على 
والتهمي�س على ال�سكان وحتويل 
توجه الدولة لتحقيق م�ساحلهم 
م�سار  ركب  وحماولة  �سخ�سية 
التغيري الذي يقوده الأحرار من 
من  املجتمع  �رضائح  خمتلف 

املقعد اخللفي .

تعي�ش واليات اجلنوب الكبري على وقع �صفيح �صاخن ، يف عز تف�صي جائحة كورونا ، حيث تعالت 
االأ�صوات املحذرة من عواقب التمادي يف ت�صنيف �صكانها من الدرجة الثالثة بتواطوؤ ممن يطلق عليهم 

باالأعيان يف وقت يوجد املنتخبني منهمكني يف م�صاحلهم ال�صخ�صية .

حتذيرات من ت�صنيف ال�صكان من الدرجة الثالثة 

اأحمد باحلاج 

من يطعن يف حقوق �سكان اجلنوب ؟ 
.    اأعيان على الورق ومنتخبون منهمكون يف م�صاحلهم 

حي  �سكان  موؤخرا  ي�ستكي 
ال�سمالية  اجلهة  الد�رضة  يف 
من مدينة املغري بالوادي  ، من 
ال�سوارع  بكل  الطرقات  اهرتاء 
الرئي�سية ،خا�سة طريق ال�سارع 
اإىل  اأدى  الذي  الرئي�سي  الأمر 
املرور  حركة  يف  كبري  �سلل 
الذي  الكبري  الهرتاء  ب�سبب 
ف�سال  الطريق  هذا  يعرفه 
الطرق  معظم  ت�سهد  انه  اإىل 
للحي  الفرعية  و  الرئي�سية 
انعك�ست  كما  فظيعا  تدهورا 
احلياة  على  �سلبا  احلالة  هته 
العامة ،خملفة مع مرور الوقت 
ردود اأفعال غا�سبة يف اأو�ساط 
عن  اأعربوا  الذين  املواطنني 
ا�ستيائهم من الو�سعية الكارثية 

التي األت اإليها الطرقات.
ال�سكان  اأ�سار  ال�سياق  ويف هذا 
واملارين عرب الطريق باملنطقة 
الطرقات  اهرتاء  م�سكل  اإىل 
حيث  �سوءا  الو�سع  زادت  التي 
من  باحلي  املقيمون  ا�ستكى 
التي  للطرقات  الكبري  الهرتاء 
مل تعرف اأي عملية تعبيد احلي 
حديثنا  وخالل  �سنوات  منذ 
هوؤلء  اأبدى  احلي  �سكان  مع 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
من هذا الو�سع املاأ�ساوي التي 
يتخبطون فيه كما ا�ستغربوا من 
والالمبالة  التهمي�س  �سيا�سة 
فهم  حيهم  حق  يف  املنتهجة 

تهيئة  انعدام  من  يعانون 
باحلي  الرئي�سية  الطرقات 
التي تعرف انت�سار كبري للحفر 
على  ي�سعب  مما  املطبات  و 
اإىل  املرور  ال�سيارات  اأ�سحاب 
الأمطار،  هطول  خالل  بيوتهم 
اأما خالل ف�سل ال�سيف ي�سبح 
التي  الأ�سا�سية  املادة  الغبار 
ترافق ال�سكان يف كل تنقالتهم 
و يف كل زاوية من بيوتهم، هذه 
اأي  ت�سهد  مل  التي  امل�سالك 
ال�سكان  ح�سب  تزفيت  عملية 
جعل احلي يف عزلة ، فو�سعية 
الطرق املتدهورة خلفت م�ساكل 
عديدة للعائالت املقيمة باحلي 
حيث اأ�سبح اأ�سحاب ال�سيارات 
يرف�سون ركن �سياراتهم باحلي 
حتدث  التي  للطريق  تفاديا 
تكابدهم  اأعطاب  مبركباتهم 
فرغم  اإ�سافية  م�ساريف 
للمواطنني  املتكررة  النداءات 
اإعادة  لل�سلطات املحلية ق�سد 
تهيئتها، اإل اأن هذه الأخرية مل 
ونظرا  لذا  �ساكنا،  .  حترك 
�سكان  يطالب  الو�سع  لتفاقم 
للجهات  العاجل  التدخل  احلي 
بعث  اإعادة  اأجل  من  املعنية 
يعاين  الذي  حيهم،  يف  احلياة 
�سنوات  منذ  والتهمي�س  العزلة 
خا�سة  العتبار  واإعادة  طويلة 

للطريق الرئي�سي.
جناة ،ح 

حي الد�صرة باملغري 

ال�سكان �ساخطون ب�سبب 
اهرتاء الطرقات حمذرا من �صعوبة املوقف

مدير  ال�سحة بب�سكرة يوؤكد جاهزية القطاع
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بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

 « »الكامريات  من  الكثري  التهمت 
مذيعني اعتقدوا اأنهم »اإعالميون » 
واللقب اأ�صبح فعال »للزينة » بعدما 
مبن  كما  تعددت  قنوات  عجت 
ي�صحك  ثم  �صعيفة  بلغة  يتحدث 
برناجما  تلفزيونيا  يدير  ..ومبن 
دون ر�صيد ثم يحكم . ومبن يخلط 
اإعالما  ومييع  واجلد  التهريج  بني 
مرئيا معتقدا انه جنم �صاطع يوؤثر 

..
الإعالمي  امل�صهد  فعال  يحتاج 
خا�صة يف ما نراه يف جماله ال�صمعي 
دون  قنوات  جتربة  ويف  الب�رصي 
�صامل  ت�صحيح  لإعادة  نعمم  اأن 
ملفاهيم وممار�صات قزمت املهنة 
ودب  هب  من  وجعلت  الإعالمية 
»اإعالمي  انه  قائال  للنا�س  يخرج 
» وكاأنه ولد على تاجه هذا اللقب 
مينح  ول  يكت�صب  الذي  املهني 
جمانا اأو جماملة كما تفعل بع�س 
قنوات تتالعب بالرتب واملقامات 

وكاأنها العاب متنح لل�صغار .
اأكتب بهذه الق�صوة يوما ولكني  مل 

الأمل الذي يحرك التو�صيف �صببه 
الإعالمية  املمار�صة  اإليه  اآلت  ما 
من متييع ممنهج فلم يعد اإعالمنا 
واآخر  بديكور  تزين  بالتوهات  اإل 
ما يح�رص »املحتوى » و«الروؤية » 
ونقا�س »النخب » هذا بع�س احلال  
وهي حقيقة ل ميكن اإخفاوؤها وان 
اأخالقياتها  املهنة  ت�صرتجع  مل 
يكون  فلن  املجتمع  يف  وقيمتها 
هناك اإل تهريج و�صحك يف قنوات 
اأوراق  متلك  ول  احلياء  تخد�س 
الطريق التي توؤطر املهنة وترتقي 

بها يف ع�رص امليديا اجلديدة .
يف  وال�صحك  التهريج  من  كفى 
البالتوهات فالإعالمي لي�س تاجا 
للزينة وقبل اأن تتحدث ثبت املقام 
فهذا  الإطار  وحدد  امل�صار  ورتب 
هو الإعالم الذي يدر�س وميار�س 
الكبار  ال�صحفيون  بدا  وقد  بتدرج 
حتدد  ومل  جريدة  يف  مبقال 
م�صارهم  الكامريات  اأ�صواء  لهم 
ي�صح  فال  املجتمع  يف  ومكانتهم 
يف الأخري اإل ال�صحيح ومن ت�صمو 
يف  يذوب  كالذي  لي�س  الرتب  به 

املوؤقت.

متييع ممنهج لتعددية اإعالمية 
فتية ...

ال�صمعي  قطاع  يعانيه  من  اأول  اإن 
بداية  منذ  البالد  يف  الب�رصي 
على  �صنوات  ثماين  منذ  التجربة 
التي   « »الفو�صى  حالة  الأقل 
القنوات  العديد من  تتعاي�س معها 
خارج  ت�صتغل  وهي  املوجودة 
جند  ول  املحلي  القانوين  الإطار 
قانونية  ت�رصيعات  الآن  حلد 
ودفرت  الأعباء  حتدد  وا�صحة 
الفاعلني  ن�صاط  وتوؤطر  ال�رصوط 
من  املنتحيني  وحتى  املهنيني 
مع  تتعامل  خا�صة  اإنتاج  �رصكات 
القنوات يف اإطار الإنتاج التلفزيوين 
يعلم  ل  املهنية  الرقابة  واأجهزة 
وهذا  الكثري  املهنيون  حتى  عنها 
جزء هام من الأزمة املوجودة يف 
الن�صطة  الب�رصي  ال�صمعي  قنوات 
بع�س  وجود  رغم  الآن  حلد 
املوؤ�رصات اجليدة لدى بع�صها من 
»برامج  من  يقدم  ما  نوعية  حيث 
تلفزيونية » وبروز كفاءات اإعالمية 
لدعم  حتتاج  الواجهة  على  �صابة 

ومرافقة .
اأخرى  م�صاكل  اأخرى  جهة  من 

تتخبط فيها هذه القنوات جتعلها 
دون  ع�صوائي  اإنتاج  و�صعية  يف 
امل�صاكل   ومن  ال�صياق  يف  تعميم 
املادية  الإمكانيات  نق�س  اأي�صا 
لالإنتاج  الكافية  والتجهيزات 
يتطلب  الذي  النوعي  التلفزيوين 
بذاتها  قائمة   « مالية  »ميزانية 
على غرار املوجود يف �صائر دول 
فالتجربة  بعيدا  نذهب  ول  العامل 
مرتكز  املجال  هذا  يف  امل�رصية 
اإنتاج  يتم  كيف  ملعرفة  هام 
اأي  وعلى  التلفزيونية  الأعمال 
اأ�صا�س خا�صة وان علمنا اأن هناك 
الإعالمي  »لالإنتاج  باأكملها  مدينة 
التي  الأخرى  املع�صالت  ومن   «
الب�رصي  ال�صمعي  جتربة  ترافق 
يف البالد الظروف املهنية ال�صعبة 
التي يتواجد فيها قطاع معترب من 
ال�صحفيني الذين ل نعلم كيف يتم 
وكيف  اأ�صا�س  اأي  وعلى  توظيفهم 
هي العالقات التعاقدية والقوانني 

املنظمة.
الب�رصي  ال�صمعي  ال�صبط  �صلطة 
يقع  ر�صمية  كهيئة  اأنها  اعتقد 
يبث على  ما  متابعة  على عاتقها 
جزء  وهذا  التلفزيونية  القنوات 

من املهمة فقط ل ميكن لوحدها 
هذا  يف  جبهات  على  ت�صتغل  اأن 
يتطلب  الذي  بالذات  املو�صوع 
يف اعتقادي وباإحلاح فتح »نقا�س 
املتخ�ص�صني  بني   « مهني  وطني 
قطاع  لأخلقة  والأكادمييني 
 « البالد  يف  الب�رصي  ال�صمعي 
ومهنية  احرتافية  اأكرث  وجعله 
اخللل  مكامن  بتحديد  وهذا 
املوجودة على م�صتوى الت�رصيعات 
املهنية  واملمار�صات  القانونية 
والبيئة الإعالمية يف عالقتها مع 
والثقافية  الجتماعية  التغريات 
والإعالمية التي ت�صهدها البالد .

اأن  اإليه  النتباه  يجب  وما 
املوجودة  احلالية  املمار�صات 
الإعالم  منابر  من  العديد  يف 
اإنتاج  تتيح  ل  الب�رصي  ال�صمعي 
على  قادرين  اإعالميني  قادة 
توثر  اأن  ميكن  والتي  الإقناع 
وجتعلهم  اجلمهور  يف  كفائتهم 
قادة اإعالميني ر�صيد ما ميلكونه 

من معارف وجتارب قابل للقيا�س 
وامل�صاحات  البالتوهات  اأن  بل 
اإل  هي  ما  الب�رصية  ال�صمعية 
والأخبار  املعلومات  لنقل  جمال 
الإعالمي  لكن  الأفكار  وحتى 
اأن  لميكن  متاما  مغاير  مفهوم 
بل  اإعالمية  و�صيلة  اأي  يف  يذوب 
يح�صب  ومن  الري  قادة  احد  هو 
بحكم مزايا حتدد الهوية الرمزية 
واملهنية للعمل يف اإبعاده الرمزية 
املثقفة  النخب  اإىل  والإعالمية 
بفعالية  ت�صاهم  اأن  يجب  التي 
وباأداء علمي ومهني يف املجتمع 
ب�صكل  املوؤ�ص�صاتية  احلياة  ويف 
للتلفزيون  ميكن  ل  وبالتايل  عام 
وجزء  اإعالميني  قادة  ينتج  اأن 
لدى  املوجود  التفكري  هذا  من 
البع�س يوؤخر الأداء النوعي الذي 
يجب اأن يكون يف جتربة التعددية 
الإعالمية يف ال�صمعي الب�رصي يف 

بالدنا ...يتبع 

متييع ممنهج لتعددية فتية .

�لبالتوهات  ال تنتج "قادة �إعالميني "
من اأي موقع تتحدث ،وعلى اأي اأ�سا�س تتحدث ..وملن تتحدث ..؟ هذه اأ�سئلة تطرح على اأي 
اإعالمي يقرتب من »امليكرفون » ليتحدث للنا�س بعيدا عن »الكامريا املخفية » التي ميكن اأن 

تو�سع فكرتها على ن�س لكن �سريطة اأن يكون البعد واملبتغى فني وترفيهي دون اأن يكون تهريجا 
وت�سطيحا للراأي فهذا لي�س من الإعالم اأبدا والفن منه براء ..

نقا�س

�أبعدو� �حلد�ثة هذه عن �لدين رجاء..؟�

بقلم : جمال ن�سراهلل

واأزيد  املليار  م�صاعر  بذلك  خمد�صة 
كان  الدين  .هذا  العامل  امل�صلمني يف  من 
كالم  لأنه  اأحمر  خطا  يظل   اأن  مبكان 
يذهب  كما  الب�رص  �صنع  من  ولي�س  اهلل 
به  يُزج  اأو  املالحدة؟ا  اأ�صباه  من  البع�س 
يف الرتاث كذلك كما يدعي بع�س البحاثة 
الأكادمييني..ثم �صف ...ملاذا ظل همهم 
القراءة  اإعادة  اإىل  الدعوة  هو  الوحيد 
.بحجة اأن التفا�صري الأوىل للقراآن..ت�صلح 
لع�رصها ومعا�رصيها لي�س اإل.... ومامعنى 
,,اأم  تف�صريه  اإعادة  هو  القراءة)هل  اإعادة 
و�صع تاأويالت جديدة لالآيات... اأم اإعادة 
كتابته من جديد لقدر اهلل ؟ا(فهم يقولون 
باأن تفا�صري كاإبن كثري والطربي والقرطبي 
مبفاهيم  واأمدونا  ع�رصهم  يف  .اجتهدوا 
اآنذاك..  الفكرية  قدراتهم  ح�صب  جائت 
يختلف  التف�صري  هذا  جتد  اأنك  ودليلهم  
اجتهادات  اأنها  حجة  وهذه  الآخر  عن 
ب�رصية .ومزاجات خمتلفة معر�صة للنقد 
ع�رص  لكل  باأن  يقولون  ...ملاذا  نف�صها 

ياترى  �صي�صيفونه  للدين..ماذا  مفهومه 
..هل يريدون اأن ُيلِب�صوا الأمة دينا  جديدا 
ح�صب فهمهم وعلى مقا�صهم ؟ا  نحن ل�صنا 
�صد الإجتهاد والتباين يف التاأويالت .لأن 
فيه  لنا  يورد  بياين ومل  كن�س  القراآن جاء 
باأن ما قيل هو احلقيقة املطلقة  وعينها 
باب  فيها  تُرك  امل�صائل  معظم  اأن  بل 
واأوائك  ـ ملاذا هولء  الجتهاد مفتوحا؟ا 
ديانات  مع   ال�صيء   نف�س  يفعلون  ل 
بعدها  �صيحدث  ..وماذا  اأخرى  ومذاهب 
منهم  لنا  يقول  اأن  اجلراأة  لديهم  ..هل 
الب�رص  اأحد  كتبها  اأوالإجنيل  التوراة  باأن 
ذلك  ُفِعل  لقد   . الق�صاو�صة  اأو  الكهنة  من 
مرار يف الثقافة العربية ونق�صد مع الن�س 
الديني الذي يعتربونه تراثا معنويا �صفويا 
وفرج  زيد  اأبو  حامد  كن�رص  اأ�صماء  منها 
فودة وهاهي اأ�صماء معا�رصة اأخرى تدعو 
لذلك على راأ�صهم حممد �صحرور والقمني 
.... مروة...الخ  وح�صني  زيدان  ويو�صف 
الدين  على  املفرط  التكالب  هذا  ملاذا 
لفهمه  الرتويج  على  والإ�رصار  الإ�صالمي 
الوجوديني  مدار�س  وليدة  هي  بطرائق 

بعبثيتهم  املعرفني  الفال�صفة  من  وكثري 
درجة  اإىل  ال�صديد   وياأ�صهم  احلياة  يف 
الإنتحار ؟ا  ك�صارتر ونيت�صه وكريكرغارد 
كلية  الدين  اإبعاد  اأرادوا  الذين  ..هوؤلء  
حتى  .وقالوا  للب�رص  العامة  احلياة  عن 
مبوت الإله والعياذ به  كدانتي؟ا وال�صوؤال 
ويخنق  ي�صايق  حقا  الإ�صالم  هل   الأكرب 
فيه  اأن  .اأم  حرياته  من  ويحد  الإن�صان 
احلفاظ  هدفها  تنظيمية  واأحكام  �رصائع 
على قد�صية الإن�صان نف�صه  حني يحافظ 
على قوامه ويوم يجد نف�صه واعيا �صليما 
كذلك  .و�صليما  واملوبيقات  اخلطايا  من 
الن�صف  ..األي�س  واخلبائث  الأمرا�س  من 
الأكرب من القراآن هو نهي وتوجيه ودعوة 
يف  التدبر  يف  العقل  واإعمال  التاأمل  اإىل 
طلب  على  امللحة  الدعوة  .بل  الكون 
العلم وكيف بني اهلل �صبحانه وتعاىل مكانة 
والآخرة.. الدنيا  يف  ودرجاتهم  العلماء 
مالذي ينق�س هذا املخلوق حتى تذهب 
اأهمها  اإىل الع�صيان.   به �صعلكته ومترده 
الفل�صفية  النظريات  من  الكثري  اإ�صقاط 
�صوى  ل�صيء  ل  مقد�صة  هي  م�صائل  على 

ذلك  يف  راغبني  تعاىل...   عنده  من  اأنها 
الذي  الإن�صان �صيد نف�صه .وهو  اإىل جعل 
وحياته؟ا)هكذا  موته  يحدد حتى ظروف 
اأي  فمن  ال�صطحات(  هذه  بهم  تذهب 
ا�صتعملوها...  التي  الأدوات  هي  منتوج 
�صيء  يوجد  ل  باأنه  قالوا  من  هم  األي�س 
اأحد  طرحه  ..هذا  الكون  خالق  اإ�صمه 
الأ�صاتذة الغربيني ...فكان اأن اأجابه اأحد 
ـ  الكرمي عقال  اأ�صتاذنا  يا  )األك  تالميذته 
قال : نعم ...ثم اأ�صاف اأين  ..؟ا فارتبك 
اأ�صابعه مع  اأذرعه مع  واختلطت  الأ�صتاذ 
يا  كذلك  التلميذ  عليه  فرد   ) ه�صه�صاته 
فنحن  عقولنا  حتديد  ن�صتطيع  ل  اأ�صتاذ  
اأو  مالم�صتها  ن�صتطيع  ل  لكننا  نك�صبها 
فيها  ربانية   هبة  ت�صخي�صها...لأنها 
وتبني  توجهنا  من  هي  اأنها  اإعجار..رغم 
لنا احلق من الباطل...اإن الدين الإ�صالمي 
والتب�رص  والتغيري  للحداثة  يدعوا  نف�صه 
املفاهيم  بهذه  �صمعنا  ...فيوم  والتاأمل 
من  �صخ�صيا  وكنت  بها  رحبنا  احلداثية 
املدافعني عنها خا�صة يف ال�صعر والق�صة 
�صوؤون  من  كثري  ويف  واملقالة  والرواية 

مرحبا  كذلك  قلنا  اأن  غاية  اإىل  احلياة.. 
الأحاديث  من  كثري  ال�صرية...لأن  يف  لها 
اأو تتنا�صب مع العقل واملعقول  ل تتقابل 
وبع�س الوقائع كذلك فيها كثري من ال�صك 
..لكن اأن ت�صل بنا وبهم اجلراأة لل�صك يف 
كالم اهلل ...فهذا مال نقبله نهائيا..ونثور 
القراآن  ذلك..لأن  حاول  من  كل  وجه  يف 
احلداثة  على  يحث  نف�صه  اأ�رصنا  كما 
وتهذيب  والتجديد  التغيري  تعني  التي 
وحتذيق التجارب احلياتية ور�صكلتها نحو 
املقد�صات.. من  التقرب  ولي�س  الأف�صل 
علمانية..ول�صنا  كذلك  القراآن   وففي 
اإبعاد  تريد  التي  الغرب  لعلمانية  بحاجة 
نرى  الدنيا...اأمل  احلياة  من  نهائيا  الدين 
بالدين  ي�صتنجدون  اأنف�صهم  العلمانيني 
اأيها  واأنتم  وحمنهم..  م�صائبهم  �صتى  يف 
الدين  و�صع  تريدون  العرب  احلداثيني 
وكون  جديدة  دنيا  وخلق  املتحف  يف 
فقط  ا�صتطعتم..  ..اإن  جديد...اإفعلوها 
�صهرة  الأكرث  املخالفني  تقلدون  اأنتم 
اإل زوابغ من غبار  ح�صبكم  وما �صهرتهم 

�رصعان ماتنهزم اأمام �صفاء ال�صماء.

ل يحق لنا �سراحة كاأمة واعية ب�سوؤون ع�سرها..اأن جتلب اأدوات من الغرب)خا�سة الأوروبية منها( ثم حتاول من خاللها اأن تقلب  بها علينا مقد�ساتنا التي 
األفناها اأو مت الإقتناع بها منذ قرون خا�سة الن�س الديني ...لأن هنالك اأطراف كثرية عندنا يف اجلزائر حتاول اأن تقلد  بع�س الأ�سماء الغربية ممن هي تنتج لنا 
بع�س امل�سطلحات التابعة ووليدة احلداثة املزعومة حتى ل نقول العبثية...كالإب�ستمولوجيا وال�سيموطيقا وامليتا وغريها من املعاول التي ت�سلح يف بيئة دون 

اأخرى بال �سك.. وت�سلح لفن اأدبي وروائي ومقام دون اآخر.ثم حتاول  ا�ستخدامها بل تعلن عن بداأ اإعمالها يف تراثنا و�سول اإىل الدين نف�سه ...
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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ولهذه الأ�سباب

 ، درجة  �أول  و يف   ، علنيا  �ال�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  ف�شلها يف  �ملحكمة حال  حكمت 
ح�ش�ريا :

- يف �ل�شكل : قب�ل �إعادة �ل�شري يف �لدع�ى بعد �خلربة
- يف �مل��ش�ع : �حلكم باإفر�غ �حلكم قبل �لف�شل يف �مل��ش�ع �ل�شادر عن حمكمة 
�جللفة ق�شم �ش�ؤون �ال�رسة بتاريخ 2019/12/18 حتت رقم فهر�س 2019/4086 رقم 
�جلدول 19/3221 و عليه �مل�شادقة على تقرير �خلربة �ملنجزة من طرف �خلبري 
بتاريخ 2020/01/07 حتت  �أمانة �شبط �ملحكمة  لدى  و �مل�دعة  �شعيد�ين عامر 
م�شطفى  ن��رة  �مل�شمى  على  �حلجر  بالنتيجة  و  بالنتيجة  و   20/02 �الإيد�ع  رقم 
تعيني  و  زهية  ركرك  �أمه  و  حممد  الأبيه  باجللفة   1988/09/09 بتاريخ  �مل�ل�د 

�ملرجعة ركرك مازية كمقدم عليه لرعايته و �لقيام ب�ش�ؤونه 
�لت�رسفات  باإحدى  قيامه  حالة  يف  �ملحكمة  با�شتئذ�ن  �ملقدم  يلتزم  �أن  على   -

�ملذك�رة �أعاله .
- مع �الأمر بن�رس هذ� �حلكم لالعالم على ل�حة �إعالنات �ملحكمة و على م�شت�ى 
�شار  متى  �ل�طنية  �لي�مية  �جلر�ئد  �إحدى  و يف  عليه  �ملحج�ر  �إقامة  بلدية  مقر 
نهائيا طبقا لن�س �ملادة 106 من قان�ن �الأ�رسة و �لتاأ�شري بذلك على هام�س عقد 
ميالد �ملرجع �شده يف �شجالت �حلالة �ملدنية للبلدية �ملخت�شة ب�شعي من �لنيابة 
- و حتميل �ملرجع م�شاريف �لر�شم �لق�شائي �ملقدرة باأربعمائة و خم�ش�ن دينار 

جز�ئري )450 دج ( و م�شاريف �خلربة �لطبية 
- بذ� �شدر �حلكم و �أف�شح به جهار� باجلل�شة �لعلنية �ملنعقدة باملكان و �لتاريخ 

�ملذك�رين �أعاله و ل�شحته �أم�شى على �أ�شله �لرئي�س و �أمني �ل�شبط 



الأ�شرية املحررة �شوقية 
م�شلح �شرية وم�شرية 

الأ�شرية املحررة �شوقية عبد العزيز 
جابر م�شلح من مواليد الثالث ع�رش 
يف   1953 عام  الثاين  ت�رشين  من 
املنا�شالت  من  وهي  غزة،  مدينة 
، وقد روت جتربتها ملركز  الأوائل 
اأبو جهاد . يف اأحد الأيام عام 1969 
جي�ش  من  كبرية  بقوة  واإذ  تفاجئنا 
الحتالل الإ�رشائيلي حتا�رش منزلنا 
، كنا ن�شكن يف ذلك الوقت يف خميم 
غزة،  قطاع  و�شط  لالجئني  الربيج 
يف  ال�شور  فوق  من  يقفزون  �شاروا 
اأوقفونا على احلائط،   ، البيت  فناء 
برج  هدموا  بالتفتي�ش،  �رشعوا 
احلمام وتناثرت الطيور يف ال�شماء، 
�شاروا يحفرون يف فناء بيتنا، فهمنا 
تبليغ  و�شلهم  بعدما  قادمون  اأنهم 
 ، البيت  يف  للثوار  خندق  منلك  اأننا 

خنادق  اأي  منلك  ل  نحن  لهم  قلنا 
�شحي  �رشف  بئر  حفرة  وجدوا   ،
كانوا  وي�رشخون،  يهللون،  �شاروا   ،
عندما  لكن  خندق،  اأنها  يعتقدون 
عرفوا اأنها حفرة مياه �رشف �شحي 
بداأوا  ي�رشبوننا وي�شتمون علينا،   ،
رفعوا ال�شالح والع�شي يف وجوهنا.  
جاء  عاماً   14 العمر  من  ابلغ  كنت 
بلوزتي  من  وم�شكني  ال�شباط  اأحد 
ودفعني على الأر�ش و�رشع ي�رشبني 
بيده  �شديداً  �رشباً  راأ�شي  على 
وقدمه و البندقية، كنت اأ�رشخ لكن 
�رشاخي كطفلة مل يوقف عدوانهم 
�شدي، و�شعوين يف جيب ع�شكري، 
اليوم  ذلك  يف  خايل  اعتقلوا  كما 
مبدينة  ال�رشايا  �شجن  اإىل  ونقلونا 
مالب�شي  خلع  على  اأجربوين  غزة. 
ت�شلح  ل  كبرية  مالب�ش  وارتداء 
رائحتها   ، م�شتعملة  مالب�ش   ، يل 
اإىل  �شحبوين  الفور  وعلى  �شيئة، 

غرفة فيها حمققني �شاروا ي�شاألوين 
ل  لهم  قلت  وم�شلحني  فدائية  عن 
�رشبي  وا�شلوا  �شخ�ش،  اأي  اعرف 
لدرجة  وح�شية،  قمع  باأ�شاليب 
واآلم  ظهري  يف  بر�شو�ش  اأُ�شبت 
�شديدة يف راأ�شي ويف عيني، ولزلت 
يومنا  حتى  ال�رشب  اأثار  من  اأُعاين 
ا�شعر  ال�شنني  ع�رشات  فبعد  هذا، 
اأن هناك �شيئاً غري طبيعي يف راأ�شي 
وت�شوي�ش  ودوخة   الآم  مثل  وعيني 
العتقال  يف  مكثت   ، النظر  يف 
عني  الإفراج  مت  ثم  كاماًل  اأ�شبوعاً 
العام  يف  الأول.  اعتقايل  كان  وهذا 
1971 اأر�شلت قوات الحتالل تبليغاً 
اإىل  اح�رش  اأن  ب�رشورة  بيتنا  على 
مركز حتقيق الحتالل يف املنطقة 
يف  كنت  اأنا  اأختي،   مع  الو�شطى 
العامة،  الثانوية  امتحانات  مرحلة 
كنت قد اأنهيت تقدمي امتحانني، اأما 
اأختي فهي يف ال�شف الأول الثانوي، 

اعلم  ل  ثانية  لغرفة  اأختي  نقلوا 
�شاروا  يل  بالن�شبة  اأخذوها،  اأين 
املظاهرات  عن  معي  يحققون 
واأعمال ثورية ، قلت لهم اأنا ل اعلم 
يف  والآن  مدر�شة  طالبة  اأنا  �شيء،  
 ، العامة  الثانوية  امتحانات  فرتة 
قالوا: اأنت قيد العتقال، قلت لهم: 
�شيء  اعمل  مل  اأنا  تعتقلوين،  ملاذا 
واأوا�شل  للبيت  اأعود  لكي  اتركوين   ،
�رشخ  ذلك  عند  امتحاناتي،  تقدمي 
ا�شكت  باأن  بوجهي  اجلنود  اأحد 
ع�شكري  بجيب  نقلوين  اأتكلم،  ول 
حرموين  بغزة،  ال�رشايا  �شجن  اإىل 
حرموين  المتحانات  تاأدية  من 
ق�شتي  ويف  العلمي،  م�شتقبلي  من 
الحتالل  باأن  و�شاهد  منوذج  هذه 
الأطفال  حرمان  عن  يتوانى  ل 
اإكمال تعليمهم وتقدمي  والطلبة من 
امتحانات  وخا�شة  امتحاناتهم 
حدث  ما  وهذا  العامة  الثانوية 

اأنهم  اعتقد  كنت   ، �شخ�شياً  معي 
اأجل  من  ال�شجن  اأغادر  �شيرتكونني 

امتحاناتي لكنهم رف�شوا ذلك.
"ال�شرايا"

�شجن غزة املركزى فى زمن 
الحتالل ،تعذيب و�شبح 

اأدخلوين  ال�رشايا  �شجن  يف   
من  جمموعة  فيها  الغرف  اإحدى 
الأ�شريات، كانت غرفة �شيقة جداً، 
�شاعات،  عدة  هناك  بقيت  معتمة، 
�شوت  �شمعنا  الليل   منت�شف  ويف 
جر�ش، فقالت يل الأ�شريات اأن هذا 
ال�شجن  اإدارة  باأن   اإنذار  اجلر�ش 
للتحقيق،  اأ�شرية  لتاأخذ  تاأتي  �شوف 
اإحدى  جاءت  دقائق  بعد  وبالفعل 
ا�شمي   على  ونادت  املجندات 
و  الباب  فتحت  للتحقيق،   �شوقية 
اأم�شكتني من يدي   اإىل الدرج  واأثناء 
و�شولنا اإىل الطابق العلوي  �شاهدت 

على  م�شبوحني  ال�شباب  من  اثنني 
حديدية،  وجنازير  بحبال  احلائط 
اجلنود  من  جمموعة  �شاهدت  
يقومون بتعذيبهم  بال�رشب بالع�شي 
 ، عليكم   حرام  قلت:  والكرابيج،  
حرام تعذبوا ال�شباب ، دققت النظر 
يف املعتقلني وجدت خايل اأحدهما، 
لي�ش  خايل..   خايل..  ف�رشخت.. 
تعملوا  لي�ش  هيك..  فيه  تعملوا 
املجندة  دفعت  هيك،   ال�شباب  يف 
واأفلتت  يدي   مت�شك  كانت  التي 
اأحاول  لالأ�شريين  وذهبت  منها 
فكهما لكن �رشعان ما جتمع اجلنود 
واملجندات  وقيديوا يدي  واأخذوين 
تعذيب  يف  وا�شتمروا  املكان،   من 
ال�شابني، ، كان عندي حرقة عندما 
خايل،  ومنهما  ال�شابني  �شاهدت 
راأيت  قلبي عندما  عندي حرقة يف 
م�شهد التعذيب وال�رشاخ واملعاناة 
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�شفحات من ن�شال املراأة الفل�شطينية

الأ�صرية املحررة �صوقية م�صلح 
تروي جتربتها الن�صالية

يوا�شل مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�شرى،حيث ين�شر بحلقة هذا 
الأ�شبوع جتربة الأ�شرية املحررة �شوقية م�شلح من مدينة غزة.

وفاء

مازال الأ�صرى حرا�س اجلبل!
بقلم : حممد �شرمي

*املن�شق العام ملنرب اأدباء بالد 
ال�شام، رئي�س جمل�س اإدارة 

املنرب يف فل�شطني.

يف الزمن الذي يطغى فيه الطغيان 
فيه  وتتغري   ، الف�شاد  فيه  وي�شود   ،
حتى   ، الف�شول  تغري  املواقف 
على  قدرتها  احلكيم  بو�شلة  تفقد 
نف�شها  الأمة  جتد   ، ال�شليم  التوجه 
الأ�شفل  الدرك  اإىل  هبطت  وقد 
وعلى   ، جمال  كل  يف  الإجناز  من 
يف  ذلك  اأكان  �شواء   ، �شعيد  كل 
امليدان ال�شيا�شي اأو القت�شادي اأو 
ذلك  وغري   ، الثقايف  اأو  الجتماعي 
من امليادين. ويف حالة كهذه ، لي�ش 
الكثريين  راأيت  اإن  امل�شتغرب  من 
ويف   ، �رشيعاً  اجلبل  عن  يهبطون 
عز املعركة ، عندما تكون الأمة يف 
اأمرين  لأحد  وذلك   ، ا�شتباك  حالة 
اأو   ، بالغنيمة  الفوز  لطمع يف  اإما   :
خلوف من وطاأة الهزمية! ومع ذلك 
، لتجدن من يبقى على اجلبل �شابراً 
�شامداً ، وكاأنه اجلبل من حتته جبل 
، ل يطمع يف هذه ، ول يخاف من 
لهم  �شاء  الذين  هم  وهوؤلء   ، تلك 
وهو   ، لأنف�شهم  ما متنوه   ، قدرهم 

من  بحروف  اأ�شماوؤهم  ت�شجل  اأن 
وهذه  اخلالدين.  �شجل  يف  �شياء 
، فئة طلبت املوت  اجلماعة فئتان 
دخلت  واأخرى  احلياة،  الأمة  لتمنح 
ال�شجن لتهب اأمتها احلرية ، و�شدق 

من قال:

ففي القتلى لأجيال حياة
ويف الأ�شرى فدى لهمو وعتق!

والذين   ، الأوىل  للفئة  بالن�شبة 
�شطرت اأ�شماوؤهم يف �شجل ال�شهادة 
ب�شقائها  الدنيا  غادروا  فهوؤلء   ،
ورخائها ، ومل يتبق لهم فيها ، ومنها 
الفئة  اأما  والدعاء.  الثناء  غري   ،
�شطرت  التي  تلك  فهي   ، الثانية 
 ، لوائها  حتت  املن�شوين  اأ�شماء 
والعناء   ، الدائم  الوفاء  �شجل  يف 
 ، الأ�رشى  فئة  وهي  األ  امل�شتمر، 
وطء  ع�شدهم  من  يفت  مل  الذين 
�شنوات ثقال مرت عليهم ، وهم يف 
 ، الق�شبان  ، خلف  املعتمة  الغرف 
�شابرون   ، املحنة  يف  �شامدون 
على البعد عن الأهل ، وعلى فراق 
 ، نف�ش  لهم  تهون  اأن  دون  الأحبة،  
اأو ت�شعف لهم عزمية ، اأو تلني لهم 
الفرج مع  ينتظرون  اأنهم  ، مع  قناة 
ويحلمون   ، �شم�ش  كل  اإ�رشاقة 

املعمورة  اأطلت على  كلما  باحلرية 
جنوم ال�شماء التي مل يرها بع�شهم 
منذ زمن بعيد ! هوؤلء املن�شيون يف 
وطن منكوب ، ا�شمه فل�شطني، ومن 
اأمة م�شت�شعفة ، �شاءت لهم الأقدار 
اثنتني  املرارة  بدل  يتذوقوا  اأن 
 ، متوقعة  وهي   ، ال�شجن  مرارة   :
ومرارة اخلذلن التي مل تخطر لهم 
بع�ش  يرون  وهم   ، بال  على  يوماً 
اأبناء الأمة ي�شارعون اإىل مد يدهم 
اإىل ال�شجان ، تارة يف و�شح النهار ، 
وتارة اأخرى يف الليل من وراء �شتار.    
اأن  ومبا   ، الأليم  الواقع  هذا  ومع 
اخلري يف الأمة اإىل يوم الدين ، فاإننا 
ـ وحل�شن احلظ ـ نرى من اأبناء الأمة 
النبالء اخلل�شاء من يحمل  النجباء 
لواء ن�رشة الأ�رشى ، ويرفع ال�شوت 
عالياً للتذكري بق�شيتهم ، ومن اأبناء 
ال�شحفيون  الإخوة  هوؤلء  الأمة 
اجلزائرية  ال�شحافة  يف  العاملون 
فلهم   ، الورقية  ال�شحافة  ومنها   ،
 ، ال�شكر  وجزيل   ، الثناء  جميل 
فل�شطني  من   ، المتنان  وعظيم 
ومازالت   ، كانت  التي  الأ�شرية 
يوؤازرها  من  اأمتها  اأبناء  من  تنتظر 
وهذا   ، بقلبه  اأو  بل�شانه  اأو  بيده 

اأ�شعف الإميان !

بقلم: اأحمد يون�س �شاهني
اأمني �شر ال�شبكة العربية 
للثقافة والراأي والإعالم

بعر�ش  ت�رشب  الحتالل  دولة 
واملواثيق  القوانني  كل  احلائط 
احلروب  باأ�رشى  اخلا�شة  الدولية 
من  امل�رشوعة  حلقوقهم  متنكرة 
ال�شحية  والرعاية  الغذاء  حيث 
وبطالن  احل�شنة  واملعاملة 
ومتعن  بل  الإداري  العتقال 
املعنوية  الإهانة  اأ�شاليب  يف 
اأ�رشانا  بحق  اجل�شدي  والتعذيب 
ال�شجون  داخل  الفل�شطينيني 
اليوم  يعي�شون  حيث  ال�رشائيلية 
�شيما  للغاية  �شيئة  �شحية  اأو�شاعاً 
اأنهم يتعر�شون لأ�شواأ الأ�شاليب من 
والنف�شي  اجل�شدي  التعذيب  حيث 
حرمانهم  املثال  �شبيل  وعلى 
كفلتها  التي  ال�شحية  الرعاية  من 
واملماطلة  الدولية  املواثيق 
الالزم  العالج  توفري  املق�شودة يف 
�شيا�شة  عن  ناهيك  للمر�شى 
ت�شتخدمها  التي  والتعذيب  الإذلل 
اأكدت  معهم.  التحقيق  اأثناء 
التي  والدولية  املحلية  املوؤ�ش�شات 
تهتم  والتي  الن�شان  بحقوق  تعني 
داخل  واأو�شاعهم  الأ�رشى  ب�شوؤن 

م�شتوى  اأن  الإ�رشائيلية  ال�شجون 
يزاد  بالأ�رشى  ال�شحية  الرعاية 
وفق  وهذا  الوقت  مرور  مع  �شوءاً 
ما جاء ب�شهادات الأ�رشى �شيما اأن 
عدد منهم قد ارتقى �شهيداً ب�شبب 
ن�شهد  وهنا  ال�شحي،  الهمال 
اإ�رشاء  املقد�شية  الأ�شرية  حالة 
بحروق  اأ�شيبت  التي  اجلعابي�ش 
غاز  اأنبوبة  انفجار  نتيجة  �شديدة 
اعتقلت  حيث  الزعيم  حاجز  على 
بال�شجن  وحوكمت  اأثرها  على 
اعتقالها  ومنذ  عاماً  ع�رش  احدى 
فقدت حقها بالعالج وبداأت مرحلة 
مازالت  املر�ش وهي  مع  معاناتها 
جراحية  عمليات  لعدة  بحاجة 
املعتقالت  اأطباء  ويكتفي  عاجلة 
مراهم  باإعطائها  ال�رشائيلية 
تغطي  ل  جدا  قليلة  عبوات  ذات 
بها  اأ�شيبت  التي  احلروق  كامل 
اأي  احلروق  تربيد  �شوى  تعمل  ول 
من  وكثري  اإل،  لي�ش  موؤقت  كعالج 
الطبي  الإهمال  تعاين  الأ�شريات 
خ�شو�شية  للن�شاء  اأن  نعرف  وكما 
بحاجة  اأنهم   �شيما  العالج  يف 
اأخ�شائية  اأو  اأخ�شائي  لوجود 
اأمرا�ش ن�شائية وهذا الأمر مفقود 
الإ�رشائيلية؛  املعتقالت  داخل 
عام،  طبيب  �شوى  يوجد  ل  اإذ 

من  الأ�شريات  بني  من  اأن  خا�شة 
اإىل  وبحاجة  حوامل،  وهن  اعتقلن 
احلمل  اأثناء  خا�شة  �شحية  متابعة 
على  بع�شهن  ويجرب  الولدة  وعند 
دون  الأيدي  مقيدات  وهن  الولدة 
الكرتاث مبعاناتهن لآلم املخا�ش 
توا�شل  ال�شياق  ذات  ويف  والولدة، 
�شيا�شة  ال�رشائيلية  ال�شجون  اإدارة 
الليلية  كالقتحامات  النتهاكات 
بع�شهن  وعزل  الأ�شريات  لغرف 
عالوة  النفرادي  العزل  غرف  يف 
املربح  لل�رشب  تعر�شهن  على 
�شبق  فيما  بذيئة.  باألفاظ  وال�شتم 
الأ�رشى  معاناة  من  بع�شاً  �رشدت 
املعتقالت  يف  الفل�شطينيني 
بع�ش  وخ�ش�شت  الفل�شطينية 
يريد  والتي  الأ�شريات  معاناة  من 
وحتطيم  اإذللهم  بها  الحتالل 
معنوياتهم واإهدار حالتهم ال�شحية 
ب�شحبة  املعتقالت  من  ليخرجوا 
طعم  ليفتقدوا  املزمنة  الأمرا�ش 
ولكن  املعتقالت،  خارج  احلرية 
ذلك  عك�شوا  واأ�شرياتنا  اأ�رشانا 
الحتالل  له  يهدف  الذي  احلال 
ووا�شلوا ن�شالهم وواجبهم الوطني 
ل  والوطن  احلرية  باأن  امياناً 
يقا�شيان بثمن �شوى جالء املحتل 

عن اأر�شنا الفل�شطينية.

الأ�صرى الفل�صطينيون يتذوقون
 املوت يومًا بعد يوم

اجلزء 01
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 القد�س املحتلة
االحتالل  يتعمد  الثالثة  للمرة 
املقد�سي  ال�ساب  �سلخ  االإ�رسائيلي 
عنان جنيب عن حميطه االجتماعي 
والبيئة التي ولد وترعرع بها، باإ�سدار 
عن  اأ�سهر  �ستة  ملدة  باإبعاده  قرار 
الغربية.  ال�سفة  اإىل  القد�س  مدينة 
يف  النور  عاما(   47( عنان  اأب�رس 
�سارع الواد بالبلدة القدمية بالقد�س، 
قرب  هناك  عائلته  منزل  يف  ون�ساأ 
وتعلق  املبارك،  االأق�سى  امل�سجد 
باملكان عاطفيا منذ نعومة اأظفاره. 
انتهاكات  على  و�سهد  الطفل  كرب 
املدينة  بحق  اليومية  االحتالل 
اعتقاله  رحلة  وبداأت  و�سكانها، 
احلراك  بقيادة  له  تهم  وتوجيه 
ال�سعبي ال�سبابي يف القد�س، وغريها 
نحو  التهم  هذه  وغيبته  التهم.  من 
خم�سة اأعوام يف ال�سجون االإ�رسائيلية 
قبل اأن يتحرر عام 2015، ومت اإبعاده 
عن املدينة املقد�سة خلم�سة اأ�سهر 
ب�ستة  االحتالل  خمابرات  اأحلقتها 
اأخرى فور انتهائها. توجه حينها اإىل 
خلف  القد�س  �رسقي  العيزرية  بلدة 
تتكرر  اأال  ومتنى  العازل،  اجلدار 
ب�سبب  واأ�رسته  اأنهكته  التي  التجربة 
البعد الق�رسي عنهم، لكنه يجد نف�سه 
لطاملا  الذي  ذاته  العناء  يكابد  االآن 

حاول دفنه بني ثنايا الذاكرة.
خلف اجلدار العازل

اجلزيرة  توجهت  العيزرية  بلدة  اإىل 
اإعادة  يف  منهمكا  بدا  للقائه،  نت 
بعرثها  التي  اليومية  حياته  ترتيب 
مغادرة  على  اأجربه  اإذ  االحتالل، 
القد�س فور ت�سلمه قرار االإبعاد ومل 
االحتياجات  لرتتيب  مدة  اأي  ميهله 
يرد  للمغادرة.  تلزمه  التي  اليومية 

و�سقيقاته  �سقيقيه  مكاملات  على 
املتكررة لالطمئنان عليه، ثم يتوا�سل 
مع زوجته وابنته حلثهما على زيارته 
الذي  ال�سغري  املنزل  معه  لرتتبا 
ا�ستاأجره و�سي�سطر للعي�س فيه وحده 
ل�ستة اأ�سهر. تزدحم االأفكار يف ذهنه 
وتقفز الكلمات على ل�سانه م�ستذكرا 
ق�سوة اإبعاده املا�سي، وقال اإن زوجته 
كانت حامال يف طفلهما الثالث جود، 
وكانت اأمنيته اأن يقف اإىل جانبها يف 
اإبعاده  القا�سية، لكن  الوالدة  �ساعات 

حال دون ذلك.
ل اأن يق�ضي عقوبة الإبعاد  يف�ضّ

وحيدا

بالقد�س  زواجه  منذ  عنان  يعي�س 
االآن  وا�سطر  م�ستاأجرة،  منازل  يف 
ال�ستئجار منزل اآخر يف بلدة العيزرية 
االحتالل  اإن  ويقول  اإبعاده،  ب�سبب 
كافة  من  املقد�سي  حياة  ي�رسب 
وي�سيف  االإبعاد.  النواحي يف عقوبة 
"م�سدر رزقي اأ�سيب يف مقتل الأنني 
االإعالمي  االإنتاج  جمال  يف  اأعمل 
االإعالمية  املواد  واأبيع  القد�س  من 

خارج  مبعد  االآن  واأنا  للف�سائيات، 
كما  العمل،  ميكنني  وال  القد�س 
منزلني،  اإيجار  لدفع  م�سطر  اأنني 
ومبعد ق�رسيا عن روتني حياة اأبنائي 
واأطفاله  لزوجته  ميكن  الثالثة".وال 
الثالثة �رسيفة وعي�سى وجود االنتقال 
الغربية، الأن  ال�سفة  للعي�س معه يف 
بعد  الهويات  ل�سحب  يعر�سهم  ذلك 
الوطني  التاأمني  موؤ�س�سة  مالحقة 
بات  حياتهم  مركز  اأن  واإثبات  لهم 
لعنان  ميكن  ال  كما  القد�س،  خارج 
اإبعاده  فرتة  طيلة  للقد�س  الو�سول 
له  االإبعاد حتدد  مع  خارطة  و�ُسلم 
به  التحرك  ميكنه  الذين  امل�سار 

حتى نهاية العام اجلاري.

جذورنا تبقى يف القد�س

اقتالع  فكرة  بدوره  عنان  يرف�س 
ل  القد�س، ويف�سّ اأ�رسته من  جذور 
وحيدا  االإبعاد  عقوبة  يق�سي  اأن 
على اأن تغادر اأ�رسته املدينة التي 
ت�سري كالدم يف اأوردته ح�سب تعبريه. 
جوالت  االأخري  اإبعاده  قرار  �سبق 
مع  لكن  والتحقيق،  اال�ستدعاء  من 

تثبيت  االحتالل  خمابرات  عجز 
اأ�سهل  اأن  وجدت  عليه  تهمة  اأي 
الطرق معاقبة عنان باالإبعاد، وهو 
ما مل يكن يتوقعه هذه املّرة. رغم 
�سغر �سنها عرّبت ابنته �رسيفة )16 
عاما( بطالقة عن م�ساعرها جتاه 
وقالت  عنهم،  ق�رسا  والدها  اإبعاد 
ال�سف  يف  كنت  اأنني  متاما  "اأذكر 
االأول  والدي  اإبعاد  ال�ساد�س خالل 
واأفكر   ،11 الـ  ال�سف  يف  اأنا  واالآن 
�سيق�سي  وكيف  فيه  الوقت  طيلة 

هذه ال�سهور وحده بعيدا عنا".
يعي�س عنان منذ زواجه يف 

منازل م�ضتاأجرة

وعند �سوؤالها عن اأكرث ما �ستفتقده 
خالل الفرتة القادمة، قالت "يكفي 
اأنني لن اأراه يدخل منزلنا �ستة اأ�سهر 
ذلك؟". من  اأق�سى  اأهناك  كاملة، 
عن  �رسيفة  حتدثت  حزينة  بنربة 
والدها،  اإبعاد  منذ  اأحزانها  باكورة 
ميالدها  بيوم  احتفلت  اإنها  فقالت 
اأن  دون  اجلاري  ال�سهر  من   12 يف 
حتظى باحت�سان وقبلة من والدها 
ذكرى  يف  اأمنيتها  وعن  املبعد، 
"ماذا  قالت  العام  هذا  ميالدها 
تتحرر  اأن  �سوى  اأمنيتي  �ستكون 
االحتالل عنها؟".لن  ويزول  اأر�سنا 
املقبل  ال�سهر  االأ�سحى  عيد  ميّر 
�رسيفة  على  املا�سية  كاالأعياد 
وعي�سى و�سقيقهم االأ�سغر جود ذي 
يتوقف عن  ال  الذي  اأعوام  االأربعة 
عودته  وموعد  والده  عن  ال�سوؤال 
اأنها  �رسيفة  وت�سعر  املنزل،  اإىل 
م�سوؤولية  والدها  باإبعاد  حتملت 
�سقيقيها  جتاه  والدتها  مع  كبرية 
االأ�سغر، متمنية اأن مت�سي االأ�سهر 
�سمل  ليلتم  الب�رس  بلمح  القادمة 
اأ�رستها التي ي�سمم االحتالل على 

�ستاتها.
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عنان جنيب

مقد�سي اأنهكه الحتالل بالإبعاد عن 
القد�س و�سرد اأ�سرته

ل يوجد اختالف يف وحدات القمع بني "نخ�ضون" و"ميت�ضادا" من حيث التدريب والت�ضليح والأهداف، فكالهما 
قد ا�ضتخدمتا لقمع املعتقلني وتعذيبهم. واإن كانت وحدة "نخ�ضون" تعترب من اأقوى واأكرب الوحدات الع�ضكرية 

الإ�ضرائيلية. دائماً ما مير يف اأخبار الأ�ضرى اإ�ضم وحدات )النح�ضون وامليت�ضادا( التي تقتحم ال�ضجون ومتار�س 
كل اأنواع القمع عليهم. وللوقوف حول طبيعة ودور وهدف هذه الوحدات، امليادين نت اأجرت حواراً خا�ضًا مع 
رئي�س دائرة الإح�ضاء والدرا�ضات يف هيئة الأ�ضرى يف غزة، الأ�ضري املحرر عبد النا�ضر فروانة، فروانة يقول 

اإن اإدارة �ضجون الحتالل، �ضكلت ر�ضميًا هذه الوحدات، وهي تعمل 24 �ضاعة، وموجودة يف كافة ال�ضجون 
الحتالل، ب�ضكل دائم. 

�سوؤون  هيئة  با�سم  املتحدث  قال 
عبد  ح�سن  واملحررين  االأ�رسى 
�سجن  يف  االأ�رسى  اإرجاع   " اإن  ربه: 
اخلمي�س  الطعام  لوجبات  عوفر 
تاأتي  احتجاجية  خطوة  املا�سي، 
لبلورة خطوات  تقود  حالة  �سياق  يف 
االأ�رسى،  حقوق  انتزاع  الإعادة  عمل 

القانونية  غري  لالإجراءات  والت�سدي 
بحقهم من قبل اإدارة م�سلحة �سجون 
االحتالل".واأو�سح عبد ربه يف حديث 
اللحظة  حتى  ي�سدر  مل  اأنه  اإذاعي، 
احلركة  قيادة  من  ر�سمي  بيان  اأي 
ال�سجون  اأو  هدارمي  يف  االأ�سرية 
مواجهة  اأن  على  م�سدداً  االأخرى، 

بحق  االحتالل  وانتهاكات  اإجراءات 
عايل  تن�سيقاً  ت�ستوجب  االأ�رسى 
امل�ستوى يف كافة ال�سجون �سمن اآلية 
عمل موحدة للمواجهة. وفيما يتعلق 
اأن  ربه  عبد  اأكد  العائلية،  بالزيارات 
مكت�سب  اأ�سا�سي  حق  الزيارات  هذه 
ال�سليب  وتوىل  جنيف  اتفاقية  وفق 

يف  م�سرياً  لها،  التن�سيق  االأحمر 
متت  الزيارات  من  عدداً  اأن  ال�سياق 
رميون  �سجني  االأخرية يف  االآونة  يف 
تن�سل  االأحمر  ال�سليب  لكن  والنقب، 
بالتن�سيق،  يقم  ومل  م�سوؤولياته  من 
عالمة  ي�سع  ذلك  اأن  اإىل  الفتاً 

ا�ستفهام كبرية.

هيئة الأ�ضرى

انتهاكات الحتالل بحق الأ�سرى ت�ستوجب تن�سيقًا عايل امل�ستوى يف كافة ال�سجون

املحكمة مددت توقيفه 20 مرة ..

والدة الأ�سري �سهيب  مرعي : 
ما ذنب حفيدي ليعي�س حمرومًا 

تقرير:  علي �ضمودي

مدد  حماكمة  جل�سة   20 خالل 
مغيباً  زال  وما  توقيفه  االحتالل 
هو  ،فما  الق�سبان  خلف  عنا 
حمروماً  ليعي�س  حفيدي  ذنب 
موقوفاً  زال  ما  الذي  والده  من 
�سهيب  اأم  املواطنة  قالت   .."
حديثها  خالل   ، جنني  خميم  من 
خا�سة  واأ�رستها  معاناتها  عن 
يف  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل 
�سهيب  االأ�سري  بكرها  غياب  ظل 
القابع   ، عاماً   26  ، مرعي  ربيع 
يف �سجن " جلبوع " اال�رسائيلي ، 
واأ�سافت " تفاقمت معاناتنا خالل 
فحتى   ، املبارك  رم�سان  �سهر 
فريو�س  ب�سبب  ممنوعة  زيارته 
ونتوجع  نحزن  ال  فكيف   ، كورونا 
لغيابه عن موائدنا ويف ظل قلقنا 
؟".يف  االأ�رسى  وباقي  على حياته 
االأ�سري �سهيب  ، ولد  خميم جنني 
املكونة  عائلته  يف  االأبناء  باكورة 
 " والدته  وتقول  انفار،   7 من 
عا�س ون�ساأ يف املخيم ، متيز برب 
الوالدين والطيبة واملحبة والوفاء 
وحفظ  وبقراءة  دينياً  ملتزم   ،
كثرياً  �سحى   ، الكرمي  القران 
مل�ساعدتنا يف ظل ظروف احلياة 
ال�سعبة "، وت�سيف " تعلم �سهيب 
الدولية  الغوث  وكالة  مدار�س  يف 
اأنهى  الثانوية  حتى  املخيم  يف 
يتحمل  اأن  وقرر   ، بنجاح  العامة 
، فعمل  امل�سوؤولية يف وقت مبكر 
 ، املدينة  كبائع خ�سار يف ح�سبة 
وكر�س  �سيا�سي  انتماء  له  يكن  مل 
حياته الأ�رسته خا�سة بعدما تزوج 
�سهيب  اأن   ، الوالدة  ". تروي 
املرة  يف  لالعتقال  تعر�س   ،
وعانى   ،  2016 عام  مطلع  االأوىل 
االحتالل  ق�سبان  خلف  الكثري 
والتنقل  التحقيق  مرحلة  خالل 
كامل  اأنهى  حتى  ال�سجون  بني 
 ، ون�سف  عام  البالغة  حمكوميته 
للعمل  ، عاد  بعد حترره   " وتقول 
نف�سه  على  واالعتماد  والكفاح 
\واكمل   ، فتزوج   ، بناء حياته  يف 
ورزق  وتزوج  طبيعي  ب�سكل  حياه 
فعا�س   ، حمزة  الوحيد  بطفله 
حلياته  يخطط  وبداأ  الفرحة 
فجر   " وت�سيف   ،" وم�ستقبله 
حا�رست   ،  2019/9/19 تاريخ 
الذي  منزلنا  االحتالل  قوات 
اقتحمه ع�رسات اجلنود ، عزلونا 
حتى  الغرف  اأحد  يف  واحتجزونا 
والتخريب  التفتي�س  عملية  انتهت 
اجهزتنا  م�سادرة  تخللها  التي 
اخللوية "، وتكمل " خالل العملية 

وابني  �سهيب  اجلنود  هاجم   ،
ق�سي ، واعتدوا عليهما بال�رسب 
كجزء   ، واأمامنا  املنزل  داخل 
والعقاب  النف�سي  ال�سغط  من 
�سدمتنا  كانت  لكن   ، املربر  غري 
بيننا  من  �سهيب  بانتزاع  الكربى 
واعتقاله وحرمانه من وداع طفله 
".بحزن  عام  بعمر  تركه  الذي 
"  منذ  �سهيب  اأم  تقول  واأمل 
رحلة  بدات   ، االأوىل  اللحظات 
اقتادوه  فقد   ، املريرة  معاناتنا 
اجللمة  �سجن  يف  التحقيق  الأقبية 
وكافة  وال�سلب  للعزل  وتعر�س   ،
 49 مدار  وعلى  ال�سغوطات  اأنواع 
ي�سمح  ومل  اأخباره  انقطعت  يوماً 
 " وتكمل   ،" بزيارته  للمحامي 
بكيت وتاأملت وفقدت القدرة على 
م�سري  على  وقلقي  خلويف  النوم 
بعد  بداأت حماكمته  �سهيب حتى 
نقله اىل �سجن جمدو "، وت�سيف " 
حتى اليوم ، عر�س على املحكمة 
 ، مرة   20  ، �سامل  يف  الع�سكرية 
املحكمة  تخ�سع  جل�سة  كل  ويف 
النيابة ومتدد توقيفه حتى  لطلب 
اأ�سبحت املحاكم حمطات عذاب 
رف�سوا   " "، وتكمل  وقلق م�ستمر 
�رساحه  باإطالق  املحامي  طلب 
ننتظر  موقوفاً  ونحن  زال  وما   ،
 ، اجلمر  من  اأحر  على  حماكمته 
التاأجيالت  من  كثرياً  تعبنا  فقد 
�سهر  بداية  "   منذ  والتمديد 
الوالدة  دموع  جتف  مل   ، رم�سان 
نعد  مل   " وتقول   ، �سهيب  اأم 
كل  حتولت  فقد   ، بالفرح  ن�سعر 
واأمل خا�سة  لغ�سة  بحياتنا  حلظة 
عندما جنتمع على موائد رم�سان 
فارغاً  زال  ما  مكانه  الن  انهار   ،
 ،" الذكريات  وال�سور  وا�ستعيد   ،
ال�سرب  �سوى  منلك  ال   " وت�سيف 
ليكرمنا   ، العاملني  لرب  والدعاء 
بحريته وكل االأ�رسى واأن يحميهم 
بعدما  من فريو�س كورونا خا�سة 
 ، حقوقهم  ال�سجون  اإدارة  �سحبا 
وترف�س   ، الكانتني  من  وحرمتهم 
 ،" احلماية  بو�سائل  تزويدهم 
البهية  الإطاللته  ا�ستقت   " وتكمل 
وكلماته وكل �سيء فيه ، وماأ�ساتنا 
كاأهايل اإلغاء الزيارات واملحاكم ، 
لكن ر�سالتي البني وكل االأ�رسى ، 
بال�سرب والثبات والتم�سك ب�سلتهم 
ويفرج  لريعاهم  العاملني  برب 
كل  اأمنيتي   " وتتابع   ،" كربهم 
الأح�ساين  �سهيب  عودة   ، حلظة 
وعائلته وطفله حمزة حتى يتابعه 
ومينحه  كنفه  يف  ويعي�س  ويرعاه 
حنان االأبوة ، ون�ساأل رب العاملني 

اجتماع ال�سمل يف العيد القادم. 
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اإ�صطنبول/ م�صطفى دالع/ 
الأنا�صول

التابع  الليبي  اجلي�ش  فاإن  لذلك 
ي�سعى  ال�رشعية،  للحكومة 
قاعدة  على  ال�سيطرة  ال�ستعادة 
جنوب  كلم   650( اجلوية  اجلفرة 
�رشق العا�سمة طرابل�ش(، مبا�رشة 
 450( �رشت  مدينة  حترير  بعد 
كان  اأن  فبعد  طرابل�ش(  �رشق  كلم 
الليبي  للجي�ش  املعلن  الهدف 
ما  اإىل  حفرت  ملي�سيات  ان�سحاب 
 4 يف  طرابل�ش،  على  هجومه  قبل 
مطالبه  �سقف  رفع   ،2019 اأفريل 
ما  اإىل  امللي�سيات  ان�سحاب  اإىل 
قبل التوقيع على االتفاق ال�سيا�سي 
يعني  وهذا   2017 دي�سمرب   17 يف 
عن  حفرت  ملي�سيات  ان�سحاب 
اجلفرة  حمافظة  وكامل  �رشت 

واإقليم فزان )اجلنوب الغربي(.

رو�صيا تلقي بثقلها يف اجلفرة

التي  اجلوية،  اجلفرة  قاعدة  لكن 
حفرت  ملي�سيات  عليها  �سيطرت 
اأ�سبحت خا�سعة ب�سكل  يف 2017، 
فاغرن  �رشكة  ملرتزقة  اأ�سا�سي 
مو�سكو  زودتها  والتي  الرو�سية، 
من  حربية  طائرة  بـ14  موؤخرا 
)خم�س�سة  اأ�ش   »29 »ميغ  نوع 
االأر�سي  والهجوم  اجلوي  للتفوق 
من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  معا(، 
طائرات »�سوخوي 24«، )خم�س�سة 
القيادة  بح�سب  االأر�سي(،  للهجوم 

االأمريكية يف اإفريقيا )اأفريكوم(.
دفاع  منظومات  عن  ناهيك 
واأجهزة  »بانت�سري«،  نوع  من  جوي 
من  مرتزق  األفي  ونحو  ت�سوي�ش، 
واأوكران  )رو�ش  ال�رشقية  اأوروبا 

جنوبي  من  ان�سحبوا  و�رشب(، 
اأمام  هزميتهم  بعد  طرابل�ش 

اجلي�ش الليبي.
قاعدة  حفرت،  ملي�سيات  واتخذت 
هجومها  بداية  منذ  اجلفرة، 
لتح�سيد  مركزا  طرابل�ش،  على 
االأفارقة،  واملرتزقة  عنا�رشها 
وخمزنا للموؤن واالأ�سلحة والذخائر 
القتال يف  اإىل جبهات  اإر�سالهم  ثم 
اندحارهم  قبل  الغربية  املنطقة 
رو�سيا  نفي  ورغم  موؤخرا  منها 
اأنه  اإال  ليبيا،  يف  ع�سكريا  تدخلها 
الإقامة  ت�سعى  اأنها  الوا�سح  من 
اجلفرة،  يف  دائمة  جوية  قاعدة 
وجوية يف  بحرية  قاعدتني  واأي�سا 
التابع  القر�سابية  ومطار  �رشت 
لها، على غرار القاعدة البحرية يف 
مدينة طرطو�ش، وقاعدة الالذقية 

اجلوية غربي �سوريا.
اإقامة مو�سكو قواعد  والهدف من 
االأبي�ش  البحر  جنوب  ع�سكرية 
املتو�سط اأكرب من ليبيا بكثري، وهو 
االأطل�سي  احللف  حل�سار  ال�سعي 
)الناتو( من اجلنوب ردا على الدرع 
رو�سيا  غرب  للحلف  ال�ساروخية 
ال�سفارة  نقلت  ال�سدد،  هذا  ويف 
اخلمي�ش،  ليبيا،  لدى  االأمريكية 
البحرية  بيان، عن عميد م�ساة  يف 
مدير  غرينغ،  برادفرد  االأمريكية 
»رو�سيا  قوله  باأفريكوم،  العمليات 
موطئ  اأجل  من  ال�سغط  توا�سل 
اجلناح  على  ا�سرتاتيجي  قدم 

اجلنوبي حللف �سمال االأطل�سي«.

اجلفرة  قاعدة  حترير  فمعركة 
التي  املعارك  اأ�سعب  من  اجلوية، 
اإن  الليبي،  اجلي�ش  �سيخو�سها 
الأنها  الدبلوما�سية،  احللول  ف�سلت 
حفرت  ملي�سيات  �سد  تكون  لن 

لوحدها، بل �سد املرتزقة الرو�ش 
ومن خلفهم.

احلا�صنة ال�صعبية تترباأ من 
حفرت

اأحد االأ�سباب التي اأدت اإىل �سقوط 
 ،2017 يف  اجلوية  اجلفرة  قاعدة 
تاأليب �سكان املحافظة التي حتمل 
بلدات  خم�ش  وت�سم  اال�سم  ذات 
�سوكنة،  ودان،  هون،  رئي�سية: 
هذه  اأن  ورغم  وزلة  الفقهاء، 
املناطق ت�سف نف�سها باملحايدة، 
اإال اأنها مع ا�ستداد الق�سف اجلوي 
اأهايل  طالب  خا�سة(،  )االأجنبي 
التابعة  الثالثة  القوة  اجلفرة، 
من  باخلروج  م�رشاتة  لكتائب 
ويالت  بلداتهم  لتجنيب  القاعدة 

احلرب.
بعد،  فيما  ح�سل  ما  وهذا 
اإىل  الثالثة  القوة  ان�سحبت  حيث 
م�رشاتة، يف جوان 2017، ودخلت 
اجلفرة  قاعدة  حفرت  ملي�سيات 
انطالقا  لكن  قتال،  دون  اجلوية، 
من قاعدة براك ال�ساطئ )700 كلم 
جنوب طرابل�ش( بدال من معاقلها 

الرئي�سية يف ال�رشق.

يتكرر،  ال�سيناريو  نف�ش  اأن  ويبدو 
البلدي  املجل�ش  طالب  حيث 
جميع  من  اأيام،  قبل  اجلفرة، 
اإ�سارة  يف  الع�سكرية،  الت�سكيالت 
واملرتزقة  حفرت  ملي�سيات  اإىل 
مبا  بلداتهم  مبغادرة  االأجانب، 
اجلوية  اجلفرة  قاعدة  فيها 
القوات  ل�سالح  املوازين  فانقالب 
البلدي  املجل�ش  دفع  احلكومية، 
والتخلي  موقفه  لتغيري  اجلفرة 
مدن  عدة  غرار  على  حفرت،  عن 
يف املنطقة الغربية ورغم اأن هذه 
املطالبة �سكلية، الفتقاد املجل�ش 
الع�سكرية  القوة  اجلفرة  البلدي 
وملي�سياته  حفرت  لطرد  الكافية 
واملرتزقة الرو�ش، اإال اأنها تعك�ش 
ال�سعبية  للحا�سنة  حفرت  خ�سارة 
مهيئة  اأ�سبحت  والتي  باملنطقة، 

للعودة اإىل ال�رشعية.
اأكرب تهديد للموانئ النفطية

بالن�سبة  اجلفرة،  قاعدة  �سكلت 
كبريا  تهديدا  حفرت،  مللي�سيات 
اأنها  اإذ  النفطي،  الهالل  ملنطقة 
كانت نقطة انطالق ل�رشايا الدفاع 
عن بنغازي، التي ت�سم مقاتلني من 

لتحرير  حلفرت(،  )مناوئني  ال�رشق 
�رشايا  وجنحت  النفطية  املوانئ 
مار�ش  يف  بنغازي،  عن  الدفاع 
ميناءي  على  ال�سيطرة  يف   ،2017
باالإ�سافة  النوف  ورا�ش  ال�سدرة 
جواد  وبن  النوفلية  بلدتي  اإىل 
التفوق اجلوي  لكن  )�رشق �رشت(، 
باإعادة  مللي�سيات حفرت، �سمح لها 
بعد  املناطق  هذه  على  ال�سيطرة 
اأيام فقط من خ�سارتها وبعد ثالثة 
حفرت  ملي�سيات  ا�ستولت  اأ�سهر، 
على قاعدة اجلفرة اجلوية، لتاأمني 
املوانئ النفطية من اأي هجوم من 

اجلنوب.

 اإ�صرار على حترير قاعدة 
اجلفرة

فاإن  ال�رشعية،  للحكومة  بالن�سبة 
من  اجلوية  اجلقرة  قاعدة  حترير 
واملرتزقة  حفرت  ملي�سيات  اأيدي 
تراجع  ال  حيوية  م�ساألة  الرو�ش، 
عنها حيث �سكلت احلكومة غرفة 
واجلفرة،  �رشت  لتحرير  عمليات 
منذ  املال،  بيت  اإبراهيم  بقيادة 
منطقتني  ا�ستعادة  بهدف  اأ�سهر 
ا�سرتاتيجني ا�ستوىل عليهما حفرت، 
بعد توقيع االتفاق ال�سيا�سي نهاية 
قاعدة  على  فال�سيطرة   2015
طريق  �ستقطع  اجلوية،  اجلفرة 
مللي�سيات  الرئي�سية  االإمدادت 
فزان  اإقليم  مدن  يف  حفرت 
وباالأخ�ش قاعدتي متنهنت مبدينة 
طرابل�ش(  جنوب  كلم   750( �سبها 

وقاعدة براك ال�ساطئ.
فزان  اإقليم  �سقوط  ذلك  ويعني 
اجلي�ش  اأيدي  بني  مدنه  بكامل 
الليبي وباأقل اخل�سائر، خا�سة واأن 
ال�سعبية حلفرت باجلنوب  احلا�سنة 
بداأت تتاآكل، نظرا لف�سله يف اإدارة 

اأزمة  وباالأخ�ش  املنطقة،  اأزمات 
فريو�ش  انت�سار  وموؤخرا  الوقود، 

كورونا ب�سبها.
ال  قد  اجلفرة  قاعدة  حترير  لكن 
تبعد  التي  �رشت،  بتحرير  اإال  يتم 
ال�سمال،  اإىل  كلم   300 بنحو  عنها 
احلكومية  للقوات  ميكن  كما 
التحرك من املحور اجلنوبي عرب 
غرب  كلم   280( ال�سويرف  بلدة 
اإىل  باالإ�سافة  اجلفرة(،  قاعدة 
اأبوقرين  من  ينطلق  اأو�سط  حمور 
م�رشاتة(  مدينة  جنوب  كلم   110(
قاعدة  باجتاه  جارف  ووادي 

اجلفرة جنوبا.
حتييد  اجلفرة،  حترير  ويتطلب 
وخا�سة  حلفرت،  اجلو  �سالح 
و�سوخوي24،  ميغ29  طائرات 
وينغ  امل�سرية  ال�سينية  والطائرات 
منظومات  تدمري  وكذلك  لونغ، 
و�سبق  بانت�سري  اجلوي  الدفاع 
جنحت  اأن  احلكومية  للقوات 
امل�سرية  الطائرات  حتييد  يف 
 9 وتدمري  طرابل�ش،  حميط  يف 
بانت�سري،  جوي  دفاع  منظومات 
مبناطق خمتلفة، لكن مل ي�سبق واأن 
متطور  حربي  طريان  مع  تعاملت 
مثل »ميغ29 اآ�ش«، املتخ�س�سة يف 
يتطلب  ما  وهو  اجلوية،  ال�سيطرة 
اأ�سلحة اأكرث تطورا ملنع حفرت من 

ت�سيد �سماء املعركة.
اجلفرة  قاعدة  على  فال�سيطرة 
القوات  اأمام  اخليارات  كل  تفتح 
ال�سيطرة  فقط  لي�ش  احلكومية، 
النفطي اال�سرتاتيجي  على الهالل 
بل  النفطية،  وحقوله  فزان  واإقليم 
يف  حفرت  مقر  نحو  الزحف  اأي�سا 
بنغازي  مبدينة  »الرجمة«  منطقة 
احلكم  م�رشوع  الإ�سقاط  )�رشق( 

الع�سكري يف كامل �سرب من ليبيا.

اإذا كان حترير قاعدة الوطية اجلوية الليبية )غرب( �صمح بانهيار م�صروع خليفة حفرت يف املنطقة الغربية، فاإن قاعدة اجلفرة اجلوية )و�صط( نقطة 
الرتكاز الرئي�صية ملن يرغب يف ال�صيطرة على الأقاليم الثالثة للبالد.

قاعدة اجلفرة

 معركة �ضد حفرت واأخرى �ضد املرتزقة 
.      نقطة الرتكاز ملن يرغب يف ال�صيطرة على الأقاليم الثالثة للبالد

.       املعقل الرئي�صي ملرتزقة فاغرن الرو�صية 

يف مدينة زوارة غرب طرابل�س

اجتماع مغلق بني ال�ضراج وال�ضفري 
الأمريكي وقائد »اأفريكوم«

طرابل�س/ الأنا�صول

االإثنني،  اأم�ش  بداأ اجتماع مغلق 
بني رئي�ش احلكومة الليبية فائز 
االأمريكي  وال�سفري  ال�رشاج، 
لدى طرابل�ش ريت�سارد نورالند، 
يف  االأمريكية  القوات  وقائد 
اجلرنال  »اأفريكوم«  اإفريقيا 
اإعالم  وفق  تاون�سند،  �ستيفن 
حملي. ونقلت قناة ليبيا االأحرار 
مل  خا�ش  م�سدر  عن  )خا�سة( 
وقائد  ال�رشاج  اإن  قوله،  ت�سميه 
الواليات  و�سفري  »اأفريكوم« 
زوارة  مطار  و�سلوا  املتحدة 

اجتماعا  وبداأوا  طرابل�ش  غرب 
وزير  اأن  واأ�سافت  مغلقا 
وقائد  با�ساغا،  فتحي  الداخلية 
الع�سكري  الغربية  املنطقة 
ال�رشاج  رافقا  اجلويلي،  اأ�سامة 
تفا�سيل  دون  االجتماع،  يف 
»فرباير«  قناة  نقلت  كذلك 
مرا�سلها  عن  اخلا�سة  الليبية 
باملنطقة، بدء اجتماع يف زوارة 
ي�سم ال�رشاج وبا�ساغا واجلويلي 
وال�سفري  »اأفريكوم«  وفد  مع 
ي�سدر  ومل  ليبيا  يف  االأمريكي 
من  االجتماع  عن  فوري  تعليق 

االأطراف املذكورة.

بعد يومني من ت�صريحات ال�صي�صي

هل اأيقظ ال�ضجيج حول ليبيا الأمريكيني؟
الرئي�ش  اإعالن  من  يومني  بعد 
ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�رشي 
اأحمر  خط  واجلفرة  �رشت  اأن 
لبالده، م�سريا اإىل اإمكانية تدخل 
القاهرة ع�سكريا، و�سل وفد من 

»االأفريكوم« اإىل غرب ليبيا.
باخلطوة  و�سفها  ميكن  وفيما 
القيادة  من  وفد  و�سل  الالفتة، 
االإفريقية  القارة  يف  االأمريكية 
»اأفريكوم«  اخت�سارا  املعروفة 
اإىل  ال�ساحلية  زوراة  مدينة  اإىل 
فور  وعقد  من طرابل�ش،  الغرب 
و�سوله اجتماعا مغلقا مع رئي�ش 
حلكومة  الرئا�سي  املجل�ش 
ال�رشاج،  فايز  الوطني  الوفاق 

وقادة ع�سكريني حمليني.

»بوابة الو�سط« نقلت عن م�سدر 
اأمني اأن اجتماع الوفد الع�سكري 
ال�سيا�سية  بالقيادات  االأمريكي 
الوفاق  حلكومة  والع�سكرية 
ال�سيافة  ق�سور  يف  �سيعقد  كان 
الوفد  وجهة  اأن  اإال  بطرابل�ش، 
وحتولت  حلظة،  اآخر  يف  تغريت 
املفارقات  من  زوارة  مطار  اإىل 
الليبي  الزعيم  طرد  ذكرى  اأن 
للقواعد  القذايف  معمر  الراحل 
وخا�سة  االأمريكية،  الع�سكرية 
اأكربها، قاعدة ويل�ش الع�سكرية، 
مطار  االآن  مكانها  يوجد  التي 
معيتيقة الدويل، مرت يف �سمت 

منذ ب�سعة اأيام يف 11 يونيو.
الو�سع  تعقيد  من  الرغم  وعلى 

العبني  ودخول  الليبي  الداخلي 
هذا  على  ال�رشاع  حلبة  دوليني 
البلد، اإال اأن الدور االأمريكي منذ 
2011 مل  بالقذايف عام  االإطاحة 
يكن له ح�سور فاعل، عك�ش قوى 
اإيطاليا  مثل  تقليدية  اإقليمية 
ال�رشاع  حمى  من  وزاد  وفرن�سا 
تركيا،  دور  ليبيا،  يف  االإقليمي 
احلقبة  تذكرت  التي  الدولة 
العثمانية يف هذا البلد، وتدخلت 
الوفاق  »حكومة  جانب  اإىل  بقوة 
الوطني« التي يوجد يف قياداتها 
اأ�سول  من  الليبيني  من  عدد 
تابعة  اأقليات كانت  اأو من  تركية 

الإمرباطوريتها القدمية.
الع�سكري  الرتكي  التدخل 

وال�سيا�سي الكبري، ا�ستفز اجلارة 
يف  ذلك  وظهر  م�رش،  الكربى 
باأن  احلازم  ال�سي�سي  اإعالن 
�رشت واجلفرة خط اأحمر لبالده 
ويبدو اأن ال�سجيج حول ليبيا قد 
يرون  ولعلهم  االأمريكيني،  اأيقظ 
اليوم  لهم  �سانحة  الفر�سة  اأن 
للعودة اإىل ليبيا، واإعادة القواعد 
اإىل  منها  القذايف  طردهم  التي 
»الوطية«  اأر�سية  على  مكانها 

و«معيتيقة«.
وال�سوؤال الذي يتبادر اإىل الذهن، 
االأمريكية  االإدارة  حتاول  هل 
الليبية  الكعكة  على  اال�ستحواذ 
اآخر  طرف  اأي  يوطد  اأن  قبل 

اأقدامه يف هذا البلد؟
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بقلم الأ�ستاذة النف�سانية:
 هابط ملعيد

اجتمع   1967 �سنة  يف  اأنه  ت�سورا 
علماء الكني�سة الإجنليزية ليحددوا 
اأم  اإن�سانا  املراأة  كانت  اإذا  ما 
حيوانا اأين لقبت اآنذاك بال�سيطان 
و القانون نف�سه قد �رصح عن حق 
الرجل يف بيع زوجته و قب�ض ثمنها 
و يف الهند كانت جترب على احلرق 
ترزق  حية  هي  و  زوجها  جثة  مع 
الزمنية  الأحقاب  عا�ست  هكذا   ,
اأنواع  كل  عرفت  اأين  م�ست  التي 
الظلمات من الع�رص اجلاهلي حتى 

جميء الإ�سالم
الرقيقة  اجلميلة  احل�سا�سة  حواء 
بجمالها  تغنى  طاملا  ل  التي 
ال�سعراء و كانت البطل لكل اأ�ساطري 
و روايات الع�سق و الهيام و �سببا يف 
�سن احلروب و عداوة الرجال ,  قد 
اأن  الذكورية  الوباء  موجة  اأجربتها 
الرجل  رحمة  حتت  دائما  تكون 
حب   و  الذات  فر�ض  يف  عقدته  و 
غري  الإ�سالم  واإّن جميء   , التملك 
عن  اخلاطئة   املفاهيم  بع�ض 
جمال�ض  عدة  يف  فكرمها  املراأة 
تليق  مقد�سة  مكانة  لها  اأ�سبح  و 
بدورها العظيم يف بناء ال�سعوب و 

و  الرتبية  و  الب�رصية  تكاثر 
احلياة  مقومات  من  غريها 
حقها  فكفلها  الأ�سا�سية 
وجعلها مثل الرجل لها ماله 

وعليها ماعليه.

عقول فارغة

 لكن هذا مل مينع اأ�سحاب  
فهم  من  الفارغة  العقول 

الدين بطريقة خاطئة فكل الآيات 
و الأحاديث ال�سحيحة رغم كرثتها 
لالأ�سف  منها  يوؤخذ  مل  ثرائها   و 
و  عقل  ناق�سات   { عبارات  �سوى 
اأن  و  اأربعة  حلل  ال�رصع  اأن  و  دين 
و كيدهن عظيم  للطيبات  الطيبون 
زوجها  تطيع  اأن  املراأة  على  اأّن  و 
و ت�سرت نف�سها جتاهال منه واجبه 
يف غ�ض الب�رص. فمن ل يقرا و ل 
يتمعن بدقة يف كتاب اهلل لن يدرك 

الآيات  تلك  من  احلكمة  ماهية 
له  �سئ  فكل  الأحاديث  و  الكرمية 
تف�سري منطقي مقنع حتى احلديث 
الذي ين�ض على اأن الن�ساء ناق�سات 
باملفهوم  اأبدا  يكن  و دين مل  عقل 
من  األ�سنة  على  اليوم  يُردد  الذي 
كانت  اأًُما  فاملراأة   , دب  و  هب 
جديرة  فهي  زوجًة  اأو  �سقيقًة  اأو 
حتت  اجلنة  و  ل؟  كيف  بالحرتام 

قدميها
و  البقاء  اأجل  من  الكفاح  فرحلة 
اإثبات الذات و التحرر من العبودية 
الفكرية ل تزال متوا�سلة  يف وقٍت 

منظور  حتت  املراأة  فيه  تُغت�سب 
من  خلقت  قد  فكونها    , احلالل 
الآية  مفهوم  يف�رص  الرجل  �سلع 
بنية  العبارة  هذه  يف  الكرمية 
القتبا�ض } و من اآياته اأن خلق لكم 
من اأنف�سكم اأزواجا لت�سكنوا اإليها و 
جعل بينكم مودة و رحمة { �سورة 
على  دل  اإن  هذا   21 الآية  الروم 
�سيء فهو يدل على عالقة التكامل 
املوجودة بني الرجل و املراأة فكل 

منهما يكمل الثاين
اليوم اختلف الو�سع فحواء حتررت 
على جميع الأ�سعدة و لها مكانة ل 
ي�ستهان بها و غزت جميع املجالت 
حكرا  املا�سي  يف  كانت  التي 
يف  جداراتها  اأثبتت  و  الرجل  على 
و  الهند�سة  الطب  القطاعات  كل 
املنا�سب  الإدارة  التعليم  العمران 
�سباط  و  التجارة  الدولة  يف  العليا 
اأنها  �سك  ل  ..............و  جي�ض 

تن�سب  وظيفة  اأي  يف  كفوؤ 
التي  ال�ستقاللية  لكن  لها 
املوظفة  املراأة  اكت�سبتها 
م�سكال  تواجه  جعلها 
اآخر يوؤرقها هو كابو�ض 
العنو�سة بني احلتمية و 

الختيارية.
هل العنو�سة 

اختيار �سخ�سي؟

اجلزائر  يف  العنو�سة 
و  ا�ستفحلت  ظاهرة 
يوم  بعد  يوم  ازدادت  اأرقام 
عليها  اأطلق  كما  اإعاقة  اأو 
البع�ض على الن�ساء اللواتي 
الأهل  بيوت  ميكثن  مازلن 
 , الزواج  �سن  بلوغهن  بعد 

التي عا�ستها  للم�ساكل  تكملة  فهي 
الأنثى فحتى لو كانت هذه الظاهرة 
لكال اجلن�سني اإل اأن عنو�سة الرجل 
تختلف عن عنو�سة املراأة فالرجل 
عن  عزوفه  لأن  القرار  �ساحب 
الزواج قرار �سخ�سي عك�ض املراأة 
و  الرجل  رحمة  حتت  تكون  التي 
تنتظر اإ�سارة منه . فهذا امل�سطلح 
لي�ض م�سطلحا علمي بل اجتماعي 
بايرة  اأو  عان�ض  فكلمة  حم�ض 
بارت  من  ماأخوذ  العامية  باللغة 
اأي ف�سدت وهو التعبري الذي يقال 
و  للزراعة  ال�ساحلة  لالأر�ض  غري 
قليلة  تكون  العان�ض  املراأة  هنا 
اخل�سوبة  وقليلة  لالإجناب  احلظ 
ب�سبب كرب �سنها. هنا ال�سن يختلف 
من جمتمع لآخر و يختلف حتى يف 
نطاق املجتمع الواحد من �رصيحة 
و  للعرف  يرجع  فالتحديد  لأخرى 
نظرة املجتمع و على مدى تقدمه 

ترى  مثال  الريف  ففي  عدمه  من 
ابتداء من  اأنها عان�ض  املراأة على 
فقد  املدينة  يف  اأما  الثالثني  �سن 
�سنة ح�سب   50 ال  �سن  ت�سل حتى 
املنظور الدميوغرايف  و معطيات 
�سوء  على  و   . املدنية  احلالة 
عنها  ك�سف  التي  املفزعة  الأرقام 
الذي  لالإح�ساء  الوطني  املركز 

غري  الن�ساء  عدد  تزايد  يوؤكد 
بنحو  اجلزائر  يف  املتزوجات 
ارتفع  حيث  �سنويا  األف   200
عان�ض  مليون   11 اىل  عددهن 
و هو رقم مرتفع و خميف و اإن 
حاولنا الو�سول لأ�سباب تزايد 
هذا العدد كل �سنة جند تباين 
الظروف  بني  مبداأ احلتمية و 

الإختيار ال�سخ�سي.

عالقة العنو�سة 
با�ستقاللية املراأة

وليدة  كانت  الختيارية  العنو�سة 
املراأة  اكت�سبتها  التي  ال�ستقاللية 
ظروفها  اأو  اأ�رصتها  اإزاء  �سواء 
نتيجة  تكون  اأحيانا  و  املادية 
الناجتة عن  الجتماعية  التحولت 

, فبعد ال�ستقالل و  الغربي  التاأثر 
جمانية التعليم ُفِتحت اآفاق جديدة 
و  للزواج  مفهومها  فتغري  للمراأة 
كان  اأن  بعد  ُمكِمال  تراه  اأ�سبحت 
الوحيد  ال�سبيل  و  حتمية  �رصورة 
و  ا�ستغالل  و  قيود  من  للتحرر 
جمال  تو�سع  هنا   . الأ�رصة  رقابة 
فتعدى  احلياة  �رصيك  اختيار 
اخليال  مزيجا من  اأ�سبح  و  الواقع 
و امل�سل�سالت املك�سيكية و الرتكية 
وباتت   , امل�سهورة  ال�سخ�سيات  و 
حتلم مبهر غايل و زوج و�سيم و ملا 
ل من جن�سية اأخرى من اأجل اإ�سباع 

املظاهر الإجتماعية .
و  به  ت�سدم  و  للواقع  تعود  عندما 
تتاأكد اأن الزواج بعيد كل البعد عن 
او  امل�سل�سالت  بر�ستيج  و  رفاهية 
يُرف�ض  هنا    , يوازيه  ل  بالأحرى 
ال�رصوط  ي�ستويف  ل  لأنه  الزواج 
يف  املراأة  لالأ�سف  املطلوبة 

جمتمعنا اأب�سط حقوقها يف اختيار 
عقبات  على  يُعينها  منا�سب  زوج 
احلياة و ي�سمن  لها العي�ض الكرمي 
من  اأف�سل  لأولدها  م�ستقبل  و 
اأخفته  اإن   , اأ�سبح حلما   , ما�سيها 
لعدم  الجناز  بعيد  م�رصوعا  يبقى 
به  جهرت  اإن  و  موؤهالت  وجود 
ما  و  املال  حتب  و  مباِلغة  تكون 

طينة  عن  تخرج  و  الزوايل  تبغي�ض 
بنات الفاميلية اللواتي يرون الزواج 
الذي  الرجل  بعك�ض  ال�سرتة  املهم 
الزوجة  اختيار  يف  احلق  كل  لديه 
من اأي قطاع يريد و مِلا ل اأن يكون 

لها منزل و �سيارة .

العنو�سة احلتمية

اأما النوع الثاين و الأكرث ا�ستفحال 
تعني  التي  احلتمية  العنو�سة  هي 
عدم زواج الفتاة لأ�سباب �سخ�سية 
وجود  عدم  اغلبها  اجتماعية  و 
عري�ض يتقدم و يطلب يدها للزواج 
ح�سب العرف و العادات و التقاليد 
والنمو الدميوغرايف الهائل لالإناث 
اأين   الذي يعترب �سعف منو الذكور 
فاقت ن�سبة  الن�ساء اللواتي و�سلن 

�سن الإجناب 51 % 
غالبا  العنو�سة  من  النوع  هذا  و 
اللواتي  البيوت  ماكثات  ي�سمل  ما 
فقط  العلم  من  قليل  حظا  اأوتني 
للخروج  الفر�سة  لهن  تت�سن  مل  و 
الن�ساء   من  النوع  هذا   . التعلم  و 
اأن  و  للزواج  بالغة  اأهمية  اأعطني 
التقدم يف  بعري�ض مع  الظفر  عدم 
بالغة  نف�سية  م�ساكل  ي�سبب  العمر 

و  الإكتئاب  موجة  يف  كالدخول 
و  الذات  تقدير  م�ستوى  انخفا�ض 
بالتايل القلق و الحباك و كل هذا 
يخلق يف املراأة فوبيا اجتماعية و 
املجتمع  نظرات  من  خوفا  عزلة 
�سفقة  نظرات  كاأنها  و  الأقارب  و 
حتت عنوان } وقتا�ض نفرحو بيك 
لي�ض  العنو�سة  من  النوع  هذا  و   }
ماكثات  على  فقط  حتمية 
البيت  و غري املتعلمات,  بل 
الأخرى  الفئة  اأي�سا  ت�سيب 
اأقل  بن�سبة  لكن  املثقفة 
يف  ي�سرتط  اليوم  فالرجل 
بعد  العاملة  املراأة  الزواج 
اأغلب  كانت يف املا�سي  اأن 
اأ�سباب الطالق تكون نتيجة 
لعبارة  } ما خالني�ض نخدم 
املوازين  انقلبت  اليوم   }
فالرجل يريدها عاملة و يا 
فرحتاه اإن كانت يف �سلك التعليم و 
الأكرث  هما  املجالني  هذان  الطب 

ا�ستقطابا للعر�سان.

تداعيات العنو�سة

التي  الجتماعية  امل�ساكل  من   
النحراف  جند  العنو�سة  �سببتها 
التي  الفتاة  ي�ستغل  من  فهنالك 
و  الزواج  يف  حظوظها  قلت 
يطمعها بالع�ض الزوجية  فتتم�سك 
عليها  املعرو�ض  الأمل  بب�سي�ض 
كاذبة  وعود  من  ب�ساط  حتت 
الذي  احل�سا�ض  الظرف  ا�ستغل 
ن�سيبها  تاأخر  التي  الفتاة  تعي�سه 
كلمة  من  النجاة  يف  اأمل  كلها  و 
عان�ض القا�سية التي اأطلقها عليها 
و  اإ�سارته  رهن  فتكون  املجتمع 

هنا يبداأ م�سل�سل فلة و الربيء
لكن رغم كل املعطيات و الأرقام 
من  الدرا�سات  اإليها  و�سلت  التي 
امل�سبوطة  الن�سب  حتديد  اأجل 
حلول  بالتايل  و  الظاهرة  لهذه 
تبقى  املعطيات  هذه  اأن  اإل  لها 
مغلوطة لأن الطريقة التي تبنوها 
مقايي�ض  على  تعتمد  ذلك  يف 
باملعطيات  تليق  ل  بدائية 
منحنيات  و  اجلديدة  الجتماعية 
املجتمع التي تختلف عن �سنوات 
كان  اأين   , ال�سبعينات  و  ال�ستينات 
و  �سنة   16 ب  حمددا  الزواج  �سن 
بع�ض الأ�سئلة تبقى مطروحة حول 
ما اإذا كانت فئة املطلقات توؤخذ 
بعني الإعتبار ما بني �سن 18 و 19 
و هل تدرج �سمن قائمة العوان�ض 
و اأمور اأخرى ت�سكك يف م�سداقية 
يرف�ض  من  فهناك  الإح�سائيات 
اإدخال فئة الراف�سني للزواج �سمن 
القول  ميكن  هنا  اأي�سا  القائمة 
بالأو�ساع  ترتبط  ل  العنو�سة  اأن 
املالية  و  الأمنية  و  القت�سادية 
القرارات  بني  ما  تنح�رص  اإمنا  و 
و  احلتمية  احلالت  و  ال�سخ�سية 

بالو�سع العام للمجتمع .

ظلمت يف الع�سر اجلاهلي , ظلمت يف الع�سور الو�سطى ظلمت يف ع�سر النه�سة و مازلت تظلم ليومنا هذا كانت يف يوم ما تباع كجواري يف �سوق النخا�سة, 
يتاجر بها كما ُيتاجر باأي �سلعة يف ال�سوق , كانوا اإن ُرِزقوا بولد فرحوا و اأقاموا له الولئم و املذابح و اإن كانت طفلة دفنت و هي حية خوفا من العار و 

خ�سية الإمالق ) و اإذا املوءودة  �سئلت باأي ذنب قتلت ( �سورة التكوير الآية 08 نعم لقد كانت خملوقا �سعيفا يعي�ش ال�سطهاد بكل اأنواعه با�سم الدين و 
العرف وال�ستعمار الذكوري , و كاأن اهلل قد خلق حواء لتكون اآمة الرجل و خليلته لت�سبع غرائزه الذكورية و لت�سهيل حياته فقط.

قنبلة موقوتة تهدد التما�سك الجتماعي

عنو�سة �ملر�أة يف جمتمع ذكوري بامتياز
.     عالقة ال�ستقاللية الذاتية باخليارات امل�سريية

جمتمع 

التي  الجتماعية  امل�ساكل  "من 
�سببتها العنو�سة جند النحراف 
فهنالك من ي�ستغل الفتاة التي 

قلت حظوظها يف الزواج و يطمعها 
بالع�ش الزوجية  فتتم�سك 

بب�سي�ش الأمل املعرو�ش عليها 
حتت ب�ساط من وعود كاذبة"

ظاهرة  اجلزائر  يف  " العنو�سة 
ا�ستفحلت و اأرقام ازدادت يوم 

بعد يوم اأو اإعاقة كما اأطلق عليها 
البع�ش على الن�ساء اللواتي مازلن 

ميكثن بيوت الأهل بعد بلوغهن 
�سن الزواج , فهي تكملة للم�ساكل 

التي عا�ستها الأنثى فحتى لو كانت 
هذه الظاهرة لكال اجلن�سني"
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عي�شة ق.

ويف هذا ال�صدد، مل يرتدد القائد 
يف  الوطني  للمنتخب  ال�صابق 
املعنية  الأندية  عرو�ض  رف�ض 
وهو الذي ف�صل البقاء وموا�صلة 
التحدي رفقة العنا�رص الوطنية، 
ان  امل�صدر  نفي  قال  حيث 
الأخري  التي جمعت  املفاو�صات 

تاأت  مل  الفرق  تلك  م�صوؤويل  مع 
يف  وذلك  ايجابية،  نتيجة  باأي 
العمل  اإكمال  بلما�صي  رغبة  ظل 
يف  اأ�صباله  مع  فيه  �رصع  الذي 
الذين  وهم  الوطنية،  الت�صكيلة 
املوؤهلة  الت�صفيات  يف  يناف�صون 
املقبلة   للأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  اإىل 
بهدفه  والتم�صك  الكامريون،  يف 
الوطنية من  النخبة  مع  الرئي�صي 

اإىل  الذهاب  نحو  ال�صعي  خلل 
العامل  كاأ�ض  دورة  يف  امل�صاركة 
 2022 العام  خلل  املقررة 

بقطر.
الفرق  عن  ماكهاردي  وحتدث 
بخدمات  اهتماما  اأبدت  التي 
عن  يك�صف  مل  والتي  بلما�صي، 
هويتها لكنه �صدد اأنها فرق كبرية 
اأندية  خم�صة  اأف�صل  بني  ومن 

خلل املو�صم الكروي املنق�صي 
هذه  خلل  ومن  فرن�صا،  يف 
الإ�صارة ل ي�صتبعد اأن تكون اإدارة 
النادي ال�صابق لبلما�صي اوملبيك 
التي  الفرق  بني  من  مار�صيليا 
عربت عن ال�صتفادة من خدمات 
واأن  خا�صة  ال�صابق،  لعبها 
النادي انهى املو�صم يف الو�صافة 
خلف البطل باري�ض �صان جرمان 

دوري  يف  امل�صاركة  اإىل  وتاأهل 
وقف  بعدما  اأوروبا،  ابطال 
املو�صم الكروي يف فرن�صا ب�صبب 

جائجة كورونا.
ثورة  بلما�صي  يحدث  للإ�صارة، 
توليه  منذ  اخل�رص  م�صتوى  على 
 2018 اأوت  �صهر  الفنية  العار�صة 
رابح  ال�صابق  للمجرب  خلفا 
ماجر، اين جنح املدرب ال�صابق 

للمنتخب القطري ونادي الدحيل 
يا�صني  اللعب  رفقاء  اإعادة  يف 
ال�صحيحة،  ال�صكة  اإىل  براهيمي 
بلقب  التتويج  اإىل  وقادهم 
جرت  التي  للأمم  اإفريقيا  كاأ�ض 
�صائفة العام املن�رصم يف م�رص، 
ولزال عقده �صاري املفعول مع 
القدم  لكرة  الحتادية اجلزائرية 

اأين ميتد اإىل مونديال 2022.

رف�ض الناخب الوطني جمال بلما�شي عرو�شا من اأندية فرن�شية عريقة من اأجل الإ�شراف على عار�شتها الفنية 
حت�شبا للمو�شم الكروي املقبل، يف هذا ال�شدد ك�شف حملل اإذاعة مونتي كارلو الفرن�شية جوناثان ماكهاردي اأن 
امل�شوؤول الأول على العار�شة الفنية الوطنية تلقى عددا من العرو�ض من فرق تن�شط يف دوري الدرجة الأوىل 
ت عن اهتمامها بالتعاقد معه من اأحل تدريب ت�شكيلتها حت�شبا للمواعيد الكروية املقبلة الفرن�شية والتي عبرّ

غرفة التهام ملجل�ض الق�شاء ترف�ض الإفراج عن حلفاية

اأعراب: العبونا متحم�ضون للعودة اإىل املناف�ضة 
والرد على امل�ضككني

جمل�ض  رئي�ض  اأعراب  عزالدين  اأكد 
بانتظار  لعبيه  اأن  �صطيف  وفاق  اإدارة 
لإظهار  ال�صرب  بفارغ  املناف�صة  عودة 
البع�ض  ت�صكيك  بعد  اإيجابية،  فعل  ردة 
ذاته  الوقت  يف  م�صريا  نتائجهم،  يف 
ق�صية  على ح�صم  اإدارته م�رصة  اأن  اإىل 
وقت،  اأقرب  يف  العالقة  امل�صتحقات 
�صحفية:  ت�رصيحات  يف  اأعرب  وقال 
فهد  اأزمة  بعد  تاأثروا  اللعبني  »جميع 
البع�ض  ت�صكيك  بعد  خا�صة  حلفاية، 
ولكن  حققوها،  التي  النتائج  نزاهة  يف 
معنوياتهم ارتفعت كثريا، واأكدوا لنا اأنهم 
�صيظهرون ردة فعل قوية يف حال تقرر 
»هدفنا  واأ�صاف:  الدوري«،  ا�صتئناف 
الهتمام  �صيكون  املقبلة  الفرتة  يف 
تكوين  قررنا  ولهذا  ال�صابة،  باملواهب 
وتقنيني  �صابقني  لعبني  ت�صم  جلنة 
حمليني ملعاينة �صبان النادي وتقييمهم، 

خزانا  يكونوا  حتى  تاأطريهم  اأجل  من 
للفريق الأول يف امل�صتقبل«.

اأننا  اإل  حللفاية،  افتقادنا  »رغم  وتابع: 
والقيام  الفريق،  باأمور  الهتمام  ف�صلنا 
بتعديلت على م�صتوى جمل�ض الإدارة، 
حتى ل نقع يف نف�ض امل�صاكل التي عانى 
عندما  املا�صي،  ال�صيف  الوفاق  منها 
مر بفراغ اإداري كبري«، يذكر اأن جمل�ض 

رف�ض  العا�صمة،  اجلزائر  ولية  ق�صاء 
اأم�ض، اإطلق �رصاح املدير العام لوفاق 
اأعمال  ووكيل  حلفاية  فهد  �صطيف، 
ن�صيم  الفاف  لدى  املعتمد  اللعبني 
�صعداوي.وكان قا�صي التحقيق مبحكمة 
قرر  العا�صمة  باجلزائر  حممد  �صيدي 
احلب�ض  رهن  و�صعداوي  حلفاية  اإيداع 
يف  تورطهما  ثبوت  بعد  الحتياطي، 

ف�صيحة ترتيب نتائج املباريات.
الإدارة  »جمل�ض  املتحدث:  وختم 
ب�رصكة  ال�صتعانة  على  اتفق  اجلديد 
عمومية تتكفل بنفقات النادي، فالوفاق 
بقية  غرار  على  كبرية  مالية  باأزمة  مير 
يعني  ل  هذا  ولكن  اجلزائرية،  الأندية 
فنحن  الأيدي،  مكتويف  �صنظل  اأننا 
م�صتحقات  لت�صوية  موؤقتة  منتلك حلول 

اللعبني يف اأقرب وقت ممكن«.
ق.ر.

رئي�ض الكناري فتح النار على حار�شه ال�شابق ومو�شوين

ع�ضلة يرد على ت�ضريحات مالل ويطالبه بال�ضمت
رئي�ض  بني  الت�رصيحات  حرب  تتوا�صل 
ملل  �رصيف  القبائل  �صبيبة  فريق 
واحلار�ض ال�صابق مليك ع�صلة، بعدما رّد 
الأخري على ت�رصيحات ملل من خلل 
ن�رص تغريدة على ح�صابه ال�صخ�صي يف 
موقع التوا�صل الجتماعي ينفي خللها 
التهامات التي مت اطلقها �صده، بعدما 
مت و�صفه بكره ال�صبيبة واأو�صح يف هذا 
وقت  يف  قاله  ما  كل  اأن  اخل�صو�ض 
وتو�صيح  الفريق  مل�صلحة  كان  �صابق 
الأمور، بينما رف�ض ع�صلة الرد حول ما 
التي  طلبه ملل بالك�صف عن الطريقة 
حت�صل بها على البطاقة احلمراء خلل 
جمع  الذي  اجلمهورية  كاأ�ض  نهائي 
العام  بلعبا�ض  واحتاد  القبائل  �صبيبة 
الأخري،  اإىل  خلله  اللقب  وعاد   2018
اأ�صخا�ض ل  اأنه لن يرد على  وا�صتطرد 
يفرقون بني الت�صلل والعودة من الت�صلل، 
ال�صمت  ملل  من  الفريق  ابن  وطالب 

والن�صغال بت�صديد اأجور لعبيه.
فتح  قد  القبائلي  النادي  رئي�ض  وكان 
النار على احلار�ض احلايل لنادي احلزم 
بعدما طالبه  ا�صمه  ذكر  دون  ال�صعودي 
يف  الدخول  وعدم  ال�صمت  بالتزام 
يف  يوا�صل  التي  النتقادات  متاهات 
توجيهها اإىل الإدارة احلالية، وا�صتطرد 
احلقيقة  بقول  مطالب  ع�صلة  ان 
بها  تلقى  التي  الطريق  عن  والك�صف 
كاأ�ض  نهائي  خلل  احلمراء  البطاقة 
العودة  اجلمهورية. ومل يرتدد ملل يف 
اللعب  ت�رصيحات  على  الرد  غلى 
واملدرب ال�صابق للفريق فوزي مو�صوين، 
ا�صت�صافته يف بلطو  او�صح خلل  اأين 
تلفزيوين اأنه ل يخ�صى مواجهة املعني 
للقيام مبناظرة معه حول  م�صتعد  وهو 
اأو  وزو  تيزي  مدينة  يف  �صواء  ال�صبيبة 
م�صيفا  الوطني،  الرتاب  من  مكان  اأي 
البحث  اإىل  �صوى  ي�صعى  ل  مو�صوين  ان 

ح�صاب  على  ال�صخ�صية  م�صلحته  عن 
املعني  اأن  اأ�صاف  اأين  ح�صبه،  الفريق 
كان عليه ان يربهن حبه وتعلقه بالفريق 
خلل  له  امل�صاعدة  يد  مد  خلل  من 
لكنه  بها،  مير  التي  ال�صعبة  الأوقات 
يبحث عن نيل الأموال من خلل العمل 

الذي يقوم به ي�صيف ملل.
عي�شة ق. ف�شلوا يف الفوز بديربي ا�شطنبول واختري رجل اللقاء

فيغويل يتوّهج بهدف ومتريرة 
حا�ضمة رفقة غاالتا�ضراي

اجلزائري  الدويل  اللعب  رفقاء  �صّيع 
�صفيان فيغويل نقطتني ثمينتني يف �رصاع 
التتويج بلقب الدوري الرتكي املمتاز بعد 
الذي  ا�صطنبول  مدينة  ديربي  يف  التعرث 
غازي  وال�صيف  غالتا�رصاي  فريقه  جمع 
عنتاب حل�صاب اجلولة 28 من املناف�صة، 
عودة  الوطني  املنتخب  مهاجم  و�صجل 
الرائعة  املباراة  بعد  املناف�صة  اإىل  قوية 
التي قدمها مع حامل لقب الدوري الرتكي 
خلله  من  عو�ض  املنق�صي،  املو�صم 
اجلولة  يف  قدمه  الذي  الباهت  امل�صتوى 
�صبور،  ريزا  ت�صايكور  اأمام  املن�رصمة 
الذي  التعادل  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم  اأين 
اهداف  ثلثة  بنتيجة  ميدانه  على  حققه 
يف كل �صبكة، اأين كانت املقابلة مثرية بني 
الطرفني، عرف الزوار كيف يعودون بقوة 

خللها يف اآخر ع�رص دقائق من اللقاء.
وجنح فيغويل يف اإعادة زملئه غلى اطوار 
املواجهة بعدما منح متريرة حا�صمة اإىل 
النجم الكولوملبي فالكاو قادته اإىل تعديل 
الفارق  تعميق  يف  ينجح  اأن  قبل  النتيجة، 

رائعة  بطريقة  الثالث  الهدف  وت�صجيل 
خرج  الأي�رص  الرواق  من  توزيعة  م�صتغل 
خلها من خلل الدفاع و�صدد كرة اأر�صية 
يف ال�صباك، بعدما �صبقه الدويل املغربي 
لكن  الثاين،  الهدف  و�صجل  بلهندة  يون�ض 
بعدما  تنفع  لغالتا�رصاي مل  القوية  العودة 
ع�رص  اآخر  يف  بهدفني  ال�صيوف  خادعهم 
دقائق من املقابلة، واختري فيغويل رجل 
املقابلة بعجما مت منحه علمة 8، بف�صل 

الأداء الكبري الذي قّدمه.
عي�شة ق.

زط�شي وقف على اأ�شغال الرتميم وطالب 
بالإ�شراع يف الوترية

افتتاح فندق اخل�ضر مر�ضح
 �ضبتمرب املقبل

القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  ك�صفت 
�صوف  الوطني  املنتخب  فندق  افتتاح  اأن 
تتوا�صل  حيث  املقبل،  �صبتمرب  �صهر  يتم 
مركز  م�صتوى  الفندق على  ترميم  اأ�صغال 
�صيدي  يف  الوطنية  املنتخبات  حت�صري 
الفاف  اأ�صدرت  ال�صدد  هذا  ويف  مو�صى، 
اأو�صحت  اللكرتوين  موقعها  على  بيان 
باأ�صغال  املكلفة  املوؤ�ص�صة  اأن  من خلله 
الت�صكيلة  للعبي  املخ�ص�ض  الفندق  بناء 
الوطنية جتري اللم�صات الأخرية للنتهاء 
�صبتمرب  �صهر  بافتتاحه  والقيام  منها 
ترب�ض  ي�صادف برجمة  والذي قد  القادم 
لأ�صبال الناخب الوطني جمال بلما�صي يف 

حال جتاوز جائحة كورونا ورفع ال�صلطات 
املناف�صات  وعودة  ال�صحي  للحجر  العليا 
املوؤهلة  الت�صفيات  مقدمتها  يف  الكروية 

اإىل كاأ�ض اإفريقيا 2021 بالكامريون.
وكان رئي�ض الفاف خري الدين زط�صي قد 
الفارطة  الأيام  خلل  تفقدية  بزيارة  قام 
ن�صبة  على  بالوقوف  قام  اين  املوقع  اإىل 
اأجل  من  الفر�صة  وا�صتغل  الأ�صغال، 
املكلفة  ال�رصكة  على  امل�صوؤولني  مطالبة 
الوترية  من  الإ�رصاع  اأجل  من  بامل�رصوع 
التوقف  بعد  الفندق  ترميم  من  والنتهاء 

الذي كان يف �صياق وباء كوفيد19.
عي�شة ق.

اأندية من التوب 5 بالدوري فاو�شته من اأجل التعاقد معه

بلما�ضي يرف�ض عرو�ضا فرن�ضية 
من اأجل اخل�ضر
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ر�شالة القاهرة 

د. حممد فتحي عبد العال

امل�رشق  احل�شارة  وجه  من  نتحول  وقتها 
اإىل غيابات املدن املنعزلة وحتديدا ولية 
اخلام�ش  القرن  يف  الأملانية  �شاك�شونيا 
بقانون  تفردت  والتي  امليالدي  ع�رش 
اجلميع  بحق  ت�شدر  العقوبة  فكانت  خا�ش 
دون تفرقة نطقا ولكن تنفيذا كان  العجب 
من  اأحد  �شد  احلكم  �شدر  فاإذا  العجاب 
طبقة الأغنياء كانت العقوبة تنفذ يف و�شح 
الأغنياء  من  فالقاتل   ظله!!  على  النهار  
تقطع رقبة ظله وامل�شجون منهم يدخل من 

باب ال�شجن ويخرج من باب النبالء!!!
لذا فاأي جمتمع يبغى التقدم والزدهار عليه 
الختيار بني �رشيعة حمورابي وبني القانون 

ال�شاك�شوين!!!
ولنا مع الحتالل الأجنبي لأوطاننا يف العهود 
اأن  ت�شتحق  �شاك�شونية  حمطات  املا�شية 

تروى للعظة والإعتبار من درو�ش التاريخ. 
حادثة دن�شواى :

تتلخ�ش احلادثة التي وقعت يف ريف م�رش 
من  جماعة  اأن   1906 عام  يف  وحتديدا 
دن�شواي  قرية  ق�شدوا  الإجنليز  ال�شباط 
عند  يتجمع  احلمام  ولأن  احلمام  ل�شيد 
اأجران الغالل فقد حذرهم اإمام القرية  من 
احليطة  واأخذ  الأجران  يف  النريان  ا�شتعال 
من  لالإ�شابة  عر�شة  واأطفال  ن�شاء  لوجود 
اأدى  اللغة  عائق  لكن  بنادقهم  ر�شا�ش 
يف  ا�شتمرارهم  و  ال�شباط  فهم  عدم  اإىل 
اإطالق النار  فاأ�شاب اأحدهم  زوجة املوؤذن  

وو�شقطت من اجلرن غارقة يف دمائها ...
مع  وا�شتبك  باملوؤذن   الغ�شب   ا�شتبد 
بندقيته  اأخذ  حماول  الإجنليزي   ال�شابط 
الأهايل  فاأ�رشع  القرية   باأهل  وم�شتغيثا 
الطرفني  بني  املوقف  واحتدم  لنجدته 

حدث  ما  القرية  عمدة  علم  اإىل  منا  فلما 
وح�شار الأهايل لل�شباط  اأر�شل �شيخ اخلفر 
وخفريين لإنقاذ ال�شباط من الأهايل ولكن 
ال�شباط  كان م�شتحكما فوجه   اللغة  عائق 
واأ�شابوه  الغفر  �شيخ  باجتاه  بنادقهم  نريان 
اأنه يريد بهم �رشا  فثار الأهايل  ظنا منهم 
ففر  بالطوب  الإجنليز  ال�شباط  ور�شقوا 
الكابنت  وطبيبها  الكتيبة  قائد  وهو  اأحدهم 
�شقط  ال�شديد  القيظ  يف  عدوه  واأثناء  بول 
وحينما  عليه  مغ�شيا  �رش�شنا  قرية  عند 
حاول اأحد �شباب القرية اإ�شعافه ب�رشبة ماء 
الإجنليز  بنادق  بحراب  الطعن  جزاءه  كان 

والذين ظنوا اأنه قتله!! 

حمكمة دن�شواي :
بح�شب  �شم�ش  ب�رشبة  بول  كابنت  مات 
تقرير الطبيب ال�رشعي وو�شلت الأنباء اإىل 
م�رش  الربيطاين يف  املعتمد  كرومر  اللورد 
لأهايل  حمكمة  واألف  غ�شبا  فا�شت�شاط 
وزير  غايل  بطر�ش  من  تكونت  دن�شواي 
زغلول  فتحي  اأحمد  وع�شوية  احلقانية 
القاهرة البتدائية وال�شقيق  رئي�ش حمكمة 
النيابة  مدعي  وكان  زغلول  ل�شعد  الأ�شغر 
هو املحامي القدير ورجل القانون ال�شهري 

يف ذلك الوقت اإبراهيم الهلباوي. 
كان الهلباوي م�شهود له بالوطنية فهو تلميذ 
جمال الدين الفغاين لكنه يف هذه الق�شية 
انحرف عن م�شار الوطنية واخالقيات مهنته 
يف حتقيق العدالة  وقرر اأن يغلب م�شلحته 
الو�شول  عرب  الإجنليز  يغازل  و  ال�شخ�شية 
دن�شواي  اأهل  من  امل�شاكني  بالقرويني 
اتهامات  اأي  وحمو  عقوبة  اأق�شى  اإىل 
بليغة   مرافعة  ويف  الإجنليز  باجلنود  تتعلق 
دافع  يومني   �شاعات على مدار  ا�شتغرقت 
»الحتالل  بقوله:  الإجنليز  عن  الهلباوي 
امل�رشي  املواطن  حرر  مل�رش  الإجنليزي 

الواجبات  مبادئ  ويعرف  يرتقى  وجعله 
اأما  املدنية!!«..  واحلقوق  الجتماعية 
اأ�شحاب الواقعة واجلاين  ال�شباط الإجنليز 
فيها فقال عنهم : »هوؤلء ال�شباط الإجنليز 
لي�ش  دن�شواي  يف  احلمام  ي�شيدون  كانوا 
اجلي�ش  فعل  ولو  دجاج،  اأو  حلٍم  يف  طمعاً 
اأقف  اأن  من  خجاًل  لكنت  ذلك  الإجنليزي 
الأهايل  و�شف  فيما  عنهم!!«..  اأدافع  الآن 
»هوؤلء   : بقوله   عليهم  املجني  امل�شاكني 
اأهايل دن�شواي  النفو�ش من  واأدنياء  ال�شفلة 
الإجنليز  لل�شباط  الكرمية  الأخالق  قابلوا 
املحتلني  ظن  واأ�شاوؤوا  والنبابيت،  بالع�شي 
الإجنليز  على  م�شى  اأن  بعد  بامل�رشيني 
بيننا خم�شٌة وع�رشون عاماً، ونحن معهم يف 

اإخال�ش وا�شتقامة!!«.
حتميل  يف  كبرية  جهودا  الهلباوي  بذل 
اجلرن  حريق  عن  امل�شوؤولية  الفالحني 
وتربئة ال�شباط الإجنليز واأنهم تعمدوا ذلك 
جتاه  والرت�شد  ال�رشار  �شبق  اأدلة  ليخفوا 
الفالحني  اأن  والدليل  الإجنليز  ال�شباط 
ربع  يف  اجلرن  نريان  اخماد  من  متكنوا 
من  اأنهم  تعني  وجيزة  مدة  وهي  �شاعة 

اأ�شعلوها!!!. 
وحتى موت كابنت بول ب�رشبة �شم�ش وهو 
اتهامات  �شهام  من  ي�شلم  مل  قدري  حادث 
فلول  امل�شوؤولية  الأهايل  فحمل  الهلباوي 
حماولتهم الإعتداء عليه ملا جلاأ اإىل الفرار 

حتت اأ�شعة ال�شم�ش الالهبة!!
احلادث مل  الأهايل يف  بع�ش  �شهامة  حتى 
تزييف  يف  الهلباوي  جهود  مع  لهم  ت�شفع 
جاء  الإجنليز  ال�شباط  فاأحد  احلقائق 
ناوله  قد  املتهمني  اأحد  اأن  اأقواله  يف 
املتهم  على  الهلباوي قطع  لكن  ماء  �رشبة 
ال�شابط  ذاكرة  ت�شتيت  عرب  للنجاة  فر�شة 
مع  تت�شابه  املتهم  مالمح  باأن  الجنليزي 
من  هو  العمدة  ابن  واأن  القرية  عمدة  ابن 
عن  ال�شابط  فعاد  النبيل  الفعل  هذا  فعل 
اأقواله يف حق املتهم واأقر اأن من �شقاه هو 

ابن العمدة!!!
و�شل الهلباوي اإىل مبتغاه وهو الو�شول اإىل 
جلدته   اأبناء  بحق  العقوبة  درجات  اأق�شى 
بني  تنوعت  اأحكاما  املحكمة  واأ�شدارت 
الإعدام والأ�شغال ال�شاقة املوؤبدة وخم�شة 
وتربئة  واجللد خم�شني جلدة.  �شنة  ع�رشة 
وحرق  القتل  من  الجنليز  اجلنود  �شاحة 

اجلرن.
نالت احلادثة وما تبعها من حماكمة ظاملة 

من نفو�ش املثقفني يف م�رش والعامل
حافظ  الكبري  امل�رشي  ال�شاعر  فقال 

ابراهيم يف و�شف املحكمة :

حمطات ت�شتحق اأن تروى 

 بني �شريعة حمورابي و القانون ال�شاك�شوين!
)لئال يظلم القوي ال�شعيف ولأحقق العدل لليتيم قد �شجلت كلماتي الغالية 

على �شرحي لتقرير حكم البلد واتخاذ قرار البلد ومن ثم حتقيق العدل(
كانت هذه كلمات حمورابي �شاد�س ملوك مملكة بابل القدمية و�شاحب اأقدم 

ال�شرائع املكتوبة يف التاريخ الإن�شاين لقد كان القانون يف نظر حمورابي مرادفا 
للعدل والإن�شاف والعدل اأ�شا�س امللك  وقاعدة را�شخة  لتحطيم الإثم وال�شرور.

ولكن ماذا لو غاب العدل ومل يكن النا�س على نف�س القدر من امل�شاواة اأمام الق�شاء؟

عري اأَِتلَك حَمَكَمُة الَتف َليَت �شِ
تي�ِس عاَدت اأَم َعهُد نريوَن عادا

َكيَف َيحلو ِمَن الَقِوِيّ الَت�َشّفي
عيٍف اأَلقى اإَِليِه الِقيادا ِمن �شَ

وقال يف و�شف الهلباوي:

عي الُعموِمُيّ َمهاًل ها املَُدّ اأَُيّ
َبع�َس َهذا َفَقد َبَلغَت املُرادا
�شٍر ِمّنا َلَك الَق�شاَء ِبِ َقد �شَ

ِمّنا ِلَنجِلَك الإِ�شعادا َو�شَ
اأَنَت َجاّلُدنا َفال َتن�َس اأَّنا

َقد َلِب�شنا َعلى َيَديَك احِلدادا

ال�شهري  اليرلندي   الكاتب  تعاطف  كما 
لها  واأفرد  جورج برنارد �شو مع احلادثة 
بول  جون  »جزيرة  روايته  مقدمة  فى 
 ( قائال  �شفحة،  ع�رشة  �شت  الأخرى«  
يت�رشفوا  مل  امل�رشيني  الفالحني  اإن 
كان  الذي  الت�رشف  غري  احلادث  يف 
الإجنليز  الفالحني  جمهرة  من  منتظًرا 
املال  م�شابهم يف  يبوا مبثل  اأُ�شِ اأنهم  لو 
يف  يكونوا  مل  ال�شباط  واإن  واحلرمات، 
كانوا  بل  احلادث،  وقوع  يوم  اخلدمة 
واأ�شاءوا  اللعب  اأ�شاءوا  عابثني  لعبني 

املعاملة (. 
كرومر واحلادثة :

كان جميع من ا�شرتك يف هذه املحاكمة 
من   ال�شامي  الر�شا  نحو  يلهث  اجلائرة 
و  مل�رش  الفعلي  احلاكم  كرومر  اللورد 
م�رش  كتاب  �شاحب  هو  كرومر  اللورد 
الدين  اأن  اإىل  فيه  ذهب  وقد  احلديثة 
يف  للحداثة  معوق  اأهم  هو  الإ�شالمي 
ال�رشيعة  على  كرومر  ماأخذ  وكان  م�رش 
البالغة  بالق�شوة  ات�شمت  اأنها  الإ�شالمية 
يف معاقبة الل�شو�ش امل�شلحني الناهبني 
املفتي  اأحكام  واأن  الفالحني  لقري 

نوع  الإ�شالمية  ال�رشيعة  على  املرتكزة 
من العقاب املرعب كما يف حد احلرابة 
ومع ذلك  مل ي�شتمد كرومر من ح�شارته 
اأهل  مع  ت�شاحما  اأكرث  اأحكاما  الغربية 
التي  دن�شواي حتى يرينا  �شكل احلداثة 
اإليها ب�شكل عملي ... انها قوانني  يدعو 
اأخرى  واإن جتملت مب�شميات  �شاك�شونيا 
�شوي  تعرف  ل  العدالة    اأحادية  تبقى  
حياتهم  وتاأمني  الأقوياء  على  احلفاظ 

وترتك الفقراء للظلم و القهر واملوت. 
لعنة الأقدار  تطارد اجلالدين :

...1907 عام  م�رش  عن  كرومر  عزل 
نقيب  اأول  اأ�شبح  والذي  الهلباوي  اأما 
للمحامني يف م�رش فق�شى ما تبقى من 
دن�شواي  م�شاكني  بلعنة  مطاردا  عمره 
وقرر التكفري عنها بالدفاع عن الق�شايا 
الوطنية ابتداءا من حادث مقتل بطر�ش 
الدفاع عن املتهمني مبقتل  غايل وحتى 
د�شتور عام  وا�شرتك يف  �شتاك  ال�شرييل 
1923 اأما احمد فتحي زغلول فقد خ�رش 
ا�شتعادة �شورته   تقدير املجتمع وحاول 
وو�شع  الأوروبي  للفكر  الرتجمة  عرب 

موؤلفات قيمة يف القانون.



انطالق مناق�شات 
املا�شرت بجامعة �شكيكدة

مناق�شات  برامج  يف  �شكيكدة  جامعة  بداأت 
وباء  �شد  الوقائية  املا�شرت،باتخاذاالجراءات 
كورونا،و هذا يف الن�شف الثاين من جوان،وكانت 
كانت كلية االآداب و اللغات هي ال�شباقة،عرب ق�شم 
من  جمموعة  واآدابها،ومب�شاهمة  العربية  اللغة 
جديد  عميد  تعيني  ظل  يف  هذا  االأ�شاتذة،ياأتي 
للكلية،هو الدكتور عثمان رواق ومعه طاقم ن�شط 

وبيف البيداغوجيا والدرا�شات العليا.

حمكمة �سيدي �أحممد 
تاأجيل حماكمة طحكوت 

اىل يوم 1 جويلية   
اأجلت حمكمة �شيدي اأحممد باجلزائر العا�شمة 
يف  النظر  القادم  جويلية   1 اإىل  االثنني  اأم�س 
رجل  بها  متهم  بالف�شاد  اأ�شا�شا  تتعلق  ق�شايا 
لعدم  ذلك  و  طحكوت  الدين  حمي  االأعمال 
ح�شور جميع االأطراف مبا فيها املتهم الرئي�شي 

و الوزير االأول االأ�شبق اأحمد اأويحيي.
ويتابع رجل االأعمال حمي الدين طحكوت بتهم 
ذات �شلة بالف�شاد منها "احل�شول على امتيازات 
خمالفة  بطريقة  عمومية  و�شفقات  ومزايا 
للت�رشيع والقوانني"ويتابع معهم اأي�شا العديد من 

امل�شوؤولني ووزراء �شابقني.

اعتذارا  "تويرت" يقدم 
مل�شتخدميه

م�شتخدميه،  اإىل  اعتذارا  "تويرت"  موقع  قدم 
يف  لهم  ظهرت  التي  امل�شكالت  بع�س  ب�شبب 
التي  اجلديدة  ال�شوتية"  "التغريدات  خدمة 
ذوي  م�شالح  مراعاة  يف  ولتق�شريه  يختربها، 
ب�شبب  التطبيق  واعتذر  اخلا�شة  احلاجات 
وذوي  للمعاقني  خا�شة  خدمات  طرحه  عدم 
"التغريدات  خدمة  يف  اخلا�شة  االحتياجات 
موقع  ذكره  ملا  وفقا  اجلديدة،  ال�شوتية" 
يقدم  ومل  املتخ�ش�س  التقني  "اإنغادجيت" 
الرتجمة  اإمكانية  اجلديدة  خدمته  يف  "تويرت" 
اأو ال�رشح املخ�ش�شة لذوي االإعاقة، االأمر الذي 
باأنه  املدنية،  احلقوق  عن  املدافعون  و�شفه 
"خطاأ ال يغتفر"وقال املحامي ماثيو كورتالند، 
على  ال�شوء  �شلطوا  الذين  اأوائل  من  كان  الذي 
توفري  خيار  فاإن  االأقل،  "على  امل�شاألة:  هذه 
الت�شميات التو�شيحية املغلقة �شيجعل ذلك اأكرث 
�رشح  اأي  يوفر  مل  تويرت  االإعاقة،  لذوي  �شهولة 

لذوي االحتياجات اخلا�شة".

نادي �ل�سيلية �لقطري
جتديد عقد نذير 

بلحاج ملو�شم اإ�شايف 
جدد الدويل اجلزائري ال�شابق ندير بلحاج عقده 
مع نادي ال�شيلية القطري ملو�شم اإ�شايف، ح�شبما 
النا�شط  الفريق  اإدارة  االثنني  اأم�س  عنه  اأعلنت 
التجديد  و�شيكون  القطرية  االأوىل  الدرجة  يف 
 38( اجلزائري  لالعب  الرابع  املو�شم  مبثابة 
�شنة( مع نادي ال�شيلية الذي التحق ب�شفوفه يف 
�شهر جوان 2017 قادما من ناجي �شودون )ق�شم 

الهواة الفرن�شي(.
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�إت�ساالت �جلز�ئر بامل�سيلة

االنتقال من التباين النحا�شي اإىل التباين الرقمي 

عبد�لبا�سط بديار

التجهيزات  حتديث  اإىل  باالإ�شافة 
االألياف  راأ�شها  وعلى  امل�شتعملة 
الب�رشية ومراكز التحويل،باالإ�شافة 
اإىل هذه العملية التي مت�س االأحياء 
تعمل  النحا�شية  بال�شبكة  املغطاة 
على  نف�شه  الوقت  يف  املوؤ�ش�شة 
التجمعات  يف  التقنية  هذه  ب�شط 
من  كل  يف  اجلديدة  ال�شكنية 
فاقت  التي  وامل�شيلة  بو�شعادة 
 30 التقنية  بهذه  املغطاة  املواقع 
بداية  تباعا  اخلدمة  دخلت  موقع 
من  مت  �شبتمرب2018  �شهر  من 
خاللها تغطية معظم اأحياء املدينة 
اجلديدة لبو�شعادة ،واأحياء القطب 
بف�شل  بامل�شيلة،وهذا  احل�رشي 

هذه  تقدمها  التي  النوعية  القفزة 
 " من  االنتقال  خالل  من  التقنية 
التباين النحا�شي اإىل التباين الرقمي 
" )االألياف الب�رشية( حمققة بذلك 

العايل  والتدفق  الفائقة  ال�رشعة 
واجلدير  املواطن،  ين�شده  الذي 
ات�شاالت  موؤ�ش�شة  فان  بالذكر 
حتى  متكنت  بامل�شيلة  اجلزائر 

من  كلم   2368.66 ب�شط  من  االآن 
خمتلف  عرب  الب�رشية  االألياف 
مكن  مما  الوالية  وقرى  بلديات 
من تركيب 47 حمطة للجيل الرابع 
 )03( حمطات  ثالث  لها  ت�شاف 
االأ�شبوع  هذا  اخلدمة  �شتدخل 
الدريعات،  ال�شمل،  )ام  من  كل  يف 
العزلة  فك  اإىل  تهدف  الهامل( 
والقرى  املدا�رش  عن  �شيما  ال 
الهاتف  خدمة  واإي�شال  البعيدة 
واالنرتنت اإىل ابعد مناطق الوالية، 
ويبقى الهدف االأ�شا�شي الت�شاالت 
اجلزائر هو التكفل اجليد بالزبائن 
و جلب اآخرين تنفيذا لالإ�شرتاتيجية 
كل  ربط  اإىل  الرامية  امل�شطرة 
بخدمتي  اجلزائرية  املنازل 

االأنرتنت والهاتف الثابت.

خالل ثالثة �أ�سهر 

الدراجات النارية تت�شبب يف  
مقتل 144 �شخ�ص 

�الأ�سبوع �ملا�سي ب�سيدي بلعبا�س

ارتفاع يف احلرائق وحوادث  املرور 
با�سر� زيارتهما من والية م�ستغامن

مرموري وبن حراث  يف دورية نحو الغرب  

يزيد  ما  ال�رشطة  م�شالح  �شجلت 
مت�شبب  مرور  حادث   2400 عن 
النارية  الدراجات  �شائقي  فيه 
عنها  جنم  االأحجام،  خمتلف  من 
خالل  جريح  و2946  قتيل   144
اأم�س  ما جاء  اأ�شهر، ح�شب  ثالثة 
الوطني  لالأمن  ح�شيلة  يف  االثنني 
و اأو�شح البيان اأن م�شالح ال�رشطة 

�شجلت "خالل الفرتة املمتدة من 
من  ماي  �شهر  اإىل  مار�س  �شهر 
ال�شنة اجلارية، 2447 حادث مرور 
الدراجات  �شائقي  فيه  مت�شبب 
االأحجام،  خمتلف  من  النارية 
املرورية  احلوادث  تورط يف هذه 
جنم  نارية،  دراجة  �شائق   2608

عنها 2946 جريح و 144 قتيل".  

املدنية  احلماية  م�شالح  ك�شفت 
لوالية �شيدي بلعبا�س اأـن م�شاحلها 
يف  ارتفاعا  كبريا  �شجلت  قد 
االأ�شبوع  خالل  التدخالت  عدد 

املا�شي  قدرت ب520 تدخال.
واأ�شار تقرير احلماية املدنية اإىل 
احلرائق  عدد  �شمل  قد  االرتفاع 
التي قدرت ب29  تدخل مبعدل 04 
حرائق يوميا اغلبها حرائق  تخ�س 
،  باالإ�شافة  الياب�شة  االأع�شاب 
ب17  املرور  اإىل  حوادث 

جريح  و14  قتيل  عنه  حادثا  جنم 
اإىل  396تدخال من  باالإ�شافة 
االأنواع ،منها التكفل  خمتلف 
اإ�شعاف  مت  اأين  باملر�شى 
و  :339 مري�س،  خاللها  من 
املختلفة �شجلت  يف العمليات 
املدنية  78  احلماية  م�شالح 
عملية  خ�شت عمليات التح�شي�س 
االأجهزة  اإىل  اإ�شافة  التوعية  و 

االأمنية.
م بن تر�ر

ال�شياحة  وزيري  من  كل  با�رش 
ح�شن  التقليدية،  وال�شناعة 
ن�شرية  البيئة،  وزيرة  و  مرموري 
بن حراث،  دورية نحو الغرب من 
اأجل  العمل على التح�شري ملو�شم 
الكورونا   عز  يف  اال�شطياف 
م�شبات  من  ال�شواطئ  وحماية 

املياه القذرة والنفايات  .
الذين  الوزيران  وي�شعى  هذا 
من  والتفقد   عمل  زيارة  با�رشو  
تلقي  خالل   من  م�شتغامن  والية 

ن�شاطات  و�شعية  حول  عر�س 
القطاع ال�شياحي وت�شيري النفايات 
يف  امل�شبات   و�شعية   وكذا 
طرف  من  ال�شياحية   املناطق 
على  والعمل  بالوالية  البيئة  مدير 
حماية  املواقع ال�شياحية وخا�شة 
و�شواطئ البحر من التلوث  وذلك 
يف اإطار ال�رشاكة املم�شاة ما بني 
ل�شمان  والبيئة   ال�شياحة  وزارتي  

حماية املواقع ال�شياحية
حممد بن تر�ر

العط�س  اأزمة  االأيام  هذه  عادت 
م�شل�شل  من  جديدا  ف�شال  لت�شنع 
اأزمة  مع  البويرة  والية  �شكان  معاناة 
على  تالزمهم  ظلت  التي  العط�س 
حلول  عند  حدة  وتزداد  ال�شنة  طول 
لهذه  احلاجة  تزداد  اأين  احلر  ف�شل 
ال  التي  وال�رشورية  احليوية  املادة 
ال�شياق  ويف  عنها،  اال�شتغناء  ميكن 
خروج  اإىل  االأزمة  هذه  اأكدت 
للمواطنني اإىل ال�شارع وقاموا بتنظيم 
وقفات احتجاجية من اأجل لفت انتباه 

امل�شوؤولني لكن ال حياة ملن تنادي ، 
فمن جنوب الوالية اىل �شمالها ومن 
غربها اإىل �رشقها نف�س لغة ال�شخط 
مواطنني  لدى  ال�شائدة  هي  والتذمر 
متهمني  "الو�شط"  ليومية  حتدثوا 
يف  تعدهم  كانت  التي  ال�شلطات 
"ال  �شاكلة  على  ب�شعارات  مرة  كل 
"�شيف دون  "و  االآن  بعد  للماء  اأزمة 
ولكن  الوعود  من  وغربها  عط�س" 
ال  الب�شيط  واملواطن  ال�شنوات  متر 
غنى  يف  هو  م�شاريف  يتكبد  يزال 

ت�شل  باأ�شعار  �شهاريج  القتناء  عنها 
اإىل  الواحد  لل�شهريج  دج   1500
يجلب  اليزال  من  هناك  اأن  جانب 
من  الدواب  ظهور  على  املادة  هذه 
مناطق بعيدة جدا يف �شور وم�شاهد 
يف  ونحن  عقل  يت�شورها  ال  بائ�شة 
هذا  يحدث  اأن  والغريب   2020 �شنة 
يف والية حتوي 3 �شدود كاملة منها 
كدية  �شد  وهو  وطنيا  �شد  اأكرب  ثاين 
اأ�رشدون ،فاإىل متى �شت�شتمر املعاناة 

يا ترى ؟

يف والية حتوي 3 �سدود

العط�ص يالزم �شكان والية البويرة

�سرعت موؤ�س�سة �ت�ساالت �جلز�ئر بامل�سيلة، يف برنامج و��سع لتح�سني �لتغطية ب�سبكة �النرتنت ذ�ت 
�لتدفق �لعايل، و�سط �الأحياء، خا�سة يف ظل تز�يد �لكثافة �ل�سكانية وهذ� يف 20 موقع يف كل من )�والد 
در�ج، برهوم عني �مللح، �سيدي عي�سى، �مل�سيلة، بو�سعادة(، ي�ساف �إليها 19 موقع �خر م�سطر ل�سنة 2020 

)يف مرحلة �لدر��سة( وذلك من خالل ب�سط تقنية” )�يدوم فيرب( و�لتي تعتمد كليا على تكنولوجيا 
�الألياف �لب�سرية حتى �لبيت، ويعترب هذ� �مل�سروع �جلديد ،�أحدث تكنولوجيا م�ستعملة يف عامل 

�الت�سال و�لتي تتمتع بثبات كبري باالإ�سافة لقابليتها للتدفق �لعايل جد� و�لذي ي�سل �إىل 100 ميغا 
و�لذي يهدف �إىل حت�سني �لتغطية ب�سبكة �النرتنت ذ�ت �لتدفق �لعايل

اأنه  بريطانية  جتارب  اأظهرت 
الثدي  ميكن االآن عالج �رشطان 
يف  والربو�شتات  واالأمعاء  والرئة 
االأطباء  واأثبت  اأ�شبوع  غ�شون 
اأن اجلرعات االأكرب من االإ�شعاع 
اأن  ميكن  اأقل،  جل�شات  خالل 
لدى  متاما  جيد  ب�شكل  تعمل 
ي�شبب  ما  ال�رشطان،  مر�شى 

حياتهم  يف  اأقل  ا�شطرابا 
مرارا  التجارب  واأظهرت 
اآمنة،  هذه  الطرق  اأن  وتكرارا 
على  اإ�شافية،  جانبية  اآثار  دون 
اأن  من  املخاوف  من  الرغم 
االإ�شعاع  من  العالية  اجلرعات 
من  املزيد  ت�شبب  اأن  ميكن 
ال�شليمة وعادة  ال�رشر لالأن�شجة 

امل�شابات  الن�شاء  تتلقى  ما 
مرحلة  يف  الثدي  ب�رشطان 
االإ�شعاع  من  جرعة   15 مبكرة، 
للورم بعد اجلراحة، والتي تُطبق 
على مدى 3 اأ�شابيع ولكن جتربة 
بقيادة   ،FAST-Forward
ال�رشطان  اأبحاث  معهد  فريق 
 5 اإعطاء  اأن  وجدت  لندن،  يف 

مدار  على  اأكرب  يومية  جرعات 
اأ�شبوع واحد، هو اأمر اآمن وفعال. 
ن�رشتها  التي  للنتائج،  وميكن 
 The Lancet الطبية  املجلة 
املمار�شة  تغري  اأن  اأبريل،  يف 
املتحدة،  اململكة  يف  القيا�شية 
اأكرث  ال�رشطان  عالج  يجعل  ما 

مالئمة للكثريين.

جتارب بريطانية 

اإمكانية عالج �شرطانات قاتلة خالل اأ�شبوع!

احلكم و القيادة قبل اأن يكون مرا�شا و ُدربة 
، يكادا اأن يكونا ِجبلة ، و �شفة اأولية ومعطا 
ق�ش�شا   ، التاريخ  لنا  حفظ  وكم   ، م�شبقا 
ل�شفات الزعامة ظهرت يف اأطفال متيزوا 
اأترابهم  يف  تتوفر  مل  �شغرهم   من  بها 
نقلته  ما  ، وهذا  اأمراء  و  ،ف�شاروا حكاما 
اأبي �شفيان و زياد  االأخبار عن معاوية بن 
بن اأبيه اأخيه بالتبني وهما حدثني �شغريين 

و غريهما كثري.
وهذا ما مل يتوفر يف ترامب اأ�شقر اأمريكا 
، الذي اأثخنته الف�شائح يف هذه االأيام بعد 
ن�رش كتاب  "الغرفة التي �شهدت االأحداث" 
ال�شابق  القومي  االأمن  م�شت�شار  لكاتبه 
غرائب  ومن  بولتون(  )جون  اجلمهوري 
الف�شائح اأن ترامب ال يعلم اأن فنلندا دولة 
م�شتقلة بل يظنها تابعة لرو�شيا ، وال يعلم 
اأن يطلب من  ، لكن  نووية  اأن اجنلرتا قوة 
ثانية  بعهدة  لفوزه  اقت�شاديا  ال�شني دعمه 
مل�شلمي  معتقالت  بفتح  لها  ال�شماح  مع 

االأغوار فهذه اأب�شع ف�شيحة .
وقف  الأجل  ميلك  ما  بكل  ترامب  �شارع   
ن�رش هذا الكتاب الذي يعترب نقطة مف�شلية 
بولتون  اجلمهوري  امل�شت�شار  م�شرية  يف 
املحكمة  لكن   ، لرتمب  قاتال  منعرجا  و 
فيها  ادعى  التي  ترامب  ردت على مذكرة 
اأن الكتاب مي�س باالأمن القومي االأمريكي 
بحكم من ع�رشة �شفحات راف�شة ادعاءات 

و طلبات االأ�شقر . 
اال�شتمتاع  و  الكتاب  قراءة  اجلميع  فندعو 

بغباء رئي�س اكرب دولة .

قلم جاف

ترامب الغبي ..
�لوليد فرج

�لدوري �الإ�سباين لكرة �لقدم

هدف عاملي بقدم 
خليفة رونالدو

فريقه  غويدي�س  غونزالو  الربتغايل  النجم  قاد 
�شيفه  على  ثمني  فوز  حتقيق  اإىل  فالن�شيا 
االأحد،  جمعهما  الذي  اللقاء  يف  اأو�شا�شونا، 
الدوري  من   30 اجلولة  مناف�شات  �شمن  وذلك 
غويدي�س  وافتتح  القدم.  لكرة  االإ�شباين 
يف  اأحرزه  رائع  بهدف  "للخفافي�س"  الت�شجيل 
الدقيقة 12، حيث ا�شتلم كرة من منت�شف ملعبه 
ومر مبهارة من ثالثة العبني قبل اأن يتوغل اإىل 
داخل منطقة اجلزاء ويراوغ العبا اآخر ويطلق 
ت�شديدة �شاروخية يف املق�س االأمين، ومن ثم 
االأمان  هدف  رودريغو  املهاجم  زميله  �شجل 
الثاين، بحلول الدقيقة 35 من زمن ال�شوط االأول 
يذكر اأن غونزالو غويدي�س البالغ من العمر 23 
عاما، التحق باملنتخب الربتغايل االأول منذ عام 
اإىل   "2016 "يورو  بطل  بلقب  معه  وتوج   ،2015
جانب زميله النجم كري�شتيانو رونالدو، و�شارك 
يف 21 مباراة مع "برازيليي اأوروبا"، و�شجل �شتة 
اأهداف حتى االآن.   ورفع فالن�شيا ر�شيده بعد 
هذا الفوز اإىل 46 نقطة، ويحتل املركز الثامن 

يف جدول ترتيب الليغا.

بعد30 �سنة يف يومية �ملجاهد

االإعالمية ليليا علوا�ص 
يف ذمة اهلل

ال�شحفية  اأم�س  االإعالمية  االأ�رشة  فقدت 
املعروفة  علوا�س"  "ليليا  املجاهد  بجريدة 
من  تعد  الفقيدة،  اأكرم  "حورية  ب  اإعالميا 
ا�شتغلوا  الذين  ال�شحفيني  من  االأول  الرعيل 

بجريدة املجاهد ملدة 03 عقود من الزمن.
�أح�سن مرزوقاإنا هلل واإنا اإليه راجعون



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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