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يف اأول تغيري بعد 7 اأ�سهر من ا�ستالمه للحكم

تبون يجدد الثقة يف جراد وي�ضخ دماء جديدة 
.     اإبعاد مرموري و م�سيطفى ومر�سلي

جدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�س يف تغيري جزئي على 
اجلهاز التنفيذي الثقة يف وزيره الأول عبد العزيز جراد ومعظم وزراء 
القطاعات ل�سيما ال�سيادية منها فيما مت تغيري بع�س احلقائب باإ�سنادها 

لكفاءات واإطارات معرتف بحنكتها وخربتها الدولية بهدف معاجلة 
ملفات ثقيلة عاجلة ولعل اأهمها ملف الطاقة التي منح ت�سيريه للخبري 

الدويل  واملدير العام ال�سابق ل�سوناطراك عبد املجيد عطار .

باية عطار 

القليلة  التغيريات  خالل  من  ويبدو 
املجيد  عبد  الرئي�س  اأجراها  التي 
�سبعة  بعد  الأوىل  تبون على حكومته 
بعد  ال�سلطة  زمام  توليه  من  اأ�سهر 
الفارط اأ�سهر  دي�سمرب   12 رئا�سيات 
بقيادة  الأوىل  احلكومة  ت�سكيل  على 
الثقة  املجددة  جراد  العزيز  عبد 
ال�رسعة  الوزراء  اأن  غالبية  ويف  فيه 
هي  امللفات  بع�س  تتطلبها  التي 
يف  كل  بخرباء  ي�ستنجد  جعلته  التي 
جماله ل�سيما تللك امللفات التي لها 
غرار  على  الدويل  باملجتمع  عالقة 
الدويل  للخبري  �سلمه  الذي  الطاقة 
التكيف  بهدف  عطار  املجيد  عبد 

مع اأزمة الأ�سعار التي عرفها الربميل 
مامت  الأخرية  القليلة  الأ�سهر  خالل 
الدول  منظمة  م�ستوى  على  اتخاذه 
ترتاأ�سها حاليا  التي  للنفط  امل�سدرة 
اجلزائر حيث مل ي�ستغني عن حممد 
عرقاب الذي كلفه باإدارة حقيبة وزارة 
يكون  املنطق  نف�س  و�سمن  املناجم 
ال�ستنجاد  قرر  قد  تبون  الرئي�س 
عبد  اأمين  اجلزائر   بنك  مبحافظ 
راوية  الرحمان  لعبد  خلفا  الرحمان 
تنفيذ  يف  مرونة  ب�سط  اجل  من 
التكميلي  املالية  قانون  اإجراءات 
وملفات  اجلباية  و�سبط   2020 ل�سنة 
اإنعا�س  يف  للم�ساهمة  عليها  يعول 
اأ�سعار  انهيار  اثر  العمومية  اخلزينة 
ال�رسائب  حت�سيل  غرار  على  النفط 

وهو الأمر نف�سه لقطاع الفالحة التي 
وقف  منها  الور�سات  عديد  يعرف 
يف  الزراعية  املحا�سيل  ا�سترياد 
تكليف عبد  مت  حيث  اجلني  مو�سم 
احلميد حمدن يف وزير الفالحة خلفا 

ل�رسيف عماري .
يعي�س �سلال مل  الذي  ال�سياحة  قطاع 
تف�سي جائحة  ب�سبب  قبل  من  يعرف 
تغيريا  عرف  الآخر  هو  كورونا 
با�ستبدال ح�سان مروموري ب حممد 
على  جمربا  �سيكون  الذي  حميدو 
وتكييفه  القطاع  لهذا  حلول  اإيجاد 
 19 كوفيد  الوقاية من  احتياطات  مع 
وما يقال عن قطاع ال�سياحة يقال عن 
قطاع النقل الذي ليزال يعرف تاأخرا 
يتخبط  التي  امل�ساكل  بع�س  ب�سبب 

فيها حيث مت �سحب حقيبة النقل من 
قطاع الأ�سغال العمومية وكلف لزهر 

هاين بحقيبة النقل.
كما يالحظ على التغيري احلكومي يف 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع 
الدين  ال�سابق  �سم�س  الوزير  تكليف 
جديدة  الطاقات  بوزارة  �سيتور 
املن�سب  يف  مكانه  وحل  املتجددة 
بن  الباقي  عبد  اجلامعي  الأ�ستاذ 
جو  يف  درا�سية  نهاية  ل�سمان  زياد 
جامعي  دخول  وترتيب  الهدوء  من 

النقطاع  بعد  الظروف  اأح�سن  يف 
كورونا  جائحة  ب�سبب  عرفه  الذي 
لتزال  التي  اجلالية  يخ�س  وفيما   ,
التعامل  �سيا�سية  تنتقد  الأخرى  هي 
املجالت  من  العديد  يف  معها 
اإنهاء  مت  منها  القت�سادية  خا�سة 
للجالية  املنتدب  مهام  الوزير 
بالإعالمي  وتغيريه  بلدهان  حممد 
والربملاين عن جبهة امل�ستقبل �سمري 
ال�ستغناء  اإىل  بالإ�سافة  �سعابنة 
و  ال�سباب  وزير  لدى  دولة  كاتبة  عن 

نور  النخبة  بريا�سة  مكلفة  الريا�سة 
بالبطلة  وا�ستخالفه  مر�سلي  الدين 
العاملية يف اجليدو �سليمة �سواكري , 
وعلى اأمل حتريك قطاع ال�ست�رساف 
لها  خ�س�س  التي  والرقمنة  الإح�ساء 
الرئي�س تبون حيزا كبريا يف برناجمه 
خالد  تكليف  منري  مت  النتخابي 
والإح�سائيات  للرقمنة  وزير  برابح 
وكذا حممد �رسيف بن ميهوب وزير 
خلفا  بال�ست�رساف  مكلف  منتدب 

لب�سري م�سيطفى.

24 �ضاعة

وقع رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, م�ساء الثالثاء, املر�سوم الرئا�سي رقم 163 املت�سمن 
تعديال يف احلكومة, ح�سبما اأورده بيان لرئا�سة اجلمهورية. 

و مبقت�سى هذا املر�سوم, عني رئي�س اجلمهورية ال�سيدات و ال�سادة الآتية اأ�سماءهم :
-عبد العزيز جراد : وزير اأول 

-�سربي بوقدوم: وزير ال�سوؤون اخلارجية.  
-كمال بلجود : وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية. 

  -بلقا�سم زغماتي : وزير العدل حافظ الأختام.  
-اأمين بن عبد الرحمان :  وزير املالية.  

-عبد املجيد عطار : وزير الطاقة. 
-�سم�س الدين �سيتور: وزير النتقال الطاقوي والطاقات املتجددة. 

-الطيب زيتوين:  وزير املجاهدين وذوي احلقوق. 
-يو�سف بلمهدي :  وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف. 

-حممد اأوجاوت:  وزير الرتبية الوطنية.  
-عبد الباقي بن زيان : وزير التعليم العايل و البحث العلمي. 

-هيام بن فريحة : وزيرة التكوين والتعليم املهنيني. 
-مليكة بن دودة :  وزيرة الثقافة و الفنون. 

-�سيد علي خالدي : وزير ال�سباب والريا�سة. 
-منري خالد براح : وزير الرقمنة و الح�سائيات. 

-اإبراهيم بومزار: وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية.
-كوثر كريكو: وزيرة الت�سامن الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة.

-فرحات اآيت علي اإبراهيم: وزير ال�سناعة.
-حممد عرقاب : وزير املناجم. 

-عبد احلميد حمدان : وزير الفالحة والتنمية الريفية.
-كمال نا�سري: وزير ال�سكن والعمران واملدينة.

-كمال رزيق : وزير التجارة. 
-عمار بلحيمر: وزير الت�سال, الناطق الر�سمي للحكومة. 

-فاروق �سيعلي : وزير الأ�سغال العمومية.
-لزهر هاين : وزير النقل.

-اأرزقي براقي : وزير املوارد املائية.
-حممد حميدو : وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية والعمل العائلي.

-عبد الرحمان بن بوزيد: وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات. 
-اأحمد �سوقي فوؤاد عا�سق يو�سف : وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي. 

-ب�سمة اأزوار : وزيرة العالقات مع الربملان.
-ن�سرية بن حراث: وزيرة البيئة. 

-�سيد اأحمد فروخي: وزير ال�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية.
-عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد: وزير ال�سناعة ال�سيدلنية. 

-حممد �سريف بلميهوب : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بال�ست�سراف. 
-ن�سيم �سيافات: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة.

-يا�سني املهدي وليد: وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقت�ساد املعرفة و 
املوؤ�س�سات النا�سئة. 

-�سمري �سعابنة : وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باجلالية الوطنية باخلارج.
-عي�سى بكاي: وزير منتدب لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة اخلارجية.

-حمزة األ �سيد ال�سيخ: وزير منتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة ال�سحراوية.
بريا�سة  مكلفة  الريا�سة  و  ال�سباب  وزير  لدى  دولة  كاتبة   : �سواكري  -�سليمة 

النخبة.
بال�سناعة   مكلف  الثقافة  وزيرة  لدى  دولة  كاتب  �سحايري:  يو�سف  -ب�سري 

ال�سينماتوغرافية.

اأياما من تعيينه �سيناتورا يرقى لوزير لل�سياحة

حممد حميدو الوايل الذي ظلمته
 الع�ضابة و اأن�ضفه تبون

اأجراها  الذي  احلكومي  التعديل  اأ�سفر 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأم�س  اأول  اأم�سية 
املجيد تبون عن تعيني حممد حميدو ابن 
كوزير  مترنا�ست  بولية  تاظروك  مدينة 

لل�سياحة خلفا حل�سن مرموري .
مما ل يختلف عليه اثنان فاإن حممد حميدو 
التي اجنبتها ولية  الكفاءات  يعترب من بني 
ملنا�سب  تقلده  بعد  احلدودية  مترنا�ست 
ع�سو  من�سب  اخرها  كان   , عديدة  اإدارية 
يعمر  الذي مل  املن�سب  الأمة وهو  جمل�س 
لل�سياحة  لوزير  ترقيته  ليتم  كثريا  فيه 

وال�سناعة التقليدية و العمل العائلي .
من جهة ثانية اأجمع العارفون بخبايا قطاع 
اأن تعيني حميدو وزيرا  ال�سياحة باجلزائر, 
 , له  العتبار  لإعادة  منتظرا  كان  للقطاع 
اأن  و  له  �سبق  الرجل  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
تقلد عدة من�سب اإدارية هامة من بينها واليا 
لولية ب�سكرة ,حيث جنح يف هذه املهمة اإىل 
حد بعيد كيف لوهو الذي متكن يف ظرف 
قيا�سي من اإعادة العتبار لعا�سمة الزيبان 

بتحويلها ور�سة مفتوحة  بقطاعات الفالحة 
, ناهيك عن  التعمري  و  والبناء  , ال�ستثمار 
دون   , الفو�سوية  للتجارة  ال�رس�سة  حماربة 
البلديات  ن�سيان فر�سه رقابة �سارمة على 
عدد  توقيف  عن  اأثمر  الذي  الأمر  وهو 

هام من روؤ�ساء البلديات ب�سبب وجود �سوء 
الت�سيري و الت�سيب وتبديد املال العام وجود 

بع�سهم حمل متابعات ق�سائية .
ال�سياحية  الوليات  �سكان  ذلك  جانب  اإىل 
تيميمون   , اأدرار  غرار  على  اجلنوبية 
من  كبرية  اأمال  وايليزي  مترنا�ست   ,
من  ال�سحراوية  ال�سياحة  اإخراج  اأجل 
التي  الرتاكمات  مبعاجلة  الزجاجة  عنق 
ال�سابقني  الوزراء  عن  بالقطاع  توارثها 
ال�ستثمار  ودعم  املغلقة  امل�سالك  بفتح 
تعترب  التي  الكربى  بال�سحراء  ال�سياحي 
م�سدر رزق ال�سواد الأعظم من �ساكنة تلك 
يف  حميدو  حممد  �سينجح  فهل  املناطق 
اإذا  خا�سة   , �سابقيه  عن  عجز  ما  حتقيق 
علمنا اأن القطاع ال�سياحي يعترب من البدائل 
م�سادر  تعزيز  على  امل�ساعدة  احلقيقية 
منذ  يبحث  الذي  الوطني  القت�ساد  دخل 
التبعية لقطاعات  �سنوات عن بدائل لنهاء 
البور�سات  يف  تهاوت  التي  املحروقات 

العاملية .

بفعل خربته يف الت�سيري وعالقاته الطيبة مع ال�سركاء الجتماعني

الرئي�س ي�ضتنجد بخربة عميد جامعة وهران  
املجيد  اجلمهورية عبد  رئي�س  عني 
,اخلبري  وهران  جامعة  تبون عميد 
كوزير   زيان   بن  الباقي  القت�سادي عبد 
اإنقاذ  اجل  العلمي من  والبحث  العايل  للتعليم 
الدين  اجلزائرية خلفا للوزير �سم�س  اجلامعة 
بفعل   كربى  انتقادات  حمل  ظل  �سيتور الذي 
التقارير  وكرث  املت�ساربة   الت�ساريح  كرثة 
والتعليمات التي  كانت يف العديد من املرات 
اإحدى  يف  اتهامه  منها   , �سياقها  عن  خارجة 
 , بالأ�سفار  اجلامعني  لالأ�ساتذة  املداخالت 
 18 اإىل  الأ�ساتذة  عمل  برفع  املطالبة  وكذا  
�ساعة دون اأي حوار اأو م�ساورات مع ال�رسكاء 
�سمال  التكوين  فكرة  , واآخرها  الجتماعيني 

جنوب والتي اأثارت جدل و�سعا و�سط القطاع 
الذي يعي�س على  �سفيح �ساخن .

 ويعد عبد الباقي بن زيان  الذي �سغل عميد 
دي�سمرب  مند   1 بلة  بن  احمد  وهران  جامعة 
من  وهو    1958/12/  12 مواليد  من   2017
اخلرباء الدوليني يف التقييم القت�سادي  وع�سو  
للجان الوطنية  للتعليم العايل والبحث العلمي 
باجلزائر , له باع وا�سع يف ت�سيري املوؤ�س�سات 
عام   مدير  من�سب  �سغل   حيث   , اجلامعية 
للمدر�سة الوطنية املتعددة التقنيات بوهران  
من بداية 2013 اإىل نهاية 2017 , وقبلها مدير 
على  لوهران  لالأ�ساتذة  العليا  للمدر�سة  عام  
�سبق  كما  و2013-2009   2008-1998 فرتتني 

بجامعة  الدرا�سات  ق�سم   رئي�س  �سغل  واأن 
رئي�س  و1998   ونائب   و   1996 وهران بني 
والعالقات  العلمي   بالبحث  مكلفا  اجلامعة 
للتدريب  ومدير  و1998   1989 بني  اخلارجية 
والعالقات اخلارجية بني 1988و1989 ,وميتاز 
مع  اجليدة  والعالقات  النظر  ببعد  زيان  بن 
خمتلف ال�رسكاء الجتماعني  بجامعة وهران  
وكثري الن�ساط  ما �ساهم ب�سكل وا�سع يف تتثبت 
الأطراف  املرتامية  وهران  بجامعة  الأو�ساع 
الأمر الذي جعل الوزير تبون ي�ستنجد بخربته  
متكررة  هزات  عرف  الذي  القطاع   لإنقاذ 

تهدد ا�ستقراه.
حممد بن ترار

اأحمد باحلاج 

قائمة التعديل احلكومي اجلديد
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اأكد عدة خرباء، خالل حديث جمعهم بيومية »الو�سط«، اأم�س، حول التعديل احلكومي الأخري، الذي اأقره رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
الذي م�س اأربعة ع�سرة قطاع، كان من بينها وزارات قارة، ووزارات اأخرى منتدبة، حيث اأجمع املعنيون عند تفكيكهم لدللت ورموز هذا القرار، 

اأنه ل حمالة يعرب عن اأولويات الرئي�س خالل املرحلة املقبلة، والتي تتطلب تغيري الإ�سرتاتيجية التي كانت متبعة يف املرحلة الأوىل، نظرا للظرف 
ال�ستثنائي الذي متر به البالد، نتيجة الوباء العاملي »كورونا«، خا�سة بعد ف�سل بع�س الوزراء، يف الدفع بقطاعاتهم اإىل الأمام، اآملني يف اأن تكون 
احلكومة املقبلة، يف امل�ستوى املطلوب، الذي يرقى لتحقيق اأمال وطموحات �سعبنا، فيما اعترب البع�س اأن ال�ساحة ال�سيا�سية حاليا، تعاين نوعا من 

التخبط وانعدام البو�سلة، نتيجة مثل هذه قرارات، الغري وا�سحة الغاية، خ�سو�سا يف الوقت، الذي ي�سهد العديد من ور�سات الإ�سالح املفتوحة، يف جل 
القطاعات، والتي تتطلب ح�سب اجلميع ا�ستقرار �سيا�سي من�سبط، ي�سع م�سلحة البالد فوق كل اعتبار.

تعليقا على التعديل احلكومي الأخري، خرباء لـ "الو�سط":

اخلطوة لها عدة تف�سريات مت�سابكة
ماهو مطلوب على  يعرب  ل  التعديل احلكومي  �سديق:  ولد  •       ميلود 

البع�س ف�سل  بعد  لتعديل حكومي  اللجوء  تيغر�سي:  •       هواري 
املقبلة املرحلة  خالل  الرئي�س  اأولويات  ترتجم  القادر:  عبد  •       بري�س 

مرمي خمي�سة

املحلل ال�سيا�سي ميلود ولد 
�سديق

التعديل احلكومي ل يعرب 
على ماهو مطلوب

ميلود  ال�سيا�سي  املحلل  ك�سف 
ولد �سديق، اأن التعديل احلكومي 
مفهوم  غري  تعديل  هو  الأخري 
ماهو  على  يعرب  ول  منطقيا، 
الراهنة،  الفرتة  يف  مطلوب، 
تف�سريات  هناك  اأن  الأكيد  لكن 
ال�سوداء،  العلبة  داخل  اأخرى 
عبد  اجلمهورية،  برئي�س  دفعت 
املجيد تبون، للإقدام على هذه 

اخلطوة.
ولد  ميلود  الدكتور  اأورد  كما 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  �سديق، 
هذا  اأن  »الو�سط«،  جريدة 
بتاتا  يخدم  ل  غريب،  التعديل 
املفتوحة،  الإ�سلح  ور�سات 
اعتبار  على  القطاعات،  جل  يف 
ا�ستقرار  تتطلب  املرحلة  اأن 
ل�سببني  من�سبط،  �سيا�سي 
فتح  تبون  الرئي�س  اأن  اأول  هما، 
تعديل  ور�سة  وهي  ور�سة  اأول 
الد�ستور، وهذا يتطلب حد اأدنى 
بالإ�سافة  ال�سيا�سي،  لل�ستقرار 
اإىل اأنه يجب اأن يكون هناك نوع 
يبعث  الجتماعي،  التهادن  من 
اأما  املواطنني،  نفو�س  يف  الثقة 
كله،  ذلك  من  الأخطر  فاإن  ثانيا 
هو اأزمة كورونا، التي تفر�س على 
كل القطاعات اأن تكون مت�سامنة 
توفري  مع  البع�س،  بع�سها  مع 

�سيا�سات  لإيجاد  لها،  كايف  مناخ 
موائمة للو�سع الجتماعي ككل.

ولفت الباحث والكاتب الأكادميي، 
يف ال�سياق ذاته، اأنت مثل قطاع 
�سيتور  بن  الوزير  العايل،  التعليم 
فقط،  اأ�سهر  خم�سة  منذ  عني 
احل�سا�سة  الفرتة  يعلم  واجلميع 
اجلامعي  احلرم  بها  مير  التي 
كوفيد-19،  نتيجة  امل�سلول، 
الدوؤوب  الوزارة  لعمل  نظرا 
احلالية،  اجلامعية  ال�سنة  لإنهاء 
اجلامعي  للدخول  والتح�سري 
الطلبة  ن�سيان  دون  املقبل، 
مذكرات  لتح�سري  تتخبط  التي 
والدكتوراه،  املا�سرت  اللي�سان�س، 
ونف�س ال�سيء يلحظ يف وزارات 

اأخرى، م�سها تعديل احلكومي.
كما اعترب اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
والعلقات الدولية، اأن القرار اإن 
دل على �سيء، اإمنا يدل على اأن 
وانعدام  التخبط  من  نوع  هناك 
البو�سلة، على ال�ساحة ال�سيا�سية 
غري  قرارات  خلل  من  للبلد، 
باملقابل،  م�سريا  وا�سحة، 
احلكومي  الطاقم  ت�سخيم  اأن 
املقدرات  مع  يتما�سى  ل  حتى، 
خا�سة  للجزائر،  القت�سادية 
ت�ستلزم  ح�سا�سة  فرتة  يف  اأننا 
وتر�سيد  وتقلي�س  التق�سف، 
�سيا�سة  اأن  م�سيفا  النفقات، 
الفاعلني  لكل  ال�سامل  الإ�ستوزار 
الراأي  ك�سب  بغر�س  ال�ساحة،  يف 
ناجعة،  غري  �سيا�سة  هي  العام، 
ولن تاأتي باأكلها، لأن توزيع الريع 
كل  اإعطاء  مع  النا�س،  كل  على 
امل�ساركة  من  حقه،  وتيار  جهة 

على  للأ�سف  �سيكون  ال�سيا�سية، 
الوقت  يف  اجلزائر،  ح�ساب 
تكون  اأن  املفرو�س  من  الذي 
كل  فوق  اجلزائر،  م�سلحة  فيه 

اعتبار.  

هواري تيغر�سي
كان من ال�سروري اللجوء 
لتعديل حكومي بعد ف�سل 

البع�س

املالية  جلنة  قال ع�سو 
ال�سعبي  باملجل�س  وامليزانية، 
هواري تيغر�سي، اأن  الوطني، 
اإ�سرتاتيجية احلكومة يف املرحلة 
املقبلة، هي غري اإ�سرتاتيجية التي 
الأوىل،  املرحلة  يف  متبعة  كانت 
الأوىل  بدرجة  تعاين  البلد  لأن 
ومالية،  اقت�سادية  م�ساكل  من 
بالإ�سافة اإىل اأزمة �سحية، األقت 
ككل،  القطاعات  على  بثقلها 
ال�رصوري  من  كان  اأنه  معتربا 
اأن  بعد  حكومي،  لتعديل  اللجوء 
بع�س  قدرة  عدم  ملحظة  مت 
القت�ساد  دفع  على  الوزراء، 
جانب  اإىل  الأمام،  نحو  الوطني 
من  املالية،  وزارة  وتعرث  توقف 
ارجتالية،  القرارات  بع�س  خلل 
مل  التكميلي،  املالية  قانون  يف 
يف  املعا�س  الواقع  اإىل  ت�ستند 

بلدنا.
كما اأف�سح تيغر�سي خلل حديثه 
مع يومية »الو�سط«، اأنه باعتباره 
جلنة  يف  وع�سو  برملاين،  نائب 
طالب  فقد  وامليزانية،  املالية 
اأنه  معتربا  املالية،  وزير  بتغيري 
قرار �سجاع لن يندم عليه، منوها 

الراهنة  املرحلة  اأن  باملنا�سبة، 
لتمويل  �سياغة  اإيجاد  تقت�سي، 
واملتو�سطة،  اله�سة  الطبقات 
يف  معقولة،  غري  زيادات  ظل  يف 
ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون 
يخ�س  فيما  خا�سة   ،2020
التنموية  الأهداف  على  الرتكيز 
للمهن  بالن�سبة  العمالة  وت�سجيع 
احلرة، وكذا ال�رصكات يف القطاع 

العام واخلا�س
وزير  تعيني  بخ�سو�س  اأما 
الرحمان،  عبد  بن  اأمين  املالية، 
لفت  راوية،  الرحمان  لعبد  خلفا 
املتحدث، اأنه ل يعرفه �سخ�سيا، 
اأنه كان حمافظ �سابق  لكن يعلم 
لبنك اجلزائر، ل اأكرث ول اأقل، يف 
انتظار ما �سيقوم به بعد ا�ستلم 
مهامه، كوزير مالية، من مرافقة 
واإعطاء  لل�ستثمار،  ميدانية 
اجلانب  هذا  يخ�س  فيما  طفرة 
القادمة،  املراحل  احل�سا�س، يف 
يف  النظر  اإعادة  اإىل  بالإ�سافة 
لتح�سي�س  النقدية،  ال�سيا�سات 
هناك  اأن  يف  الب�سيط،  املواطن 
يف  ارتفاع  من  نوعا  م�ستقبل، 
وحترير  املعي�سي،  امل�ستوى 
 – البلد  يف  الإنتاجية  للطاقات 

على حد تعبريه -.
الربملاين  النائب  عرب  حني،  يف 
تكون  اأن  يف  اأمله،  عن  باملقابل 
امل�ستوى،  يف  املقبلة،  احلكومة 
لتحقيق الأهداف امل�سطرة، التي 
�سعبنا،  وطموحات  اأمال  متثل 

الذي ل زال يعاين الأمرين.

بري�س عبد القادر
هيكلة احلكومة اجلديدة 
ترتجم اأولويات الرئي�س 

خالل املرحلة املقبلة

من جهته، اأكد اخلبري يف ال�سوؤون 
القادر،  عبد  بري�س  القت�سادية، 
جاء  الوزاري،  التعديل  هذا  اأن 
لعمل  جديدة  ديناميكية  لإعطاء 
احلكومة، بعد مرور 6 اأ�سهر على 
تعيينها، بهدف اإ�سفاء املزيد من 

الن�سجام على عملها.
ت�رصيح  يف  بري�س،  اأف�سح  حيث 
قد  اأنه  »الو�سط«،  ليومية 
احلكومة  هيكلة  اأن  لحظ 
امللفات  تتمحور حول  اجلديدة، 
الإ�سرتاتيجية، التي يوليها رئي�س 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
بالذكر،  وخ�س  خا�سة،  اأهمية 
والرقمنة،  الإح�ساء  وزارة 
قائمة  وزارة  ملرتبة  وترقيتها 
بالن�سبة  الأمر،  كذلك  بذاتها، 
املتجددة  الطاقات  لوزارة 
اإىل  بالنظر  الطاقوي،  والتحول 
اأن  معتربا  القطاع،  هذا  اأهمية 
على  �سيتور،  الربوفي�سور  تعيني 
من  اأف�سل  الوزارة،  هذه  راأ�س 
انه  م�سريا  العايل،  التعليم  وزارة 
بحكم  النوعية،  الإ�سافة  �سيقدم 
واأبحاثه يف  درا�ساته  و  تخ�س�سه 

هذا املجال.
نف�س  يف  املتحدث،  ذكر  كما 
وزارة  ا�ستحداث  اأن  ال�سدد، 
خا�سة للمناجم، يدخل يف �سلب 
بتطوير  تبون،  الرئي�س  اهتمام 
ما  خا�سة  الهام،  القطاع  هذا 
تعلق باملعادن و الأتربة النادرة، 
هناك  تكون  اأن  باملنا�سبة،  اأمل 
ال�سني،  مع  اإ�سرتاتيجية  �رصاكة 

يف تطوير ال�سناعات املنجمية.
املجل�س  رئي�س  لفت  حني،  يف 
ال�ست�ساري، للمنتدى القت�سادي 
هو  اليوم  التحدي  اأن  اجلزائري، 
للو�سع  بالنظر  اقت�سادي،  حتدي 
العاملي،  واملايل  القت�سادي 
للجزائر،  القت�سادي  والو�سع 
كورونا،  تداعيات جائحة  يف ظل 
الأمر  القت�سادية،  وانعكا�ساتها 
يف  التحكم  ح�سبه،  يتطلب  الذي 
امللفات القت�سادية، والإ�رصاع يف 
حتريك عجلة القت�ساد، مع تهيئة 
بيئة م�ستقرة وحمفزة على الإنتاج 
وال�ستثمار، وهي م�سوؤوليات تقع 
احلكومي،  الطاقم  عاتق  على 
اأن  باملنا�سبة،  منوها  غري،  ل 
اإن�ساء وزارة الرقمنة، والإح�ساء، 

واقت�ساد املعرفة، �سيء ايجابي، 
�سيعزز روؤية احلكومة حول حتقيق 
التحول الرقمي املطلوب، مبا يف 
القت�سادية،  الإدارة  رقمنة  ذلك 
وحتقيق التحول املرجو املتمثل 
احلديث،  الرقمي  القت�ساد  يف 
الذي �سيمكن اجلزائر من مواكبة 
الراهنة،  والتغريات  التطورات 
للتموقع جيدا يف ال�سوق العاملية 

م�ستقبل.
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وكان 
اأم�سية  اأجرى  قد  تبون،  املجيد 
رئا�سي  الثلثاء، مبوجب مر�سوم 
انتقال  حكوميا،عرف  تعديل 
اإىل  عرقاب  حممد  الطاقة  وزير 
وزارة املناجم، وكذا وزير التعليم 
�سيتور،  الدين  �سم�س  العايل 
الطاقوي  النتقال  وزارة  اإىل 
جانب  اإىل  املتجددة،  والطاقات 
بن عبد  اأمين  املالية  وزير  تعيني 
الرحمن  لعبد  خلفا  الرحمن 
وزير  تعيني  اإىل  بالإ�سافة  راوية، 
خلفا  حميدو  حممد  ال�سياحة 
عبد  تعيني  مع  مرموري،  حل�سان 
للفلحة  وزيرا  حمدان  احلميد 
و�سليمة  عماري،  ل�رصيف  خلفا 
وزير  لدى  دولة  كاتبة  �سواكري 
ال�سباب والريا�سة مكلفة بريا�سة 
النخبة، خلفا لنور الدين مر�سلي، 
ا�ستحداث وزارات  اإىل  بالإ�سافة 
�سهدت تعيني  جديدة،  منتدبة 
وزيرا  ميهوب،  بن  حممد �رصيف 
مكلف  الأول  الوزير  لدى  منتدب 
ن�سيم  وتعيني  بال�ست�رصاف، 
لدى  منتدب  وزيرا  �سيافات 
باملوؤ�س�سات  مكلف  الأول  الوزير 
وليد  يا�سني  وتعيني  امل�سغرة، 
الأول  الوزير  لدى  منتدب  وزيرا 

مكلف باقت�ساد املعرفة.
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باية ع

ال�سالم  عبد  يخ�ص  ففيما 
فقد  الفار  املتهم  بو�سوارب 
كذلك  بغرامة  غيابيا  اأدين 
مع  دينار  مليون   2 قدرها  مالية 
القب�ص  دويل  بالقاء  اأمر  اإ�سدار 
ممتلكاته  جميع  عليه  وم�سادرة 
كما   , البنكية  واأر�سدته  العقارية 
مت اإ�سدار حكم مب�سادرة الأر�سدة 
,بالإ�سافة  حكم  لأويحيى  البنكية 
وغرامة  �سنة   20 ملدة  بال�سجن 
فرتة  وتوقيع  ماليني  ب8  مالية 
اأمنية ملدة 10 �سنوات يف حق رجل 
اإ�سدار  مع  جربو  اأمني  الأعمال 
اأمر باإلقاء القب�ص الدويل يف حقه 
اإىل جانب غرامة ب8 مليون دينار 
يف  الدويل  القب�ص  باإلقاء  وامر 
حق  فتيحة بن مو�سى وهي نف�ص 
زوجها  على  امل�سلطة  الغرامة 
امنية  توقيع فرتة  مراد اوملي مع 
واأدانت  حقه  يف  �سنوات   5 ملدة 
يف  خيذر  عوملي  املحكمة  ذات 
ب7  بال�سجن  حكم  الق�سية  نف�ص 
دينار  ماليني  و8  �سجنا  �سنوات 
غرامة مالية فيما اأدين كل من وزير 
يو�سفي  يو�سف  ال�سابق  ال�سناعة 
ال�سابق  العام  املدير  والرئي�ص 
عمر  اجلزائري  ال�سعبي  للقر�ص 

�سجنا  �سنوات   3 بعقوبة  بوذياب 
نافذة وغرامة بواحد مليون دينار 
جزائري  وفيما يتعلق باملتهمني, 
حممد  وعلوان  اأمني  ترية 
جيدة  الدين  ن�رص  اىل  بالإ�سافة 
وكذا  الدين  نور  بوغريرة  وكذا 
ق�سدريل  جانب  اإىل  جمال  ويكان 
م�سطفى  علقة  بن   , الكرمي  عبد 
اإطارات  وهم  اإ�سماعيل  وعبدون 
ال�سناعة وجلنة  وزارة  �سابقني يف 
القر�ص  م�ستوى  على  القر�ص 
ال�سعبي اجلزائري فقد مت ادانتهم 
بعامني حب�ص , �سنة نافذة واأخرى 
 200 مالية  غرامة  مع  نافذة  غري 
األف دينار لكل منهما , فيما ت�سدر 
اإ�سدار حكم بالرباءة يف حق عبد 

الكرمي م�سطفى وجهناوي فوزي
كما مت اإدانة ال�رصكات املتهمة يف 
هذه الق�سية بغرامة مالية قدرها 
32 مليون دينار مع اإلزام املتهمني 
اأملي مراد وزوجته و�سقيقه خيذر 
وال�رصكات  اأمني  جربو  واملتهم 
تعوي�ص  مبلغ  دفع  املعنوية 
بحوايل  يقدر  العمومية  للخزينة 

2256 مليار �سنتيم .
قد  كان  احلق  ممثل  اأن   يذكر 
الفارط  اخلمي�ص  يوم  التم�ص 
النافذ ملدة 20  بال�سجن  عقوبات 
�سنة يف حق  عبد ال�سالم بو�سوارب 
و15 �سنة �سجنا نافذة يف حق كل 
اأحمد  الأ�سبق  الأول  الوزير  من 
العام  املدير  والرئي�ص  اأويحيى 

بالإ�سافة  عوملي  مراد  ل�سوفاك 
اإىل عقوبة 12 �سنة �سجنا يف حق 
التما�ص  مت  يو�سفي  كما  يو�سف 
حق  يف  نافذة  �سجنا  �سنة   20
فتيحة  مو�سى  وبن  جربو  املتهم 
بالقب�ص  اأمر  اإ�سدار  مع  زوجة 
التم�ص  حقها  كما  يف  الدويل 
نافذة  �سجنا  �سنوات   5 عقوبة 
جزائري  دينار  مليون  ب  وغرامة 
العام  املدير  الرئي�ص  حق  يف 
ال�سابق للقر�ص ال�سعبي اجلزائري 
العقوبة  نف�ص  وهي  بوذياب  عمر 
املتهمني  يف  التما�سها  مت  التي 
اأمني وعلوان  جناوي فوزي , ترية 
الكرمي  عبد  اىل  بالإ�سافة  حممد 
جيدة  الدين  ون�رص  م�سطفى 
وكذا  الدين  نور  بوغريرة  وكذا 
ق�سدريل  جانب  اإىل  جمال  ويكان 
م�سطفى  علقة  بن   , الكرمي  عبد 
اأطوار  وخالل  اإ�سماعيل  وعبدون 
ك�سف  الق�سية  هذه  حماكمة 
الوكيل الق�سائي للخزينة العمومية 
ان هذه الق�سية ت�سببت يف خ�سائر 
ب297 مليون دينار للوكالة الوطنية 
مليار  و225   , ال�ستثمار  لتطوير 
�سي  نظام  يخ�ص  فيما  خ�سائر 

كادي , اأ�ص كادي

اأدانت حمكمة �صيدي اأحممد  الأربعاء,بال�صجن النافذ ملدة 20 �صنة يف حق كل من وزيرال�صناعة 
ال�صابق عبد ال�صالم بو�صوارب وفتيحة بن مو�صى زوجة مراد عوملي الرئي�س املدير العام ل�صوفاك 
الذي اأدين ب10 �صنوات �صجنا بالإ�صافة اإىل اإدانة الوزير الأول ال�صابق اأحمد اأويحيى ب12 �صنة 

�صجنا  و3 �صنوات يف حق وزير ال�صناعة ال�صابق يو�صف يو�صفي املتابعني بتهم ذات �صلة بق�صايا ف�صاد 
يف ق�صية تركيب �صيارات جممع �صوفاك .

عمر غول 

منحت ال�سفقات تنفيذا 
لتعليمات بوتفليقة

حمكمة �صيدي احممد وق�صية علي حداد

بن يون�س و طلعي و زعالن 
يفندون منحهم امتيازات 

فيما مت تربئة متهمني فقط يف ق�صية �صوفاك

 اإدانة بو�سوارب وزوجة عوملي ب20 �سنة 
 اأويحيى ب12 �صنة ويو�صفي ب3 �صنوات

     .

العمومية  الأ�سغال  وزير  اأكد 
لهيئة  الأربعاء  غول  عمر  ال�سابق 
كان  انه  اأحممد  �سيدي  حمكمة 
الطريق  م�ساريع  �سفقات  مينح 
ال�سيار بالرتا�سي تنفيذا لتعليمات 
ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ص 
وروؤ�ساء  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأن  موؤكدا  املتعاقبة  احلكومات 
 « مبكانة  يحظى  حداد  جممع 
قدرات  قدراته  وتفوق   « مرموقة 
غرار  على  العمومية  املجمعات 

كو�سيدار .
مبحكمة  اجلنح  حمكمة  ا�ستهلت 
اليوم  اطوار  احممد  �سيدي 
ملجمع  الف�ساد  ملف  من  الثالث 
لروؤ�ساء  ال�سابق  املنتدى  رئي�ص 
املوؤ�س�سات علي حداد با�ستجواب 
ال�سابق  العمومية  الأ�سغال  وزير 
التهم  كافة  اأنكر  الذي  غول  عمر 
اأنه  كان  معرتفا  اليه  املوجهة 
ال�سابق  الرئي�ص  تعليمات  يطبق 
بوتفليقة فيما يخ�ص  العزيز  عبد 
منح م�ساريع بالرتا�سي يف م�رصوع 
الطريق ال�سيار �رصق /غرب  وكذا 
كما   , احلكومة  روؤ�ساء  تعليمات 
ال�سفقات  جلنة  اأن  غول  اأو�سح 
الطريق  م�رصوع  على  تعرت�ص  مل 
بع�ص  على  الرد  ورف�ص  ال�سيار 
اأن  ذلك  يف  وحجته  الأ�سئلة 
وزارة  يف  اأ�سهر  فرتة  18  ق�سى 

مار�ص  يف  انه  الأ�سغال  واعرتف 
للحكومة  مقرتح  و�سعنا   2012
بالرتا�سي  امل�رصوع  مي�سي  حتى 

الب�سيط .
كما اأ�ساف غول اأن ا�ستعجال تهيئة 
وربطه  بالطريق  الدويل  املطار 
الأ�سغال  وزارة  ال�سيارات  قرار 
جمل�ص  يف  اتخاذه  ومت  العمومية 
يف   2004 ماي  �سهر  احلكومة 
اإطار التح�سري للقمة العربية وكان 
حينها وزير النقل املرحوم حممد 
تلقى  انه  اإىل  مغالوي م�سريا 
يف  لالإ�رصاع  احلكومة  من  تعليمة 
دافع  كما  امل�رصوع  هذا  اجناز 
اإياه  معتربا  حداد  عن  جممع 
على  غبار  ول  جماله  يف  عمالق 
عليها كما  حت�سل  التي  امل�ساريع 
ح�سبه  مرموقة  مبكانة  يحظى 
املوؤ�س�سات  تفوق  واإمكانياته 
ح�سيلته  عن  ودافع  العمومية 
وزيرا  كان  ملا  اأجنز  اأنه  بالقول 
و87  الطرقات  من  كلم  األف   120

اأر�سية مطار و21 ميناء �سيد .
اأنكر كل من  وخالل هذه اجلل�سة 
اأ�سغال  وزير  قا�سي  القادر  عبد 
اإليه  املوجه  التهم  �سابق  عمومية 
ال�سهود  العديد من  كما مت �سماع 
�سابقني  ولة  من  املوقوفني  غري 

واإطارات مبوؤ�س�سات مينائية.
باية ع

نفى وزير التجارة ال�سابق عمارة بن 
يون�ص و وزيري الأ�سغال العمومية 
و النقل الأ�سبقني بوجمعة  طلعي 
خالل  زعالن,  الغاين  عبد   و 
مبحكمة  افتتحت  التي  املحاكمة 
لرجل  مزايا  منح  حممد,  �سيدي 

الأعمال ال�سابق, علي حداد. 
وكيل  اأ�سئلة  على  ردهم  يف  و 
اجلل�سة,  رئي�ص  و  اجلمهورية 
الذين  ال�سابقون  الوزراء  فند 
رهن  اأ�سهر,  ب�سعة  منذ  اأودعوا, 
»م�سوؤوليتهم  الحتياطي,  احلب�ص 
اكت�ساب  يخ�ص  فيما  املبا�رصة« 
لفائدة  متنوعة  امتيازات  و  مزايا 
رجال  ملنتدى  ال�سابق  الرئي�ص 
ا�ستجوابه  لدى  و  الأعمال.  
رجل  م�ساريع  اأحد  بخ�سو�ص 
باإجناز  املتعلق  ال�سابق,  الأعمال 
 ,  2013 �سنة  لالإ�سمنت  م�سنع 
باأنه  يون�ص  بن  عمارة  ال�سيد  ذكر 
وزيرا  لي�ص  و  للتجارة  وزير  كان   «
لل�سناعة خالل تلك الفرتة و عليه 
فاإن كل التهامات املن�سوبة اإليه ل 
اأ�سا�ص لها من ال�سحة«, على حد 
اخلربة  تقرير  اأن«  اأكد  واإذ  قوله. 
على  حر�ص  ادعاءاته,  �سيثبت« 
الأ�سا�سي  الدور  اأن  اإىل  الإ�سارة 
ي�رصف  كان  التي  الوزارية  للدائرة 
روابط  اإقامة   « يف  يكمن  عليها 
جهته,  من  املوؤ�س�سات«.  بني 
طلعي  بوجمعة  ال�سيد  حر�ص 
ال�سيد  اقتناء  اأن  التو�سيح  على 
حداد لل�رصكة التابعة مليناء بجاية 
ح�سل بني 2012 و 2013, يف حني 

لالأ�سغال  كوزير  مهامه  يت�سلم  مل 
 17 بتاريخ  اإل  النقل  و  العمومية 
ماي 2015 واأوعز الرتخي�ص الذي 
مت منحه اإىل م�سوؤول اأرباب العمل 
اآنذاك  للميناء  العام  املدير  اإىل 
على  اأكد  حوكم,  بعدما  والذي, 
اإ�سهام هذا امل�رصوع يف القت�ساد 
الوطني, م�ستدل مبعطيات رقمية 
بقوله  زعالن  الغاين  عبد  ورافع 
خمالفة  اأية  اأرتكب  »مل  بداية 
يف  بالقانون  التزمت  بل  للتنظيم 
جممله«, مربزا اأنه »مل مي�ص اأبدا 
اأي ترخي�ص لعلي حداد ومل مينح 

هذا الأخري اأي امتياز«.
الوحيد  »العتماد  وا�ستطرد  
جممع  ل�سالح  كان  لديه  الوارد 
حت�سل  الذي  جيكا  ال�سمنت 
على  م�ساحات   )05( خم�ص  على 
اختارها  بحيث  املوانئ  م�ستوى 
اأن  اإىل  م�سريا  بنف�سه«,  هو 
هذا  لت�سدير  حينئذ  كان  »التوجه 
الأمالك  املنتوج«وبخ�سو�ص 
حداد  لفائدة  املح�ساة  العقارية 
يف  وباخل�سو�ص  وهران  ولية  يف 
بلدية بطيوة, ك�سف الوزير الأ�سبق 
هكتار,   1,5 ت�ساهي  كانت  اأنها 
هاته  اأن  ال�سياق  هذا  يف  موؤكدا 
املكت�سبات جرت قبل تعيينه على 
 2013 �سنة  الغرب  عا�سمة  راأ�ص 
»ق�سية  يف  املحاكمة  و�ستتوا�سل 
بح�سور  الأربعاء  اليوم  حداد« 
الوزير  بينهم  من  اآخرين  متهمني 
ال�سابق لالأ�سغال العمومية و النقل 

عمار غول. 

الناطق  الت�سال  وزير  اأكد 
الربوفي�سور  للحكومة  الر�سمي 
الأربعاء  اأم�ص  بلحيمر  عمار 
ل�سيما  الإعالمية  التغطية  اأن 
ال�سمعية الب�رصية جلنازة الأ�ستاذ 
املتهم  �سقيق  اأويحيى  العيفة 
»ل  �سورة  اأعطت  اأويحيى  اأحمد 
ت�رصف مهنة ال�سحافة ول ال�سعب 

الذي من املفرت�ص اأن نخدمه«.
اإن  ت�رصيح  يف  بلحيمر  وقال 
ل�سيما  الإعالمية  »التغطية 
ال�سمعية الب�رصية جلنازة الأ�ستاذ 
العيفة اأويحيى �سقيق املتهم اأحمد 
ت�رصف  ل  �سورة  اأعطت  اأويحيى 
الذي  ال�سعب  ول  ال�سحافة  مهنة 
والذي  نخدمه  اأن  املفرت�ص  من 
الرا�سخة  التعاطف  بقيم  يُعرف 

اأمام املوت و الت�سامح«.
تكري�سه  عن  »ف�سال  اأنه  واأ�ساف 
فاإن  املخزي  الإهانة  لأ�سلوب 
رئي�ص  ل�سور  الدينء  العر�ص 
وهو  اليدين  مكبل  اأ�سبق  حكومة 
فقدان  على  حزين  و  حمبط 
غري  ت�رصف  عن  عبارة  �سقيقه 

اأخالقي«.
و اأكد يف هذا الإطار اأن ما جرى 

خالل مرا�سم ت�سييع جنازة العيفة 
البغي�سة  اأويحيى »تذكرنا بال�سور 
غري  ما�ص  يف  ا�ستوقفتنا  التي 
تظهر  التي  تلك  وهي   , بعيد 
خالل  احلايل  اجلمهورية  رئي�ص 
رئي�ص  و  املجاهد  جنازة   ت�سييع 
ر�سا  الراحل  الأ�سبق,  احلكومة 
و   .2017 جويلية   30 يوم  مالك 
اأول,  وزيرا  حينها   , تبون  كان 
يبدو مهم�سا و�سط �سحك و عناق 
الدولة و  بني م�سوؤولني �سامني يف 

القطاع اخلا�ص و النقابة«.
باحلوار  ال�سدد  هذا  يف  ذكر  و 
قناة  تبون  الرئي�ص  به  الذي خ�ص 
جرى  ما  »و�سف  حني  »احلياة« 
تفطنت  »لقد  قائال  بال�ستفزاز«, 
فقد  با�ستفزاز.  يتعلق  الأمر  اأن 
احتقرت عملهم فاملكان )مقربة( 
خالل  خا�سة  بال�سحك,  يليق  ل 
من  رمز  جنازة  ت�سييع  مرا�سم 

رموز الثورة )ر�سا مالك(«.  
يقول  بلحيمر  الأ�ستاذ  تاأ�سف  و 
»اإنها �سوابق تعك�ص لالأ�سف اآفتني 
الر�سيد  �سعف  على  تدل  اثنني 
ق�سور  قطاعنا:  يف  الب�رصي 
املمار�سة  و  الرتبوية  القيم  يف 

ال�سعيفة للمهنة«و ا�سرت�سل قائال 
التي  الرتبوية  القيم  قلب  »ففي 
املتجان�سة  املجتمعات  ت�سبط 
فهذا  الحرتام.  دائما,  جند 
نت�رصف  اأن  اىل  يدفعنا  الأخري 
باأي  من�ص  ل  اأن  و  كبري  باحرتام 
عن  ف�سال  اأنه  و  �سيما  ل  كان, 
القانون  فاإن  انتهاك اخل�سو�سية, 

يفر�ص ذلك«. 
الناطق  الت�سال  وزير  ذكر  و 
الر�سمي للحكومة اأن »يف القانون 
مع  القانونيون  يتعلمه  ما  هناك 
القانون  اأ�س�ص  بر�سم  �سنة  اأول 
املدين األ و هو احلق يف ال�سورة 
يحوزه  مقد�ص  لكونه حق  بالنظر 
و�سعيته  كانت  اأي  �سخ�ص  كل 
يف  احلق  كذا  و  الجتماعية, 
ال�سالمة البدنية و العقلية و احلق 
يف احرتام احلياة اخلا�سة و احلق 
اأ�ساف  الن�سانية«و  الكرامة  يف 
يقول »كما يتطلب ا�ستعمال �سورة 
الأمر  تعلق  اإن  خا�سة   , متهم 
ترخي�سه  عمومية,  ب�سخ�سية 
ال�رصيح و اخلا�ص و هذا مهما كان 
الف�ساء اأو الظروف التي يقع فيها 
ذلك, ل �سيما و اأن حماية ال�سورة 

اخلا�سة  الأماكن  يف  مكفولة  هي 
وكذا يف الأماكن العمومية«.  

اإىل  الت�سال  وزير  دفع  ما  وهو 
الطابع  »اإ�سفاء  اأن  على  التاأكيد 
احلب�ص  ظروف  على  الإن�ساين 
العامل, عددا  بقاع  ي�سمن, يف كل 

من احلقوق الأ�سا�سية«.
ال�سجون  اإدارة  اأن  »كما  واأ�ساف 
وحقوق  كرامة  ب�سمان  ملزمة 
املحبو�سني �سد كل م�سا�ص مبا يف 
الإعالمي«واختتم  امل�سا�ص  ذلك 
بالقول  ت�رصيحه  بلحيمر  الأ�ستاذ 
عبارة  ا�ستعملت  واأن  يل  »�سبق 
لو�سف  خراب+  و  األغام  +حقل 
فيه  تراكم  الذي  الت�سال  قطاع 
الزمن,  مر  مع  العجز,  و  التاأخري 
التحرير لدى  و  يف جمال املهنية 
و�سائل الإعالم املكتوبة وال�سمعية 
الب�رصية««مع هذا مل اأتخيل حجم 
بل  والت�سوهات  والنقائ�ص  العجز 
جانب,  اإىل  ولكن  العيوب  وحتى 
كان  واإن  التقدم,  احلظ,  وحل�سن 
اأحرزته  الذي  عر�سيا,  غالبا 
الفاعلني  بع�ص  ومهارات  املهنة 

فيها ب�سكل فردي«. 
م.�س

وزير الت�صال بخ�صو�س تغطية جنازة املحامي العيفا

اإظهار �سور اأويحي حمبطا و مكبال ت�سرف غري اأخالقي
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اإميان لوا�س 

جراد 
�سهادة التعليم املتو�سط 

اختيارية
العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأ�سدى   
الوطنية  الرتبية  لوزير  جراد 
�سهادة  بخ�سو�ص  واجعوط تعليمات 
الدرا�سية  لل�سنة  املتو�سط  التعليم 
بعد  جاء    القرار   ،2020/2019
عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  ا�ست�سارة 

املجيد تبون.
الف�سل  كيفية  الأول  الوزير  وحدد 
�سهادة   »: لفتا   ، التالميذ  انتقال  يف 
كونها  اختيارية،  املتو�سط  التعليم 
بالن�سبة للتالميذ املتمدر�سني مل تعد 
اإىل م�ستوى  �سهادة �رضورية لالنتقال 
اأعلى، حيث �سيكون النتقال باحت�ساب 
الثاين، على  و  الأول  الف�سلنينْ  معديل  
اأن يبلغ املعدل العام  9 من 20،  ميكن 
للتالميذ الذين مل يح�سلوا على 9 من 
التعليم  �سهادة  امتحان  اجتياز   ،20
معدلُها يف  �سيُحت�سب  التي  املتو�سط 

عملية النتقال اإىل امل�ستوى الأعلى.

للمرت�سحني غري  بالن�سبة  اأما 
تعدادهم  يبلغ  الذين  و  املتمدر�سني، 
املتو�سط  التعليم  ف�سهادة   23.000
الطريقة  ب�سفتها  اإجبارية  تُعترب 
تكوين  اأي  ملزاولة  املمكنة  الوحيدة 

مهني عايل

عبد الفتاح خريجه 
قرار حكيم و  م�سوؤول  

الوطنية  النقابة  يف  القيادي  ثمن 
الرتبويني   امل�رضفني  و  للم�ساعدين 
خريجه عبد الفتاح قرار الوزير الأول 
التعليم  �سهادة   اإجتياز  اأن  بخ�سو�ص 
باأنه   معتربا  اختياري،  املتو�سط 
قرار حكيم و  م�سوؤول  جاء  ا�ستجابة 
للنداءات املتكّررة  من  اأطياف كثرية 
الجتماعيني  وال�رضكاء  املجتمع  من 
لأولياء  الوطنية  اجلمعيات  وخا�سة 
لل�ساأن  املتابع  اإعترب  و  التالميذ . 
يف  خريجه  الفتاح  عبد  الرتبوي  
ت�رضيح خ�ص به »الو�سط« باأن ّ  قرار  
ا�ستجابة  جاء  جراد  الأول  الوزير 
ال�رضكاء  من  العديد  مطلب  اإىل 
علم  يف  واملخت�سني  الإجتماعيني 

النف�ص وعلم الجتماع وعلوم الرتبية  
اأجمعوا على  �سعوبة حت�سيل  والذين 
لها  وا�ستيعابهم  للدرو�ص  التالميذ 
واإجراء المتحان يف ظرف ا�ستثنائي 
باأن  املتحدث  اأ�سار  و   . وخا�ص 
الإح�سائيات العاّمة تٌ�سري اإىل اأّن ن�سبة 
قليل فقط من التالميذ املقبلني على 
يٌ�سعفهم  مل  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
احلظ يف احل�سول على ٌمعّدل القبول 

09 من 20 والذي يوؤهلهم اإىل النتقال 
اإىل ال�ّسنة الأوىل ثانوي .

�سهادة  اإلغاء  باأن   املتحدث  واأبرز 
من  مطلبا  كان  امٌلتو�سط  التعليم 
للم�رضفني  الوطنية  النقابة  مطالب 
وامل�ساعدين الرتبويني ،و القرار جاء 
منه  حر�سا  اجلمهورية  رئي�ص  من 
الطور  هذا  يف  التالميذ  �سالمة  على 

التعليمي .

ف�سلت الأم�س احلكومة يف م�سري امتحانات �سهادة التعليم املتو�سط »البيام » ر�سميا امتحان �سهادة 
التعليم املتو�سط اختيارية و التالميذ غري ملزمني باإجتيازها،  ماعدا املتمدر�سني الأحرار ف�سهادة 

التعليم املتو�سط �سيتم اجتيازها يف 7 من �سهر �سبتمرب املقبل، باعتبار اأنها  الطريقة الوحيدة املمكنة 
ملزاولة اأي تكوين مهني عايل.

احلدود اجلزائرية ب�ساطئ ال�سعيدية

مغاربة يطالبون باللجوء
 اإىل اجلزائر

�سيدي بلعبا�س

ت�سليم 462 7 م�سكن عمومي 
اإيجاري بداية جويلية

�سهادة التعليم املتو�سط اختيارية

حكومة جراد تنزع فتيل املواجهة
مواقع .    النتقال للثانوي مبعدل 9 من 20 على  ن�سطاء  تداول 

اأم�ص  الجتماعي نهار  التوا�سل 
ل�سباب   احتجاجات عارمة 
ال�سعيدية  وهم  مغاربة ب�ساطئ 
اجلزائر  اإىل  باللجوء  يهددون 
الأو�ساع  من  هربا  فيها  لال�ستقرار 
املخزن  فر�سها  التي  املزرية 

املغربي يف ظل احلجر ال�سحي.
العلمني  املحتجون  حمل  وقد  هذا 
احلدود  قرب  واملغربي  اجلزائري 
عند نقطة متا�ص �ساطئي ال�سعيدية 
باملغرب ومر�سى بن مهيدي بتلم�سان  
اجلزائر  اإىل  بالدخول  مهددين 
امللكية  للقوات  اأمني  تطويق  و�سط 
املحتجون قرارهم  وربط  هذا   ،
تطبيق  وعدم  املزرية  بالأو�ساع 

احلكومة املغربية لوعودها بتعوي�ص 
واملقاهي  املحالت  اأ�سحاب 
واملنازل  واملطاعم  والفنادق 
احلجر  من  املت�رضرين  املفرو�سة 
ب�ساطئ  ال�سطياف   مو�سم  ومنع 
ال�سعيدية الذي يعلق عليه اآمال كبرية  
باهم  �سنوية  مداخيل  حتقيق  يف 
والذي   ، املغربي  بال�رضق  �ساطئ 
يف  ال�سنة  هذه  مداخيله  انعدمت 
الوقت الذي يدفع اأ�سحاب املحالت 
والفنادق  واملطاعم  واملقاهي 
وثمن  ال�رضائب  املفرو�سة  وال�سقق 
التفاتة من احلكومة  اأية  دون  الكراء 
نظريتها  عك�ص  على  املغربية 

اجلزائرية .
حممد بن ترار

بلعبا�ص  �سيدي  بولية  يرتقب 
ا�ستالم 7.462 وحدة �سكنية ب�سيغة 
بداية  وذلك  الإيجاري  العمومي 
ح�سبما  املقبل،  جويلية  �سهر  من 
املدير  لدى  الأربعاء  اأم�ص  علم 
الرتقية  لديوان  املحلي  للفرع  العام 
عبد  واأو�سح  العقاري  والت�سيري 
احل�سة  هذه  اأن  جابري  الرحمان 
كافة  عرب  املوزعة  الهامة  ال�سكنية 
بلديات ولية �سيدي بلعبا�ص الـ 52، 
طوال  مراحل  على  ت�سليمها  �سيتم 
اجلارية  ال�سنة  من  الثاين  ال�سدا�سي 
واأ�سار اإىل اأنه يجري حاليا ا�ستكمال 
كافة  عرب  اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال 
للت�سليم  اجلاهزة  ال�سكنية  املواقع 

ربطها  عمليات  اإجناز  عن  ف�سال 
ال�ساحلة  املياه  �سبكات  مبختلف 
وال�رضف  والكهرباء  والغاز  لل�رضب 
�سيتم  اآخر،  �سعيد  وعلى  ال�سحي 
ت�سليم 100 وحدة �سكنية من �سيغة 
بطريق  الواقعة  املدعم  الرتقوي 
وذلك  بلعبا�ص  �سيدي  ببلدية  ت�سالة 
ح�سب  اجلاري،  الأ�سبوع  نهاية  مع 
ما ذكره ذات امل�سوؤول وذكر اأن هذه 
اإطار  يف  منجزة  ال�سكنية  احل�سة 
نف�ص  من  وحدة   500 ي�سم  برنامج 
ال�سيغة والتي �سلم منها 300 م�سكن 
خالل العامني املا�سيني وتبقى منها 
نهاية  ت�سليمها  يتوقع  وحدة   100

ال�سنة اجلارية. 

بوزيدي،  علي  خن�سلة،  وايل  قرر 
املوؤقت  الغلق  اإعادة  الأربعاء،  اأم�ص 
لل�سوق الأ�سبوعي للموا�سي واخل�رض 
الولية  عا�سمة  ببلدية  والفواكه 
بالتباعد  اللتزام  عدم  ب�سبب 
من  الوقائية  والتدابري  اجل�سدي 
انت�سار فريو�ص كورونا »كوفيد-19«، 
ح�سب ما ا�ستفيد من م�سالح الولية 
واأو�سح ذات امل�سدر باأنه »على اإثر 

للتجارة،  املحلية  املديرية  تقارير 
التي تفيد بعدم التقيد بكافة التدابري 
انت�سار  من  للحد  الالزمة  الوقائية 
الأ�سبوعي  بال�سوق  كورونا  فريو�ص 
ببلدية  والفواكه  واخل�رض  للموا�سي 
بعث  اإعادة  اأيام  اأول  يف  خن�سلة، 
وتطبيقا  الثالثاء  اأم�ص  يوم  ن�ساطه 
لفحوى تعليمة الوزير الأول حتت رقم 
 2020/06/13 يف  املوؤرخة   20/02

التكميلية  التدابري  املت�سمنة 
خارطة  من  الثانية  املرحلة  بعنوان 
من  التدريجي  للخروج  الطريق 
الن�ساطات  بع�ص  وا�ستئناف  احلجر 
التجارية، اأ�سدر وايل خن�سلة باقرتاح 
العامة،  وال�سوؤون  التقنني  مدير  من 
املوؤقت  الغلق  باإعادة  يق�سي  قرارا 

لذات الهيكل التجاري«.
التاأكيد  اإىل  امل�سدر  ذات  وخل�ص 

املوؤقت  الغلق  اإعادة  قرار  باأن 
لل�سوق الأ�سبوعي للموا�سي واخل�رض 
كل  املقام  خن�سلة  ببلدية  والفواكه 
»�سيبقى  اأ�سبوع  كل  من  ثالثاء  يوم 
اإعطاء  غاية  اإىل  املفعول  �ساري 
م�سريي  طرف  من  ال�سمانات  كافة 
التدابري  بتطبيق  والتزامهم  ال�سوق 
من  ال�سوق  مرتادي  على  الوقائية 

جتار وزبائن«.

خن�سلة

 اإعادة غلق ال�سوق الأ�سبوعي للخ�سر والفواكه وللموا�سي 

ثمنت رئي�سة الهالل الأحمر اجلزائري 
اأم�ص خالل زيارة  �سعيدة بن حبيل�ص 
املجهودات  املدية  لولية  قادتها 
الكبرية اإيل قام بها منت�سبوا هذه الهيئة 
الإن�سانية عرب الوطن منذ بداية اأزمة 
ا�ستقبالها  خالل  اأكدت  اأين   ، كورونا 
من طرف وايل املدية عبا�ص بداوي 
ال�ست�رضافية  اأهمية النظرة  عن 
لتكوين  م�ساعيه  عرب  الأحمر  للهالل 
الكوارث  خمتلف  ملواجهة  الأفراد 
الأمر  هذا  �ساهم  حيث  املحتملة، 
رفقة  التطوعي  العمل  مبا�رضة  يف 
ب�سكل  عمومية  وهيئات  جمعيات 

تعلق  فيما  ومنظم، �سواء  عفوي 
وامل�ساعدات  املعونات  بتقدمي 
الكمامات،وثمن  اإنتاج  جمال  اأو 
جهود  الولية  وايل  باملنا�سبة 
امل�سارب،  خمتلف  من  املتطوعني 
التي  التكافل والت�سامن  م�سيدا بروح 
دور  مربزا  ال�سحية،  الأزمة  اأبانتها 
مت  ال�ساأن.   هذا  يف  الولية  �سباب 
األف كمامة  الزيارة توزيع  خالل هذه 
العقابية  املوؤ�س�سات  لنزلء  موجهة 
واآلت  اأجهزة  اإىل  اإ�سافة   ، بالولية 
طبية تقدر قيمتها ب250مليون �سنتيم 
الذي  الربواقية،  مل�ست�سفى  وجهت 

خمتلف  من  املر�سى  ي�ستقبل  بات 
اخلطوة  وهي  املجاورة،  املناطق 
ال�سغط  تخفيف  �ساأنها  من  التي 
كما  الولية،  عا�سمة  م�ست�سفى  على 
ور�سة  اإىل  بزيارة  حبيل�ص  بن  قامت 
اجلهود  ثمنت  اأين  الكمامات  اجناز 
املبذولة من قبل املتطوعني، مذكرة 
يف  و�سباقة  قيادية  املدية  ولية  باأن 
عملية اجناز الأقنعة الواقية وتوزيعها 
.حيث  املجاورة  الوليات  على  حتى 
 420 املحلي  ال�سعيد  على  اجناز  مت 
األف قناع واقي و 600 لبا�ص واقي منذ 
بالتفاقية  ذكرت  اجلائحة.كما  بداية 

والتكوين  التعليم  وزارة  مع  املربمة 
للمتطوعني  ور�ساتها  لفتح  املهنيني 
من الهالل الأحمر اجلزائري وتوفري 
املواد الأولية لهم لتغطية احتياجات 
يف  وعربت  الكمامات،  من  ال�ساكنة 
الأخري عن فخرها مبتطوعي الهالل 
الفرتة  يف  �سيما  باملدية  الأحمر 
الأخرية، حيث كانت لها وقفة تكرميية 
املدنية  احلماية  م�سالح  جلهود 
اجلزائرية  الإ�سالمية  الك�سافة   ،
الهالل  .ومتطوعي  الأبي�ص  واجلي�ص 

الأحمر اجلزائري باملدية.
ر. بوخدميي 

رئي�سة الهالل الأحمر �سعيدة بن حبيل�س من املدية :

نظرتنا ال�ست�سرافية �ساهمت يف الت�سدي لكورونا

ات�سالت اجلزائر امل�سيلة

 و�سع لتكنولوجية"اإيدوم األياف" 
عرب 20 بلدية 

األياف«  »اإيدوم  تكنولوجية  �ستدخل 
اجلارية  ال�سنة  خالل  اخلدمة  حيز 
عرب 20 بلدية بولية امل�سيلة، ح�سبما 
خلية  الثالثاء   اأم�ص  به  �رضحت 

الت�سال لت�سالت اجلزائر.
لدى  بالت�سال  املكلف  واأو�سح 
املديرية املحلية لربيد اجلزائر عبد 
التكنولوجيا  هذه  اأن  بعجي  احلكيم 
الإنرتنت  تدفق  بت�رضيع  �ست�سمح 
و�ستقل�ص  ميغابايت/ثانية   100 اإىل 
امل�سجلة  املتكررة  النقطاعات  من 
هذه  ت�سغيل  احتياجات  وبخ�سو�ص 

ات�سالت  قامت  فقد  التكنولوجيا 
 2368 بطول  خط  مبد  اجلزائر 
اإ�ستنادا  الب�رضية،  الألياف  من  كلم 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سوؤول،  لذات 
العملية �سمحت بتغطية عدة مناطق 
بالولية يف جمال و�سع حيز اخلدمة 
وقد  الرابع  اجليل  من  حمطة  لـ47 
تعميم  من  املحطات  هذه  مكنت 
جميع  عرب  الإنرتنت  ب�سبكة  الربط 
املناطق  وخا�سة  الولية  بلديات 
نف�ص  الظل،ي�سيف  ومناطق  البعيدة 

امل�سدر.

املجل�س ال�سعبي الوطني 

جل�سة علنية اليوم لطرح
 اأ�سئلة �سفوية 

الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ي�ستاأنف 
علنية  جل�سة  يف  اليوم،  اأ�سغاله، 
على  �سفوية  اأ�سئلة  لطرح  �ستخ�س�ص 
ح�سبما  احلكومة،  اأع�ساء  من  عدد 
للغرفة  بيان  الأربعاء  اليوم  اأورده 
ال�سفلى للربملان واأو�سح امل�سدر ذاته 
اأن الأ�سئلة املربجمة يف هذه اجلل�سة 
تتوزع كما يلي: �سوؤالن )02( موجهان 
ثالثة  الأختام،  حافظ  العدل  لوزير 

والريا�سة،  ال�سباب  لوزير   )03( اأ�سئلة 
ال�سناعة،  لوزير   )03( اأ�سئلة  ثالثة 
ال�سكن  لوزير   )03( اأ�سئلة  ثالثة 
اأ�سئلة  ثالثة  واملدينة،  والعمران 
ثالثة  املائية|،  املواد  لوزير   )03(
وال�سكان  ال�سحة  لوزير   )03( اأ�سئلة 
اأ�سئلة  وثالثة  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  لوزير   )03(

الجتماعي. 

اأم�ص  الر�سمية  ال�سفحة  نوها 
لدى  ال�سيني  ال�سفري  بح�سور 
مرا�سم  ليانخه«  »يل  اجلزائر 
البتكار  ملركز  الفتتاح 
مت  الذي  اجلزائري  امل�سرتك 

ال�رضكة  بني  تعاون  حتت  اإن�ساوؤه 
الوطنية  ال�سينية"ZTE"والوكالة 
و  التكنولوجية  احلظائر  لرتقية 

تطويرها.
حموري  مفتاح  البتكار  يعد 

الدافعة  والقوة  الأمة  لتقدم 
البالد،  لزدهار  تن�سب  ل  التي 
اهتماما  واجلزائر  ال�سني  وتويل 
اقت�ساد  وتطوير  بالبتكار  بالغا 
املعلومات  وتكنولوجيا  املعرفة 

هذا  تقدم  اأن  وناأمل  والت�سالت، 
املركز البتكار امل�سرتك م�ساهمة 
تكنولوجيا  تطوير  يف  اإيجابية 
اجلزائرية  والت�سالت  املعلومات 

وتعزيز التعاون بني البلدين.

"ZTE"بالتعاون بني ال�سركة ال�سينية

الفتتاح ملركز البتكار امل�سرتك اجلزائري
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هذه  يف  اخلو�ض  من  باملزيد  القراء  طالبنا  وقد 
الإ�شكالية لذا اجتهدنا لتبيان جوانب اأخرى تدعم 
ما ذهبنا اإليه يف املقال ال�شابق الذي بينا فيه كيف 
كان احمد اأويحيى منوذجا مثاليا لهذا ال�شنف من 
املوظفني الذين تقولبوا يف قالب الدولة بحيث مل 
من  حريتهم  فيه  يكت�شبون  اآخر  لديهم جمال  يكن 
جديد وهو الذي ذهب اإىل حد قيادة حزب يعد من 
يف  الفوز  طريق  له  وف�شح  الكربى  ال�شلطة  اأجهزة 
لقدراته  ومكن  التزوير  ماكنة  باإ�شغال  النتخابات 
مرحلة  قيادة  تربير  نحو  النطالق  من  اخلطابية 
لعمل  وكبح  ال�شيا�شية  للحياة  تام  بغلق  ات�شمت 
املوؤ�ش�شات يف �شبيل تكري�ض حكم فردي مركزي 

مطلق. 
لقد ظل اأويحيى ذلك ال�رش الذي لبد منه ملوا�شلة 
ال�شري العادي لدواليب الدولة وتربير ما ل يربر من 
قرارات غري �شعبية حتى يف عز البحبوحة املالية، 
بامتياز  ميثل  اأنه  يدركون  القرار  اأ�شحاب  اأن  مع 
تراكمت  فقد  وال�شعب  النظام  بني  القائمة  الهوة 
ال�شعبية  غري  القرارات  من  �شل�شلة  ر�شيده  يف 
يف  يوما  الكلمة  له  تكون  لن  ال�شعب  اأن  يعلم  وهو 
تقرير م�شتقبله ال�شيا�شي لأن هذا الأخري مرهون 
مب�شتقبل النظام باأكمله فال مربر لوجوده اإذا انهار 

النظام يوما. 
اأن يزاح من احلكومة لفرتة مثل ما حدث  يحدث 
اأن  دون  و�شالل  وبلخادم  فلي�ض  بن  حكومات  مع 
تبدو منه ردود اأفعال م�شتنكرة واإذا حدث واأن قدم 
مالحظات حول عمل احلكومة فاإن ذلك ل يتعدى 
جمال الن�شح والت�شحيح وقال ذات يوم: »ل تنتظروا 
مني اأن اأنتقل اإىل املعار�شة يوما فاأنا ابن الدولة 
التي اأعطت يل كل �شيء ومن باب رد اجلميل علي 
اأبقى خمل�شا متفانيا يف خدمتها« فقد حدث  اأن 
اأن تزامنت مغادرته احلكومة مع مغادرة قيادة  له 
�شغط  حتت  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزبه 

من  جهات  من  مدفوعة  الإطارات  من  جمموعة 
احلايل  العام  الأمني  منهم  جيدا،  يعرفها  ال�شلطة 
ومل  مقاومة  اأي  اأويحيى  يبد  مل  زيتوين.  الطيب 
يتزعزع بل غادر مكانه يف هدوء وترك احلزب بني 
يدي بن �شالح اإىل غاية اليوم الذي اأر�شله بوتفليقة 
ممثال للجزائر �شمن مراقبي النتخابات الرئا�شية 
جديد  من  عودته  بوابة  تلك  فكانت  موريتانيا  يف 
وزيرا  ال�شلطة  اأروقة  اإىل  ومنه  الأرندي  لقيادة 
بوتفليقة وخا�ض  للرئي�ض  م�شت�شارا خا�شا  للدولة 
يتوىل  اأن  قبل  الرابعة  لعهدته  النتخابية  احلملة 
التعديالت  م�شاورات  ويقود  الرئي�ض  ديوان  اإدارة 
الد�شتورية ل2016 ثم العودة اإىل الوزارة الأوىل يف 
اأوت 2017. مل يكن ولء اأويحيى خال�شا للدولة فهو 
يعلم اأن الدولة لي�ض لها وجود م�شتقل عن ال�شلطة 
القائمة لذا فقد رافق �شلطة زروال لكن �رشعان ما 

انقلب لريافق �شلطة بوتفليقة.
لقد كان ول يزال اإىل غاية هذه الأيام التي يحاكم 
املتعاقبة  احلكومات  قيادته  فرتات  على  فيها 
عادة  الذي  بوتفليقة  للرئي�ض  ومقدرا  من�شبطا 
خري«  على  يذكرو  »اهلل  بعبارة  ا�شمه  ذكر  يتبع  ما 
والن�شباط ذاته جعله يردد يف كل مرة اأن ما فعله 
الرئي�ض  وتعليمات  لتوجيهات  تطبيقا  كان  اإمنا 
بوتفليقة الذي ظل املوجه الأول والأخري ل�شيا�شة 
املوظف  وعك�ض  العمومية.  ال�شفقات  منح 
يعرف  الذي  �شالل  املالك  عبد  الآخر  ال�شيا�شي 
يظهر  دائما  كان  اأويحيى  فاإن  الهزيل  بطابعه 
�شخ�شية �شارمة وجدية وحازمة يف غالب الأحيان 
حتى واإن كان يجنح اأحيانا قليلة اإىل ا�شتدعاء �شيء 
من الثقافة ال�شعبية وتبيان ميله اإىل الفن ال�شعبي 
العنقاوي والقبائلي بالرجوع اإىل بع�ض اأ�شعار اأيت 
عن  اخلروج  يكن  ومل  عازم،  و�شليمان  منقالت 
منه  جعلت  التي  القاعدة  يوؤكد  ا�شتثناء  اإل  الن�ض 

منذ البداية منوذجا مثاليا للموظف ال�شيا�شي.

الرئي�ض  اأجراه  الذي  احلكومي  التعديل  ويظهر 
تبون موؤخرا مدى النزوع اإىل اإبعاد العمل احلكومي 
عن ال�شيا�شة، اإذ يف الوقت الذي كان حزب جبهة 
الدميقراطي  الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير 
يف  يرغبان  الربملانية  الأغلبية  امتالكهما  بحكم 
اجلديدة  التعديالت  �شمن  ن�شيب  لهما  يكون  اأن 
تبون  اأن  اإل  للرئي�ض  الولء  جددا  واأنهما  ل�شيما 
ال�شيا�شية  الأحزاب  اإبعاد  على  حري�شا  يزال  ل 
عن الت�شيري واإبعاد امل�شريين عن الأحزاب واإبقاء 
العليا  الوظائف  موقع  يف  الوزارية  املنا�شب 
للدولة. ول يبدو اأن احلكومة املر�شحة للبقاء اإىل 
ال�شنة  نهاية  قبل  ت�رشيعية  انتخابات  اإفراز  غاية 
لأغلبية جديدة �شتعرف دخول الأحزاب ال�شيا�شية 
�شت�شطر  الربملانية  النتخابات  خمرجات  لكن 
الرتتيبات  تقت�شيه  ما  وفق  معها  للتعامل  الرئي�ض 
الد�شتورية اجلديدة، وقد يدفع وزراء احلكومة اإىل 
الرت�شح لال�شتحقاقات القادمة لكت�شاب مكانة يف 
ال�شيا�شي  النتماء  للمزاوجة بني  توؤهلهم  الربملان 

والعمل احلكومي.
ويبقى الت�شاوؤل مطروحا: هل وىل عهد املوظفني 
ال�شيا�شيني بعدما اأخذوا اأكرب ن�شيب من التهامات 
اأم  املا�شية  بالفرتات  املتعلقة  بالف�شاد  والأحكام 
اأنه �شيعود عندما تظهر الأزمات ال�شيا�شية �رشورة 
التجاذبات  ح�شاب  على  النظام  على  احلفاظ 
الت�شعينات التي  اأزمة  ال�شيا�شية مثل ما حدث مع 
الو�شع  اأن  يرى  من  وثمة  بروزهم.  على  �شاعدت 
الذي توجد فيه البالد اليوم يف خ�شم حراك �شعبي 
ذي طابع �شيا�شي يتطلب تن�شيب حكومة �شيا�شية 
من منطلق اأن الأزمة �شيا�شية قبل اأن تكون تقنية 
اإل اأن التفتت الذي توجد فيه اخلارطة ال�شيا�شية 
املحلية  واملجال�ض  للربملان  املهزوزة  وال�رشعية 
حدوث  حني  اإىل  ولو  م�شتبعدا  اخليار  هذا  جتعل 

الفرز ال�شيا�شي مع بداية العام املقبل.

هل انتهى عهد الوظيف ال�سيا�سي؟

بقلم اح�سن خال�س   

حتدثنا يف مقالنا ال�سابق عن الوظيفة 
ال�سيا�سية والظروف التاريخية التي 
�ساعدت على اإدراجها �سمن وظائف 

الدولة دون اأن تكون �سمن �سجل الوظائف 
لدى املديرية العامة للوظيفة العمومية 
وبينا كيف اأن الوظيفة ال�سيا�سية داخل 

الدولة لي�ست متاحة لكل الإطارات 
فهي تقت�سي �سروطا منها الولء التام 
للجهة املوظفة والتخل�س من عنا�سر 

هويته ال�سخ�سية ومرجعياته املجتمعية 
والعائلية لي�سع قدراته الفكرية والعملية 

وقوة عمله يف خدمة �ساحب العمل وهو 
النظام الذي ا�ستخدمه. 

جدل

24 �ساعة

د.وليد بوعديلة،جامعة �سكيكدة

اأو  والرتبوية  ال�شوفية  الرقائق  كتاب  يتحدث  عندما 
العلماء الذين بحثوا �شبل ال�شحة القلبية يف الإ�شالم،عن 
عند  كثريا  واأركانها،يتوقفون  النف�ض  جماهدة  طريق 
معاين العزلة واآثارها على الفكر وال�شلوك، وقد وجدنا 
الرتبوي  كتابه  حوى،يف  �شعيد  واملفكر  الداعية  عند 
مميزة  م�رشقة  الروحية«اإحالة  القيم«تربيتنا  الدعوي 

للعزلة ودورها يف الهداية القلبية اإىل اهلل ور�شوانه.
ال�شاحلة  الإ�شالم حر�ض على جعل اخللطة  اأن  لنتفق 
هي الأ�شا�ض،لكن قد ي�شطر الن�شان لتجنب الختالط 
العزلة،داخل  يف  حمددة،والدخول  لغايات  والجتماع 
�شعيد  الإمام  ال�شيخ  املنزل،يقول  مثل  مغلق  مكان 
على  املطلقة  العزلة  جتب  التي  احلالت  حوى«:اأن 
موؤقتة،ولذلك  اأو  طارئة،  اأو  عار�شة  حالت   الإن�شان 
العزلة  اإىل اهلل مو�شوع  ال�شري  فنحن نبحث يف معر�ض 
كركن من اأركان املجاهدة كدواء لقلب الإن�شان ونف�شه 

و�رشورة ذلك اأحيانا يف حياة امل�شلم«.
يف  كورونا  وباء  اأحدثه  ملا  الآخر  للوجه  ننظر  وقد 
الدخول  على  األزمنا  العامل،حيث  عرب  الب�رش  يوميات 
ظل  العدوى،يف  لتجنب  حتمية  املنزيل،كوقاية  للحجر 
غياب اللقاح والعالج،وهنا اكت�شف النا�ض ف�شاء العزلة 
فو�شى  عن  املغلقة،بعيدا  الأبواب  و  اجلدران   بني 
وتنف�شت  املدن  الطرقات،فارتاحت  وازدحام  ال�شوارع 
و�شيطرت  مدنا  دخلت  احليوانات  اإن  الطبيعة،بل 
عليها،يف منظر غري ماألوف!!.كما بداأت معامل و مالمح 

العزلة واأثرها تتجلى.
ال�رشاع  و  والغ�شب  العنف  م�شائل  يف  البحث  لنريد 
وم�شاكل الأولد،زمن احلجر املنزيل،و ماعرفته بع�ض 
الأ�رش من عراك،اأو عنف �شد املراأة،كما تناقلت مواقع 

الأوربية  الدول  بع�ض  ما�شهدته  والقنوات،اأو  التوا�شل 
من ظواهر جمتمعية ناجتة عن احلجر املنزيل ،فهذا 
الفرق  �شتك�شف  الجتماعية،وهي  الدرا�شات  �شاأن  من 
بني الفعل ورد الفعل زمن كورونا يف كل جمتمع،وتباين 
و  الن�شو�ض  فيها  ت�شيطر  جمتمعات  بني  املواقف 

الرمزيات الدينية وجمتمعات مادية علمانية.
النف�ض  جماهدة  عن  باحلديث  نكتفي  ان  نريد 
جمتمعنا  امل�شلم،ومنه  املجتمع  العزلة،داخل  و 
بع�ض  عليها  تكون  قد  التي  ال�شورة  اجلزائري،لنقدم 
تتحقق  قد  التي  واليجابات  العقول،   و  القلوب 
ال�شكندري  تلله  عطاء  ابن  كورونا،يقول  عزلة  زمن 
بها  يدخل  عزلة  مثل  �شيء  القلب  مانفع   »: حكمه  يف 
منطبعة  الأكوان  �شور  قلب  ي�رشق  فكرة،كيف  ميدان 
يف مراآته،اأم كيف يرحل اإىل اهلل وهو مكبل ب�شهواته،اأم 
كيف يطمع اأن يدخل ح�رشة اهلل ومل يتطهر من جنابة 
غفالته،اأم كيف يرجو اأن يفهم دقائق الأ�رشار وهو مل 
والعامل  اجلليل  ال�شيخ  اأيها  هفواته«،�شدقت  من  يتب 

الب�شري.
وم�شاعر  قيم  عن  لالأولياء  املنزيل  احلجر  ك�شف  واإن 
العزلة-ومعهم كل من يف  اأمدتهم  اأبنائهم ،فقد  وميول 
مكا�شفة  بفر�ض  الوباء-  من  خائفا  حما�رشا  البيت 
�شهر  نفحات  يرتقوا،مع  وفكرية،لكي  روحية  عوامل 
من  بع�شا  القراآنية،وليعرفوا  الأجواء  رم�شان،نحو 
يف  التاأمل  من  بع�ض  يف  الهدوء،وليدخلوا  و  ال�شمت  
وا�شت�رشاف  واآثاره،  الوباء  احلا�رش،حا�رش  املا�شي 
امل�شتقبل،وغريها من القيم التي جتلت بعد اأن غيبتها 

م�شاغل احلياة وم�شاكلها و�شو�شائها.
مل تكن لنا -قبل كورونا اخلبيث-فر�شة تنظيف القلب 
تكن  مل  الفقري،كما  و  واملري�ض  للمحتاج  واللتفات 
اأخذتنا  املوت،بل  بعد  م�شرينا  يف  للنظر  الأوقات  لنا 

الدنيا بوهجها الزا ئف،وق�شت قلوبنا ، ثم خنقنا روحنا 
الفانية  الدنيا  �شميم  من  زائفة.   مبظاهر  وج�شدنا 

و�شهواتها الراحلة؟؟
كما جتربت الدول الغربية،ودا�شت الدول ال�شعيفة،و�شار 
اأمريكا  ترتك  مل  الليربالية،و  احلداثة  و  التقدم  قطار 
يف  وحتكمت  اجلنود  فيها  ون�رشت  اإل  دولة   �شاحة 
ال�شيا�شية  م�شاريعها  ون�رشت  الرثوات  ونهبت  الأنظمة 

والفكرية )العراق،اأفغان�شتان، �شوريا...(.
النا�ض  ،غرق  واملنا�شب  الأعمال  بع�ض  وب�شبب 
وال�رشاعات،و�شاعت  والت�شالت  املهمات  يف 
كل  انت�رشت  و  التوبة  غابت  والذكر،بل  العبادة  اأوقات 
و  امل�شانع  و  ال�رشكات  بنينا  املفا�شد،لدرجة  اأنواع 
اجلامعات،وغريها من كربى الهياكل، من دون اأن يفكر 
�شغري،نعود  م�شلى  بناء  يف  موؤ�ش�شاتنا  ومدراء  روؤ�شاء 
واأج�شادنا  قلوبنا  �شلواتنا،لرتتاح  ون�شلي  خلالقنا  فيه 
اآلة  من �شغط عمل ل ينتهي،وكاأن العامل او املوظف 

كهربائية او الكرتونية،لروح فيه ول اأ�شواق ربانية؟!
يحتاج الن�شان للعزلة لكي يفكر يف حياته وم�شريه بعد 
للبحث يف زلته واخطائه،�شيجد  املوت،كما يحتاجها 
بع�شنا مثال مايلي :البع�ض مل يزر والديه ومل ي�شاأل عن 
و  امللب�ض  ووفر  باملال  خزائنه  ملء  اأحوالهم،البع�ض 
املاأكل له ولزوجه و لالأبناء ومل يهتم للرتبية  و لعواطف 
الأخالق  ينب  ومل  العمران  �شيد  واملودة،البع�ض  احلب 
والف�شائل،البع�ض كد�ض املال بالنهب وال�رشقة و ن�شي 
خائفا  بقي  اجلماعات...والكل  ومفرق  اللذات  هادم 

مرتقبا من فريو�ض خطري،ل يرى بالعني؟؟
النفو�ض  ف�شل«  يف  اجلوزية  القيم  ابن  الإمام  يقول 
الفوائد:«فلو  كتابه  من  الدنيئة«  والنفو�ض  ال�رشيفة 
الدون،فاأ�شل  تر�ض  مل  كبرية  �رشيفة  النف�ض  كانت 
ونبلها  النف�ض  و�رشف  وم�شيئته  اهلل  بتوفيق  كله  اخلري 

و�شغرها،قال  ودناءتها  خ�شتها  ال�رش  كربها،واأ�شل  و 
اأفلح من زكاها وقد خاب من د�شاها«،اأي  تعاىل:« قد 
من  اهلل،وخاب  بطاعة  ومناها  وكرثها  كربها  من  اأفلح 
ال�شيخ،  كالم  اهلل«،انتهى  مبعا�شي  وحقرها  �شغرها 
ونحيل القارئ الكرمي لف�شل هام عنوانه الإمام ب«من 
باأن  نقول  خالقه«،لذلك  يعرف  كيف  نف�شه  يعرف  ل 
العزلة فر�شة كبرية لكي نكت�شف هذه النف�ض وحتولتها 
ونب�شها، ونعيد ح�شاباتنا مع النا�ض وعالقاتنا وميزان 
مبن  عالقتنا  هذا  قبل  تعامالتنا،ولنتاأمل  يف  احلكم 

خلقنا واأنعم علينا،دون اأن ن�شكر؟؟؟ 

اأخريا...
اأبناء وطني...اإن احلجر املنزيل فر�شة للعودة هلل،زمن 
رم�شان الكرمي،وزمن الوباء الزاحف اخلطري، وعندما 
ترتتب امل�شالح مع العزلة تكون واجبة،باملفهوم الوطني 
الوقت  من  الوباء،ولال�شتفادة  انت�شار  الديني،لتجنب  و 
كل  يف  الهامة  والكتب  للقراآن  قراءة  من  مايفيد  لكل 
تخ�ش�ض وعلم و ومراجعة ملحطات احليات املختلفة 
فر�شة  املنزيل  احلجر  واأحزانها،ولعل  باأفراحها 
�شابقة،حو�رشت  اأزمنة  و�شخ  من  القلوب  لعالج  ثمينة 
اأخالق  ،وكل  واحل�شد  واحلقد  الغيبة  و  بالنميمة  فيها 
التخريب و التهدمي،عرب الت�شكع يف ال�شوارع  و اجللو�ض 
يف املقاهي ،والغرق يف مظاهر الزيف ،فتكون جتربة 
لك�شف  اليجابية  املحطة  مبثابة  الوباء  مع  ال�رشاع 
قدمته  ما  وجمادلتها،عن  وحماورتها  النف�ض  اأ�رشار 
يبدو  و  خالقها،  للقاء  اأعدته  ووطنها،وما  ملجتمعها 
اأن الكثري من امل�شلني قد وعوا موؤخرا اأبعاد ودللت 
تقول  امل�شاجد،وهي  جدران  على  املكتوبة  الر�شائل 
لهم:« اأغلق الهاتف ،اترك املخلوق و ات�شل باخلالق«.

اللهم احفظ الوطن وجنبه الوباء والبالء.

وجهة نظر

العزلة وطريق تهذيب القلب وال�سلوك زمن الوباء
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  من ال ميوت يف 
احلروب ميوت يف الفنت 

واإال املوت عط�شا واأما 
الناجون ففي حرب 

االإفناء .. اإنه  امل�شل�شل 
ال�شهيوا�شتعماري؟.. ويف 

املقابل ان�شحب النظام 
العربي ر�شميا من احلرب 
مع الكيان ال�شهيوين بعد 
ان ان�شحب عمليا بحجة 

اأن احلرب تعطل التنمية 
والتقدم، و جتر امل�شكالت 

مع الدوائر اال�شتعمارية يف 
اأمريكا والغرب.. و هرول 

كثري من النظام العربي نحو 
تل اأبيب الإقامة عالقات 
اأمنية وتطبيع �شيا�شي، 

وانهمك قادة العدو بتقوية 
تر�شانتهم واأجهزتهم و 

باإقامة العالقات مع اإفريقيا 
املجاورة للعرب، فما الذي 
نتج؟.. تدهور عميق يف 

املجتمعات العربية، واأزمات 
داخلية دامية وديون 

ترتاكم وحروب متتالية 
بعناوين خمتلفة.

حرب اإفناء

م�سر وال�سودان والعراق يف خطر
يف  العرب  لإغراق  معركة  مرحلة  كل  ويف   
تغادر  ل  القاعدة  وكاأن  امل�ستمر..  النزف 
�ساحاتنا: اإن التخلي عن الإعداد وال�ستعداد 
يورث الذل واملهانة.. ول�سبب له اأ�رساره تقع 
بلدان امل�رسق العربي يف و�سع حرج دوما، 
منابع  فهاهي  وقدرتها  يقظتها  ي�ستدعي 
الأنهر التي تروي عط�سها وت�سقي اأر�سها بيد 
ون الطرف حينا وينتبهون  اأقوام اآخرين يغ�سّ
لي�ستخدموه  اآخر  حينا  باأيديهم  ما  خلطورة 
لبتزاز العرب و خنقهم.. لكن يبدو اأننا اليوم 
لي�ست  اإنها  الإطالق..  على  الأخطر  نواجه 
املياه  وا�ستخدام  بل  املياه  حرب  فقط 
�سبقها  ما  كل  اأن  لنكت�سف  و  اإفناء  ك�سالح 
وال�سودان  م�رس  خطرا..  اقل  حروب  من 
املدعومة  الإثيوبية  ال�سيا�سة  حتدي  اأمام 
اأما  و  اإفنائهما،  او  لتعطي�سهما  �سهيونيا 
بع�ض  جماري  حتول  اإيران  فاأمامه  العراق 
�ستواجه  هل  دجلة  يف  ت�سب  التي  الروافد 
م�رس �سغوط  اإ�رسائيل التي حتاول تركيعها 
�سيناء  عرب  ال�سالم”  “ترعة  باإمداد  للقبول 
مقابل وقف دعمها لإثيوبيا اآم اأن املطلوب 
اأخطر؟ وهل جتف دجلة فيفر العراقيون من 

بالدهم؟ 

�شّد النه�شة:   
هناك خطرا  بان  موؤخرا  ال�سودان  اعرتفت 
على حقها املائي يف حال ت�سغيل البحرية يف 
�سد النه�سة وبهذا يقرتب موقف اخلرطوم 
من القاهرة بعد الإح�سا�ض بان ادي�ض ابابا 
دومنا  البحرية  بتعبئة  خطتها  يف  �سائرة 
اكرتاث مبوقف اخلرطوم او القاهرة واأنها ل 
الدولية  والو�ساطات  املبادرات  بكل  تكرتث 
.. على بُعد 30 كم �رسق احلدود ال�سودانية 
يُبنى �سد النه�سة الإثيوبي، وقد مت اختياره 
لعتبارات جغرافية وجيولوجية واقت�سادية، 
وهذا املكان على النيل الأزرق الذي ي�ساهم 
اإىل  القادمة  املياه  حجم  من   %  80 بنحو 
اأن يحجز خلفه 74.4  املتوقع  م�رس، ومن 
مليار مرت مكعب من املياه،  اأي نحو ن�سف 
يف  العايل  ال�سد  لبحرية  التخزينية  ال�سعة 
من  املائي  املخزون  نقل  يعني  م�رس، مما 
الإثيوبية،  اله�سبة  اإىل  نا�رس  بحرية  اأمام 
مل�رس  املائية  الحتياجات  يف  �سيوؤثر  مما 
نا�رس  لبحرية  التخزينية  ال�سعة  بانخفا�ض 

اىل الن�سف. 
ال�سلبية على م�رس  الآثار   وهناك عدٌد من 
نهر  تدفق  �سيتوقف  فمبا�رسة  وال�سودان؛ 
وذلك  ال�سّد  ميتلئ  حتى  م�رس  اإىل  النيل 
خالل عام كامل، كما اأن له تاأثريا �سلبيا على 
ال�سودان الذي �سوف يُحرم من الطمي مثلما 
الرتبة  وتتدهور  الآن  م�رس  يف  احلال  هو 
فيه، كما اأن موقع ال�سد احلايل بالقرب من 
الأخدود الإفريقي العظيم الن�سيط تكتونياً، 
ملء  فمع  ماحقا  م�ستقبليا  خطرا  ميثل 
بحرية ال�سد املقرتحة “2375 كم2 ” �سوف 
ين�ساأ عن ذلك �سغط هائل على قاع البحرية، 
الأمر الذي يهدد بحدوث زلزل رهيبة تت�سبب 
مبنتهى  معناه  ذلك  فاإن  ال�سد،  انهيار  يف 
�ساحق  ودمار  اإثيوبيا  تاأثر  عدم  الب�ساطة 
انه  يت�سح  وهكذا  وم�رس.  ال�سودان  لدولتي 
اأو  يف حالة امل�سا�ض ب�سد النه�سة الثيوبي 
بب�ساطه  ذلك  يعنى  كان  �سبب  لأي  انهياره 
العايل  ال�سد  ،فج�سد  العايل  ال�سد  انهيار 
لن يتحمل �سغط املياه املفاجئ الناجت عن 
انهيار �سد النه�سة، فت�سبح الكارثة بالن�سبة 
مل�رس  كارثتني. ويقول خرباء ومتخ�س�سون 

انهيار  فاإن  ب�سيطة،  ح�سابات  باأجراء  انه 
�سد النه�سة وال�سد العايل يف اآن واحد يعنى 
غرق الكتلة ال�سكانية يف �سعيد ودلتا م�رس 

بالكامل وفناء اأكرث من 70 مليون  �سخ�ض!
نحو  للتحرك  اإثيوبيا  دفع  من  هناك  ان 
انه  اأخرى؛  �سدود  و�ستة  النه�سة  �سد  بناء 
القرو�ض  توفري  يتم  حيث  ال�سهيوين  الكيان 
اعتبار  على  امل�ساريع  لهذه  وال�ست�سارات 
اأن ذلك من �ساأنه ت�سكيل �سغط ا�سرتاتيجي 
يطرح  عندما  ل�سيما  م�رس  على  دائم 
اإثيوبيا اذا  مو�سوع بيع املياه لإ�رسائيل من 

رف�ست م�رس تزويد اإ�رسائيل بها.
جلعل  فعله  ينبغي  ما  هناك  كان  بالتاأكيد   
ال�سدود  اإقامة  على  الإثيوبي  الإ�رسار 
وا�ستكمالها اأمرا �سعيفا فيما لو قامت الدول 
وال�سودان  م�رس  ل�سيما  املعنية،  العربية 
من  بالتن�سيق  الإفريقي،  والقرن  وال�سومال 
اجل اأمن قومي واإقليمي م�سرتك ولإحداث 
وال�سهيوين  الغربي  النفوذ  �سد  توازن 
الق�سية  مب�ساندة  واملبادرة  اإثيوبيا،  يف 
ال�سومالية لتحرير اأغادين من اإثيوبيا، وهي 
فيها  ويعي�ض  اإثيوبيا  ن�سف  متثل  منطقة 
وهذا  �ُسنَّة”،  م�سلمون  “عرب  �سوماليون 
الغربي  ال�سهيوين  املخطط  ب�سد  �سيقوم 
اإثيوبيا.. ويفر�ض حتديات حقيقية على  يف 

ادي�ض ابابا.
اإقامة  لتي�سري  اإمكانية  هناك  ان  كما 
اأعايل النيل لتوفري م�سادر مياه  م�رسوعات 
نحو  والتوّجه  الحتياجات  تغطى  اأخرى 
فاإذا  النيل،  لنهر  ال�ستوائية  املنابع  تنمية 
عا اأن يحرم م�رس من  كان �سد النه�سة متوَقّ
10 اإىل 15 مليار مرت مكعب من املياه، فاإذا 
مت تنفيذ م�رسوعات اأعايل النيل ال�ستوائية 
�سوف يزيد الإيراد املائي عند اأ�سوان بـ12 

مليار مرت مكعب.
ورغم ان الوقت قد فات يف �رسب من�ساآت 
ال�سد وتفجريه كما كانت م�رس قدميا تهدد 
فان �سغوطا حقيقية يجب ممار�ستها، لكي 
للبلدين  ال�رسورية  املائية  احل�سة  ت�سمن 
اأمام حتمية  العربيني .. ان ال�سودان وم�رس 
والتكامل  والتعاون  ال�سرتاتيجي  التحالف 
ينتبه  فهل  حمدقة،  اأخطار  ملواجهة 

ال�سيا�سيون اإىل ذلك؟ 

خنق العراق:
ت�سكل مياه الأنهار املمتدة من تركيا واإيران 
املائية،  العراق  موارد  من  املائة  يف   70
بداأت تركيا بت�سغيل �سد اإلي�سو الذي انتهت 
الثاين 2018، مما  يناير/كانون  بنائه يف  من 
عّجل من انخفا�ض من�سوب املياه اىل ن�سف 
الكمية، وو�سع العراق اأمام م�سكلة حقيقية، 
بتحويل  اإيران  قامت  اأن  بعد  خ�سو�ساً 
اأ�سل 45 كانت تتدفق  جمرى 43 رافداً من 
العراق وت�سب يف نهر دجلة يف مناطق  اإىل 
ت�ساهم  كانت  وكرد�ستان.التي  بغداد  �سمال 
اإقليم  وقالت حكومة  باملياه  العراق  بتزويد 
جمرى  غريت   « اإيران  اإن  العراق  كرد�ستان 
�سدود  ثالثة  واأقامت  بالكامل  الكارون  نهر 
هذان  كان  بعدما  الكرخة  نهر  على  كبرية 
ملياه  رئي�سني  م�سدرين  ميثالن  النهران 
تدفق  اأن  واأكدت  ككل«.  والعراق  الإقليم 
املياه توقف كلياً، ويعد الزاب ال�سغري اأحد 
اأهم الروافد اخلم�سة الرئي�سية لنهر »دجلة«. 

و�سيعجل من جفاف الإقليم 
تتوقع املوؤ�رسات املائية العاملية، واأبرزها 
»موؤ�رس الإجهاد املائي«، ان العراق �سيكون 

ي�سل  ولن   ،2040 بحدود  انهار  بال  اأر�سا 
يف  النهائي  امل�سب  اإىل  العظيمان  النهران 
�ستكون   )2025( اأعوام  ثمانية  وبعد  البحر، 
يف  جداً  وا�سحة  ال�سديد  اجلفاف  مالمح 
الفرات  لنهر  ُكلي  جفاف  مع  العراق  عموم 
جمرد  اإىل  دجلة  وحتول  اجلنوب،  باجتاه 

جمرى مائي �سغري حمدود املوارد. 
العراق  خ�رس  الأخرية  الع�رس  ال�سنوات  يف   
املتدفقة  املياه  من  املائة  يف   80 نحو 
واملياه  الزراعة  للجنة  وفقاً  اإيران  من  اإليه 
اأهم  م�سار  غرّيت  ان  بعد  العراقية  النيابية 
ان  بعد  و«الكارون«،  »الوند«  هما  رافدين 
املياه  من  مليار مرت مكعب  بـ14  يدفع  كان 
العذبة �سنويا يف �سط العرب، ما ا�رّس كثرياً 
الب�رسة  يف  الوا�سعة  الزراعية  بامل�ساحات 
اقرت   2011 العام  ويف  دياىل  و  وا�سط  و 
لبناء 152 �سد،  الإيرانية م�رسوعاً  احلكومة 
الداخلة  املياه  و«ا�ستنقاذ«  للتحكم  بع�سها 
اىل العراق. وي�سري النائب الكردي املعار�ض 
احلكومة  ان  التغيري«(  )»حركة  بكر  اأمني 
اأكملت بناء �سد »كولكه �رسد�ست«  الإيرانية 
 ،2017 نهاية  مع  اأرا�سيها  يف  الزاب  على 
م3،  مليون   800 اىل  ت�سل  تخزينية  بقدرة 
ف�ساًل عن م�رسوع اآخر لإحياء بحرية »وّرنة« 
اجلافة من خالل حتويل مياه الزاب ال�سغري 
على  �سخمة  �سدود   3 لبناء  وتخطط  اإليها 

روافد اأخرى.
التي  الوثيقة  العالقات  من  الرغم  وعلى 
بطهران،  اجلديدة  العراقية  ال�سلطة  تربط 
للم�سالح  وزناً  تقيم  ل  الأخرية  ان  اإّل 
يجري  ما  ذلك  على  وكمثال  العراقية. 
امللوحة  لن�سبة  رفع  من  اجلنوبية  للمناطق 
اإيران ملياه البزل املاحلة اىل  جّراء حتويل 
ب�سدة  طهران  وتعار�ض  العراقية.  الأرا�سي 
اإقامة م�رسوع »ناظم �سط العرب« امل�سمم 
مرتفعة  عذبة  مياه  منا�سيب  على  للحفاظ 
الل�سان  ومنع  امللوحة،  لتقليل  ال�سط  يف 
اىل  ال�سعود  من  البحر  من  القادم  امللحي 
جمرى  على  واأبقت  الب�رسة.  �سمال  مناطق 
منها  ي�سل  10م3/ثا  بتدفق  ي�سمح  �سغري 
نهر خانقني مرت مكعب واحد/ثا  اىل  فعلياً 
 700 نحو  وتعر�ض  الزراعة  فتوقفت  فقط، 
جمل�ض  وبح�سب  اجلفاف.  اىل  ن�سمة  األف 
مزارع   1000 تخ�رس  املحافظة  فان  دياىل، 
دومن  و3000  قرية   50 من  »اأكرث  اأن  �سنوياً. 
باأ�رسار  منيت  خانقني  مدينة  ب�ساتني  من 
كبرية نتيجة لتجفيف النهر«، وو�سح املركز 
اإن  الربيطاين  التنموية  للدرا�سات  العاملي 
الوند،  مياه  من  باملائة   60 ت�ستعمر  »اإيران 
اخل�سبة،  الأرا�سي  تدمري  يف  ت�سبب  ما 
الزراعي  الإنتاج  وتراجع  الأهايل  وهجرة 
بن�سب كبرية و�سلت اإىل 80 يف املائة مع ترٍد 

كبري يف جودتها«.
احللوة،  املياه  بحجب  اإيران  تكتف  مل 
مياه  لدفع  اجلافة  الروافد  فا�ستخدمت 
العراقية.  الأرا�سي  باجتاه  املاحلة  البزل 
جزءاً  غمرت  ال�سارة  املياه  تلك  اأن  حتى 
العراق  بني  احلدودي  ال�رسيط  من  كبرياً 
خمافر  فيها  مبا  الب�رسة،  عند  واإيران 
اىل  النكفاء  اىل  ا�سطرها  ما  حدودية، 
العمق العراقي هرباً من الأذى ومن في�سان 
الب�رسة  بغزو  املالح  ال�سيل  وهدد  حمتمل. 
والت�سحر  امللوحة  من  اأ�سال  تعاين  التي 
وتقل�ض الأرا�سي الزراعية والتلوث النفطي 

وزيادة ال�رسطانات.
الإيرانيني  اأداء  عراقيون  برملانيون  وانتقد 

بُنيتها  وتدمري  العراقية  البيئة  تلويث  يف 
تتعمد  طهران  اأن  اإىل  الزراعية،واأ�ساروا 
»اإغالق الكارون وفتح ال�سيل املالح للمبازل 
نحو اأرا�سينا )...(. ن�سبة امللوحة الآن باتت 
8000 جزء لكل مليون ليرت مبنطقة �سيحان 
الن�سبة  فيما  والنخيل،  بالب�ساتني  ال�سهرية 
مبركز املدينة 3000 جزء، ويف كلتا احلالتني 
بكثري«.  الطبيعي  املعدل  تتجاوز  الن�سبة 
فاإن  الب�رسة  زراعة  »مديرية  لبيان  ووفقاً 
كبرية  اأ�رساراً  اأحلق  الإيراين  امللحي  املد 
باملناطق قرب �سط العرب بعمق 100 كلم. 
الرتكيز  فاإن  الب�رسة  ماء  مدير  وبح�سب 
مياه   + )البحر  امل�سدر  من  القادم  امللحي 
البزل الإيرانية( زاد ب�سكل خميف بدءاً من 
املياه  تناق�ض  واأدى   ..2017 /يوليو  متوز 
العذبة يف الب�رسة اىل �سعود الل�سان امللحي 
الإيرانية،  املبازل  ومياه  البحر  من  القادم 
وو�سوله اىل اأعماق غري متوقعة عند ناحية 
العكيكة يف حمافظة ذي قار، بن�سبة ملوحة 

.ppmm 5500 بلغت
ولقد اأدى �سح املوارد املائية خالل الأعوام 
الع�سائر  بني  وت�ساحن  توتر  اىل   الفائتة 
بال�سالح ل�سمان ح�سة مائية لري اأرا�سيها. 
ع�رسات  �سجلت   ،2017 العام  وخالل 
يف  الزراعية  الع�سائر  بني  اليومية  احلوادث 
او بني املحافظات  الوحدة الإدارية،  نطاق 
يف  »الإ�سالح«  ناحية  و�سجلت  املتجاورة. 
من  الأخري  الربع  خالل  لوحدها  قار  ذي 
بني   م�سلحاً  ا�ستباكاً   20 نحو  الفائت  العام 
الع�سائر ب�سبب �سحة املياه. وتقول ال�رسطة 
بن�سبة 40 يف املائة  زاد  ان معدل اجلرمية 
يف ريف املحافظة نتيجة تدهور الزراعة.. 
مي�سان  يف  الهوار  م�ساحة  تقل�ست  وقد 
كم   1733 اأ�سل  من  فقط  مربع  كلم   35 اىل 
�سنوياً  الهوار  اإدامة  مربعا، وحتتاج عملية 
اىل 16 مليار م3. ومل ي�ستطع العراق حتقيق 
اأي اكتفاٍء ذاتٍي يف حم�سولته الإ�سرتاتيجية 
)القمح، ال�سعري، الأرز، الذرة( فيما تقل�ست 
كبري.  نحو  على  والنخيل  القطن  زراعتي 
ويقول احتاد اجلمعيات الفالحية اأن م�ساحة 
زراعة الأرز تراجعت اىل 40 يف املائة وباتت 
توجد يف اأرا�ض حمدودة وباإنتاجية �سعيفة، 

ول ت�سد ربع احلاجة املحلية �سنوياً، 

اخلروج من الفو�شى:
املخطط  اأمام  احل�سنة  النوايا  تنفع  ل 
القا�سي بتعطي�ض الأمة واإفنائها، وان العجز 
الأخطار  مواجهة  عن  الر�سمي  العربي 
املحدقة بالعرب هو اجل�رس الذي تعرب عليه 
القول  نافلة  ومن  الإجرامية،  املخططات 
اآخر  بلدا عربيا دون  اإن املوؤامرة ل تخ�ض 
جند  مل�رس  ا�ستهداف  من  نراه  ما  اإن  بل 
اأو  اأو اجلزائر  اأو �سورية  �سبيهه �سد الأردن 
مزيد  م�سيعة  العبث  فمن  لذلك  ال�سودان.. 
حلماية  عميقة  تفاهمات  دون   الوقت  من 
وعدم  بعبثنا  �سيعنا  اأن  فبعد  القومي  اآمننا 
والقد�ض  فل�سطني  بامل�سئولية  اإح�سا�سنا 
ثرواتنا  و�سيعنا  املجتمعي  �سلمنا  و�سيعنا 
وجودي..  خطر  اأمام  نحن  فها  ال�سخمة 
يف  الوقت  اإ�ساعة  العبث  من  و�سيكون 
غري  يف  قوى  وا�ستعرا�ض  بينية  تناحرات 
و�ستعي�ض  خطري  حتد  اأمام  نحن  حملها.. 
يف  اجليل  هذا  ي�سنعه  ما  القادمة  الأجيال 
نقطة  اإىل  و�سلنا  ولعلنا  املرحلة..   هذه 
الكبري..  وال�ستفزاز  احلقيقي  ال�ستنها�ض 

واهلل غالب على اأمره.

24 �ساعة

بقلم: �شالح عو�س
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عي�شة ق.

وزارة  قطاع  �شهد  ال�شدد،  هذا  يف 
ال�شباب والريا�شة تغيريا جزئيا من 
نور  خدمات  عن  اال�شتغناء  خالل 
الدين مر�شلي وا�شتبعاده من ت�شكيلة 
وزير  من�شب  �شغل  بعدما  احلكومة 
النخبة على  منتدب مكلف بريا�شة 
اإثر  اأ�شهر  �شتة  يقارب  ما  مدار 

االإعالن عن احلكومة اجلديدة �شهر 
التعديالت  لكن  املنق�شي،  جانفي 
مهامه  انتهاء  عرفت  اجلديدة 
ال�شابقة  ببطلة اجليدو  وا�شتخالفه 
�شليمة �شواكري التي �شبق ان ارتبط 
ا�شمها يف وقت �شابق ب�شغل حقيبة 
ان  قبل  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة 
عر  اجلديد  احلكومة  ت�شكي  تلج 
املنتدبة  الوزارة  بحقيبة  تكليفها 

وامل�شتحدثة خالل التعديل ال�شابق 
النخبة  بريا�شيي  التكفل  من خالل 
والتح�شري  متابعتهم  على  والعمل 
الريا�شية  املواعيد  ملختلف 
الدولية التي تنتظر ريا�شيينا خالل 
الفرتة املقبلة، خا�شة اإذا علمنا اأن 
اجلزائر �شوف تكون على موعد مع 
بحر األعاب املتو�شط مبدينة وهران 

واالألعاب االأوملبية بطوكيو.

القارية  البطلة  على  االعتماد  ياأتي 
للخربة  بالنظر  اجليدو  ريا�شة  يف 
امل�شتويني  على  متلكها  التي 
القاري، الدويل واالأوملبي  املحلي، 
وهي التي �شاركت يف عدة مناف�شات 
خارج الوطن وتوجت بطلة الإفريقيا 
واحتلت  كغ   52 من  اأقل  وزن  يف 
وهي  اأوملبيا،  اخلام�س  املركز 
املعايري التي تعمل ال�شلطات العليا 

خدمة  توظيفها  على  بالدنا  يف 
اأجل ا�شتغالل  لل�شباب ال�شاعد من 
خربة امليدان التي متلكها �شواكري 
الريا�شة  بريق  الإعادة  وا�شتعمالها 
الدولية  ال�شاحة  على  اجلزائرية 

خالل امل�شتقبل القريب.
رئي�س  جدد  الوقت  طات  ويف 
�شيد  الوزير  يف  الثقة  اجلمهورية 
علي خالدي على راأ�س وزارة ال�شباب 

ذلك  من  النقي�س  على  والريا�شة، 
من�شب  �رسيعا  غادر  مر�شلي  فاإن 
الوزارة املنتدبة وهو الذي مل يرتك 
اأثرا كبريا منذ توليه له خا�شة واأن 
وباء  انت�شار  مع  تزامنت  الفرتة 
غلق  العليا  ال�شلطات  وقرار  كورونا 
التي  اخلطوة  الريا�شية،  املن�شاآت 
النخبة  ريا�شيي  حت�شريات  عطلت 

املتاأهلني اإىل االأوملبياد املقبل.

�شمل التغيري احلكومي اجلزئي الذي اأحدثه اأول ام�س رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون قطاع وزارة ال�شباب 
والريا�شة الذي �شهد تعيني البطلة الوطنية والقارية ال�شابقة �شليمة �شواكري يف من�شب وزيرة منتدبة مكلفة 

بريا�شة النخبة خلفا للبطل العاملي والأوملبي نور الدين مر�شلي، اأين ك�شفت رئا�شة اجلمهورية يف بيان لها �شهرة اول 
اأم�س عن اأبرز التغيريات التي �شهدتها ت�شكيلة احلكومة ويوا�شل عبد العزيز جراد قيادتها بعدما مت جتديد الثقة 

فيه مبن�شب وزير اأول

اإدارة عا�شور جلول تندد بخطوة عليق

العبو احتاد العا�ضمة يوقعون بروتوكول 
تخفي�ض 25% من االأجور

عن  العا�شمة  احتاد  نادي  اإدارة  اأعلنت 
العبيها  مع  نهائي  اتفاق  اإىل  تو�شلها 
االجتماع  بعد  الرواتب،  تخفي�س  ب�شاأن 
الذي جمع رئي�س جمل�س االإدارة عا�شور 
اأول  ح�رسوا  الذين  بالالعبني  جلول 
ببولوغني  اإىل ملعب عمر حمادي  اأم�س 
وكان لهم لقاء مع امل�شولني على النادي 
ح�شور  يف  االجتماع  وجرى  العا�شمي، 
هادي  الغاين  عبد  العام  املدير  من  كل 
ح�شينة،  كمال  االإدارة  جمل�س  وع�شو 
زغدود،  منري  واملدرب  العيدوين  طارق 
على  االتفاق  اإىل  االجتماع  خل�س  اين 
لالعبني  ال�شهرية  االجور  تخفي�س 
الن�شاط  توقف  25 % خالل فرتة  بن�شبة 
احلجر  عن  االإعالن  منذ  الكروي، 
ال�شحي منت�شف �شهر مار�س املن�رسم 
اخل�شم  وهو  كورونا  وباء  انت�شار  ب�شبب 
الذي �شيتوا�شل طيلة التوقف عن اللعب، 
حيث مل يرتدد رفقاء الالعب ربيع مفتاح 
يف املوافقة على حتمل امل�شوؤولية من 

جهتهم، والوقوف بجانب النادي يف ظل 
بها  مير  التي  ال�شعبة  املالية  الظروف 
مثلما هو االأمر لبقية االأندية يف البطولة 
الوطنية منذ تعليق املناف�شات الكروية، 
ووقع الالعبون ب�شكل منفرد على وثيقة 
التخفي�س يف االأجور، والتي ت�شمن لهم 
اأجورهم  جميع  على  احل�شول  اأي�شا 

ال�شهرية التي يدينون بها لالإدارة.
االحتاد  اإدارة  نّددت  منف�شل،  �شياق  يف 

النادي  التي قام بها رئي�س  من اخلطوة 
الهاوي �شعيد عليق عرب القيام مبحاولة 
عرب  للفريق  البنكي  الر�شيد  جتميد 
يف  االإ�رسار  ب�شبب  ق�شائي  حم�رس 
�شنتيم  ملياري  تعوي�س  على  احل�شول 
العدالة  يف  املرفوعة  الق�شية  �شمن 
حداد،  علي  ال�شابق  املالك  عهدة  منذ 
يف  جلول  عا�شور  اإدارة  اأو�شحت  حيث 
بيان ر�شمي انها ت�شدت لالإجراءات غري 
القانونية التي ي�شعى اإليها عليق والهدف 
منها الت�شوي�س على العمل الذي تقوم به 
الفريق وا�شتعادة  اإعادة هيكلة  اأجل  من 
اأوقفت  العدالة  اأن  خا�شة  االأجماد، 
جل�شة  خالل  املايل  التعوي�س  تنفيذ 
طعن  بعد  اجلاري  جوان  �شهر  منت�شف 
االإدارة احلالية يف احلكم وتنتظر اإعالن 
العا�شمة  ق�شاء  جمل�س  عرب  احلكم 
خالل جل�شة مربجمة يف الثامن جويلية 

املقبل.
عي�شة ق.

ك�شف اإعجابه بالعب اخل�شر بن نا�شر

عادل بلخ�ضر العب �ضاعد ومدافع واعد يعد بالكثري
بها  مّرت  التي  الع�شيبة  الظروف  رغم 
التي  القدم  لكرة  احلجل  عني  مدر�شة 
ّظلت  اأنها  اإاّل  كبارا،  العبني  اأجنبت 
متميزة بقدراتها اخلارقة على االحتفاظ 
عامل  يف  املتوارثة  وفنونها  باأ�شالتها 
ال�شاحرة امل�شتديرة، ونحن كع�شاق لتلك 
اللعبة الراقية حمظوظون �شنوياً مبتابعتنا 
الرائعة  املواهب  من  العديد  لربوز 
كرة  يف  باهر  م�شتقبل  لها  التي  ال�شابة 
القدم  احلجيلية، منها �شطوع ا�شم عادل 
بلخ�رس يعترب حالياً من اأف�شل املدافعني 
النا�شط  احلجل  عني  وفاق  �شفوف  يف 
باتنة اجلهوية،  لرابطة  الثاين  يف اجلهوي 
يوم  بعد  يوما  وجوده  اأثبت  �شاب  مدافع 
مقدرته  بف�شل  الفريق  مباريات  خالل 
البدنية واملهارية، اإ�شافة اإىل اأدائه الذي 

البدين  واالندفاع  القوي  باحل�شور  يّت�شم 
عندما  خا�شة   ، املوفقة  والتدخالت 
ورزانته  بهدوئه  املهاجمني  ينهك �رسعة 
يعترب  ال�شاب  املدافع  �شنه،  �شغر  رغم 
اإ�شافة حقيقية للوفاق الريا�شي خا�شة اأّن 
الاّلعب �شغري ال�شن وميلك مقومات بدنية 
املواهب  اأحد  ويعّد  للغاية  جيدة  وفنية 
ال�شابة، وي�شع عليه الوفاق احلجيلي اآماال 
قوة  يف  زيادة  وجوده  يكون  اأن  يف  كبرية 
خط دفاع الفريق الذي يالحق املت�شدر 
 3 بينهما  والفارق  الدوري  �شدارة  على 
املدافع  واحدة،  مقابلة  بناق�س  نقاط 
واأثبت  جيدة  م�شتويات  قّدم  ال�شاعد 
للت�شجيع  فقط  يحتاج  واعد  مدافع  اأنه 
واملزيد من الفر�س الإثبات وجوده. عادل 
 2001 12 جانفي  بتاريخ  املولود  بلخ�رس 

تدرج عرب كّل االأ�شناف والفئات العمرية 
لفريق الوفاق ومّتت ترقيته يف الكثري من 
املّرات العب ومدافع تزداد موهبته يوما 
بعد يوم ن�شوجا ، فهو العب ميلك قدرات 
الناجح  الالعب  مبوا�شفات  وبدنية  فنية 
طموحه  حول  ك�شف  عادل  الالعب   ،
امل�شتقبلي بالقول: »طموحي اأبنيه خطوة 
اأ�شعى  حيث  ذلك،  اأتعجل يف  وال  بخطوة 
بات  التي  جيدة،  بطولة  يف  اللعب  اإىل 
طموح،  العب  الأي  رائعا  متنف�شا  ت�شكل 
وهي خطوة اأوىل �شوب احللم االأول يل ، 
اأ�شل  واأن  ذك،  اهلل يف  يوفقني  اأن  اأمتنى 
ملا اأريد«، وعن العبه املف�شل ك�شف: »اأنا 
معجب بالعب املنتخب الوطني بن نا�رس 

ا�شماعيل«.
خل�شر . بن يو�شف

ال�شفري ال�شيني يتعّهد خلالدي بت�شليم امل�شاريع يف املوعد

تاأجيل ا�ضتالم مالعب براقي 
الدويرة ووهران اإىل 2021

التزمت ال�شني بت�شليم اجلزائر 3 مالعب 
ا�شتعداًدا  املحددة؛  االآجال  يف  جديدة 
املهمة  الدولية  الريا�شية  لالأحداث 
عام  يف  خا�شة  بالدنا  �شت�شت�شيفها  التي 
والريا�شة  ال�شباب  وزير  والتقى   ،2022
اأم�س  اأول  خالدي  علي  �شيد  اجلزائري 
ليه  باجلزائر  ال�شيني  ال�شفري  الثالثاء مع 
ليانه، وا�شتعر�س معه واقع واآفاق التعاون 
ال�شباب  جمال  يف  البلدين  بني  الثنائي 
خالدي  اإَنّ  للوزارة  بيان  وقال  والريا�شة، 
وليانه تبادال وجهات نظرهما حول ال�شبل 
والو�شائل الكفيلة بتعزيز م�شاركة �رسكات 
يف  الريا�شية  املن�شاآت  اإجناز  يف  ال�شني 
ملعبي  م�شاريع  مقدمتها  ويف  اجلزائر، 
العا�شمة،  اجلزائر  يف  والدويرة  براقي 

وملعب بري اجلري مبدينة وهران.
واأو�شح امل�شدر ذاته، اأنه مت االتفاق على 
الطرفني  بني  امل�شرتك  التن�شيق  تعزيز 
امل�شاريع  هذه  ت�شليم  �شمان  اأجل  من 
لالأحداث  حت�شبا  املحددة،  االآجال  يف 
الريا�شية الدولية املهمة التي �شتحت�شنها 
االألعاب  بدورة  االأمر  ويتعلق  اجلزائر، 
وبطولة  وهران،  مدينة  يف  املتو�شطية 
لكرة  املحليني  لالعبني  لالأمم  اأفريقيا 
القدم »ال�شان« املقررتني عام 2022، وكان 
يفرت�س اأن ت�شتلم اجلزائر هذه املالعب 
الثالثة قبل نهاية العام احلايل بح�شب ما 
يعلن  اأن  قبل  احلكومة،  خمطط  ت�شمنه 
وزير ال�شباب والريا�شة اإرجاء املوعد اإىل 

عام 2021.

غاتوزو ي�شيد بالظهري الأي�شر للخ�شر ويوؤكد 
تواجده �شمن ح�شاباته

غوالم يعود اإىل امليادين بتمريرة 
حا�ضمة

فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب  �شجل 
بعد  امليادين  اإىل  موفقة  عودة  غوالم 
غياب طويل دام ثمانية ا�شهر كاملة، ويف 
هذا ال�شدد دخل الظهري االأي�رس للمنتخب 
فريقه  مقابلة  خالل  احتياطيا  الوطني 
امل�شيف  اأمام  القواعد  خارج  نابويل 
اأول  �شهرة  جرت  التي  فريونا  هيال�س 
دوري  من   27 اجلولة  حل�شاب  ام�س 
يف  �شاهم  اأين  االيطالية،  االأوىل  الدرجة 
بعيدا  رفقاءه  به  عاد  الذي  الثمني  الفوز 
امليدان  ار�شية  دخل  بعدما  الديار  عن 
كان  التي  املواجهة  من   67 الدقيقة  يف 
خاللها  متقدما  االيطايل  اجلنوب  ناي 
اأن مينح كرة حا�شمة  قبل  بهدف نظيف، 
جاء منها الهدف الثاين لفريقه من خالل 
االأمين  الرواق  من  ركنية  بت�شديد  قيامه 
القائم  كان يف  الذي  لوزانو  زميله  وجدت 

الثاين واأدخل الكرة براأ�شية اإىل ال�شباك.
ايتيان  �شانت  نادي  خريج  عودة  متر  ومل 
بعجما  الكرام،  اللعب مرور  اإىل  الفرن�شي 

النجم  مدربه  طرف  االإ�شادة  تلقى 
يف  ك�شف  الذي  غاتوزو  ال�شابق  االيطايل 
اأنه  �شبورت  �شكاي  قناة  مع  ت�رسيحات 
يجعله  التدريبات،  يف  كبريا  عمال  يقدم 
التي  الفنية  العرو�س  عرب  بالتاألق  �شعيد 
قدمها اأمام هيال�س فريونا، وا�شتطرد اأن 
عائق الالعب حاليا جاهزيته البدنية لكنه 
حت�شبا  ح�شاباته  �شمن  يدخل  اأنه  �شدد 

للمواعيد الكروية املقبلة.

على اإثر التعديل احلكومي اجلزئي الذي اأعلنه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون

�ضواكري وزيرة منتدبة مكلفة بريا�ضة 
النخبة ومر�ضلي يغادر احلكومة

مر�شل مل يعّمر اأكرث من 6 اأ�شهر يف احلكومة

عي�شة ق.

ق.ر.
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تقرير : اإعالم الأ�سرى

مرت �شاعة ون�شف وهي مل تتذوق �شيئا 
الذي  عمر  تنتظر  بقيت  الطعام؛  من 
تاأخر كثريا، هاتفت منزل �شديقه اأيهم 
فاأخربتها والدته باأنه مل يعد كذلك اإىل 
فاأين هما  اأكرب،  بخوف  �شعرت  البيت، 
الكرة  لعب  يحبان  اأنهما  �شحيح  الآن؟ 
عدة  بعد  عادة.  يتاأخران  ل  ولكنهما 
بها  ات�شل  واخلوف  القلق  من  �شاعات 
من  ات�شال  تلقى  اأنه  واأخربها  زوجها 
خمابرات الحتالل تبلغه فيه اأن يتوجه 
اإىل مقابلتها قرب حاجز قلنديا �شمال 
يجتاحها  اخلوف  بداأ  وهنا  القد�س، 
هو  عمر  يكون  اأن  يعقل  فهل  ب�شدة، 
ال�شبب؟ وماذا فعل؟ هل كتب من�شورات 

على �شفحته عرب الفي�شبوك؟
بداأ  الذي  راأ�شها  دقت  كثرية  اأ�شئلة 
تتمكن  ومل  ال�شديد،  بال�شداع  ي�شعر 
اأي �شيء كاملعتاد، بل  يومها من عمل 
"اأين  املوقف،  �شيد  هو  النتظار  كان 
املخابرات  �شابط  �شاأل  عمر؟"  ابنك 

اأعرف..  "ل  والده،  ال�شهيونية 
مع  يلعب  اأو  املنزل  اأنه يف  املفرو�س 
ردة  يرتقب  وهو  اأجاب  اأ�شدقائه"، 
فعل ال�شابط، فهو كذلك ظن اأن عمر 
الفي�شبوك  على  مقاوما  من�شورا  كتب 
وي�شاألون عنه لأنه طفل �شغري.. "حقا 
ل تعرف؟ اأم اأنك تّدعي اجلهل؟"، كرر 
ال�شابط ال�شوؤال، ولكن �شمري الرمياوي 
لدينا"..  "ابنك  يجيب،  ما  يعرف  مل 
قال ال�شابط و�شمت، فات�شعت حدقتا 
عمر  اأن  ذلك  معنى  اأن  وعرف  الوالد 
وملاذا  وكيف  اأين  لكن  اعتقل،  قد 
جمددا.  راأ�شه  تدق  الأ�شئلة  بداأت 
بوح�شية  ال�شابط  قال  قاتل!"  "ابنك 
تفاجاأ  الذي  الرمياوي  من  واقرتب 
"ماذا  يقول،  ما  يدر  ومل  اجلملة  بهذه 
بداأ  به؟"  فعلتم  ماذا  هو؟  اأين  فعل؟ 
لأن  جتتاحه،  وال�شكوك  يرتابه  الذعر 
م�شريه  يكون  الحتالل  ذمة  يف  الذي 
جمهول.. "ابنك طعن م�شتوطنا وقتله 
املفاجاأة  كانت  عليه"،  النار  واأطلقنا 
ال�شخمة التي حطت على �شدر الوالد 

ما  يدر  ومل  وتعرق  تلعثم  كال�شخرة، 
يف  و�رصخ  كر�شيه  من  نه�س  يفعل، 
يف  طفال  قتلتم  "قتلتموه؟  ال�شابط 
اأراه  اأن  اأريد  اأين عمر  الرابعة ع�رصة؟ 
�شامتا  بقي  ال�شابط  لكن  هو؟"..  اأين 
من  طلب  وبعدها  �شفراء،  بابت�شامة 
انتهاء  بعد  الوالد  اإخراج  احلرا�س 

اجلل�شة معه.
ل  متخبطا  املركز  من  �شمري  خرج 
املغلق  هاتفه  فتح  ثم  �شيئا،  يعرف 
واملكاملات  الر�شائل  ع�رصات  ليجد 
اأقارب له ومن زوجته  الفائتة كلها من 
التي غرقت يف دموعها.. و�شله ات�شال 
يخربه  له  قريب  من  حلظتها  يف  اآخر 
برفقة  طعن  عملية  نفذ  عمر  اأن  فيه 
�شديقه اأيهم يف جممع جتاري �شهيوين 
النار عليهما  اإطالق  �رصق رام اهلل ومت 
ف�شقط  قدماه  حتمله  مل  وا�شت�شهدا. 
اأر�شاً وبقي ينادي على عمر حتى اأنهى 
منهك  منزله  اإىل  عاد  �شوته،  البكاء 
اهلل  ت�شبح  جال�شة  زوجته  ليجد  القوى 
تارة  وت�شكت  تارة  تبكي  وت�شتغفره، 

اأخرى.. "عمر �شهيد؟ ل اأ�شدق! اأ�شعر 
وهي  قالت  اأراه"..  اأن  اأريد  حي!  اأنه 
لزوجها  وتوجه كالمها  مت�شح دموعها 
اإىل غرفة عمر وكاأنه  الذي بقي ينظر 
ي�شيعه بعينيه. دقائق قليلة حتى و�شل 
الحتالل،  �شابط  من  اآخر  ات�شال 
واأنه  ي�شت�شهد  مل  عمر  اأن  فيه  اأخربه 
م�شاب بجروح خطرية هو و�شديقه.. 
احلزن  وتبدد  �شاجدين  الوالدان  خر 
اإىل فرح ولكن حالته ال�شحية ما زالت 

جمهولة وقيد القلق والرتقب.

ال�سجن املرير

خاللها  يتمكن  مل  طويلة  اأ�شهر  مرت 
قدميه،  على  الوقوف  من  عمر 
بعد  ن�شفيا  �شلال  كان  فالت�شخي�س 
الظهر  يف  ر�شا�شات  بعدك  اإ�شابته 
اأيهم  �شديقه  اأما  واليدين،  والأرجل 
والبطن  اليد  يف  بر�شا�شات  فاأ�شيب 

وال�شاقني.
يف جل�شة املحاكمة الأوىل اأُح�رص عمر 
فحب�س  متحرك،  كر�شي  على  اإليها 

الوالدان دموعهما الغزيرة التي امتزجت 
مع ذكرياتهما عن طفلهما الذي يحب 
اللعب واحلركة ويكره اجللو�س طويال. 
�شل�شلة حماكمات طويلة خا�شها عمر 
ولكن  له،  تعر�س  متعمد  واإهمال طبي 
�شلبا  كان  �شيء،  كل  فوق  كانت  اإرادته 
ال�شابط  اأمام  ويجل�س  التحقيق  يف 
غري  ثابتة  بكلمات  ويجيب  خوف  دون 
العائلة  كانت  احلني  ذلك  يف  متلعثمة. 
غرفته  عنها،  عمر  غياب  ت�شارع 
كلها حمفوظة  وكتبه وحقيبته  و�رصيره 
ل يحركها اأحد، ومقعده كذلك حا�رص 
على طاولة الطعام وكاأنه يجل�س عليه، 
وتهزمها  اأحيانا  والدته  الدموع  تغلب 
يقول  حالها  ول�شان  اأخرى  اأحيانا  هي 
احلمد هلل فعمر حي يرزق وال�شجن اإىل 
والقوة  الإرادة  من  اأ�شهر  بعد  زوال.. 
ي�شري  واأ�شبح  �شلله  على  عمر  تغلب 
يحب  ل  �شغره  من  فهو  قدميه،  على 
اأن يهزمه اأحد، وكانت املفاجاأة كبرية 
اأنه لن ي�شري على  لل�شجان الذي وعده 
اأخرى  مرة  لينت�رص  جمددا..  قدميه 

لي�س  قا�رص  طفل  على  احلكم  بقوته. 
فاأ�شدر  الحتالل،  لدى  غريبا  �شيئا 
عليه،  عاما   35 ملدة  بال�شجن  حكما 
ولكنهما  والديه  على  �شعبا  وقعها  كان 
لي�س  الأقل  على  فهو  ذلك  حتمال 
موؤبد! عقدت حمكمة الحتالل جل�شة 
كانت  وهناك  احلكم،  على  ا�شتئناف 
تاأمل والدته اأن يخفف احلكم كونه كان 
باحلكم  �شدح  القا�شي  ولكن  قا�رصا، 
طفل  على  موؤبد  عمر..  على  املوؤبد 
ثم  عمره  من  ع�رصة  الرابعة  يف  كان 
وكرب يف  وقهره  لل�شلل  وتعر�س  اأ�شيب 
�شجنه حتى بات �شابا جامعيا، كل ذلك 
دون اأن حتت�شنه والدته لو مرة واحدة. 
يف  اأطفال  نف�شه،  يعيد  التاريخ  وكاأن 
يكبلهم حكم املوؤبد ول عامل  املعتقل 
قوي  عمر  ي�شمع..  عامل  ول  يرى 
فاإنزال  تفتقده،  عائلته  ولكن  و�شلب 
احلكم حقيقة لي�س كما توقعه.. اأخفت 
اأمه دموعها جمددا وخرجت من قاعة 
عمر..  مناديا  ي�رصخ  وقلبها  املحكمة 

الطفل الثائر!
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فل�سطني املحتلة

عمرالرمياوي .. من ق�ص�ص 
الطفولة الثائرة !

اأنهت حت�سري طعام الغداء وو�سعته على الطاولة وجهزت ثالثة �سحون بانتظار عودة اأطفالها من املدر�سة، 
و�سعت كاأ�س املاء قرب �سحن عمر فهي تعرف اأنه يحب �سرب املاء مع الطعام، اأما عالء ووليد فو�سعت لهما الع�سري 

كما يف�سالن. دقائق قليلة حتى رن جر�س الباب يف الوقت املحدد كما كل يوم؛ دخل عالء ووليد وانتظرت قرب 
الباب و�سول عمر، ولكنه مل ياأِت، اأخرجت راأ�سها من الباب ونادت عليه فقد ظنت اأنه تاأخر يف �سعود الدرج؛ ولكن 
عالء قاطع حركاتها حني اأخربها اأنه مل يعد معهما اأ�سال، ق�سعريرة �سرت يف ج�سدها ل�سبب ل تعلمه، فعمر ابنها 
البكر الذي يدر�س يف ال�سف التا�سع غري معتاد على التاأخر ويعود عادة مع �سقيقيه اإىل املنزل يف الوقت املحدد.. 

بداأت تنظر من نوافذ املنزل عله تاأخر مع اأ�سدقائه يف احلديث اأو اللعب ولكنه مل يعد.

لقاُء اأزال ال�صوق واأعاد للروح بهجتها
القد�س- اإعالم الأ�سرى

منذ  فقدتها  التي  روحي  اإيل  "اأعادت 
اأم  الأم  و�شفت  هكذا  اأ�شهر"  خم�س 
بابنتها  لقائها  حني  م�شاعرها  حممد 
نورهان ذات الع�رصين ربيعاً، هذه ال�شابة 
باعتقالها  الحتالل طفولتها  �رصق  التي 
زيارة  تكن  مل  عاماً،   15 �شن  يف  وهي 
الأ�شرية  فيها  اأو�شحت  فقد  عادية، 
اأن  وكيف  لعائلتها  الكبري  ا�شتياقها  عن 
ومدتها  �شجاعة  اإىل  حتولت  طفولتها 
بالعزمية والإ�رصار ملواجهة ظلم زنازين 
الحتالل وجربوته. تقول والدة الأ�شرية 
والتي متكنت  القد�س  من  عواد  نورهان 
�شجون  داخل  ابنتها  زيارة  من  حديثاً 
الحتالل بعد انقطاع ملدة خم�س �شهور 
الروح  ب�شبب جائحة كورونا: لقد عادت 
الزيارة  من  حرمنا  بعدما  ج�شدي  اإىل 
اأي  توفري  وعدم  �شهور،  خم�س  ملدة 
و�شيلة توا�شل معها ملعرفة ما هو حالها، 
وكيف تتعامل اإدارة ال�شجن مع الأ�شريات 
اأي  تتخذ  وهل  كورونا  انت�شار  ظل  يف 
اأم  ت�شيف  حلمايتهم.  وقائية  اإجراءات 
والدموع  نورهان  الأ�شرية  والدة  حممد 

والحتالل  كورونا  تنهار من عينيها:  قد 
�شمح  اأنه  �شمعت  عندما  اأ�رصانا،  يقتل 
بالزيارة �شعرت ب�شعادة ل تو�شف، فكل 
مدى  كان  كم  تعرب  اأن  ل ميكن  الكلمات 
هو  اأمتناه  كنت  ما  فاأكرث  لها،  ا�شتياقنا 
روؤيتها و�شماع �شوتها والطمئنان عليها. 
وت�شيف" اأ�شعب ما قد متر به اأم الأ�شري 
،وتنحرم  الزيارة  موعد  ياأتي  عندما  هو 
ننتظر  فنحن  قلبها،  ينفطر  هنا  منها، 
اأخبار  ملعرفة  ال�شرب  بفارغ  اليوم  هذا 
اأم  تتمالك  اأكبادنا".مل  وفلذات  اأولدنا 

حممد نف�شها عندما بداأت تتحدث عن 
حلظة لقاءها ابنتها اأثناء الزيارة وبداأت 
كالم   " تقول  يرجتف  و�شوتها  بالبكاء 
نورهان كان موؤثراً، كانت تريد اأن تعرف 
زاد  هل  اأبي  كيف  �شاألتني  عنا  �شيء  كل 
وزنه هل بداأت تظهر عليه عالمات الكرب 
فاأنا مل اأراه منذ اأكرث من عام فالحتالل 
مينعه من الزيارة، كيف هو حال اأخواتي 
اإىل  وا�شتقت  كثرياً،  اإليهم  ا�شتقت  لقد 
اأم  تتابع  احلرية.  واإىل  بلدي  واإىل  بيتنا 
بهذه  تتحدث  �شمعتها  اأن  بعد  حممد 

م�شاعري  اأمتكن من �شبط  الطريقة مل 
عيني،  قبل  قلبي  فبكى  بالبكاء  وانهرت 
اأن  اأحاول  زيارة  كل  يف  كنت  اأنني  رغم 

اأكون �شامدة وقوية.

تعب واإرهاق اأثناء الزيارة

وبح�شب والدة الأ�شرية فاإن هذه الزيارة 
كانت متعبة و�شعبة للغاية نتيجة ال�شغط 
الذي ميار�شه الحتالل علينا والإجراءات 
من  الزيارة  "هذه  تقول  يفر�شها  التي 
اأكرث الزيارات التي �شعرت بها بالإرهاق 
لنا  والتعب ال�شديد، نتيجة عدم ال�شماح 
فكل  الزيارة  فرتة  طوال  الكمامة  باإزالة 
عن  تنزيلها  اأو  اأخلعها  اأن  اأحاول  ما 
ياأتي اجلندي  ال�شديد  نتيجة احلر  انفي 
ويهددين باأنه �شوف يطردين اإىل اخلارج، 
حتى  احلرارة،  درجة  قيا�س  واأي�شا 
وقاموا  الكمامة،  ترتدي  كانت  نورهان 
بر�س الزجاج باملعقمات، فلم اأمتكن من 
روؤية وجهها ب�شكل وا�شح. ت�شيف اأي�شاَ 
�شوت الهاتف كان �شعيف جداً فلم اأمتكن 
كانت  والزيارة  جيداً،  �شوتها  �شماع  من 
قبل مدتها 45 دقيقة، فقاموا بتقلي�شها 
غري  الوقت  وهذا  �شاعة،  ن�شف  اإىل 

والطمئنان  ال�شوق  هذا  لإذابة  لنا  كايف 
منذ  نراها  مل  اأننا  وخ�شو�شاً  عليها، 
وقد  حممد  اأم  وتقول  �شهور.  خم�س 
التي  ابت�شمت عندما تذكرت تلك الأيام 
كانت فيها نورهان خارج الأ�رص: خم�س 
�شنوات مرت على اعتقال نورهان ولكنها 
مل تغب يوماً عن ذاكرتنا، فدائما ويف كل 
ذكرياتنا  ون�شرتجع  نتذكرها  لنا  حديثاُ 
متالأ  التي  ابت�شامتها  ونتذكر  اجلميلة، 
وكيف  وحيوية،  روحاً  املنزل  جدران 
كنا عندما نناديها نقول لها يا اأبو �شمرة 
"حتى  وتكمل  ب�رصتها.  �شمار  ل�شدة 
عندما اأنادي على اأبنائي انطق نورهان 
الذي  هو  نورهان  فج�شد  اإرادياً،  ل 
داخل الأ�رص، لكن روحها خارج زنازين 
حممد  اأم  املعتمة".وتقول  ال�شجن 
حتررت  اأ�شرية  اأن  اأ�شمع  مرة  كل  يف 
رقم  عن  اأبحث  ما  �رصعان  الأ�رص  من 
كي  اإليها  والذهاب  معها  للتوا�شل 
هو  وكيف  نورهان  ابنتي  اخبار  اأعرف 
حالها داخل الأ�رص، ويف بع�س الأحيان 
تكون نورهان قد اأر�شلت يل ر�شالة مع 
الأ�شريات. وت�شيف والدة الأ�شرية بنربة 
ر�شائل  حتمل  وهي  احلزين  �شوتها 

وكاأنها  فيها  وتقراأ  نورهان  ابنتها 
املرة الأوىل، عندما ت�شلني ر�شالة من 
مرات  ع�رصة  من  اأكرث  اأقرها  نورهان 
عليها،  خدي  من  تت�شاقط  ودموعي 
وكاأنه  الأ�شبوع  طوال  قراءتها  واأعيد 
اأم  تعانيه  ما  كل  ورغم  الأوىل.  املرة 
نورهان  تنال  باأن  تاأمل  اأنها  اإل  حممد 
والأ�شريات والأ�شبال وكبار ال�شن وجميع 
الأ�رصى حريتهم قريباً. وكانت الأ�شرية 
 ،2015/11/23 بتاريخ  اعتقلت  نورهان 
العا�رص،  ال�شف  كانت طالبة يف  عندما 
وذلك يف �شارع يافا قرب �شوق حمانية 
عمها  ابنة  وبرفقتها  بالقد�س،  يهودا 
ال�شهيدة هديل عواد )14 عاماً( وحتمل 
قوات  واأطلقت  املدر�شية،  حقيبتها 
فا�شت�شهدت  عليهما،  النار  الحتالل 
بالر�شا�س  نورهان  واأ�شيبت  هديل، 
امل�شت�شفى،  اإىل  ونقلها  اعتقالها  ومت 
وبعد تاأجيل حماكمتها ع�رصات املرات 
ومبالغاً  قا�شياً  حكماً  بحقها  اأ�شدرت 
اأعوام   10 ملدة  بال�شجن  يق�شي  فيه 
تنفيذ  يف  بامل�شاركة  اتهمتها  اأن  بعد 
تقبع يف �شجن  الآن  عملية طعن، وهي 

الدامون.



بقلم:  ثامر عبد الغني �سباعنه

املعاملة،  ل�سوء  يتعر�سون  كما 
والإرهاق  والتعذيب،  وال�رضب 
على  يوؤثر  مما  والع�سبي،  النف�سي 
�سلبي.  ب�سكل  ال�سحية  اأو�ساعهم 
من  للأ�رضى  املقدم  الطعام  �سوء 
حيث الكمية والنوعية، وعدم مراعاة 
كما  الغذائية،  قيمته  وتدين   ، نظافته 
للأ�رضى  الغذائية  ال�رضوط  تراعى  ل 
بال�سغط،  وامل�سابني  املر�سى 
ما  ،وغالبا  ال�سكري  اأو  القلب،  اأو 
للأكل،  �سالح  غري  الطعام  يكون 
على  للعتماد  الأ�رضى  ي�سطر  مما 
غذائية  مواد  �رضاء  وعلى  عائلتهم، 
على   ،) ال�سجن  )دكان  الكانتني  من 
املادية.  اأحوالهم  �سعوبة  من  الرغم 
يف  التاأخري  ال�سجون  م�سلحة  تتعمد 
ال�سخ�سية،  العناية  م�ستلزمات  تاأمني 
الأ�رضى  بع�ض  اأن  لدرجة  والنظافة، 
مبلب�سهم  �سهورا  مي�سون  املر�سى، 
اإ�سابتهم  نتيجة  بالدماء،  امللطخة 
وي�سمل  والتحقيق،  العتقال  اأثناء 
النظافة  م�ستلزمات  يف  النق�ض 
وعدم  الأ�سا�سية،  اليومية  الأ�سياء 
فر�سات  تقدمي  اأو  فر�سات  توفري 

والعفن.  بالرطوبة  ومليئة  مت�سخة 
حرمان  على  تعمل  ال�سجون  م�سلحة 
الأ�رضى املر�سى من العلج، وتنتهج 
الطبي،  الإهمال  �سيا�سة  بحقهم 
الكتفاء  بل  الأدوية،  توفري  وعدم 
بامل�سكنات، على الرغم من اأن بع�ض 
تعر�ض  اإ�سابات  من  يعاين  املعتقلني 
من  اأو  العتقال،  عملية  خلل  لها 
اأمرا�ض مزمنة ، و تتعدى ممار�سات 
الطبي  الإهمال  الحتلل،  �سلطات 

ا�ستخدام  اإىل  لت�سل  املتعمد، 
الأ�رضى كحقل جتارب طبية، لتجريب 
التدريبات  واإجراء  اخلطرية  الأدوية 
الطب  طلبة  ل�سالح  عليهم،  الطبية 
املواثيق  يخالف  ما  "الإ�رضائيليني"، 
الإن�سانية.  والقيم  الدولية  والأعراف 
ا�ستغلل  اإىل  تلجاأ �سلطات الحتلل 
حاجة ال�رضى املر�سى او امل�سابني 
لت�سغط  ال�سحية  والرعاية  للعلج 
ابتزازهم،  وحتاول  وت�ساومهم  عليهم 

لهم مقابل  العلج  بتقدمي  وتقاي�سهم 
معلومات،  اأو  اعرتافات  تقدمي 
غرف  اإىل  ال�سجون  عيادات  لتتحول 
املعاملة  و�سوء  والتعذيب،  للبتزاز 
البوا�سطة   . التحقيق  اأماكن  واإىل 
رحلة اأمل ومعاناة يتعر�ض لها الأ�سري 
الحتلل  �سجون  يف  الفل�سطيني 
الكثرية  الظلم  �سور  من  �سورة  وهي 
الأ�رض   يف  يومًيا  الأ�سري  يعي�سها  التي 
يذوق  متنقلة  قبور  باأنها  ،البوا�سطة 
ومينع  العذاب،  اأ�سد  الأ�رضى  فيها 
الأ�رضى جميعاً من احلديث والتدخني 
ال�رضيف،  امل�سحف  حمل  حتى  اأو 
مقيدون،  وهم  وجباتهم  ويتناولون 
ما  البوا�سطة  نوافذ  جميع  وتغلق 
الرائحة، وهي جمهزة  كريهة  يجعلها 
تدخل  حني  يف  مراقبة،  بكامريات 
اأيام  يف  �سقفها  من  الأمطار  مياه 
يتعر�ض  التي  املعاناة  هذه  ال�ستاء، 
لها الأ�سري املنقول ل تفرق بني اأ�سري 
�سيلم معافى اأو اأ�سري مري�ض اأو �سيخ 
املري�ض  الأ�سري  فحتى  بالعمر،  كبري 
املنقول للعيادة او امل�ست�سفى لإجراء 
النقل  ظروف  لنف�ض  يتعر�ض  عملية 
احلالة  مراعاة  دون   ) البوا�سطة   (

ال�سحية.
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�لأ�ضرى �ملر�ضى وحكاية �أمل
التتوقف معاناة االأ�سري الفل�سطيني عند االعتقال والزج يف �سجون االحتالل، بل حكاية االأمل التنتهي وتتنوع 

ف�سولها واأ�سكالها، ولعل اال�سرى املر�سى او كما ا�سماهم الع�س ) �سهداء مع وقف التنفيذ( اأحد اأخطر ف�سول حكاية االأمل 
لالأ�سرى. اأكرث من األف اأ�سري مري�س، يف �سجون االحتالل، يتعر�سون يوميًا للموت البطيء، ب�سبب االإهمال الطبي 

املتعمد، الذي متار�سه ال�سلطات االحتالليه بحق االأ�سرى ، اذ يعاين االأ�سرى من اأمرا�س وم�ساكل �سحية خمتلفة، نتيجة 
الظروف املاأ�ساوية التي يعي�سونها يف املعتقالت، فاإثناء فرتة التحقيق، يحتجز املعتقلون يف زنازين �سيقة ال تتوفر 
فيها اأدنى مقومات ال�سحة العامة،و قلة النظافة واحلرمان من اال�ستحمام لفرتات طويلة، توؤدي اإىل انت�سار االأوبئة 

واالأمرا�س اجللدية

اأبو  كمال  املري�س  االأ�سري   -  1
وعر

ق�ساء  قباطية  مدينة  من  عاما   46
موؤبدات   6 بال�سجن  حمكوم  جنني، 
 ،2003 العام  منذ  معتقل  عاماً،  و50 
ومن  ال�رضطان،  مر�ض  من  يعاين 
وحالته  الدم،  �سفائح  يف  تك�رض 
ال�سحية تتدهور ب�سكل ملحوظ، دون 
اأن تقدم له اإدارة �سجون الحتلل اأية 
اأدوية اأو جرعات علجية متخ�س�سة 

ملر�سه.

معت�سم  املري�س  االأ�سري   -  2
رداد

 20 طوبا�ض  حمكوم  من  عاما   37   
حادة  التهابات  من  يعاين  عاما..   
يف  وعالية  كبرية  بن�سبة  ومزمنة 
منخف�سة وغري  الدم  ون�سبة  الأمعاء، 
واأن  الدائم،  النزيف  نتيجة  منتظمة 
جداً،  �سعيف  عنده  املناعة  جهاز 
اأنحاء  يف  م�ستمرة  اآلم  من  ويعاين 
عام  ب�سكل  ا�ستقرار  وعدم  اجل�سم 
اآلم  من  ويعاين  ال�سحي،  و�سعه 
ب�سكل  الوزن  يف  وتناق�ض  �سديدة، 
كبري، وحالياً الوزن 55 والدم من 8-7، 
ه�سا�سة  من  يعاين  للعظام  وبالن�سبة 

يف  ك�سور  عدة  ويوجد  العظم،  يف 
للقف�ض  والي�رضى  اليمنى  املنطقة 
ال�سدري، ويوجد خلل كبري يف الفقرة 
مما  واخلام�سة،  والرابعة  الثالثة 

يت�سبب باآلم كبرية له.

 3 - االأ�سري املري�س معتز عبيدو
من  عاماً(   38( عبيدو  حممد  معتز 
مدينة اخلليل مواليد 1980/09/12م، 
ب�سلل  م�ساب  لطفلتني  اأب  وهو 
اإطلق  جراء  الي�رضى  قدمه  يف 
قبل  من  اعتقاله  اأثناء  عليه  النار 
ويتنقل   ،2011 عام  الحتلل  قوات 
بوا�سطة كر�سي متحرك، ورغم ذلك 
اأم�سى  مرات  عدة  للعتقال  تعر�ض 
اأخرها  كان  ال�سجون  يف  �سنوات   6
اعتقلت   .2018/2/5 يف  اعتقاله 
الأ�سري  ال�سهيوين  الحتلل  قوات 
وحولته   2018/02/05 بتاريخ  عبيدو 
الإداري  للعتقال  الحتلل  �سلطات 

بدون اأن توجه له اأي تهمة تذكر.

ا�سراء  املري�سة  االأ�سرية   -  4
جعابي�س

القد�ض   – املكرب  جبل  �سنة/   35
اأعوام(  تاريخ  متزوجة واأم لطفل )8 

الإعتقال 2015/10/11
بحروق  م�سابة   عاماً،   11 حمكومة 
من الدرجة الأوىل والثانية والثالثة يف 
50% من ج�سد ا�رضاء، وفقدت 8 من 
اأ�سابع يديها، واأ�سابتها ت�سوهات يف 

منطقة الوجه والظهر.

حممد  املري�س  االأ�سري   -  5
خمي�س حممود ابرا�س 

)40 عاًما( من خميم الأمعري ق�ساء 
بال�سجن  حمكوم  اهلل،  رام  مدينة 
برت  من  يعاين  احلياة،  مدى  املوؤبد 
يف  �سعوبة  ومن  الي�رضى،  قدمه  يف 
ت�سبب  الأذن  يف  م�ساكل  اإثر  ال�سمع 
له دوخة م�ستمرة، ومن فقدان الب�رض 
بالعني اليمنى ب�سكل كامل اإثر اإ�سابته 

خلل انتفا�سة الأق�سى.
الروؤية  ا من �سعوبات يف  اأي�سً ويعاين 
بها  يرى  ل  حيث  الي�رضى،  بالعني 
�سوى بن�سبة الن�سف تقريبًا، وبحاجة 
له،  الأطباء  قررها  قرنية  زراعة  اإىل 
لكن اإدارة ال�سجون ل زالت متاطل يف 
اإجرائها لذا هو مهدد بفقدان النظر 
موؤخًرا  يعاين  بات  كما  كامل.  ب�سكل 
وال�سكر  الدم  �سغط  يف  ارتفاع  من 

ودقات القلب.

اأحمد  اإياد  املري�س  االأ�سري   -  6
مو�سى حريبات

باخلليل  دورا  مدينة  من  عاماً(   38(  
يعترب اأحد احلالت املر�سية ال�سعبة 
الأ�سري   . الحتلل  �سجون  يف 
"حريبات" اعتقل بتاريخ 2002/9/21 
، وتعر�ض لتحقيق قا�ٍض وعنيف لأكرث 
اأن ت�سدر حماكم  ، قبل  �سهور   3 من 
بال�سجن  حكماً  بحقه  الحتلل 
ظروف  ويعي�ض  احلياة  مدى  املوؤبد 
،ي�سار  اأعوام  �سحية �سعبة منذ عدة 
تراجعت  "حريبات"  الأ�سري  اأن  اإىل 
وبدء   ،2014 عام  بداية  يف  �سحته 
يعاين من مر�ض ع�سبي وحالة نف�سية 
�سعبة جداً ، واأ�سيب برع�سة م�ستمرة 
يف اجل�سد ، وعدم ا�ستطاعته الوقوف 
على قدميه، عدا عن �سعوبة قدرته 
يف الكلم، ومنذ ذلك الوقت نقل اإىل 
مرة  من  اأكرث  الرملة  �سجن  م�سفى 
اإدارة  قامت  ذلك  ورغم  فائدة،  دون 
ومار�ست  انفرادياً،  بعزله  ال�سجن 
والتنكيل؛  القمع  اأ�سكال  كل  بحقه 
ال�سحي  و�سعه  تدهور  اإىل  اأدى  ما 

واإ�سابته باآلم يف الراأ�ض. 

�أخطر �حلالت �ملر�ضية �لقابعة يف معتقالت �لحتالل �ل�ضهيونى

نادي االأ�سري

قو�ت �لحتالل تعتقل )17( مو�طنًا من 
�ل�ضفة بينهم �ضيدة

م�سلحة ال�سجون ال�سهيونية

تعهد بف�ضل نقل �لأ�ضري�ت �لفل�ضطينيات 
عن �ل�ضجناء �لإ�ضر�ئيليني

اأفاد نادى الأ�سري الفل�سطينى اأن قوات 
الليلة  اعتقلت  الإ�رضائيلي  الحتلل 
املوافق  الثلثاء  يوم  وفجر  املا�سية 
2020/06/23  )17( مواطناً من ال�سفة 
وقال  �سلوان.  بلدة  من  �سيدة  بينهم 
مواطنني جرى  ع�رضة  اإن  الأ�سري  نادي 
و�سلوان  العي�ساوية  بلدتي  اعتقالهم من 
عبيد،  حممد  وهم: علي  القد�ض  يف 
واأجمد علي عبيد، وحممود �سفيق عبيد، 
ح�سني  واإيا�ض  عبيد،  رم�سان  وحممود 
عبيد، وتامر دروي�ض، وجمد م�سطفى، 
وحممد وليد عبيد، ونايف و�سيم عبيد، 

�رضف  ابت�سام  ال�سيدة  اإىل  بالإ�سافة 
اعتقال  جرى  فيما  �سلوان.  بلدة  من 
اإبراهيم  ملواطنني من بيت حلم وهما: 
ون�سال  عاماً(،   18( خمي�ض  ماهر 
عاماً(.  ومن   41( عاهور  اأبو  اإبراهيم 
اهلل  اعتقل الحتلل  رام  بلدة كوبر يف 
اإىل  يُ�ساف  الربغوثي.  با�سل  جماهد 
خميم  من  مواطنني  ثلثة  املعتقلني 
اأبو  اأحمد  اإ�سماعيل  وهم:  قلنديا 
واأن�ض  علقم،  حممد  اهلل  وعبد  لطيفة، 
املواطن  على  علوة  يعقوب،  حممد 

�سليم ال�سو )60 عاماً( من اأريحا.

الأ�رضى  �سوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد 
اليوم  �ساهني،  �سليمان  واملحررين 
الثلثاء، اأن ما ت�سمى باملحكمة العليا 
قرارا  موؤخرا  اأ�سدرت  الإ�رضائيلية، 
قدمته  الذي  اللتما�ض  يخ�ض  مبا 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  با�سم  الهيئة 
عمليات  بف�سل  فيه،  طالنب  والذي 
نقليات  عن  "بالبوا�سطة"  نقلهن 
الإ�رضائيليني  وال�سجينات  ال�سجناء 
فيه  يتعر�سن  حيث  اجلنائيني، 
اللفظية.  والعتداءات  للم�سايقات 
واأو�سح �ساهني، اأن املحكمة قررت رد 
اللتما�ض بحجة حتقق احد املطالب 
م�سلحة  تعهد  اثر  فيه،  الأ�سا�سية 

الأ�سريات  نقليات  بف�سل  ال�سجون 
الع�سكرية  املحاكم  اىل  الأمنيات 
وال�سجينات  ال�سجناء  عن  متاما 
على  ي�رضي  تعهد  وهو  اجلنائيني، 
كما  وحدهن،  الأمنيات  الأ�سريات 
م�سلحة  تعهد  اىل  املحكمة  اأ�سارت 
اإقامة نظام نقليات  ال�سجون بدرا�سة 
م�ستقبل.  الأ�سريات  لكافة  منف�سل 
الأ�سريات  طلب  املحكمة  ورف�ست 
�سليمان  املحامي  عرب  امللتم�سات 
م�سلحة  تعهد  بتو�سيع  �ساهني، 
الأ�سريات  نقليات  لي�سمل  ال�سجون، 
ومراكز  كال�سجون  اجلهات  كافة  اىل 

التوقيف والتحقيق.

الأ�رضى  �سوؤون  هيئة  حمامي   نقل 
واملحررين كرمي عجوة، بعيد زيارته 
للأ�سري املري�ض معمر ال�سباح القابع 
الرملة،  �سجن  عيادة  ت�سمى  فيما 
ال�سحية  احلالة  تدهور  تفا�سيل 
للأ�سري ال�سباح خلل الأيام املا�سية 
اإدارة  قبل  من  املتعمد  واإهمالها 
الأ�سري  وروى  الإ�رضائيلية.  ال�سجون 
بداية  منذ  معه  ح�سل  ما  ال�سباح، 
تدهور و�سعه ال�سحي، قائل: “اثناء 
وجودي يف �سجن النقب، عانيت من 
ارتفاع باحلرارة و�سيق بالتنف�ض على 
اإىل  اأذهب  وكنت  اأيام،  خم�سة  مدار 
عيادة ال�سجن يف النقب دون اهتمام 
بحالتي املرتدية، وانه بتاريخ 2020-

6-4 نزلت لعيادة ال�سجن مرة اأخرى 
هناك  الطبيب  وقام  خطري،  بو�سع 
بئر  يف  �سوروكا  مل�ست�سفى  بتحويلي 
مل�ست�سفى  و�سويل  وعند  ال�سبع، 
على  اآخر  تدهورا  ح�سل  �سوروكا 

ظريف ال�سحي.
ي�سيف، ” بقيت هناك ثمانية اأيام منذ 
تاريخ 2020-6-4 وحتى 11-6-2020 

ال�سطناعي  التنف�ض  اأجهزة  حتت 
وبعدها  امل�ست�سفى،  يف  والتخدير 
اأجهزة  اإزالة  ومت  الوعي  ا�ستعدت 
جرى  اأن  اإىل  والتخدير،  التنف�ض 
�سجن  بعيادة  ت�سمى  ما  اإىل  نقلي 
-6-2020 بتاريخ  )امل�سلخ(  الرملة 
قد  ال�سحي  و�سعي  يكن  ومل   ،13
حتت  البقاء  بذريعة  بعد،  ا�ستقر 
يف  اإبلغه  رغم  واملتابعة،  املراقبة 
م�ساكل  من  يعاين  باأنه  امل�ست�سفى 
بالتنف�ض وف�سل رئوي،واأو�سح الأ�سري 
بتح�سن  ي�سعر  حاليا  باأنه  ال�سباح، 
بحالته ال�سحية، با�ستثناء معاناته يف 
بالتنف�ض  �سعوبة  من  الأحيان  بع�ض 
واخدرار يف بع�ض اأجزاء ج�سمه، ول 
يعطى اأية اأدوية، ومن املتوقع ان تتم 
اأيام اىل �سجن النقب.  اعادته خلل 
والأ�سري ال�سباح )41 عاماً( من �سكان 
مدينة جنني معتقل منذ عام 2003، 
ودخل حديثاً عامه الثامن ع�رض على 
وهو  الحتلل،  �سجون  يف  التوايل 

حمكوم بال�سجن ملدة 23 عاماً.

�لأ�ضري معمر �ل�ضباح يروي لهيئة �لأ�ضرى 
تفا�ضيل تدهور حالته �ل�ضحية
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عدد  ارتفاع  وعودة  تزامنا 
بوالية  كورونا  بفريو�س  االإ�صابات 
الغري  للتجاوزات  ونظرا  ب�صكرة، 
املواطنني  لبع�س  امل�صوؤولة 
ال�صحي  احلجر  لقانون  املخالفة 
والتباعد  الوقاية  اإجراءات  و 
ال�صلطات  تواجه  االجتماعي، 
االأمنية حتديا من نوع اآخر لفر�س 
تفاديا  املواطنني  بني  االن�صباط 
اأول  م�صاء  قامت  الوباء.  النت�صار 
احل�رضي  االأمن  عنا�رض  اأم�س 
بب�صكرة  العالية  بحي  االأول 

و�صحب  زفاف،  موكب  بتوقيف 
كاإجراء  فوريا،  ال�صياقة  رخ�س 
التباعد  قانون  ردعي جزاء خلرق 
االجتماعي املو�صى به من طرف 
م�صدر  اأكد  اأين  العليا،  ال�صلطات 
تعتزم  االأمنية  امل�صالح  باأن  اأمني 
من  كل  حديد  من  بيد  ال�رضب 
ما  التي  الوقاية  اإجراءات  يخالف 
التو�صية  الطبية  االأجهزة  فتئت 
يف  الوباء،  احتواء  اأجل  من  بها 
بع�س  وا�صتهزاء  ا�صتهتار  مقابل 
�صار  الو�صع،  بخطورة  املواطنني 

ملثل  الت�صدي  اجلميع  على  لزاما 
والتي  االأنانية  الت�رضفات  هذه 
ملوا�صفات  �صلة  باأي  متت  ال 
قال  اأخرى  جهة  من  املواطنة. 
باأن  املدين  باملجتمع  ن�صطاء 
انت�صار  لعودة  الرئي�صي  ال�صبب 
ت�صبب  الوالية  اإقليم  داخل  الوباء 
بالدرجة  الالواعي  املواطن  فيها 
ال�صلطات  اأقرت  حيث  االأوىل، 
الزفاف  حفالت  منع  �صالفا 
وغريها من التجمعات، ومع �صماح 
امل�صوؤولني لعودة بع�س الن�صاطات 

القانون  انتهاك  يعني  ذلك ال  فاإن 
وتعري�س الغري للخطر.  هذا وقد 
تدخل  العالية  حي  مواطنو  ثمن 
االأول  احل�رضي  االأمن  عنا�رض 
مطالبني  املذكورة،  احلادثة  يف 
ال�صارم  التطبيق  ال�صياق  ذات  يف 
من  كل  �صد  الردع  الإجراءات 
االجتماعي  التباعد  �صبل  يخالف 
التي  الهلع  حالة  ظل  يف  خا�صة 
خوفا  الب�صكري  املواطن  يعي�صها 

من اإ�صابته بالعدوى.
اأحمد نا�صري

اأخبار اجلنوب

تداول مواد ا�صتهالكية �صريعة التلف 

الأ�سواق باجلنوب الكبري بعيدة عن اأعني الرقابة 
الو�صعية  من  خمت�صون  حذر 
فيها  تتخبط  التي  املزرية 
جنوب  بواليات  البلدية  االأ�صواق 
البالد الكبري، يف وقت �صجلت فيه 
حاالت  ارتفاع  ال�صحية،  امل�صالح 
كبريا  وتدهورا  الغذائي  الت�صمم 
املحلي،  امل�صتهلك  �صحة  يف 
نتيجة ا�صتهالك مواد غذائية غري 
تُباع  و  ال�صحية،  للمعايري  خا�صعة 

بعيدا عن اأعني الرقابة  .
االأ�صواق  الع�رضات من رواد  طالب 
 ، �صالح  عني  ببلديات  املحلية 
تقرت   ، الوادي   ، ورقلة   ، املنيعة 
اأدرار،    ، امنا�س  عني   ، اإيليزي   ،

وزير  من  املختار،  باجي  برج 
 ، املحلية    واجلماعات  الداخلية 
ب�رضورة التدخل العاجل، لدى والة 
املذكورة،  باملناطق  اجلمهورية 
املرافق  ترميم  اإعادة  اأجل  من 
مرتعا  ا�صتحالت  التي  التجارية 
لتكدي�س اأطنان من النفايات وبوؤرة 
لظاهرة �صعود املياه القذرة، دون 
الفظيع   االنت�صار  عن  احلديث 
الذين  ال�رضعيني  غري  للتجار 
�رضيعة  ا�صتهالكية  مواد  يبيعون 
م�صالح  اأعني  عن  بعيدا  التلف، 
�صبيل  وعلى  الغ�س،  وقمع  الرقابة 
املثال ال احل�رض، مادة اخلبز، وهو 

الغليان وال�صخط  ما ولّد حالة من 
الذين  ال�صكان  لدى  الكبريين 
وعلى  الرقابية،  االأدوات  حّملوا 
واملراقبة   التفتي�س  راأ�صها م�صالح 
ما  م�صوؤولية  التجارة،  مبديريات 
خروقات  و  جتاوزات  من  يحدث 
حق  يف  التجار  اأ�صباه  يقرتفها 
زبائنهم الذين يلهثون وراء االأ�صعار 
الزهيدة  . من جهتهم قال متابعون 
عمر  برج  بدائرة  التجاري،  لل�صاأن 
والية  مقر  عن  كلم   600 اإدري�س 
ايليزي، اأن اأ�صحاب الق�صابة، باتوا 
ال�صوارع  و�صط  اللحوم يف  يبيعون 
دفع  ما  وهو  للغبار،  كبري  تطاير 

�رضائها   عن  االمتناع  اإىل  بال�صكان 
وذبحها  موا�صي  اقتناء  وتف�صيل 
لالطمئان على  �صالمة نوع اللحوم 

الذي ي�صتهلكونه .
وقال م�صدر م�صوؤول من املجل�س 
اأن  بتمرنا�صت،  الوالئي  ال�صعبي 
تعليمة وزارة الداخلية واجلماعات 
املحلية  لل�صلطات  املحلية 
بخ�صو�س تنظيم االأ�صواق التجارية  
الفو�صوية،  االأ�صواق  والق�صاء على 
بقيت جمرد حرب على ورق، نتيجة 
غياب اإرادة حقيقية  من ال�صلطات 

املحلية للتكفل بامل�صكل القائم .
جناة ،ح 

 
ال�صحي   لل�صاأن  متابعون  قال 
بواليات ورقلة –اأدرار –مترنا�صت 
يف   ، وب�صار  ايليزي   ، ب�صكرة   ،
 ،" "الو�صط  ت�رضيح لهم مع يومية 
اأن عجزت امل�صالح ال�صحية �صواء 
يف احتواء جائحة كورونا اأو ح�رض 
يوؤكد   ، معينة  نقاط  يف  بوؤرها 
اال�صت�صفائية   املوؤ�ص�صات  اأن  جليا 
اجلوارية  ال�صحية  وموؤ�ص�صات 
 ، روح  بدون  هيكل  جمرد  اأ�صحت 
يثري قالقل هوؤالء هو غياب  ومما 
ار�س  على  �صليمة  عمل  منهجية 
القرارات  على  االعتماد  و  الواقع 
االأحيان  بع�س  يف  و  الع�صوائية 
االرجتالية دون مراعاة حجم ومدى 
خطورة الكارثة ال�صحية التي تنذر 
وذلك  ال�صحايا  من  قافلة  بتقدمي 
ال�صيف  ف�صل  حلول  مع  تزامنا 
ال�صامة  تكرث احل�رضات  اأين  احلار 
بكارثة  ينذر  بات  الذي  االأمر  وهو 
خا�صة   ، االأفق  تلوح  باتت  �صحية 

على  اإجماع   هناك  اأن  علمنا  اإذا 
لها  بالبالد  العليا  ال�صلطات  اأن 
جتاوزات  من  يحدث  مبا  �صلة 
ناهيك  وخروق ظل م�صكوت عنها 
تعيني  الع�صوائية يف  التعينيات  عن 
مدراء  اأو  الوالئيني  �صواء  املدراء 
االعتماد  دون  ال�صحية  الهياكل 
التجربة  و  و اخلربة  الكفاءات  عن 

هذه العوامل ظلت �صعارات تتغنى 
على  جت�صيدها  دون  املركزية  به 

اأر�س الواقع .
اأ�رضت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
على  اأنه  اخلا�صة  م�صادرنا 
اإذا  الو�صية  الوزارة   و   احلكومة 
من  القطاع  هذا  اإخراج  اأرادت 
اإيفاد  عليها  وجب  االإنعا�س  غرفة 

امل�صتوى  عالية  حتقيق  جلنة 
الكارثي  الت�صيري  على  للوقوف 
لل�صحة بهاته الواليات التي حتولت 
،مع  املر�صى  لدى  حلقول جتارب 
االأموال  م�صري  يف   حتقيق  فتح 
لتعزيز  املر�صودة  ال�صخمة 
بالعتاد  باجلنوب  ال�صحي  القطاع 
و التجهيزات الطبية الالزمة ووفق 
مت  والتي  بها  املعمول  للمعايري 
الكثري من  يكتنفها  اقتنائها بطرق 

الغمو�س .
النا�صط  قال  مت�صل  مو�صوع  ويف 
يف  تقار  القادر  عبد  احلقوقي 
مع  له  مقت�صب  �صحفي  ت�رضيح 
"اأن الت�صاوؤل الذي  "الو�صط  يومية 
يطرح نف�صه بقوة ملاذا مل جتدول 
دورات  الوالئية  ال�صعبية  املجال�س 
الذي  ال�صحة  قطاع  تخ�س  طارئة 
جراء  ارتدادية  هزات  يعي�س 
عن  ناهيك  كورونا  فريو�س  تف�صي 
موؤ�رضات تلوح يف االأفق عن دخول 

الت�صمم العقربي على اخلط .

اأجمع العارفون بخبايا الواقع ال�صحي بواليات اجلنوب ،اأن املنظومة  ال�صحية تفتقد للمعايري املعمول بعدما ك�صفت 
جائحة كورونا غياب منهجية �صحية ناجعة ، ليت�صاعف القلق ب�صبب االرتفاع املح�صو�س ملعدالت الت�صمم العقربي 

املر�صح ملال�صمة اأرقام مرعبة يف ظل غياب احلمالت التح�صي�صية و التوعية من طرف امل�صالح املعنية .

بعدما ك�صفت جائحة كورونا غياب منهجية �صحية ناجعة 

اأحمد باحلاج 

الت�سمم العقربي يعري الو�سع 
ال�سحي باجلنوب
.      املاليري املر�صودة لدعم القطاع يف مهب الريح 

مبدينة  املن�صي  حي  ي�صهد 
لدى  كبريا  احتقانا  ب�صكرة 
الفادح  النق�س  جراء  �صكانه، 
امل�صجل على م�صتوى امل�صاريع 
غرار  على  باملنطقة،  التنموية 
اأم�صت  التي  العمومية  االإنارة 
املطلب االأول للمواطنني خالل 

الفرتة االأخرية.
املن�صي  حي  �صكان  اأعرب 
ال�صديد  تذمرهم  عن  بب�صكرة 
البلدية  امل�صالح  جتاهل  من 
حد  على  امل�رضوع  ملطلبه 
تزويد  يف  املتمثل  و  قولهم، 
�صوارع حيهم باالإنارة العمومية، 
يف  تغرق  املنطقة  واأن  ال�صيما 
الظالم الدام�س من اأ�صهر عدة، 
جتار  اأمام  املجال  اأف�صح  مما 
للتجول  االجتماعية  االآفات 
جانب  اإىل  مطلقة،  بحرية 
املواطنني  بع�س  ا�صتغالل 
احلجر  حاجر  لك�رض  للظالم 
ال�صحي والتجول داخل اأوقاته.

ال�صكان  اأكد  ذات  ويف  هذا 
جلريدة  حديثهم  معر�س  يف 
قد  ممثليهم  باأن  "الو�صط"، 
البلدية  امل�صالح  نا�صدوا 
اأخطروها  و  املخت�صة 
بامل�صكل املطروح �صالفا، لكن 

من دون ا�صتجابة حقيقية حلد 
كتابة هذه االأ�صطر، االأمر الذي 
ال�صارع  احتقان  حدة  من  زاد 
يهدد  والذي  املن�صي،  بحي 
ل�صيء  لي�س  باالحتجاج،  �صكانه 
واإي�صال  �صوتهم  الإ�صماع  واإمنا 

مطلبهم امل�رضوع. 
ذات  قال  اأخرى  جهة  من 
التجمع  اأفراد  باأن  املتحدثني 
تزايد  يف  املذكور  ال�صكاين 
اإن�صاء  ي�صتوجب  مما  م�صتمر، 
جوارية  عيادة  اأو  �صحي  مركز 
لتخفيف  وذلك  االأقل،  على 
املواطنني  على  املعاناة 
املوؤ�ص�صة  نحو  التنقل  من 
نا�رض،  بن  ب�صري  اال�صت�صفائية 
مقر  عن  كثريا  تبعد  والتي 

�صكناهم.
ويف  مو�صوع ذي �صلة با�رضت 
خالل  ب�صكرة  بلدية  م�صالح 
تزويد  املا�صية  القليلة  االأيام 
بع�س االأحياء باالإنارة العمومية 
ال�رضب،  باب  حي  غرار  على 
ذات  جت�صيد  انتظار  ويف 
يبقى  املن�صي  بحي  امل�رضوع 
ينا�صدون  االأخري  هذا  �صكان 

بلدية ب�صكرة التدخل الفوري.
اأحمد نا�صري

�صخط ال�صكان بلغ ذروته

حي املن�سي بب�سكرة يف 
طي الن�سيان

اأمن ب�صكرة مطالب بال�صرب بيد من حديد

ارتفاع عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
جمل�س ق�صاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�صم: �صوؤون االأ�صرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/00486 رقم الفهر�س: 20/01434 تاريخ احلكم: 20/05/21 

ق�صت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون االأ�رضة علنيا ح�صوريا ابتدائيا. يف ال�صكل:  
قبول اعادة ال�صري يف الدعوى. يف املو�صوع: افراغ احلكم قبل الف�صل يف املو�صوع ال�صادر 
املنجزة  اخلربة  واعتماد  فهر�س:19/2959  رقم  بتاريخ:2019/09/26  احلال  عن حمكمة 
 14/20 فهر�س   2020/01/14 بتاريخ:  املودعة  خليفي  حممود  الطبي  اخلبري  طرف  من 
وبالنتيجة الق�صاء باحلجر على املدعى عليها زروق ربيحة من مواليد 1973/04/27 ببلدية 
دار ال�صيوخ ابنة بن علية، وزروق حليمة وتعيني املدعي �صقيقها زروق مهدي من مواليد 
1978/08/08 بدار ال�صيوخ ابن بن علية، وزروق حليمة مقدما عليه. مع االأمر بن�رض هذا 
احلكم والتاأ�صري بذلك ب�صهادة ميالد املحجور عليها ب�صجالت احلالة املدنية. بذا �صدر 
املذكورين  وال�صنة  وال�صهر  اليوم  املنعقدة يف  العلنية  اجلل�صة  به يف  واأف�صح  احلكم  هذا 

اأعاله، ول�صحته اأم�صيناه نحن القا�صي واأمني ال�صبط. 

جدول : 00229 /20
فهر�س :00993 /20
احلكم : 25 /02 /20

ولهذه االأ�صباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون اال�رضة علنيا ، و يف اأول درجة ، ح�صوريا :

- يف ال�صكل : قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى بعد اخلربة
- يف املو�صوع : اإفراغ احلكم ال�صادر  قبل الف�صل فيه عن حمكمة احلال بتاريخ 2019/06/11 حتت 
رقم فهر�س 2019/02288 و من ثم احلكم بامل�صادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري 

�صعيداين عامر املودعة لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 2019/12/26 حتت رقم الفهر�س 450.
و بالنتيجة االأمر ب :  

اأوال : احلجر عل املرجع �صده بن عي�صى احممد املولود بتاريخ 1998/02/19 والية اجللفة الأبيه 
خل�رض و الأمه بن عي�صى فاطنة 

ثانيا : تعيني والده املرجع بن عي�صى خل�رض كمقدم عليه لرعايته و ت�صيري �صوؤونها ، على ان تلتزم 
با�صتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رضفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون االأ�رضة 

ثالثا : االأمر بن�رض هذا احلكم لالإعالم على اأن يكون ذلك ب�صعي من املرجع 
رابعا : اأمر �صابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�صري بذلك على هام�س عقد ميالد املحجور عليه 

خام�صا : حتميل املرجع امل�صاريف الق�صائية 
- بذا �صدر احلكم و اأف�صح به جهارا باجلل�صة العلنية املنعقدة باملكان و التاريخ املذكورين اأعاله 

و و بح�صبه اأم�صيناه مع   اأمني ال�صبط 

اإ�سهار



�سهدت �سفوح جبال هيمااليا احلدودية 
مناو�سات جديدة  والهند،  ال�سني  بني 
االأول من  االأ�سبوع  حلر�س حدود، يف 
اعرتا�س  خلفية  على  املا�سي،  ماي 
للقوات  دورية  على  ال�سيني  اجلي�س 
الهندية يف منطقة »الداخ« احلدودية.

بني  االأوىل  تكن  مل  ال�رشارة  هذه 
التاريخ،  مر  اآ�سيا على  قارة  عمالقي 
اإثر  العامل،  انتباه  ا�ستدعت  اأنها  اإال 
 20 مبقتل  اأعقبتها،  التي  التطورات 
اجلاري  جوان   15 يف  هنديا  جنديا 
حرب  ن�سوب  من  العاملية  املخاوف 
اأ�سرية  تبَق  مل  البلدين،  بني  �ساملة 
اال�سرتاتيجيني،  املحللني  توقعات 
اآ�سيا  اأنباء  وكالة  اإعالن  بعد  �سيما  ال 
 43 اإيقاع  الهندية،   »ANI« الدولية 
جنديا �سينيا بني قتيل وجريح ين�سب 
االهتمام العاملي عل النزاع احلدودي 
جارتني  لكونهما  والهند  ال�سني  بني 
خزانني  اأكرب  وت�سمان  نوويتني، 

ب�رشيني على وجه املعمورة، وكونهما 
من اأكرب اقت�سادات العامل.

جذور اخلالف

الباحثة  بريم،  ت�ساغال  دويغو  بح�سب 
درا�سات  مركز  يف  اال�سرتاتيجية 
تعود  التقنية،  االأ�سود  البحر  جامعة 
جذور اخلالف بني بكني ونيودلهي اإىل 
نزاعات حدودية، �سببها غياب تعريف 
ال�سيطرة  م�سرتك حول مفهوم »خط 

الفعلي« الذي ير�سم حدود البلدين.

لالأنا�سول،  حديثها  يف  بريم  وتو�سح 
بني  الفعلي  ال�سيطرة  »خط  اأن 
و57  اآالف   4 البلدين ميتد على طول 
اآالف   3 تعتربه  الهند  واأن  كيلومرتا، 
و488 كيلومرتا، فيما تراه ال�سني األفي 
اخلط  هذا  اأن  اإىل  كيلومرت«وتلفت 
عام  وحتديده  تر�سيمه  مت  احلدودي 

فر�سه  وجرى  ال�سني،  قبل  من   1959
اعرتفت  »الهند  اأن  وتتابع  الهند  على 
متت  مفاو�سات  بعد  اخلط  بهذا 
اإثر   ،1993 عام  وبكني  نيودلهي  بني 
1962«وت�سري  يف  بينهما  حرب  اندالع 
ي�سمى  ما  يلف  زال  ما  الغمو�س  اأن 
واأن  البلدين،  بني  الفا�سل  احلد 
الو�سع الراهن اأك�سب ال�سني املرونة 

واملماطلة من الناحية ال�سيا�سية.

ال�سني و�سيا�سة النف�س الطويل

»تلكاأت  ال�سني،  اإن  بريم  تقول 
ال�سيطرة  خط  مفهوم  حتديد  يف 
اتباعها  مع  بالتوازي  وذلك  الفعلي، 
�سيا�سة احلفاظ على الو�سع الراهن، 
العقود  عرب  م�ستفيدة  واملماطلة، 
القوة  ميزان  ميل  من  املا�سية 
»الو�سع  باأن  مل�سلحتها«وت�ستدرك 
اليوم لي�س كما هو باالأم�س، من ناحية 
البلدين،  بني  املتكافئ  القوى  ميزان 
بعد تعزيز الهند اأعمال البنية التحتية 
ال�سني،  مع  احلدود  على  وتطويرها 
ال�سيا�سي،  خلطها  �ساملة  ومراجعة 
ودولية  اإقليمية  حتالفات  باإقامة 
اليوم  »ال�سني  اأن  جديدة«وت�سيف 
باتت تدرك اأن الو�سع مل يكن كما هو 
�ساحبة  كانت  حينا   ،1962 عام  عليه 

الكلمة العليا على احلدود«.

ا�ستعرا�س قوة ولي�ست طبول 
حرب

التطورات  تكون  اأن  بريم،  وت�ستبعد 
لطبول  »قرعا  االأخرية،  احلدودية 

احلرب«، بل تعتربها مبثابة ا�ستعرا�س 
للقوة وتلفت اإىل اأن ال�سني �رّشعت من 
باالأرا�سي احلدودية  وترية مطالباتها 
يف  االأقوى  الطرف  نف�سها  ترى  الأنها 

نزاعها مع الهند، بالوقت الراهن.
يف  لل�سني  العدائي  املوقف  وترجع 
باتت  اأنها  اإىل  احلدودية،  املناطق 
البنية  تنامي  وا�سح  ب�سكل  تلحظ 
التحتية اال�سرتاتيجية للهند، واالأهمية 
»الداخ«  ملنطقة  اال�سرتاتيجية 
اأن  �سك  »ال  بريم،  وتقول  احلدودية 
املتطورة  التحتية  البنية  م�رشوعات 
توؤّجج  والهند،  ال�سني  تقيمها  التي 
الرمادية«ويف  املناطق  يف  التوتر 
البلدين، ت�سري  حال ن�سوب حرب بني 
بريم اإىل اأن »قدرات الهند على حمل 
واالإمدادات  الب�رشية  والقوى  اجلنود 
ب�سكل  تتطور  املنطقة  اإىل  الالزمة 

ملحوظ«.
حدودية  مناطق  »ت�سهد  اأن  وتتوقع 
كالتي  تطورات  البلدين،  بني  اأخرى 
املناطق  وخا�سة  الداخ،  يف  ح�سلت 
جالوان  ووادي  �رشقها،  الواقعة 
اأن  بريم،  باجنوجن«وتو�سح  وبحرية 
»الهند غريت من و�سع جامو ك�سمري 
يف اأوت املا�سي، باإلغاء احلكم الذاتي 
من  عليه  ت�سيطر  الذي  اجلزء  يف 
منطقة ك�سمري احلدودية، م�سرية اإىل 
اأنه من بني نتائج هذا التغيري، ت�سكل 

اإقليم الداخ االحتادي«.
الباب  �سيفتح  التغيري  »هذا  اأن  وتبنّي 
مبنطقتني  للمطالبة  الهند  اأمام 
اآك�ساي  منطقة،  هما  لالإقليم  تتبعان 
ال�سني  ل�سيطرة  اخلا�سعة  ت�سني 
ال�سيطرة  حتت  بالت�ستان،  وغلغت 

الباك�ستانية«.

خيار احلرب

نيبال  »جمهورية  اأن  اإىل  بريم  وت�سري 
اأن�سطة  من  انزعاجها  عن  اأعربت 
على  التحتية  بنيتها  تعزيز  يف  الهند 
اأن  ال�سمالية«وت�سيف  حدودها 
نيبال  بني  حدثت  التي  »املناو�سات 
والهند بالتزامن مع ا�ستباكات االأخرية 
مع ال�سني، دفعت نيودلهي اإىل االدعاء 
باأن بكني هي من حر�ست نيبال على 
وال�سني  »الهند  اأن  بريم،  ذلك«وتعترب 
�رشاع  اأي  يف  الكثري  �ستخ�رشان 
بينهما  يحدث  قد  حمتمل  ع�سكري 

على نطاق وا�سع«.

االآن  يحدث  »ما  بالقول:  وتتوقع 
دون  مفرغة  حلقة  يف  �سي�ستمر 
»دوكالم«  اأزمة  اإىل  نهاية«وت�سري 

يف  تقع  عليها،  متنازع  �سيقة  )ه�سبة 
والهند(  وال�سني  بوتان  تالقي  نقطة 
 73 وا�ستمرت   2017 يف  حدثت  التي 
يف  ملحوظ  تقدم  اإحداث  دون  يوما، 
النزاعات  اأن  اإىل  بريم،  وتلفت  النزاع 
وال�سني  نيودلهي  بني  احلدودية 
منذ  تتغري  ومل  و�سعها  على  حافظت 
االأمر  يتعلق  »عندما  وتقول  ن�سوئها 
يتبادر  ال�سينية،  الهندية  بالعالقات 
وال�رشاعات  امل�سكالت  الذهن  اإىل 
احلدودية االأوىل التي ال ميكن الفرار 
»هذه  اأن  معتربة  منها«،  املنا�س  اأو 
وتتجدد  و�ست�ستمر  مزمنة  امل�سكلة 
اإىل  بريم  الآخر«وتخل�س  وقت  من 
لكال  االأخري  اخليار  يبقى  احلرب  اأن 
العودة  يرغبان يف  ال  واأنهما  البلدين، 
التي  اإىل حرب عام 1962  اأخرى  مرة 
عليه  ترتتب  ملا  يوما،   31 ا�ستغرقت 

من نتائج كارثية يف وقتنا الراهن.
وكاالت 
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وكاالت

اإ�سقاط  يف  حفرت  ف�سل  الدعم،  هذا  ورغم 
خالل  قواته  طرد  ومت  ال�رشعية،  احلكومة 
الغرب  كامل  من  املا�سية  القليلة  االأ�سابيع 

الليبي.

حتركات ال�سي�سي بداأت
 مع خ�سارة حفرت

الوزراء  رئي�س  اإعالن  من  قليلة  �ساعات  بعد 
املا�سي،  ماي   18 يف  ال�رشاج،  فايز  الليبي 
الع�سكرية، غرب  الوطية  قاعدة  ال�سيطرة على 
ميلي�سيات  من  وحتريرها  طرابل�س،  العا�سمة 
للجي�س  ال�سي�سي  تعليمات  جاءت  حفرت، 
االأمن  حلماية  للحرب  »باال�ستعداد  امل�رشي 

القومي«.
كما اقرتح ال�سي�سي خيار وقف اإطالق النار يف 
العا�سمة  كامل  تطهري  مت  اأن  بعد  ليبيا،  عموم 
من  بها  املحيطة  املناطق  وجميع  طرابل�س 
م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  ويف  حفرت  ملي�سيا 
رئي�س  ال�سيا�سي  وحليفه  حفرت  مع  لقاًء  اأعقب 
جمل�س نواب طربق عقيلة �سالح، بالقاهرة يف 
عن  ال�سي�سي  اأعلن  اجلاري،  حزيران  يونيو/   6
مبادرة اأطلق عليها ا�سم »اإعالن القاهرة«وقال 
و�سالح  حفرت  مع  اتفاق  اإىل  »تو�سلنا  اآنذاك: 
ليبيا.  ال�رشاع يف  الإنهاء  �سيا�سية  مبادرة  الأخذ 
وكجزء من هذه املبادرة، نطالب بوقف اإطالق 
النار يف جميع اأنحاء ليبيا اعتباًرا من 8 يونيو«، 

لكن احلكومة الليبية رف�ست هذا الطرح.
اجلوية  للقوات  زيارة  ال�سي�سي  اأجرى  وال�سبت، 
من  طالبًا  الليبية،  احلدود  قرب  امل�رشية 
واجبات  اأي  الأداء  »اال�ستعداد«  القوات  تلك 
ويف  االأمر  لزم  اإذا  للحدود  عابرة  اأو  حملية 
القوات  من  وحدات  تفقده  عقب  متلفزة  كلمة 
املتاخمة  )غرب(،  مطروح  مبحافظة  اجلوية 
قوات  ال�سي�سي خماطبا  قال  ليبيا،  مع  للحدود 
مهمة  اأي  لتنفيذ  م�ستعدين  »كونوا  اجلي�س: 
خارج  االأمر  تطلب  اإذا  اأو  حدودنا،  داخل  هنا 

حدودنا«واأ�ساف ال�سي�سي اأن اأي تدخل م�رشي 
ال�رشعية  له  تتوفر  »باتت  ليبيا  يف  مبا�رش 
على  بناء  اأو  النف�س  عن  للدفاع  �سواء  الدولية، 
ليبيا  يف  املنتخبة  الوحيدة  ال�رشعية  ال�سلطة 
»جتاوز  قائال:  النواب«واأردف  جمل�س  وهو 
مل�رش..  بالن�سبة  اأحمر  خط  واجلفرة  �رشت 
ولن يدافع عن ليبيا اإال اأبناوؤها ونحن م�ستعدون 

لت�سليح اأبناء القبائل وتدريبهم«.

 ر�سائل دعم دول اخلليج
 لل�سي�سي مل تتاأخر

دول  من  دعًما  لقيت  هذه  ال�سي�سي  ر�سالة 
والبحرين  وال�سعودية  االإمارات  هي  خليجية 
بيان  يف  االإماراتية  اخلارجية  وزارة  واأعربت 
ال�سي�سي،  خطاب  من  ق�سري  وقت  بعد  �سدر 
عن دعم اأبو ظبي مل�رش يف جميع التدابري التي 

تتخذها »ل�سمان ا�ستقرارها واأمنها«.
كما دعمت وزارة اخلارجية ال�سعودية ال�سي�سي، 
م�رش  جانب  اإىل  تقف  ال�سعودية  اأن  م�سرية 
و�سعبها،  حدودها  حماية  يف  حقها  وتدعم 
اململكة«وعلى  اأمن  من  م�رش  »اأمن  اأن  معتربة 
ذات املنوال، اأعربت وزارة اخلارجية البحرينية 
اأن  معتربة  امل�رشي،  للرئي�س  دعمها  عن 
م�ستعدة  واأنها  ال�سي�سي،  ر�سالة  تقدر  البحرين 
لدعم اإجراءاته الهادفة ل�سمان ا�ستقرار م�رش.

اجلي�س الليبي: خطاب
 ال�سي�سي اإعالن حرب

وقوبلت ت�رشيحات ال�سي�سي ور�سائل دعم الدول 
املمثلني  قبل  من  �سلبية  فعل  بردة  اخلليجية، 
رئي�س  الدويل.  املجتمع  اأمام  لليبيا  ال�رشعيني 
امل�رشي،  خالد  الليبي  للدولة  االأعلى  املجل�س 
ا�ستنكر ت�رشيحات ال�سي�سي، واعتربها »م�سا�سا 
ليبيا  «فيما  �سوؤون  يف  �سافرا  وتدخال  بال�سيادة 
با�سم  الناطق  دراه،  الهادي  عبد  العميد  قال 
للجي�س  التابعة  »غرفة عمليات �رشت اجلفرة« 
�رشت  باأن  ال�سي�سي  »ت�رشيحات  اإن  الليبي، 

تدخل  هو  و�سفه،  ح�سب  اأحمر  خط  واجلفرة 
�سافر يف �سوؤون بالدنا، ونعتربه اإعالنا وا�سحا 
الليبي يف  للربملان  بيان  ليبيا«ويف  للحرب على 
ال�سي�سي  نظام  اأن  على  التاأكيد  مت  طرابل�س، 
ليبيا »حتت �ستار الدفاع عن  هدد بالتدخل يف 
من  العدائية  املواقف  هذه  اأن  مبيًنا  النف�س«، 

�ساأنها االإ�رشار باالأمن وال�سالمة االإقليمية.

ردود فعل علماء الدين

العاملي  لالحتاد  العام  االأمني  اأ�ساد  بدوره، 
لعلماء امل�سلمني، علي حمي الدين القره داغي، 
مبا حققته احلكومة الليبية من انت�سارات على 
ملي�سيا حفرت وقال »القره داغي« عرب �سفحته 
تتحقق  التي  »االنت�سارات  في�سبوك:  على 
�سد  الثورة  انت�سارات  هي  ليبيا،  اأر�س  على 
اال�ستبداد والدكتاتورية«واأكد اأن »ال�رشاع اليوم 
ال�سعوب  واإرادة  اخلري  حمور  بني  منطقتنا  يف 
للحرية والكرامة، وبني حمور ال�رش واال�ستبداد 
واإهانة ال�سعوب وكبتهم«كما اأعرب القره داغي 
للجي�س  ال�سي�سي  تعليمات  من  اندها�سه  عن 
م�سرًيا  ليبيا،  يف  للتدخل  باال�ستعداد  امل�رشي 
موجهة  تكون  اأن  يجب  اال�ستعدادات  تلك  اأن 
�سد ال�سيا�سات االإثيوبية حلماية م�سالح م�رش 

وحقوقها يف مياه النيل.
اهلل«  لـ«حزب  ال�سابق  العام  االأمني  قال  بدوره، 
ي�سعى  ال�سي�سي  اإن  الطفيلي،  �سبحي  اللبناين، 
ملواجهة �سد ال�سعب الليبي بعد هزمية حفرت، 

لتجنب املواجهة مع اإثيوبيا.

بعد ف�سل اجلرنال خليفة حفرت، يف احتالل طرابل�س، عملت دول خليجية على ت�سجيع النظام امل�سري على االنغما�س يف احلرب الليبية بحجة »حماية 
اأمن احلدود الغربية مل�سر« االإمارات وال�سعودية، دعمتا حفرت باالأ�سلحة واملرتزقة الإ�سقاط حكومة الوفاق ال�سرعية املعرتف بها من قبل االأمم املتحدة 

وجميع املنظمات االإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية واالحتاد االإفريقي.

ف�سل اجلرنال خليفة حفرت، يف احتالل طرابل�س

دول خليجية تدفع م�صر باجتاه حرب يف ليبيا 

التوتر بني ال�سني والهند

��صتعر��ض قوة لن ي�صل �إىل حرب 
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اأح�سن مرزوق

والنقاط  الأ�سئلة  عديد  امللتقى  اأثار  وقد 
بالأزمات  الأدب  عالقة  ما  اأبرزها:  الهاّمة 
القدم  منذ  الإبداع  ارتبط  وكيف  واجلوائح؟ 
وما  الب�رشية؟  عرفتها  التي  اجلوائح  بت�سوير 

م�ستقبل الّرواية يف ظّل جائحة كورونا؟
حول جتلّي  قّيمة  درا�سات  الباحثون  قّدم  كما 
الأزمات واجلوائح يف ال�ّسعر والّنرث، وال�ّسينما. 
اجلائحة  على  املداخالت  بع�ض  رّكزت  وقد 
اإذ ناق�سها  الأكرث ح�سا�سّية وراهنّية »كورونا«؛ 
وعر�سوا  والّتحليل،  بالّتف�سري  الباحثون 
اخللفيات والّتاأثريات الّنف�سّية والإن�سانّية، كما 
تناولوا ن�سو�سا تعّب وت�سّور احلدث الكورويّن، 
وجمالياته  وتداعياته،  تفا�سيله  وتنقل 

وتيماته.
غ�ّسري«  »�سامية  اجلزائرّية  للّدكتورة  وكانت 

الهاّم  العلمّي  امللتقى  هذا  يف  قّيمة  م�ساركة 
»جتلّي  ب  مو�سومة  مداخلة  قّدمت  اإذ  جّدا؛ 
قراءة   - اجلزائرّي  ال�ّسعر  يف  كورونا  جائحة 
يف ديوان كورونا لثلّة من ال�ّسعراء«، وقد عادت 
الأدبّي،  الّتاريخ  اإىل  مداخلتها  يف  الباحثة 
الّتي  الإبداعّية  الّن�سو�ض  عديد  وعر�ست 
الإن�سايّن  والهّم  والقلق  ال�رّشخ  مواطن  �سّورت 
ل  »الكولريا«  ق�سيدة  منها:  اجلوائح  ب�سبب 
»نازك املالئكة«، ورواية »الّطاعون« ل »األبري 
ل   « الكولريا  زمن  يف  »احلّب  ورواية  كامو«، 

»غابريال غار�سيا ماركيز«.
ثم حتّدثت الباحثة عن »ديوان كورونا«، واأ�سارت 
اأّن هذه الّن�سو�ض ال�ّسعرّية تدخل �سمن الأدب 
اأكرث  الّراهن  ي�سّور احلدث  الّذي  ال�ستعجايّل 
الّديوان  اأّن  وراأت  باجلماليات،  اهتمامه  من 
ا�ستمل على ق�سائد جّيدة فّنيا، واأخرى ه�ّسة 
البناء الفّني، كما متّيز بلغته القّوية ال�رّشيحة 

احلما�سّية، حيث وّظف ال�ّسعراء األفاظا دينّية، 
ويف بع�ض الق�سائد ا�ستعانوا باملعجم اللّغوي 
القدمي،  ويف ق�سائد كثرية ا�ستح�رشوا املعجم 

الّطبيعّي ل�سنع الفرح والأمل واحلياة.
كان  ال�ّسعرّي  الإيقاع  اأّن  الباحثة  واأو�سحت 
بع�ض  ويف  والياأ�ض،  للّت�ساوؤم  يدعو  حزينا 

الق�سائد لحظنا اإيقاعا يدعو للّتفاوؤل والأمل، 
والب�سيط  الّطويل  بحور  غازلوا  قد  فال�ّسعراء 
)الّدينّي،  بنوعيه  الّتنا�ض  وّظفوا  كما  والّرمل. 
الألفاظ  خالل  من  برز  فالّديني  الأدبّي(، 
واملعاين القراآنية، اأّما الأدبّي فظهر يف حتاور 
ال�ّسعراء مع فحول ال�ّسعر القدمي اأمثال »عمرو 

بن كلثوم«، و«ابن زيدون«.
واأ�سارت الباحثة اإىل اأّن ال�ّسعراء قد ا�ستعاروا 
تقنيات ال�ّسينما من اأجل تعميق درامّية وب�ساعة 
الواقع، وقد متظهرت يف احلركات والأ�سوات، 

واللّقطات، وتاأطري املكان.
ويف نهاية املداخلة رّكزت الباحثة غ�سري على 
كورونا«؛  »ديوان  ل  النقدّي  الحتفاء  �رشورة 
ومرتبط  عديدة،  وفّنيات  بتيمات  يزخر  لأّنه 
لل�ّسعر  فيها  كان  جّدا  هاّمة  زمانّية  بحقبة 
دوره احلا�سم، واأثره اجلمايّل البارز، في�ستحّق 

الّديوان تعّددّية القراءات اجلاّدة.

خالل موؤمتر دويل عن بعد

باحثون يناق�شون"الأدب يف ظل اجلوائح والأزمات"
نّظمت جامعة مي�سان العراقّية ندوة دولّية افرتا�سّية يوم 21 جوان 2020، عرب برنامجzoom، وقد �سارك فيها العديد من الباحثني من داخل 

العراق، ومن دول عربّية �سقيقة من اجلزائر، والبحرين، وال�ّسعودّية، وم�سر.

الكاتبة  "رانيا ربيعي"  لـ"الو�سط"

طفل..! بل�شان  رواية  الثلج"...  "�شواد 
يف  ربيعي  رانيا  ال�ساعدة  الكاتبة  اأعلنت 
»الو�سط«  يومية  مع  احل�رشي  احلوار  هذا 
الثلج«  »�سواد  اجلديدة  روايتها  ميالد  عن 
التي �ست�سدر قريبا  عن دار املثقف للن�رش 
على  ال�سوء  فيها  �سلطت  والتي  والتوزيع، 
ظاهرة اجتماعية وهي )التعدد( يف اأوطاننا 
العربية والتي توؤثر �سلبا على العائلة ب�سفة 
حيث  خا�سة،  الطفل  نف�سية  وعلى  عامة 
لوحده،وينتج  ال�سياع  هذا  �رشيبة  يدفع 
فيها  ه�سمت  م�سلوبة  هذا  طفولة  عن 
الطبيعية  الأ�رشية  احلياة  �رشوط  اأدنى 
،وت�رشد  العامل  يف  طفل  اأي  بها  يحلم  التي 
للقراء  روايتها  خن�سلة  الأحرار  مدينة  ابنة 
بل�سان طفلة.. لتحدثهم  فيها عن معاناتها 
بزواج  بداأت  التي  احلقيقية  وماأ�ساتها 
ا�ستمرت  والتي  اأخرى،  امراأة  من  والدها 
طيلة ال�سنوات التالية من حياتها، مما اجنر 
الطفولية  احلادثة  تلك  زرعته  خوف  عنه 
العالقات  كل  تخ�رش  جعلها  ما  وهذا  فيها، 
تنتظر  �سيحات  حياتها،وترافقها  رحلة  يف 
ح�سن  يف  الكرمي  والعي�ض  الأمل  حتقيق 
اأ�رشة تلم �ستاتها وتدخل الفرحة اإىل قلبها 
البيء الذي خلق لينب�ض بحب احلياة كاأي 

قلب اآخر.
 

   بداية، من هي  رانيا ربيعي ؟
 

قلما  ركبت  روائية..  كاتبة  ربيعي،  رانيا  اأنا 
وانطلقت  خلفي  بابه  واأغلقت  طفلة،  واأنا 
والغمو�ض  الأ�رشار  مدارات  اإىل  متنه  على 
يف  كاتبة  عمري  من  ما  حمطة  يف  لأ�سبح 
كوين  ولتكرمني  العراقية  مبدعون  جملة 
الكتاب  من  العديد  بني  من  كتابها  اأ�سغر 
العرب، كما اأنني مدونة على �سحيفة �سبكة 
الأدب  عامل  دخلت  ال�سعودي...  الإعالم 
»مدخنو  الأوىل  روايتي  خالل  من  والكتابة 
عدة  يف  اإلكرتونيا  ن�رشت  والتي  الب�رش« 
هذه  لكن  اأخرى  خطوة  خطوت  ثم  مواقع 
املرة يف الن�رش الورقي مع روايتي اجلديدة 
املثقف  دار  عن  ال�سادرة  الثلج«  »�سواد 

للن�رش والتوزيع.
 

روايتك  ركزت  ماذا  على     
اجلديدة ؟

 
الثلج«  »�سواد  اجلديدة  روايتي  يف  عاجلت 
وطننا  يف  ح�سا�سا  اجتماعيا  مو�سوعا 
عن  حتدثت  لكنني  »التعدد«  وهو  العربي.. 
عهدناه،  عما  خمتلفة  بنظرة  املو�سوع 
الطفولة  بل�سان  الرواية  اأحداث  و�رشدت 
حياتهم  اأ�سحابها  يق�سي  التي  امل�سلوبة 
جدوى..  دون  ليعيدوها..  عنها  بحثا 
الأطفال  على  التعدد  تاأثري  عن  حتدثت 
وعلى �سحتهم النف�سية وكيف يوؤدي انف�سال 
يف  منه  مفر  ل  كحل  ياأتي  الذي  الوالدين 
واحلزن  الأبناء  تدهور  اإىل  املطاف  نهاية 
واخلوف الالمتناهي الذي �سريافقهم دائما 

واأبدا يف كل عالقاتهم.
 

مثري  عنوان  الثلج«  »�سواد     
لالهتمام.. ماخلفيته؟

 
لقد اعتدنا دائما على ترديد ق�سة »بيا�ض 
لو  ماذا  لكن  اأطفالنا،  م�سامع  على  الثلج« 
على  اأخرى  ق�سة  فينا  الطفل  روح  رددت 
تعالج  معتادة  غري  اأخرى  ق�سة  م�سامعنا؟ 
طفولية  بنظرة  معتاد  غري  اآخرا  مو�سوعا 
ومبكر بريء!..هنا �سي�سبح للثلج لون اأ�سود، 
الثلج«!  »�سواد  الثلج«..  »بيا�ض  و�ست�سبح 
اأن  املاألوف،  عن  اخلروج  دائما  اعتدت 
اأكون خارج ال�رشب ل ي�ستهويني ما ي�ستهوي 
اجلميع.. اأن اأحتدث عن املوا�سيع املهم�سة 
التي ل تثري اهتمام غريي، اأن اأخالف نف�سي 
حق  لدينا  كب�رش  لأننا  عناويني  يف  حتى 
يختلف  اأن  الكاتب  حق  ومن  الختالف.. 

حتى عن نف�سه!

   من هو جمهورك امل�ستهدف؟
 

حيادية،  اأكون  اأن  اخرتت  ككاتبة  ب�رشاحة 
روايتي  خالل  من  �سيء  باأي  اأ�رشح  األ 
روايتي  �سخو�ض  اأدع  واأن  اأنا..  ل�ساين  على 
ويغ�سبون  ويعبون  مني  بدل  يتكلمون 
التي  هي  الرواية  بطلة  اأن  فتجد  ويحبون 
اأي�سا  وهي  وامل�ساعر!  الأحداث  �رشدت 
اإي�سال مغزى خفي بني طيات  التي حاولت 
الكلمات، مفاده اأن العائلة �سيء مقد�ض واأن 
الأطفال �سيعانون اأكرث من اأي �سخ�ض اآخر 

و�سيفقدون طفولتهم  ما  اأ�سابها مكروه  اإذا 
ويق�سون بقية �سنوات عمرهم يبحثون عنها 
اأ�ساركها  نظر  وجهة  وهي  جدوى..!  دومنا 

اإياها.
 

   تطرقت اإىل ظاهرة »التعدد«.. 
ما تاأثري الظاهرة على نف�سية الطفل ؟

 
نف�سية  بعاهة  الطفل  يكب  اأن  هو  تاأثريها 
م�ستدامة! وخا�سة اإن كان الطفل )طفلة(.. 
له  مبر  ل  الذي  اخلوف  ذلك  �سريافقه 
دائما، و�سيفرت�سه افرتا�سا �رش�سا كلما اأقبل 

على بناء عالقة ما!.
 

   هل ميكنك تزويدنا مبقتطف 
من روايتك الثانية؟

 
حني  احلرية  وتعجبني  التمرد،  »يروقني 
تن�ساب بر�ساقة اإىل جويف، فتنبثق كمهرجان 
رحم  من  جديد  من  لأولد  للجمال!  �سخم 
التي  ال�سالبة  حقيقة  اأعي  واأنا  النتماء 
بينما هن  فاأنا حرة  عنهن،  اأختلف  جتعلني 

موهومات باحلرية..!
اأنا حرة بحجم القيود التي حتكم ربطي اإىل 
تكبل  التي  الأغالل  مبقدار  وحرة  اأر�سي، 
قلبي اإىل الوطن.. ومتمردة حني اأحفظ عن 
ظهر قلب تعليمات جدتي الأورا�سية التي مل 

متلها علي يوما!
مدارات  اإىل  الدائم  رحيلي  رغم  زلت  وما 
الأ�رشار مفتونة بنف�سي واأنا اأرتدي »ملحفة 
اأمي«، مفتونة بهواء جبايل، وبخلخال جدتي 

الف�سي!«
 

رواية  �سابقة  جتربة  لك     
»مدخنو الب�سر«.. حدثينا عنها؟

 
الب�رش«  »مدخنو  الأوىل  لروايتي  بالن�سبة 
حتدثت فيها عن مو�سوع اجتماعي مهم�ض 
تفا�سيل  ل�رشد  قلمي  و�سخرت  ما..  نوعا 
يف  املراهق  يعاين  وكيف  »املراهقة«.. 
تلك الفرتة من عدة م�ساكل اأبرزها اخلوف 
الدائم من نظرة النا�ض له.. وبحثه امل�ستمر 
جتارب  بعدة  ومروره  احلقيقي،  احلب  عن 
فا�سلة..بب�ساطة كتبت و�سلطت ال�سوء على 

يكتب  التي ل  وتفا�سيله  جمتمع املراهقني 
عنها الكثريون.. اإما خوفا اأو تهمي�سا وعدم 

اكرتاث.

   هل من �سدى لعملك الأول؟
 

القراء على حمتوانا  اإقبال  تثمني  ل ميكننا 
نفعل  كما  الإلكرتوين،  الن�رش  خالل  من 
الن�سخ  تقتنى  فال  الورقي،  الن�رش  يف  عادة 
هناك  معني..!  برقم  املبيعات  تقدر  ول 
وهو  احلكم  من  ميكنك  فقط  واحد  �سيء 
حتميل  مت  هلل  واحلمد  التحميالت،  عدد 
روايتي كثريا.. كما كانت ر�سائل القراء اآملة 

ومب�رشة.
 

   ملن تقراأ رانيا ربيعي؟ 
 

اأحيانا اأ�سعر اأنني بحاجة لأن اأعود اإىل اأيام 
والأمل..  اجلنون  اأيام  والأبي�ض،  الأ�سود 
حيث ميكنني جماراة جنوين والرق�ض على 
اأنغام اأملي، ولهذا اأقراأ! اأقراأ كل ما هو قدمي 
ثم اأخالف نف�سي اأحيانا لأقراأ اجلديد.. وبني 
يف  فنحن  مني  جزء  على  اأعرث  وذاك  هذا 
النهاية نقراأ لننجو من العتمة اأو رمبا لنهرب 
كتابي  نف�سها! ل ميكنني ح�رش  العتمة  اإىل 
املف�سل  كاتبي  عن  اأما  واحدة..  قائمة  يف 
�سادقا  ليكون  القلم  يحمل  كاتب  كل  فهو 

وليدافع عن مبداأ ويحمل ر�سالة!
 

عن  اأعمالك  يف  حتدثت     

مدينتك الأم »خن�سلة« فهل من كلمة ؟
 

الأ�سم،  الأورا�ض  ابنة  دائما  و�ساأبقى  كنت 
اأن  كثريا  يروقني  املدللة..  اجلبال  وطفلة 
اأرتدي  واأنا  وغاباتها  خن�سلة  بهواء  اأتغزل 
ملحفة اأمي واأحن خللخال جدتي الف�سي.. 
ق�سة  مرددا  دوما  ينب�ض  قلبي  و�سيبقى 
املوت  ف�سلت  التي  املتمردة..  »ديهيا« 
العي�ض  على  خالدة  واأ�سطورة  حرة  جنمة 
خا�سعة! اأعلم اأننا كتب علينا اأن نبتعد عما 
اأن  اأي�سا  واأعلم  الأحيان،  نحب يف كثري من 
�سباب  كحوت  يوم  ذات  �ستلفظني  مدينتي 
لكنني  بعيدا..  اأي�سا  اأنا  لأت�رشد  عمالق 

�ساأبقى اأحملها يف قلبي دائما.
 

   ما م�ساريعك امل�ستقبلية؟
 

اأطمح لأن اأكون »اأنا« باختالفاتي وتناق�ساتي 
ومتردي.. اأن اأقراأ كثريا حتى يتميز ظلي بني 
الظالل، كنمر مفرت�ض ل يهاب اأحدا! اأطمح 
لأن اأنظر اإىل ال�سم�ض بعني واثقة كما اأفعل 
ي�سبه  ل  وطنا  قلبي  يف  اأحمل  واأن  دائما.. 

الأوطان!.

  كلمة اأخرية ؟
�سكرا لكم، كان يل �رشف املرور بجريدتكم.. 
باأن  اأمنية طيبة  للقراء فهي  كلمتي  اأما عن 
ولن  مل  فنحن  واأيامهم..  قلوبهم  اهلل  ي�سعد 

نكون كتابا لول وجود قرائنا.
حاورها : حكيم مالك
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ر�شالة القاهرة 
عن بناء الإن�صان و �صناعة الوعي

فتحية رزق ..امل�شرية  التي �شارت �شيدة غانا الأوىل 
بنى ال�صينيون القدماء �صور ال�صني العظيم كمنظومة دفاعية متكاملة ل 

مثيل لها يف العامل حينها ل�صد �صعب �صيونغنو اأ�صالف عرق الهان وهي ثاين 
ال�صاللت ال�صينية احلاكمة  وكان ظنهم اأن ذلك البناء �صيوفر لهم الأمن واحلماية 

والعي�س ب�صالم.. لكن املده�س اأن هذا ال�صور مل ي�صتطع اإيقاف اأي غزو حاق 
بال�صني  فلقد متكنت القبائل ال�صمالية من تخطيه ومتكن املغول من هزميتهم على 

جدرانه كما وقع ال�صور حتت �صيطرة ع�صرية مان�صو!!! 

د. حممد فتحي عبد العال

فما ال�شبب؟! ال�شبب ب�شيط اأن ال�شينني 
اأن يبنوا  ال�شور ولكن ن�شوا  القدماء بنوا 
هذا  يحمى  الذي  الإن�شان  الإن�شان.. 
للحار�ش  ب�شيطة  ر�شوة  فيكفي  ال�شور 

ليفتح للعدو الباب.. 
الطريق  الق�شة  هذه  ر�شمت  لقد 
حينما  يتحقق  الأمم  فبناء  للقادمني  
يا  بناء احلجر.. فهل  الإن�شان  بناء  يعلو 
ا�شتوعبت بالدنا هذا احلكمة عرب  ترى 

تاريخها؟ لرنى.. 

عبد النا�صر و�صنوات البناء:

رموز  حاملة  التاريخ  مواكب  مت�شي 
والإرادة   الطموح  من  امتلكوا  م�شيئة 
والإ�رشار  ما مكنهم من �شناعة حتولت 
عميقة الأثر يف جمتمعاتهم واإعادة كتابة 
واأخفقوا  اأحيانا  جنحوا  اأنهم  التاريخ.. 
جزءا  بقوا  ولكنهم  اأخرى  اأحيانا  يف 
اأن  اأدركوا  حينما  اأوطانهم  ذاكرة  من 
الإن�شان   بناء  من  تنبع  احلقيقة  القيمة 
النا�رش  عبد  الرئي�ش جمال  هوؤلء  ومن 
التي  ال�شتثنائية  التاريخية  ال�شخ�شية 
الأحداث  جمريات  على  نف�شها  فر�شت 
العامل  يف  ب�شماتها  وتركت  ع�رشها  يف 
اأحداث  من  زمنه  به  حفل  ملا  اأجمع 
اإقليمية ودولية خطرية   ج�شام وتغيريات 
بهذه  النا�رش  نتحدث عن عبد  و حينما 
�شبقت  التي  الفرتة  فنعني   ال�شورة 

هزمية 1967 والتي جنح فيها يف حتويل 
ل  وخارجيا  داخليا  اإقليمية  لقوة  م�رش 

ي�شتهان بها.
النهو�ش باملراأة :

حينما ين�شد اأي زعيم اأن يرتفع بالإن�شان 
نظره  يوجه  واأن  لبد  املجتمع  بقيم  و 
هي  فاملراأة  املراأة    بقيمة  لالرتفاع 
التي  الأ�رشة  داخل  دائما  الأول  املربى 
هي نواة املجتمع  لذا فاملراأة الدعامة 
املتما�شكة  القوية  الأ�رشة  لبناء  الأوىل 
مما يرتقي املجتمع يف النهاية رحم اهلل  
حينما  اإبراهيم  حافظ  الكبري  ال�شاعر 

قال عن املراأة

الأُُمّ َمدَر�َصٌة اإِذا اأَعَددَتها.. 
َب الأَعراِق اأَعَددَت �َصعبًا َطِيّ

َدُه احَليا..   الأُُمّ َرو�ٌس اإِن َتَعَهّ
ا اإيراِق  ِبالِرِيّ اأَوَرَق اأَمَيّ

الأُُمّ اأُ�صتاُذ الأَ�صاِتَذِة الأُىل.. 
�َصَغَلت َماآِثُرُهم َمدى الآفاِق 

اأن  النا�رش  عبد  جمال  ا�شتطاع  لقد 
باملراأة  النهو�ش  يف  كبرية  نقلة  يحدث 
الن�شائي  التعليم  يف  فتو�شع  امل�رشية 
ب�شكل كبري  وانت�رش حلقها يف ممار�شة 
العمل ال�شيا�شي واحلزبي ولأول مرة يف 
وزارية  املراأة حقيبة  تتوىل  تاريخ م�رش 
اأول وزيرة  اأبو زيد  ال�شيدة حكمت  وهي 
والتي   1962 عام  الجتماعية  لل�شئون 
:قلب  لقب  الراحل  الرئي�ش  عليها  اأطلق 

املراأة  اأ�شبحت  لقد  الرحيم،  الثورة 
امل�رشية حمط اأنظار العامل يف ع�رشه. 
نختلف اأو نتفق حول عبد النا�رش ولكن 
ال�شنوات الأوىل حلكمه تركزت حول بناء 
التاريخ  يف  مرة  لأول  امل�رشي  الإن�شان 
عليه  ال�شابقة  العهود  كل  كانت  فقد 
ول  العمالقة  امل�رشوعات  باإن�شاء  تعني 
التعليم  وتوفري  الإن�شان  لبناء  بال  تلقى 
اجلهل  يف  يرتع  وترتكه  له  وال�شحة 

وفري�شة لالأمرا�ش والأوبئة. 
احلكم  مقاليد  النا�رش  عبد  تويل  مع 
ب�شاأن  وا�شحة  �شيا�شته  كانت  م�رش  يف 
وحينما  امل�رشي  بالإن�شان  النهو�ش 
عهد بوزارة الثقافة لرثوت عكا�شة كانت 
اآلف  بناء  اأن  من  مبا�رشة  له  و�شيته 
الإ�شهام  جانب  اإىل  يهون  اأمر  امل�شانع 

فى بناء الإن�شان. 
لقد جعل عبد النا�رش  بناء م�رش احلديثة 
الإن�شان  تنمية  ركيزتني  على  يقوم 
امل�رشوعات  عرب  القت�شادية  والتنمية 
الزراعية وال�شناعية واملرافق ولكن كان 
تكون  وهنا  احلجر  بناء  قبل  الب�رش  بناء 
ال�شتفادة من عرب التاريخ  فاأ�شبح التعليم 
باملجان  للجميع   والهواء  كاملاء  متاحا 
م�رش  ربوع  بكل  املدار�ش  واأ�شبحت 
مكان  كل  اإىل  العلمية  البعوث  واأر�شلت 
وكانت م�رش حا�شنة لالأدب والأدباء من 
للجميع  ال�شحة  و�شارت  اأجمع   العامل 
فكانت امل�شت�شفيات والوحدات ال�شحية 

يف كل مكان مب�رش. 
العالقة مع اأفريقيا :

النيل كما قال هريدوت  ولأن م�رش هبة 
القارة  قلب  من  مكانه  ي�شتمد  والنيل 
الأفريقية  لذا كان اهتمام عبد النا�رش 
باأفريقيا كبري فحمل على عاتقه م�شاعدة 
فيقول  التحرر  على  الأفريقية  ال�شعوب 
 : الثورة  فل�شفة  كتابه  يف  النا�رش  عبد 
اجلغرايف  موقعنا  بحكم  فقط  )لي�ش 
�شعوب  تطلع  بحكم  ولكن  القارة  يف 
ال�شعوب  هذه  ملعاونة  م�رش  اإىل  القارة 
اأعماق  يف  واحل�شارة  النور  تن�شد  التي 

القارة(.
امل�شاهرة مع القارة ال�شمراء :

للقوي  النا�رش  عبد  حتدي  بعد 
ال�شتعمارية وتاأميم �رشكة قناة ال�شوي�ش 
عام  الثالثي  للعدوان  م�رش  وتعر�ش 

للكثري  النا�رش ملهما  اأ�شبح  عبد   1956
تن�شد  التي  الأفريقية  الزعامات  من 
ال�شتقالل والبناء  ومنهم الرئي�ش الغاين 
تزعم  الذي  نكروما  كوامي  الراحل 
 1957 عام  بريطانيا  عن  غانا  ا�شتقالل 
انتخب  ثم  الوزراء  رئا�شة  بعدها  وتوىل 
اأعيد  ثم   1960 عام  للبالد  رئي�ش  اأول 
انتخابه عام 1965 وهو �شاحب م�رشوع 
عنه  متخ�ش  والذي  الأفريقية  الوحدة 
الأفريقية  الوحدة  منظمة  تاأ�شي�ش 

باأدي�ش اأبابا عام 1963.
 خطفت قلب كوامي نكروما  عرو�ش من 
اإنها  فتحية رزق  الفتاة امل�رشية  النيل 
يرق  التي مل  بالقاهرة  الزيتون  ابنة حي 
بوظيفة  فعملت  بالتدري�ش  العمل  لها 
باأحد البنوك عام 1957 وي�شاء القدر اأن 
وقتها  وكان  القاهرة  يف  نكروما  يراها  
فتقدم  بالده  يف  للوزراء  رئي�شا  يزال  ل 
والدتها رف�شت خ�شية  لكن  للزواج منها 
مغادرتها البالد معه اإىل غانا ومل ترتاجع 
لها  اأكد  حينما  اإل  موقفها  عن  الأم 
�شتن�شئ  م�رش  اأن  النا�رش  عبد  الرئي�ش 
معها  مبا�رش  وخط طريان  بغانا  �شفارة 
ومت  الزواج بالفعل يف غانا يف ليلة راأ�ش 
ال�شنة  لت�شبح فتحية �شيدة غانا الأوىل. 
م�رش  بني  امل�شاهرة  هذه  اأن  الطريف 
الأوىل  تكن  مل  الأفريقية  والقارة 
عهد  يف  اأخرى  حماولة  �شبقها  فقد 
جانب  من  وكانت  اأي�شا  النا�رش  عبد 
هيال�شال�شي  الإثيوبي  الإمرباطور 
اأندراو�ش  توفيق  بجميلة  لالقرتان 
وكان  بارز  وفدي  زعيم  هو  ووالدها 
راآها  وقد  زغلول  با�شا  ل�شعد  �شديق 
الكاتدرائية  افتتاح  الإمرباطور يف حفل 

رف�شت  لكنها  العبا�شية   يف  املرق�شية 
يف  الإقامة  من  خلوفها  الزيجة  هذه 
رحابة  يف  م�رش  دون  كانت  التي  اإثيوبيا 

العي�ش والتقدم وقتئذ. 
و  ال�شناعة  تطوير  نكروما  ا�شتطاع 
التعليم  يف بالده كما ا�شتطاعت  فتحية 
ولكن  غانا  �شعب  مبحبة  حتظى  اأن 
واجه  حيث  الأحول  تبدلت  ما  �رشعان 
على  ا�شتوىل  ع�شكري  انقالب  نكروما 
 1966 عام  لفيتنام  زيارته  اأثناء  ال�شلطة 
اأحمد  رئي�شها  وقام  غينيا  اإىل  فلجاأ 
رئي�ش  من�شب  باإعطائه  �شيكوتوري 
غينيا منطلقا  وكانت  اجلمهورية فخريا 
على  التمرد  على  الغاين  ال�شعب  لدعوة 
حيث  ميهله  مل  القدر  ولكن  النقالب 
يف  دفن  ثم   1972 عام  رومانيا  يف  تويف 
بعد  فيما  جثمانه  نقل  وجرى  غينيا 

ملوطنه غانا.
ولكن ماذا حدث لفتحية؟ 

عبد  بالرئي�ش  ات�شلت  النقالب  فور 
فاأر�شل  به   لت�شتنجد  فجرا  النا�رش 
واأبنائها  لتقلها  لأكرا  خا�شة  طائرة 
للقاهرة  وا�شت�شافها يف ق�رش الطاهرة 
ببيتها  ا�شتقرت  حتى  �شهور  ثالث  ملدة 
 1967 عام  هزمية  وبعد  املعادي  يف 
انه  احلربي  للمجهود  بذهبها  تربعت 
الوطن حينما يحب اأبناءه فيفديه اأبنائه 

بالغايل والنفي�ش. 
ودفنت   2007 عام  فتحيه مب�رش  توفيت 
اإىل جوار قرب زوجها يف غانا نزول على 

ا�رشارالرئي�ش الغاين جون كوفور.
لكن  مو�شم،  كل  نى  تجُ الأر�ش  ثمار  اإن 

نى كل حلظة .  ثمار بناء الإن�شان  تجُ



البويرة

زغاريد البيام تك�سر 
روتني احلجر ال�سحي

بامتحان  اخلا�ص  الأوىل  الوزارة  قرار  �صنع 
اأم�ص  ال�صادر  املتو�صط  التعليم  �صهادة 
والقا�صي پانتقال جميع التالميذ الذين يفوق 
معدلهم خالل الف�صلني الأول والثاين 9،20 اإىل 
الطور الثانوي احلدث لدى العائالت البويرية 
التي انفجرت فرحا بنجاح اأبنائها حيث تعالت 
ك�رست  م�صاهد  يف  البيوت  من  الزغاريد 
تف�صي  فر�صه  الذي  اململ  اليومي  الروتني 
كما   ، اأ�صهر   3 من  اأزيد  منذ  كورونا  جائحة 
والأقارب  الأبناء  تهاين  لن�رس  الكثريون  �صارع 
على مواقع التوا�صل الجتماعي و�صط تفاعل 

املتابعني بهذا احلدث الرتبوي .
اأح�سن مرزوق

تي�سم�سيلت

وفاة املجاهد 
غ�سيل حممد

انتقل اإىل رحمة اهلل املجاهد، غ�صيل حممد، 
ناهز  عمر  عن  بتي�صم�صيلت  الأربعاء  اأم�ص 
علم  ح�صبما  ع�صال،  مر�ص  اثر  �صنة   92
الذي  الراحل  والتحق  املرحوم.  اأقارب  لدى  
تي�صم�صيلت(  )ولية  حل�صن  بني  ببلدية  ولد 
 1959 �صنة  الوطني  التحرير  جي�ص  ب�صفوف 
التاريخية   الرابعة  للولية  الثالثة  باملنطقة 
طرف  من  ال�صنة  نف�ص  خالل  اعتقل  وقد 
القوات ال�صتعمارية الفرن�صية ونقل اإىل مركز 
)تي�صم�صيلت(  ال�صفا"  "عني  التعذيب مبنطقة 
اأنواع التعذيب  و�صيوارى  حيث تعر�ص لأب�صع 
الأربعاء مبقربة  اليوم  الرثى بعد ظهر  الفقيد 
"�صيدي الهواري" ملدينة  تي�صم�صيلت ا�صتنادا 

اإىل املتحف الولئي للمجاهد

مر�سح ملن�سب رفيع بالبنتاغون

رئي�س CIA ال�سابق 
حاول الإطاحة برتامب 

واغتياله
مر�صح  تاتا،  اأنتوين  اإن   "CNN" �صبكة  قالت 
البيت الأبي�ص لثالث اأعلى من�صب يف البنتاغون 
 CIA بث مرارا نظريات موؤامرة باأن رئي�ص الـ
ال�صابق جون برينان، حاول الإطاحة بالرئي�ص 

ترامب بل واغتياله.
روج  تاتا  اأن  اإىل  الأمريكية،  ال�صبكة  ولفتت 
وعرب  تلفزيوين  وظهور  اإذاعية  ت�صجيالت  يف 
بعث  برينان  اأن  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
يف  ترامب  اغتيال  اأجل  من  م�صفرة  بتغريدة 
الأمريكي  امل�صوؤول  اأن  موؤكدا   ،2018 العام 

ال�صابق اأراد ترامب خارج البيت الأبي�ص.
ع�رسات  على  عرثت  اأنها  اإىل  واأ�صارت 
التي  والتلفزيونية  الإذاعية  الت�صجيالت 
اأجريت مع تاتا، بث خاللها نظريات موؤامرة 
امل�صوؤولني  من  العميقة"  الدولة  "ع�صبة  باأن 
روؤيته  من  اأكرث  يف�صل  ترامب  روؤية  يف�صلون 
ينجح، وهو ما ردده الرئي�ص الأمريكي وعدد 

من امل�صوؤولني باإدارته مرارا.
الرئي�ص  اإن  تاتا  قال  اأي�صا،  الت�صجيالت  ويف 
وزوجته  اأوباما  باراك  ال�صابق،  الأمريكي 
و�صفه  ب�صلوك  منخرطني  كانا  مي�صيل، 
من  خماوفهما  عن  التعبري  عرب  بـ"اخليانة" 
رئا�صة ترامب خالل فرتة انتقال ال�صلطة يف 
البالد عقب النتخابات الرئا�صية العام 2016 
على  التعليق  برينان  با�صم  متحدث  ورف�ص 
هذا املو�صوع وكان ترامب اتهم �صلفه اأوباما 
يف وقت �صابق باخليانة العظمى، م�صريا اإىل 
كانت   2016 عام  يف  النتخابية  حملته  اأن 

حتت املراقبة.
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جدل وا�سع حول ت�سجيل �سوتي!

القذايف خطط لتغيري الأو�ساع يف دول  اخلليج

ع.غ/وكاالت

الودي،  احلوار  هذا  يف  ويظهر 
معمر  الراحل  الليبي  الزعيم 
املطريي،  وحاكم  القذايف، 
موقعه  يف  نف�صه  ي�صنف  الذي 
حزب  رئي�ص  باأنه  "تويرت"  على 
واحلديث  التف�صري  واأ�صتاذ  الأمة 
يتجاذبان  وهما  الكويت،  بجامعة 
على  متفقني  احلديث  اأطراف 
يعرف  ما  ا�صتغالل  �رسورة 
بالفو�صى اخلالقة لتغيري الأو�صاع 

يف منطقة اخلليج.
فهد  �صلط  اخل�صم،  هذا  ويف 
الكويتي  ال�صابط  ل�صليمي، 
ال�صيا�صي  واملحلل  ال�صابق، 
ال�صوء على هذا الت�صجيل، طالبا 
املطريي،  من  مرئية  ر�صالة  يف 

الإجابة  تركيا،  يف  حاليا  املقيم 
حقيقة  حول  ح�صا�صة  اأ�صئلة  عن 
زيارته  ومالب�صات  الت�صجيل 
واجتماعه  ليبيا  اإىل  ال�رسية 
الك�صف  اإىل  اإياه  داعيا  بالقذايف، 

عمن �صهل له الزيارة، واأن يجيب 
اأبلغ �صلطات  اأقرب وقت، هل  يف 
التي  "التهديدات"  عن  بالده 

�صدرت من القذايف حينها. 
املطريي،  حاكم  اأن  الالفت 

ال�صيا�صي الكويتي املثري للجدل، 
تركيا،  اإنه هارب يف  يقال  والذي 
كان قد غرد يف عام 2012 بكالم 
�صد الزعيم الليبي الراحل، حيث 
ن�صب اإىل وفد ليبي اأنهم قالوا له 
"مل  باخل�صو�ص:  �صوؤال  على  ردا 
اإل عمه عقاب  ليبيا  بيت يف  يبق 

وعذاب".
هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
مع  �رسي  حلديث  الت�رسيب 
حيث  الوحيد،  لي�ص  القذايف 
�صابقة  منا�صبات  يف  ظهرت 

ت�صجيالت مماثلة.
وكان اأر�صيف ال�صتخبارات الليبية 
قد �رسق يف عام 2011، ويُتداول 
على نطاق وا�صع، اأن دولة عربية 
ا�صرتته من اإحدى امللي�صيات بعد 

�صقوط طرابل�ص.

الديوان الوطني للتطهري 

حملة حول الأمرا�س 
املتنقلة مائيا

قرية ثامر بالبويرة

انعدام التنمية يخرج ال�سكان 
اإىل ال�سارع

اجلزائرية للمياه باملدية 

تذبذب يف التوزيع ل24 
بلدية 

للتطهري  الوطني  الديوان  اأطلق 
حملة  احلايل  ال�صيف  مو�صم  خالل 
حتت  املواطنني  اجتاه  حت�صي�صية 
�صعار " من اأجل �صيف بال اأمرا�ص 
ح�صبما  املياه"،  طريق  عن  متنقلة 
علم اأم�ص الأربعاء من ذات الديوان. 
لدى  بالإعالم  املكلفة  وقالت 
الديوان، مرمي اأويحيى اأم�ص الأربعاء 
عدم  من  بالرغم  و  اأنه  ت�رسيح  يف 

الإعالن حتى الآن عن افتتاح مو�صم 
ال�صلطات  طرف  من  ال�صطياف 
اإل  العمومية ب�صبب وباء كوفيد-19 
اأن الديوان حر�ص على اإطالق هذه 
احلملة التح�صي�صية لتوعية املواطن 
املتنقلة  الأمرا�ص  خماطر  حول 
عن طريق املياه والتي تنت�رس خالل 
ال�صحة  على  حفاظا  ال�صيف  ف�صل 

العمومية.

من  الع�رسات  اأم�ص  �صبيحة  نظم 
عا�صمة  �رسق  ثامر  قرية  �صكان 
احتجاجية  حركة  البويرة  ولية 
غلق  على  خاللها  اأقدموا  عارمة 
وجه  يف   05 رقم  الوطني  الطريق 
حركة املرور باحلجارة واملتاري�ص 
العجالت  يف  النريان  واإ�صعال 
على  منهم  تنديدا  املطاطية 
بقريتهم  التنمية  مظاهر  انعدام 
على مر ال�صنوات ، حيث اأكد ممثلو 
ليومية  ت�رسيحات  يف  املحتجني 
تعاين  منطقتهم  اأن  "الو�صط" 
اأنها تابعة  التهمي�ص والن�صيان رغم 
لعا�صمة الولية اإل اأنها ظلت بعيدة 

عن اهتمام امل�صوؤولني وذكروا على 
التي  ال�صكن  ق�صية  املثال  �صبيل 
عكرت �صفو حياتهم كون اأغلبيتهم 
يقطنون �صكنات فو�صوية ويطالبون 
من  ال�صتفادة  قرارات  مبنحهم 
�صمن  اإدراجهم  اأو  الريفي  البناء 
لو�صع  الجتماعي  ال�صكن  قوائم 
التي طال  الق�صية  لهذه  نهائي  حد 
عديد  حمدثونا  ذكر  كما   ، اأمدها 
غرار  على  الأخرى  النقائ�ص 
وقنوات  ال�رسوب  واملاء  التهيئة 
وغريها  والإنارة  ال�صحي  ال�رسف 

من امل�صاكل التنموية .
اأح�سن مرزوق

باملدية  للمياه  اجلزائرية  اأعلنت 
الو�صط  ت�صلمت  اإعالمي  بيان  عرب 
يف  تذبذب  عن  منه  ن�صخة  اأم�ص 
عرب  لل�رسب  ال�صاحلة  املياه  توزيع 
24 بلدية تقع جنوب و�رسق الولية 
التي  ال�صطرارية  الأ�صغال  ب�صبب 
ال�صخ  مبحطة  اأم�ص  انطلقت 
باجلباحية التابعة لنظام حتويل مياه 
البويرة  بولية  اأ�رسدون  كدية  �صد 
الوطنية  الوكالة  طرف  من  ،وهذا 
الكربى  التحويالت  و  لل�صدود 
�صت�صع  حيث  امل�صدر،  ذات  ح�صب 
النقطاع  فرتة  خالل  املوؤ�ص�صة 
نظاما للتوزيع عن طريق ال�صهاريج 

و  العمومية  املوؤ�ص�صات  لتزويد 
الأولوية،  �صبيل  على  ال�صت�صفائية 
ال�صطرابات  هذه  �صتم�ص  و 
،مزغنة  �صدراية  العزيزية،  بلديات 
،القلب الكبري ،عني بو�صيف ،�صاللة 
اأولد   ، ،مغراوة،الربواقية  العذاورة 
ذايد ،ثالثة الدوائر، �صغوان ،زوبريية 
،جمرب ،بوغار ،بوغزول، بني �صليمان 
،�صيدي  البخاري،العمارية  ،ق�رس 
،تابالط  ،بو�صكن  �صواقي   ، نعمان 
،اولد معرف ،�صيدي الربيع ، ليعود 
فور  عادي  ب�صكل  التوزيع  نظام 

النتهاء من الأ�صغال.
ر. بوخدميي

فجر نهار اأم�ص بطالو مدينة ب�صار 
احتجاجات عارمة للمطالبة بلجنة 
حتقيق  وزارية يف طريقة التوظيف 
لال�صمنت " وحمطة  "جيكا  مب�صنع 
التلفزيون الذين اأكدوا اأن التوظيف 
الطاولة وبطرق  حتت  مت  فيها 

م�صبوهة.
الذين  املحتجون  وحمل  هذا 
مدير  الولية  مقر  اأمام  جتمهرو 

يف  امل�صوؤولية  الكاملة  الت�صغيل 
ظل  يف  التوظيف  يف  املحاباة 
تنامي البطالة بب�صار وكذا امل�صاكل 
تعي�ص  الولية  من  جعلت  التي 
طالب  وقد   ، �صاخن  �صفيح  على 
من  حتقيق  املحتجون  بلجنة 
والداخلية  للوقوف  العمل  وزارتي 

على  حقيقة الت�صغيل بالولية .
من  اجلمعيات  حذرت  جهتها  من 

يف  خا�صة  بالولية  انفجار  الو�صع 
ظل تنامي الن�صداد ما بني الإدارة 
الولية  الذي جعل  واملواطن الأمر 
تعي�ص احتجاجات يومية  لأ�صحاب 
واأخريا  الأر�صية  والقطع  ال�صكن 
البطالني مطالبة باإيفاد جلنة حتقيق 
الولية  للوقوف  امل�صاكل  اإىل 

العوي�صة التي تتخبط فيها.
م بن ترار

 التوظيف مب�سنع "جيكا لال�سمنت " 

احتجاج البطالني اأمام مدخل ولية بب�سار

تداول ن�سطاء وو�سائل اإعالم خمتلفة على نطاق وا�سع حوارا م�سموعا قيل اإنه يدور بني 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف و�سخ�سية �سيا�سية كويتية جدلية.

جربي�صو�ص،  تيدرو�ص  دعا 
ال�صحة  منظمة  عام  مدير 
عقار  اإنتاج  زيادة  اإىل  العاملية، 
احلالت  لعالج  ديك�صاميثازون 
بـ  امل�صابني  للمر�صى  احلرجة 
"كوفيد-19"، م�صريا اإىل فعالية 

هذا العقار.

"مع  املنظمة،  مدير  وقال 
اإل  اأولية،  تزال  ل  البيانات  اأن 
الأخرية،  الدرا�صات  نتائج  اأن 
ال�صتريويد  عقار  اأن  اأظهرت 
ديك�صاميثازون، ميكنه اإنقاذ حياة 
"كوفيد- بـ  امل�صابني  املر�صى 
19" من ذوي احلالت احلرجة، 

ما يعطينا �صببا لالحتفال. لذلك 
�صتكمن اخلطوة التالية يف زيادة 
ال�رسيع  وتوزيعه  العقار  اإنتاج 
اأنحاء  جميع  يف  واملت�صاوي 
العامل، مع الرتكيز على الأماكن 

التي هي بحاجة ما�صة له".
على  الطلب  يتجاوز  له،  ووفقا 

جناح  بعد  العر�ص  الدواء  هذا 
وقال  بريطانيا.  يف  اختباره 
"حل�صن احلظ، اإنه دواء رخي�ص، 
له  العديد من املنتجني  وهناك 
وهم  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
زيادة  على  قدرتهم  من  واثقون 

اإنتاجه".

ال�سحة العاملية

 تقييم فعالية عقار ديك�ساميثازون يف عالج "كوفيد-19"

ع�سية عيد ميالده

مي�سي يوا�سل �سناعة 
التاريخ مع بر�سلونة

وا�صل النجم الأرجنتيني ليونيل مي�صي، �صناعة 
يف  م�صاهمته  بعد  بر�صلونة،  فريقه  مع  التاريخ 
اأم�ص   )0-1( بيلباو  اأتلتيك  على  "البار�صا"  فوز 
الدوري  من  الـ31  الأ�صبوع  �صمن  الثالثاء، 
الهدف   ،71 الدقيقة  مي�صي يف  و�صنع  الإ�صباين 
اإيفان راكيتيت�ص،  الوحيد يف املباراة، للكرواتي 
الذي ا�صتغل متريرة من النجم الأرجنتيني خلف 
اأق�صى ميني احلار�ص،  دفاع بيلباو، و�صدد بقوة 
منحته  ثمينة  نقاط  ثالث  "البار�صا"  ليح�صد 
يف  بذلك،  مي�صي  وجنح  "الليغا"موؤقتا  �صدارة 
املو�صم.  هذا  لزمالئه   15 رقم  الهدف  �صناعة 
ووفقا ل�صبكة "�صكواكا" املخت�صة يف اإح�صائيات 
اأكرث،  اأو  القدم، فاإن مي�صي �صنع 15 هدفا  كرة 
يف  واحد  مو�صم  يف  اأكرث،  اأو  هدفا   15 و�صجل 
الدوري الإ�صباين، خالل خم�صة موا�صم خمتلفة 
من جهته، اأورد موقع "sports.ru"، اأن مي�صي 
جنح يف مباراة اأم�ص، يف �صناعة الهدف رقم 250 
لزمالئه يف بر�صلونة، يف 699 مباراة خا�صها مع 

الفريق الكتالوين يف خمتلف امل�صابقات.
اجلديدة،  الأرقام  لهذه  مي�صي  حتقيق  وجاء 
 24 ي�صادف  الذي  بعيد ميالده،  احتفاله  ع�صية 
جوان من كل عام، حيث يطفئ "الربغوث" اأم�ص 

الأربعاء، �صمعته الـ33.

باية. ع  

ملف ف�ساد عائلة حداد

التما�س 20 �سنة 
لبو�سوارب و15 �سنة  

ل�سالل واأيحيى و18 حلداد
.   10 �سنوات الأربع اأفراد من 

عائلة حداد 

�صيدي  مبحكمة  العام  احلق  ممثل  التم�ص   
اأحممد  م�صاء الأربعاء حكما بال�صجن ملدة 
يف  و12  حداد  علي  حق  يف  �صجنا  �صنة   18
حق  يف  �صنوات  و10  ربوح  �صقيقه  حق 
، فيما  اأخواته مزيان عمر �صفيان و حممد 
مت التما�ص 15 �صنة �صجن يف حق الوزيران 
الأولن ال�صابقان اأحمد اأويحيى وعبد املالك 
�صالل وهي نف�ص العقوبة للوزير ال�صابق عبد 
القادر قا�صي وكذا 20 �صنة يف حق بو�صوارب 

عبد ال�صالم املتهم الفار بفرن�صا
يف  �صجنا  �صنة   12 عقوبة  التما�ص  مت  كما 
حق وزير الأ�صغال العمومية عمر غول فيما 
التنمية  وزير  حق  يف  �صنوات   8 التما�ص  مت 
ال�صناعية �صابقا عمارة بن يون�ص  وهونف�ص 
احلكم امللتم�ص يف حق وزير النقل والأ�صغال 
العمومية الأ�صبق بوجمعة طلعي وزير النقل 
عبد  زعالن  الأ�صبق  العمومية  والأ�صغال 
الغني وكذا وزيرا ال�صناعة ال�صابقني  يو�صف 
ممثل  التم�ص  كما   ، بدة  وحموب  يو�صفي 
مليون  ب2  غرامات  الق�صية  هذه  يف  احلق 
دينار جزائري يف حق �صالل واويحيى وكافة 

الوزراء املتابعني يف هذه الق�صية .
 7 ب  عقوبات  اأي�صا  احلق  ممثل  والتم�ص 
�صابقا  البي�ص  وايل  حق  يف  �صجنا  �صنوات 
ووايل عنابة ال�صابق حممد �صلماين بالإ�صافة 
اىل عقوبات ب 5 �صنوات حب�ص نافذ يف حق 
وكذا  الق�صية  يف  املتابعني  املوانئ  مدراء 
ومدير ال�صبيبة والريا�صة بتيزي وزو املتابع 

يف �صفقة ملعب هذه الولية
كما التم�ص  ممثل احلق العام 32 مليون دينار 
املتابعة  حداد  علي  عائلة  �رسكات  حق  يف 
يف هذا امللف كتعوي�ص عن اأ�رسار اخلزينة 

العمومية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

