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جمل�س حقوق الإن�سان 

مقرتح بو�سع بيان �أول نوفمرب يف 
ديباجة �لد�ستور 

.   اآليات للف�سل بني املوؤ�س�سات و ا�ستقالليتها
اقرتح  املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان, الثنني تعديل 10 فقرات من ديباجة الد�ستور وبتن�سي�س �سريح 

على بيان اأول نوفمرب 1954 وكذا البتعاد عن طغيان �سلطة على �سلطة اأخرى .
باية ع 

م�صالح  �إىل  للمجل�س  �إر�صالية  ويف 
رئا�صة �جلمهورية ت�صمنت  م�صاهمته 
�لتمهيدي  �مل�رشوع  حول  �خلا�صة 
طرف  من  �ملعد  �لد�صتور  لتعديل 
طرف  من  �ملعينة  �خلرب�ء  جلنة 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية,  رئي�س 
تبون, �إىل م�صالح رئا�صة �جلمهورية, 
قدم جمموعة من �القرت�حات م�صت 
�لتمهيدي  �مل�رشوع  �أحكام  خمتلف 
ع�رش  فقر�ت  تعديل  حيث  �قرتح 

باحلذف  �صو�ء  �لد�صتور,  ديباجة  من 
�الأحيان  بع�س  ويف  باالإ�صافة,  �أو 
تعديالت  و�إدخال  �ل�صياغة,  باإعادة 
على 81 مادة, �صو�ء باإعادة �ل�صياغة 
�أو باالإ�صافة وكذ� حذف ع�رش  مو�د 
�أهم  �أربع  مو�د جديدة ومن  و�إ�صافة 
ما جاء يف �قرت�حات �ملجل�س �لوطني 
حلقوق �الإن�صان يف هذ� �ل�صياق �لن�س 
�ل�رشيح يف ديباجة �لد�صتور على �أن 
�مل�صدر  هو   1954 نوفمرب  �أول  بيان 
�لد�صتور  الأحكام  �الأبدي  �ملادي 

�جلز�ئري من حيث �أن ذلك �لبيان هو 
�لتي  و�الأ�ص�س  �ملبادئ  يحدد  �لذي 
يجب �أن يبنى عليها �لنظام �ل�صيا�صي 

و�لد�صتوري يف �جلز�ئر.
من  �لكثري  تعديل  �أي�صا  �قرتح  كما 
�الأحكام �لو�ردة يف �لف�صل �الأول من 
�لتمهيدي  �مل�رشوع  من  �لثاين  �لباب 
باحلقوق  و�ملتعلقة  �لد�صتور  لتعديل 
و�حلريات �الأ�صا�صية, �صو�ء باالإ�صافة 
�أو باإعادة �ل�صياغة, ويف بع�س �الأحيان 
بناء منظومة  بهدف  وذلك  باحلذف, 

حقوق �إن�صان حقيقية ور�قية يف �صلب 
�لد�صتور ومن بني �قرت�حات �ملجل�س 
�لف�صل  مبد�أ  وتدقيق  تدعيم  كذلك 
وتعاونها  وتو�زنها  �ل�صلطات  بني 
من  ممكن  حد  �أبعد  �إىل  بالتقلي�س 
على  �صلطة  �أي  طغيان  �مكانية 
�ل�صلطتني  و�إعطاء  �ل�صلطات  باقي 
تاأثري  و�صائل  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية 
جعلهما  �جل  من  متبادلة  و�صغط 
�ل�صلطة  و�إعطاء  قويتني  �صلطتني 
�ال�صتقاللية  �أدو�ت  كل  �لق�صائية 

�لتنفيذية و�لت�رشيعية,  عن �ل�صلطتني 
وذلك بجعل �ملجل�س �الأعلى للق�صاء 
�لتكوين  حيث  �أ�صا�صية, من  هيئة 
و�الخت�صا�صات لتكري�س �ال�صتقاللية 
�حلقة جلهاز �لق�صاء و�لقا�صي, وفقا 
للمعايري �لدولية و�الإقليمية �ملتعارف 

عليها بهذ� �ل�صاأن.
�لعد�لة  تدعيم  �ملجل�س  �قرتح  كما 
�ملحكمة  باإعطاء  �لد�صتورية 
من  �لتي متكنها  �لو�صائل  �لد�صتورية 
جعل �ل�صلطات �لعمومية تقوم بعملها 

الأحكام  �ل�صارم  �الحرت�م  �إطار  يف 
�لو�صائل  �أي�صا  و�إعطائها  �لد�صتور, 
حقوق  حامي  بدور  لتقوم  �لالزمة 
وكذ�  �الأ�صا�صية  وحرياته  �الإن�صان 
و�ال�صت�صارية  �لرقابية  �لهيئات  منح 
�ملن�صو�س عليها يف �لد�صتور �صلطات 
بدورها  �لقيام  من  متكنها  �إ�صافية 
و�لقيام  �ال�صت�صارة  تقدمي  يف  كامال 
لتعبيد �لطريق  بها  بالرقابة �ملنوطة 
�أمام �ل�صلطتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية 

للقيام باأدو�رهما �لد�صتورية 

التحقيق يف ت�سيري �سركة الفتح »E.M.S«للخدمات النفطية 

�سبهات حول دور �سيدي �ل�سعيد و نقابيني �آخرين
.     اإفال�س متعمد لكيان جتاري رابح وبيعه بالدينار الرمزي

با�رشت م�صالح �الأمن حتقيقات معمقة يف 
»E.M.S«للخدمات  �لفتح  �رشكة  ت�صيري 
للعمال  �لعام  لالحتاد  �لتابعة   �لنفطية 
عمد�  تفلي�صها  مت  و�لتي  �جلز�ئريني 
�ل200  عن  يزيد  ال  رمزي  مببلغ  وبيعها 
مليون �صنتيم الإخفاء عملية تبديد ع�رش�ت 
تنهب من  كانت  �لتي   �أمو�لها  �ملاليري من 
�لعام  لالحتاد  �ل�صابق  �لعام  �الأمني  قبل 
�صيدي  �ملجيد  عبد  �جلز�ئريني  للعمال 

�ل�صعيد وجماعته .
من  مر��صلة  ك�صفتها  �لتي  �لق�صية  هذه 
�رشكة  �أن  ك�صفو  �لذين  �لعمال   بع�س 
كانت  �لنفطية  »E.M.S«للخدمات  �لفتح 
وكانت   �ل�صعيد   �صيدي  من   مبا�رشة  ت�صري 

ب  ترتبط  �أنها  بحكم   خيالية  �أرباح  حتقق 
�أكرب  مع  �ملليار�ت  مئات  قيمتها  بعقود 
ما  »�صوناطر�ك«   وهي  �جلز�ئر  يف  �رشكة 
مكنها من حتقيق �أرباح كبرية ��صتوىل عليها  
�مل�صريون �ملتعاقبون عليها وهم �ملقربون 
عليهم  ظهر  و�لذين  �ل�صعيد  �صيدي  من 
باأرقى مناطق  �لرث�ء حيث ��صرتو� عقار�ت 
فيالت  و�صيدو�  ووهر�ن  كالعا�صمة  �لوطن 
طيلة  �ملوؤ�ص�صة  ريع  من  و��صتفادو�  فاخرة 
تفلي�س  �الإعالن عن  يتم   �أن  قبل   , �صنو�ت 
هذه �ملوؤ�ص�صة  وحلها �لتي ��صتغلت لتحويل 
لالحتاد  ملك  �أنها  �ملفرو�س  من  �أمالك 
�أ�صخا�س  �إىل  �جلز�ئريني  للعمال  �لعام 
وجهات جمهولة يجري �لتحقيق فيها , كما 

مت بيع �ملوؤ�ص�صة وممتلكاتها  وعقودها �لتي 
ب200  يقدر  زهيد  مببلغ  �ملاليري  جتني 
مليون يف حني �نها حتوي معد�ت وعقار�ت 
تزيد  م�صعود  بحا�صي  وحيد  عقار  منها 
قيمته عن �ل1.5 مليار �صنتيم  ناهيك عن 
�الأمالك �الأخرى �ملنقولة و�لعقود و�الأمالك 
�لعينية , حيث من �صاأن �لتحقيقات �أن جتر 
�صيدي �ل�صعيد وع�صابته �إىل �لعد�لة  خا�صة 
�أمني  فريق  عليه  ي�صتغل  �لذي  �مللف  و�ن 
دقيقة  حما�صباتية  بوثائق  مزود  خمت�س 
ودالئل الغبار عليها ح�صب �ملحققني جتعل 
يو�جهون  �ل�رشكة  �لقائمني  على هذه  من  

تهما ثقيلة جد� .
حممد بن ترار

مل ي�ستبعد  اإعادة فر�س حجر �سحي

بقاط بركاين يدق ناقو�س �خلطر 
ور�صد  متابعة  جلنة  ع�صو  ي�صتبعد  مل 
�إعادة فر�س  فريو�س كورونا, بقاط بركاين 
حجر �صحي يف ظل �الرتفاع غري �مل�صبوق 
حمل  حني  يف  كورونا,  بفريو�س  لالإ�صابات 
نظر�  �لوباء  تف�صي  �مل�صوؤولية يف  �ملو�طن 
لعدم �إحرت�مه لتد�برب �لوقاية , مثمنا  قر�ر 
تبون,  �ملجيد  عبد  �جلمهورية,  رئي�س 
بتطبيق �لقانون, على �ملخالفني لالإجر�ء�ت 
يف  �لكمامة  �رتد�ء  بينها  من  �لوقائية, 
متابعة  جلنة  ع�صو  دق  �لعمومية.  �الأماكن 
ور�صد فريو�س كورونا بقاط بركاين ناقو�س 
�خلطر بخ�صو�س �لزيادة �خلطرية يف عدد 
باأن  الفتا  كورونا,    بفريو�س  �الإ�صابات 
�رتفاع عدد حاالت �الإ�صابة ر�جع  �إىل عدم 

�أن  �إىل  م�صري�  �لوقائية,  �لتد�بري  �حرت�م 
تر�خي �ملو�طنني  و نق�س �لوعي يف تطبيق 

تد�بري �لوقاية ز�د من �نت�صار هذ� �لوباء .
ت�صهد  جديدة  بوؤر  باأن  �ملتحدث  و�أبرز 
�إىل   د�عيا    ,19 كوفيد  لفريو�س  ن�صاطا 
�نت�صار  ملنع  ��صتعجالية  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
�لفريو�س �إىل �ملناطق �الأخرى,  الفتا باأن  
�إعادة  �حلجر �ل�صحي يجب �أن يكون  على 

�ملناطق �ملنت�رشة فيها .
يتحمل جزء  �ملو�طن  باأن   بركاين   لفت   و 
�الإ�صابات  عدد  �رتفاع  يف  م�صوؤولية  من  
بفريو�س كورونا, لعدم �حرت�مه لالإجر�ء�ت 
�لوقائية و �لتد�بري �لتي �أقرتها جلنة متابعة 
�لوباء, مربز�  فريو�س كورونا ملجابهة هذ� 

تبنتها  �لتي  �لوقائية  �الإجر�ء�ت  رغم  باأنه  
هناك  �أن  �إال  �لفريو�س,   ملجابهة  �لدولة 
قبل  من  �الإجر�ء�ت  هذه  تطبيق  يف  خلل 
�الأمان,  يحرتم ملقايي�س  ال  �لذي  �ملو�طن 
بعد  �ملو�طنني  ردود   من  �أ�صفه  عن  معرب� 
فتح  و�إعادة  جزئيا  �ل�صحي  �حلجر  رفع 
دون  ت�رشفو�  حيث  �لن�صاطات,  بع�س 

�حرت�م �لو�صائل �لوقائية �ملعروفة.
و  للتجند  �الأطر�ف  كل  �ملتحدث  ودعا 
و  �لوقائية  �لتد�بري  تطبيق  يف  �ل�رش�مة 
�حرت�م �حلجر �ل�صحي, خا�صة فيما يخ�س 
مطالبني  فهم  �لتجارية  �ملحالت  �أ�صحاب 

باأخذ بتد�بري �لوقائية على حد قوله .
اإميان لوا�س

النائب احلم�ساوي نا�سر حمدادو�س 

هذه ماآخذنا على م�سودة تعديل �لد�ستور
�ل�صلم  مذكرة  �أودعت حركة جمتمع 
رئا�صة  م�صالح  �لد�صتورلدى  تعديل  حول 
�لعديد من  �جلمهورية,�أين قدمت �حلركة 
�أن  يجب  �لتي  �لتعديالت  و   �القرت�حات 

ت�صملها وثيقة �لد�صتور .
�لن�صال  �ل�صلم  جمتمع  �عتربت حركة  و 
مهمة  حلقة  �لد�صتوري  �الإ�صالح  �أجل  من 
وجت�صيد�  �لدميقر�طي  �لتحول  م�صرية  يف 
باأن   معتربة  �لر��صدة,   �حلكم  ملفهوم 
مناق�صة  �صياق  �صمن  يدخل   م�صاهمتها 
�الإ�صالح  لتحقيق    �لد�صتور  م�صودة 

�ملن�صود.

باأن   �ل�صلك  جمتمع  حركة  �صدد  و 
لل�صلطة  ت�صاغ  �جلز�ئر  يف  �لد�صاتري 
�حلركة  �آر�ء  باأن  للوطن,الفتة  ولي�س 
وال  باالأ�صخا�س  تتعلق  ال  �مل�صّودة  حول  
بالتو�زنات �لر�هنة وال حتى باحلركة, ولكن 

تتعلق باجلز�ئر.
و �أ�صاف ذ�ت �مل�صدر :«  د�صتور للجز�ئر 
�الأحز�ب, د�صتور  وال  لل�صلطة  لي�س  كلها, 
د�صتور  و�ل�صيادة,   �ل�رشعية  جلز�ئر 
للمجموعة �لوطنية ولي�س للوبيات, د�صتور 
د�صتور  و�مل�صتقبل,   �حلا�رش  جلز�ئر 
د�صتور  نوفمرب,  �أول  لبيان  �لوفية  للجز�ئر 

د�صتور  �جلز�ئري,  للحلم  �ل�صهد�ء,  حللم 
دة  �ملوِحّ �لو�ِحدة  �ملوؤمنة:  للجز�ئر 
�حلريات  جلز�ئر  د�صتور  �ملوّحدة,  
جلز�ئر  د�صتور  �لنزيهة,  و�النتخابات 

�الأجيال.«
حم�س  حركة  عن  �لربملاين  �لنائب  �أكد 
وال  لالآمال,  �لد�صتورخمّيبة  باأن م�صودة 
ترقى �إىل طموحات �ل�صعب وال �إىل مطالب 
�حلر�ك �ل�صعبي , مربز� باأن �حلركة قدمت  
حتقق  �لتي  و�لقوية  �لبديلة  مقرتحاتها 

�لتغيري �حلقيقي و�ل�صامل.
اإميان لوا�س

حزب العمال يوؤكد يف الذكرى ال30 لتاأ�سي�سه

�ل�سرت�كية ل تتعار�س مع �لإ�سالم 
وت�ساير �لتحرر 

ن�صاطه  من  �أوىل  �صابقة  يف  �لعمال  حزب  �أكد 
�أن  لتاأ�صي�صه  �ل30  �لذكرى  يف  �ل�صيا�صي 
�ال�صرت�كية ال تتعار�س مع �الإ�صالم وت�صاير حركة 

�لتحرر �لوطني .
يف  تر�جعا  عرف  �لذي  �لعمال  حزب  وقال 
كان  تاأ�صي�صه  �ن  له  بيان  �ل�صيا�صي  يف  ن�صاطه 
وم�صالح  �ملادية  �لقو�عد  عن  �لدفاع  �أجل  من 
�الأمة,  ملكونات  �لب�صع  �الفرت��س  �صد  �الأمة, 
و�ملجتمع,  للوطن  �ملعادية  �ل�صيا�صات  �صد 
يعزز  مبا  �ل�صيا�صي  �لت�صكيل  �إعادة  �أجل  من 
لي�صت  �ال�صرت�كية  �أن  معترب�  �ل�صعبية  �ل�صيادة 
عندما  بعيد�  ذهب  بل  �ل�صعب,  عن  غريبا  كيانا 

�الإ�صالم  مع  تتعار�س  ال  �ال�صرت�كية  �أن  �عترب 
 « �لظالمية   « �لقوى  �ل�صياق  نف�س  يف  منتقد� 
�النتماء  تتخذ  �لتي  و�لر�أ�صمالية  و�الإقطاعية 
و  ماآربها,  وق�صاء  م�صاحلها  خلدمة  ذريعة  �إليه 
�إىل  م�صري�  طموحاتهم  عن  �لبعد  كل  بعيد  هو 
حماربة  يف  و�ل�رش�مة  �لن�صال  دين  �الإ�صالم  �أن 
جميع �أ�صكال ��صتغالل �الإن�صان لالإن�صان وجميع 
�أ�صكال �ال�صتبد�د, يدين �لعن�رشية ويحافظ على 
�لكر�مة �الإن�صانية, هو دين �لعدل و�مل�صاو�ة ويف 
نف�س �ل�صياق �أكد حزب �لعمال �أن �ال�صرت�كية يف 

بالدنا م�صايرة حلركة �لتحرير �لوطني.
باية ع 

مغرتبون عالقون يحتجون

 �جلوية �جلز�ئرية تلغى  �لعديد من �لرحالت 
�أمام  �ملغرتبني  من  �لع�رش�ت  �أم�س  نهار  �أحتج 
�إلغاء  بعد  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  مر�كز 
رحالتهم �لتي كانت مربجمة نحو مطار�ت باري�س 
�ملقبل  عمال  جويلية  من �أول  بد�ية  ومر�صيليا 
يف  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  بقر�ر 

جمل�س �لوزر�ء �الأخري .
نفذت  �أمو�لهم  �أن  �ملحتجون  و�أ�صار  هذ� 
باجلز�ئر ومل ي�صتطيعو� �ال�صتمر�ر يف �لبقاء , و�أن 
��صتقبالهم لر�صالة ن�صية على هو�تفهم �ملحمولة 
حطمت  �لرحالت  باإلغاء  �أم�س توؤكد  �أول  م�صاء 
�آمالهم خا�صة و�ن هناك من لهم زوجات و�أطفال 
�لع�رش�ت   من  �ن  جند  حني  يف   , �ملهجر  يف 
هنا  ب�صيار�تهم  عالقني  �ملغرتبني  �ملو�طنني 
جعل  ما  باجلز�ئر  �لبقاء  فرتة  جتاوزت  و�لتي 
هنا, �صف  بقائهم  �جلمارك متدد فرتة  م�صالح 

الميلك �الأمو�ل  منهم  �لعديد  ذلك  �أن  �إىل 
�أجورهم ت�صب  �أن  �الأزمة  بحكم  �لكافية لتمرير 
يف �لبنوك �لفرن�صية وحتى �لبطاقة �لزرقاء غري 
معرتف  بها هنا ح�صبهم ما جعلهم يطالبون بحل 

من �أجل  جتاوز هذه �ملحنة �لتي �أملت بهم .
من �ملغاربة  �لع�رش�ت  �أخرى جند  جهة  من 
و�لبالط  �لبناء  ور�صات  يف  ي�صتغلون  �لذين 
بعد  �جلز�ئر  يف  عالقني  و�جلب�س باجلز�ئر 
من  خائفون  �إقامتهم وهم  �نتهى و�صل 
كبري�  �أملهم  كان  بعدما  �لو�صع  ��صتمر�ر 
�لبي�صاء  �لد�ر  �جلوية  �إىل  يف رحالت �خلطوط 
بد�ية من �ل�صاد�س جويلية �ملقبل لكنهم �صدمو� 
مع  متريره  دون  �الأ�صحى  عيد  نياتي   � ويخاف 

�الأهل و�الأقارب .
حممد بن ترار

وايل البويرة يهدد

عقوبات ردعية يف حق خمالفي �إجر�ء�ت �لوقاية
هدد و�يل �لبويرة »لكحل عياط عبد �ل�صالم
« باإتخاذ عقوبات �صارمة و ردعية خالل �ل
فرتة �ملقبلة يف حق خمالفي  �الإجر�ء�ت �ل
وقائية للحماية من �الإ�صابة بفريو�س كورون
� وهذ� بعد �الإ�صتهار �ملتو��صل من طرف 
�ملو�طنني ما �أدى �رتفاع عدد �الإ�صابات ف
ي وقت قيا�صي حيث �صجلت �لوالية حلد �ل
�آن  169�إ�صابة موؤكدة و 13 حالة وفاة فيم
� مت و�صع 1687 �صخ�صا حتت �حلجر �ملنزل
ي , ويف �ل�صياق �أكد �مل�صوؤول �الول عن �ل
والية يف تدخله �أم�س يف �فتتاح دورة للمج

�لوالئي �أنه ال ي�صتبعد غلق بع ل�س �ل�صعبي  
�س �لن�صاطات �القت�صادية و�لف�صاء�ت �لت
ي تت�صبب يف خلق جتمعات لالأ�صخا�س دو
ن مر�عاة �أدنى �حرت�م �لتباعد �الجتماعي 
و�رتد�ء �لكمامات , �إىل جانب ت�صليط عق
وبات على �ملت�صببني ت�صل �إىل �ملتابعات �ل
ق�صائية , كما وجه ذ�ت �ملتحدث ند�ء �إىل 
مو�طني من �أجل �لتجاوب مع ن�صائح و�إر�س
�د�ت �مل�صالح �ل�صحية بهدف �خلروج من 

هذه �الأزمة وهزم �لفريو�س نهائيا .
اأح�سن مرزوق
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مرمي خمي�سة

مع  حديثه  خالل  بري�ش،  �أكد  فيما 
�الجتماع  قر�رت  �أن  »�لو�سط«، 
تعك�ش  �لوزر�ء،  ملجل�ش  �الأخري 
�لذي  �خلا�ش،  و�الهتمام  �حلر�ش 
يوليه رئي�ش �جلمهورية، عبد �ملجيد 
و�لذي  �ل�سحر�وية،  بالفالحة  تبون، 
�رضورة  على  ت�سديده  يف  يظهر 
�لفالحية  باملناطق  �لكهرباء،  ربط 
�لعو�ئق  كل  و�إز�حة  بال�سحر�ء، 
�لن�ساط  تعيق  �لتي  �لبريوقر�طية، 
�جلنوب،  يف  �لفالحي  و�ال�ستثمار 
بت�رضيع  مطالبته،  �إىل  باالإ�سافة 
�خلا�ش،  �ل�رضوط  دفرت  �إعد�د  وترية 
�ملرتبطة  �ل�سناعية،  باال�ستثمار�ت 
دور  تفعيل  مع  �ل�سحر�وية،  بالزر�عة 

�لديو�ن �لوطني �خلا�ش بها.

ثمن  فقد  �ل�سناعي،  �جلانب  يف  �أما 
�لوزر�ء،  جمل�ش  قر�ر�ت  �ملتحدث، 
مناطق  ت�سيري  م�سكل  حلل  �لد�عية 

�ل�سناعية،  و�ملناطق   �لن�ساطات، 
�ل�سبكات  مبختلف  ربطها  و�رضورة 
وتهيئتها  و�النرتنت،  و�لغاز  �لكهرباء 
�لن�ساط  بعث  الإعادة  جاهزة  لت�سبح 

�جلنوب  يف  خا�سة  �القت�سادي، 
نف�ش  لفت  كما  �لعليا.  �له�ساب  ويف 
�ملناجم،  �لقطاع  �أن  �مل�سدر، 
وقطاع �لطاقات �ملتجددة و �النتقال 
�ال�سرت�تيجيان  قطاعان  �لطاقوي، 
�القت�سادي،  �لتنويع  يف  عليهما  يعول 
و�لتخل�ش من �لتبعية للمحروقات، من 
�الإ�سرت�تيجية  �ل�رض�كة  تطوير  جانب 
�لنادرة  �ل�سني ال�ستغالل �ملعادن  مع 
�ل�سناعات  تكنولوجيا  متتلك  �لتي 
�لنادرة،  �ملعادن  يف  �ملنجمية 
وجتارتها بن�سبة90%، من �لتكنولوجيات 
�ملوجودة يف �لعامل، و�لتي �سيكون لها 
ح�سبه بعد� ��سرت�تيجيا يف �ل�سناعات 
�اللكرتونية  بالتكنولوجيا  �ملرتبطة 
يف  تدخل  بدورها  �لتي  �لرقمية،  و 
�ملدنية  �حليوية  �ل�سناعات  جماالت 

و�لع�سكرية.

اإعترب اخلبري يف ال�سوؤون االقت�سادية، بري�س عبد القادر اأم�س يف ات�سال مع الو�سط، اأن اأهم قرار خرج به 
جمل�س الوزراء، يتمثل يف اإعادة بعث ميناء احلمدانية ب�سر�سال، نظرا لالأهمية االإ�سرتاتيجية لهذا امل�سروع 
الهيكلي الهام، حيث اأمر الرئي�س بربط االت�سال بال�سريك ال�سيني لالنطالق يف اجنازه، وا�ستدراك التاأخر 
احلا�سل لهذا امل�سروع الهام، الذي �سيعزز الدور االقت�سادي للجزائر، خا�سة يف حميطها االإقليمي، يف بعده 

االإفريقي، ليكون قاعدة لوج�ستيكية هامة، على امل�ستوى الداخلي، وعلى م�ستوى ال�سراكة االقت�سادية، يف 
اجتاه االأ�سواق االإفريقية.

التمويل ال�سيني بديال عن املديونية

م�ساريع قاعدية كربى يف النقل
 و املناجم و ال�سحة

اخلبري يف ال�سوؤون االقت�سادية، بري�س عبد القادر

اإعادة بعث ميناء احلمدانية قرار ا�سرتاتيجي
يومية  �أم�ش  ن�رضته  تقرير  ذكر 
عن  نقال  �للندنية  �جلديد«  »�لعربي 
�جلز�ئر  �أن  باملطلعة،  م�سادرو�سفت 
م�ساريع  متويل  بكني  على  �ستعر�ش 
�لبحري  و�لنقل  �ل�سكن  يف  كربى 
�ملتجددة،  و�لطاقات  و�ل�سحة 
�ملنظمة   »49/51« قاعدة  عن  بعيد� 
لال�ستثمار�ت، و�لتي حتدد حجم ر�أ�ش 
يف   49 بـ  �مل�ساريع  يف  �الأجنبي  �ملال 
يرف�سه  ما  وهو  �أعلى،  كحٍد  �ملائة 

�الأجانب يف �لغالب.
وك�سف رئي�ش منتدى �الأعمال �ل�سيني 
�جلز�ئري، حممود عثمان رجد�يل، �أن 
»�جلز�ئر جمدت �لعديد من �مل�ساريع 
و�لنقل  �لتحتية  �لبنية  يف  �لكربى 
و�ل�سناعة و�لطاقة و�ملناجم، و�ل�سني 

مهتمة بهذه �مل�ساريع«.
�لقادمة  �لدورة  تثمر  �أن  وتابع: »ميكن 
�جلز�ئري  �ل�سيني  �الأعمال  ملنتدى 

�حلكومة  رئي�سي  م�ستوى  على 
جائحة  ب�سبب  و�ملوؤجلة  و�لوزر�ء، 
هذه  عن  �لتجميد  رفع  عن  كورونا، 
عو�ش  �سيني،  بتمويل  �مل�رضوعات، 
لالقرت��ش  مالية  ملوؤ�س�سات  �لذهاب 
و�ال�ستد�نة«. و�أ�ساف نف�ش �ملتحدث 
�لعا�سمة  غرب  �رض�سال  »ميناء  �أن 
من   %80 بن�سبة  ممول  �جلز�ئرية، 
فاق  مايل  بغالف  �ل�سينيني،  طرف 
ملنجم  متويل  يوجد  كما  دوالر،  مليار 
�رضق  �أهر��ش  �سوق  يف  �لفو�سفات 
يف  �أي�ساً  �ل�سينيون  ويدخل  �جلز�ئر، 
بني  من  جامعي  م�ست�سفى  بناء  متويل 
5 م�ست�سفيات مت جتميدها �سنة 2016 

بفعل تهاوي عائد�ت �لنفط«.
للجز�ئر  ممون  �أول  تعد  وتعد�ل�سني 
دوالر  مليار�ت   7 يفوق  مبا  بال�سلع 

�سنويا، وفق بيانات ر�سمية.
ع.غ/وكاالت

�أحمد  �القت�سادي  �خلبري  �عترب 
�سو�هلية باأن �لفر�سة مو�تية لل�سلطة 
على  �العتماد  من  وب�رضعة  للخروج 
�رض�عا  ت�سهد  �لتي  �ملحروقات 
عامليا و�سعف مناف�سة �جلز�ئر فيها 
، وذلك باالعتماد على قطاعات �أخرى 
للتقلبات  تخ�سع  ال  �ن  ميكن  حملية 
�أمله  عن  معرب�  �لدولية،  و�ل�رض�عات 
هذه  من  �جلز�ئر  ت�ستفيد  �أن  يف  
�لتي  �لدول  �أوىل  من  وتكون  �الأزمة 
هذه  بعد  �القت�سادي  ن�ساطها  تبا�رض 

�جلائحة وت�ستفيد من �أخطائها .
لفت �أحمد �سو�هلية يف ت�رضيح خ�ش 
�الإقالع  باأن   »�لو�سط«  جريدة  به 
�الإعتماد  يف  كورونا  بعد  �القت�سادي 
على �لقطاعات �ملحلية ، مربز� باأن  
ت�سهدها  �لتي  �القت�سادية  �الأزمة 
�جلز�ئر لفر�سها حالة �حلجر �ل�سحي 
�القت�ساد  على  و�نعكا�سه  جزئيا  ولو 
�جلز�ئري من خالل تعطل �لكثري من 
�مل�ساريع و�ملوؤ�س�سات يف هذه �لفرتة 

�ملرتبطة  �حلجر  مدة  على  متوقف 
يف  عليه  و�لق�ساء  �لوباء  بح�رض 
�لدول  �لكثري من  باأن  �جلز�ئر،  الفتا 
كانت لها �الأزمات �القت�سادية فر�سة 
يف  �ساملة،   �قت�سادية  تنمية  الإقالع 
حني عرب عن �أمله  �أن ت�ستفيد �جلز�ئر 
من هذه �الأزمة وتكون من �أوىل �لدول 
بعد  �القت�سادي  ن�ساطها  تبا�رض  �لتي 
�أخطائها  من  وت�ستفيد  �جلائحة  هذه 

.
�لفر�سة  باأن   �سو�هلية  �أحمد  �سدد  و 
وب�رضعة  للخروج  لل�سلطة  مو�تية 
�لتي  �ملحروقات  على  �العتماد  من 
ت�سهد �رض�عا عامليا و�سعف مناف�سة 
على  باالعتماد  وذلك   ، فيها  �جلز�ئر 
ال  �ن  ميكن  حملية  �أخرى  قطاعات 
�لدولية  و�ل�رض�عات  للتقلبات  تخ�سع 
بامتياز  وطنية  منتجات  و�إن�ساء 
�لد�خلية  �الحتياجات  لتوفر  ودعمها 
قطاع  لتدعيم  ت�سديرها  و�إمكانية 
وللحد  �ملحروقات  خارج  �ل�سادر�ت 

يف نف�ش �لوقت من �ال�ستري�د �ملفرط 
�لد�خلية،  �الإمكانات  على  و�العتماد 
�الأمر  هذ�  يف  قطاع  �أهم   باأن  الفتا 
�لفالحة �لتي ميكن لها �أن توفر كثري� 
ثروة  من  �لغذ�ئية  �الحتياجات  من 
زر�عية وحيو�نية ملا متتاز به �جلز�ئر 
من �س�ساعة وتنوع للم�ساحة �لزر�عية 
كما  ت�سديرها  حتى  ميكن  و�لغابية 
ميكن للفالحة �أن توفر كثري� من �ملادة 
�خلفيفة  �ل�سناعات  لقطاع  �الأولية 
و�ل�سناعات  كالن�سيج  و�ملتو�سطة 
�لغذ�ئية وغريها  على حد  �لتحويلية 

قوله .
و يف �سياق مت�سل، �أ�ساف �ملتحدث :« 
�ملتجددة  �لطاقات  قطاع  يعترب  كما  
�أمثل  ��ستغالله  م�رضوعا مميز� ميكن 
��ستغالل ملا تتوفر عليه �جلز�ئر من 
طاقات �ل�سم�ش و�لرياح ورغم �نعد�م 
قامت  فقد  فيه  �ملحلية  �لتكنولوجيا 
جممع  مع  �تفاقات  بعقد  �جلز�ئر 
مو�رد  يوفر  مما  �الأملانية  دز�رتيك 

منا�سب  خللق  �إ�سافة  مهمة  مالية 
و�أخرى  د�خلية  و�حتياجات  لل�سغل 
�ل�سادر�ت  تنويع  يف  ت�سهم  خارجية 
خارج �ملحروقات ، زيادة على قطاع 
فيه  الزلت  �لذي  و�خلدمات  �ل�سياحة 
�لدولية  �ملعايري  عن  بعيدة  �جلز�ئر 
رغم ما متتلكه �جلز�ئر من مقدر�ت 

�سياحية هائلة ومتعددة .«
هذه   كل  باأن  �سو�هلية  �أحمد  و�أكد 
من  جتعل  �أن  لها  ميكن  �لرهانات  
ومتفوقا  ر�ئد�  �جلز�ئري  �القت�ساد 
�لالزم  �ملايل  �لتمويل  ر�فقها  �إن 
�ملنظومة  الإ�سالح  باإجر�ء�ت 
و�عتماد  فتح  بعد  خا�سة  �مل�رضفية 
ير�هن  �لتي  �الإ�سالمية  �ل�سريفة 
عليها �الأغلب للم�ساهمة يف �ال�ستثمار 
و��ستقطاب  جلب  وحماولة  �ملحلي 
�لر�سمية  �لدورة  �لنقدية خارج  �لكتلة 
�ل�سود�ء  �ل�سوق  حماربة  �إىل  �إ�سافة 
على  كبرية  نقدية  كتلة  متت�ش  �لتي 

حد قوله .

اخلبري االقت�سادي اأحمد �سواهلية »للو�سط«:

الإقالع الإقت�سادي بعد كورونا يف الإعتماد على القطاعات املحلية

وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان ي�سرح:

ثالث حماور يف التنظيم اجلديد 
للميزانية 

3000�سرير اإنعا�س جديد 

رفع التجميد عن  الهياكل 
املتوقفة و رقمنة امللفات  

عبد  بن  �أمين  �ملالية،  وزير  ك�سف 
�ملحاور  عن  �أم�ش،  �لرحمان، 
ميز�نياتية  حوكمة  لتج�سيد  �الأ�سا�سية 
قال  �لتي  �لعمومية،  للمالية  جديدة 
�أكرث من �رضورة،  �ليوم  �أ�سبحت  باأنها 
لتقييم كل دينار جز�ئري منفق بعنو�ن 
يف  �ل�سفافية  و�إ�سفاء  �لدولة،  ميز�نية 
خمتلف  قبل  من  �لعام،  �ملال  ت�سيري 

�لقطاعات �لوز�رية.
ندوة  خالل  �لرحمان،  عبد  بن  و�أطلع 
�لدر��سي  �ليوم  هام�ش  على  �سحفية، 
�إن   ، �إ�سالحات  �مليز�نية  حول 
�الإ�سالح �سي�سمل تطبيق مبادئ �حلكم 
جمموعة  ترجمة  خالل  من  �لر��سد، 
حتديث  غر�ر  على  �لتد�بري،  من 
�الإعالم  و�إدخال  �مل�ستعملة،  �الأدو�ت 
تامة،  �سفافية  ظل  يف  عليها،  �الآيل 
باعتبارها  �ملخاطر،  يف  �لتحكم  مع 
لت�سيري  �الأ�سا�سية،  �لركيزة  �ست�سكل 
�ملالية �لعمومية. كما لفت �ملتحدث، 
�جلديد  �لتنظيم  باأّن  ذ�ته،  �ل�سياق  يف 
من   ،2023 �سنة  �لتنفيذ  حيز  �سيدخل 
رقم  �لع�سوي  �لقانون  جت�سيد  خالل 
من  �ملالية،  بقو�نني  �ملتعلق   ،15/18
�مليز�نية،  منطق  على  �العتماد  �أجل 
�ساملة،  �العتماد�ت  فيها  تكون  �لتي 
�ل�سنو�ت،  مرور  على  �لرب�مج،  ح�سب 

معترب  م�ستوى  �سمان  مع  باملو�ز�ة 
لنقل �العتماد�ت �ملفتوحة، عن طريق 
جت�سيد ثالث حماور �أ�سا�سية، هي و�سع 
�لن�سو�ش �لتطبيقية للقانون �لع�سوي، 
و�إطالق  و�سع نظام معلوماتي مالئم، 
برنامج تكوين للت�سيري �مليز�نياتي، يف 
�ملتعلق  �لع�سوي  �لقانون  �أحكام  ظل 
�أن  باملنا�سبة،  بقو�نني �ملالية، موؤكد� 
على  �سيرتكز  �مليز�نياتي،  �الإ�سالح 
مع  لالأد�ء،  �لرقمي  �لت�سيري  �نتهاج 
تطبيق مبادئ �حلوكمة �لر�سيدة، ذ�كر� 
�الأعمال �لتي مت �إجنازها، و�لتي �سيتم 

�إجنازها م�ستقبل.
�الإ�سالحات  �أهم  بخ�سو�ش  �أما 
عبد  بن  �أكد  �مليز�نية،  طالت  �لتي 
�الإ�سالحات  �أهم  �أن  �لرحمان، 
�ملو�سوعة، ت�سمنت و�سع �إطار زمني، 
�لنفقات،  �حت�ساب  �إجر�ء�ت  لت�سهيل 
للدو�ئر  �ملهام  ت�سهيل  �إىل  باالإ�سافة 
��ست�رض�فية  ميز�نية  لو�سع  �لوز�رية، 
يف  وذلك  �لعمومية،  �لنفقات  تتبع 
�لنفقات،  ملتابعة  �ل�سفافية  �إطار 
موليا �أهمية كبرية للتحكم يف �لنفقات، 
�ال�ستثمار�ت �ملنتجة،  وتوجيهها نحو 
�ملمكنة  �لت�سهيالت  كل  مبنح  و�عد� 

للدفع بعجلة �ال�ستثمار.
مرمي خمي�سة

�ل�سحة  وزير  تقرير  ك�سف 
و�إ�سالح  �مل�ست�سفيات �ملقدم �إىل رئي�ش 
�لوز�رة  3000  ��ستالم  �جلمهورية  �إىل 
�لتكفل  جديد  ل�سمان  �رضير 
�رتفاع  �مل�سابني  ظل  يف  باملر�سى 
عدد  بجائحة  �لكورونا  لي�سل 
 ، �رضير   1395 �إىل  �ملتوفرة  �الأ�رضة 
رفع  �أجل  من  جتري در��سات  حني  يف 
�ل�سحية  على  �ملوؤ�س�سات  �لتجميد 
�لتي  �أ�سغال  وترية  �ملتوقفة  وت�رضيع 
�الجناز  ودعمها  بالعتاد  قيد  هي 
�لالزم  ل�سمان دخولها حيز �ال�ستغالل 
باالإ�سافة  �جلارية  �ل�سنة  نهاية  قبل 
�مل�ست�سفيات  و�لق�ساء  رقمنة  �إىل 
معاجلة  يف  �لبد�ئية  على �لطرق 
ملفات �ملر�سى ، باالإ�سافة �إىل تدعيم 

�مل�ست�سفيات بالتجهيز�ت �لوقائية  .
من  حثيثة  و  جتري  �ت�ساالت 
كمامة  مليون  ��سرت�د20  �أجل 
خم�س�سة  �أخرى  جر�حية  و200�لف 

الأعو�ن �ل�سحة حلماية �ملخزون �لوطني 
�ألف   252 �قتناء  عمليات  جتري  ،كما 
طاقم خا�ش  بالك�سف  و�لت�سخي�ش عرب 
تقنية »PCR«  وجهازين  للك�سف بذ�ت 
�لتقنية ب�سعة �ألفي �ختبار للجهاز �لو�حد 
ت�سري عملية  �آخر  ، من جانب  �ليوم  يف 
رقمنة �لقطاع يف �جتاه  جيد  من خالل 
�العتماد على �لتقنيات �حلديثة و�إبعاد 
وهي  �مل�ست�سفيات  يف  �لورقي  �مللف 
�لتي مت عرقلتها بعد �النطالق  �لتقنية 
�مل�ست�سفيات  ببع�ش   2015 فيها  �سنة 
بكافة  �ليوم  لتجديدها  �ل�سعي  ليتم   ،
 ، �ال�ستعجالية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 
مر�قبة  عملية  جتري  �أخرى  ناحية  من 
�الأك�سجني  مب�سالح  لتجهيز�ت  كاملة 
ومر�قبة  قاعات  �ال�ستعجاالت 
تبني  بعدما  تعقيمها  وطرق  �لعمليات 
بع�ش  قبل  �الأ�سغال  من  يف  �لغ�ش 
�سيجري  �لتي  �ملتحايلة  �ل�رضكات 

�إحالتها على �لق�ساء

�لدكتور  �ل�سيا�سي،  �ملحلل  ك�سف 
�خلطة  �أن  �أم�ش،  �سديق،  ولد  ميلود 
�العتبار،  بعني  �أخذها  وجب  �لتي 
لالأمن  وطنية  �إ�سرت�تيجية  و�سع  هي 
باالأخ�ش،  و�الهتمام  �ل�سيرب�ين، 
مع  �ل�سيرب�نية،  �الت�سالية  بال�سيا�سة 
�لوطن،  ربوع  عرب  �النرتنت  توفري 
مبا يف ذلك �إن�ساء �ملن�سات �لرقمية، 
للعمل  �ملجاالت،  لكل  �ساملة  تكون 
جديدة،  تعاي�ش  و�سائل  خلق  على 
وبديلة للو�سائل �لكال�سيكية �ملعتمدة، 
ظل  يف  جناعتها،  عدم  �أثبتت  �لتي 
�جتماعي  لدخول  تفاديا   ،19 كوفيد 
�لتعامل  ملنهج  وتفعيال  موفق،  غري 
�لوقائية  �ل�سيا�سة  �إطار  يف  بعد،  عن 
من فريو�ش كورونا، معرب� عن �أ�سفه، 

جمل�ش  �جتماع  تطرق  عدم  من 
�الت�سالية  لل�سيا�سات  �الأخري،  �لوزر�ء 
يف  �الإ�رض�ع  تتطلب  �لتي  �جلديدة، 

رقمنة �لقطاعات ككل.
حيث �أورد �لدكتور ولد �سديق، خالل 
قر�ر�ت  �أن  »�لو�سط«،   مع  حديثه 
ياأخذ  �الأخري، ن�سفها  �لوزر�ء  جمل�ش 
بالتد�بري �الآنية �مل�ستعجلة، خ�سو�سا 
�لقطاعية،  بالتو�سيات  تعلق  ما 
حول  متحورت  �الآخر،  �لن�سف  �أما 
لعدم  �مل�ستميتة،  �لرئي�ش  حماوالت 
ومناطق  �جلنوب،  يف  �لنعر�ت  �إثارة 
�لظل، �لتي هي �أ�سال تعاين من فقر، 
�ملحلية،  �لتنمية  مب�سار  يتعلق  فيما 
�خلدمات  �أدنى  على  توفرها  لعدم 
وكهرباء،  وماء  غاز  من  �الجتماعية، 

�ملناطق  �أن هذه  ذلك،  من  و�الأخطر 
كانت والز�لت، ت�سهد �رض�ر�ت متقدة 
نتيجة  �الجتماعية،  لالحتجاجات 
�لظروف  على  �ل�سكان  غ�سب  تز�يد 
كورقلة،  يعي�سونها،  �لتي  �ل�سعبة 
غليز�ن،  مغنية،  جانت،  تينز�و�تني، 
بذلك  موليا  �ملثال،  �سبيل  على 
بان�سغاالتها،  للتكفل  ق�سوى  �أهمية 
م�سيفا  و�ل�سكن،  �ل�سحة  جانب  يف 
�لدولة  �إعطاء  �ل�سياق،  ذ�ت  يف 
�أهمية كبرية لل�سيا�سة �ل�سحية، مثلما 
جرت �لعادة منذ 6 �أ�سهر، و�لتي تعد 
�لعامل  يف  و�حد  رقم  �الآلية  ح�سبه، 
�ل�ساغل  �ل�سغل  �أ�سبحت  ككل، مبعنى 
بالكو�در  �الهتمام  تز�يد  مع  للدولة، 
�لب�رضية لل�سلك �لطبي و�ل�سبه �لطبي، 

�لوقائية  و�ل�سعي لتوفري �مل�ستلزمات 
و�لتي  �لكافية،  �ل�رضورية  و�لدو�ئية 
تعزيز  يف  تعبريه،  حد  على  تدخل 
تعترب  و�لتي  �حلمائية،  �ل�سيا�سات 
�أي  من  جمتمع،  �أي  بتح�سني  كفيلة 

كارثة تقع يف �مل�ستقبل.
كورونا  �أن  �عترب �ملتحدث،  يف حني، 
يجب �أن ت�سبح كحافز لدى �حلكومة، 
الإ�سالح ما ميكن �إ�سالحه، مع �نتهاج 
عن  و�البتعاد  م�ستد�مة،  �سيا�سات 
خا�سة  �ملوؤقتة،  �لظرفية  �ل�سيا�سات 
متى  جنهل  �خلرب�ء،  ح�سب  �أننا 
يف�رض  ما  وهو  �لوباء،  هذ�  �سينتهي 
�إيجاد  على  �لعامل،  دول  �أغلب  �إقد�م 
فريو�ش  مع  للتعاي�ش  فعالة  بد�ئل 

كوفيد 19.

الدكتور ميلود ولد �سديق

يجب و�سع اإ�سرتاتيجية اأمن �سيرباين للتعاي�ش مع كورونا

حممد بن تراراإميان لوا�س
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بقلم:اأ / الأخ�ضر رحموين 

كاإ�ضافة  املذكرات  هذه  جاءت   
التاريخ  مكتبة  ر�ضيد  يف  نوعية  
احلاجة  باأم�س  هي  التي  الوطني 
�ضنعوا  الذين  الرجال  �ضواهد  اىل 
و  الوقائع  اأجل حفظ  من  الأحداث 

تدوينها للأجيال ال�ضاعدة .
من  مراحل  عدة  املذكرات  تناولت 
الوردي  حممد  املجاهد  م�ضرية 
ق�ضباية  بداية مبرحلة تفجري الثورة 
بجي�س  التحاقه  ،ثم   1954 �ضنة 
 1956 �ضنة  كيمل  بناحية  التحرير 
،ثم مرحلة انتقاله اإىل ناحية اآري�س 
اخلط  عبوره  ،فمرحلة   1959 �ضنة 
�ضال  موري�س-  املكهرب  احلدودي 
بعدما  للعلج  تون�س  اإىل  ،وانتقاله 
بعد  ،وعودته  املر�س  عليه  ا�ضتد 
ذلك �ضنة 1960 اىل احلدود ال�رشقية 
،ليختتم مذكراته باملرحلة الأخرية 
حلظات  ح�ضوره  يف  املتمثلة  و 
الإعلن  بعد  الن�رش  بن�ضوة  الفرح 
بعيد  والحتفال  القتال  اإيقاف  عن 

ال�ضتقلل �ضنة 1962 .
على  اأي�ضا  املذكرات  احتوت  كما 
ال�ضور  و  الوثائق  من  جمموعة 
له  حما�رشة  ن�س  ن�رش  مع  املهمة 

األقاها مبنا�ضبة عيد ال�ضتقلل .
هذا  حياة  من  حمطات  هذه  و 
متميزا  عرفناه  الذي  املجاهد 
و  الوا�ضعة  ثقافته  و  اجلم  بتوا�ضعه 
زيادة  الإقناع،  و  احلوار  يف  هدوئه 
اإ�ضلح  يف  الفعالة  م�ضاركته  على 
مبنطقتي  الأعرا�س  بني  البني  ذات 

الزيبان و الأورا�س.

 املولد و الن�ضاأة :

حممد  املجاهد 
ابن  ق�ضباية  الوردي 
بن  الغزايل   احلـاج  
و  �ضليمان  بن  الـعابد 
من  حـيوين   فـاطمة  
مواليد 15 جانفي 1925 

اىل   حاليا  التابع  تاجموت  بدوار 
الوادي  زريبة  دائرة  بلدية مزيرعة  

من ولية ب�ضكرة ،.
عائلـة   اأح�ضان  يف  تربى   و  نـ�ضاأ  
فلحية  تنتمي اىل  قبـيلة اأولد �ضي 
احممد بن عبد اهلل مـن عـر�س اأولد 
تقطن  التي  اأكبا�س  الرحـمان  عـبد 
اإىل   التابع  خدو  اأحمر  جبل  �ضفوح 

�ضل�ضلة جبال الأورا�س .

مل  وعمره  الكرمي  القراآن  حفظ 
يتجاوز 12 �ضنة يف كتاب بلدته على  
ال�ضيخ   : منهم  املنطـقة  �ضـيوخ   يد 
ي حممد بن حممود باردو و ال�ضيخ 
علي بن مربوك زموري ، ثم ارحتل 
للدرا�ضة  بزاوية ال�ضيخ علي بن عمر 

بطولقة .
ب�ضكرة   مبدينة   تعليمه   وا�ضـل  
 1944 من  املمتدة  الفرتة  خلل 
رم�ضان  بن  زقاق  مبعهد   1947 اىل 

على  يد امل�ضايخ : نعـيم  النعيمي  و  
حممد خري الدين و بلقا�ضم ميموين 
الدراجي   �ضويل  اأحمد  و  الغ�ضريي 

وعبد القادر الياجوري و غريهم . 
عبد  ال�ضيخ  معهد   افتتاح  بعد    -  
�ضبتمرب  يف  بادي�س  بن  احلميد 
1947 �ضافر اإىل ق�ضنطينة ملوا�ضلة 
تعليمه ،غري اأنه انقطع عن الدرا�ضة 
الجتماعية  ب�ضبب املر�س واحلالة 

املعي�ضية  .

 ن�ضاطه الرتبوي :

امل�ضجـدي   التعليم   يف  ا�ضتـغل  
الأحـرار   املعلـمني   من   ب�ضفـته  
امل�ضلمني  العـلماء  جلمعية  
يديه  على  تتلمذ  ،حيث  اجلزائريني 
املجاهدين  و  ال�ضهداء  من  عدد 
التحرير  ثورة  اإىل  ان�ضموا  الذين 
عمله   بداأ  و   ، تفجريها  منذ 
بالتدري�س �ضنة 1948  يف بلـدة 
الوجلة  التابعة  لولية خن�ضلة 
العربي  ال�ضيخ  من  باأمر 
 ( اأ�ض�س  مدر�ضة  اأين  التب�ضي 

اليقني ( .
اإىل  انتقل   1949 �ضـنة  يف  و 
لولية  التابعـة  احلـو�س  بلـدة 
من  بطلب  حاليا  ب�ضكرة 
جمعيتها اخلريية ليوا�ضل تعـلـيمه و 

تربية الن�سء لـمدة �ضبع �ضـنوات .
ن�ضاله الثوري :

املجاهد  الإمام  �ضقيقه  مع  بداأ   -
�ضي ابراهيم ن�ضاله ال�ضيا�ضي مبكرا 
اجلـهادي  و  الثوري  الوعي  بن�رش  
امل�ضاهمة  و  ال�ضباب  اأو�ضاط   يف 
ببلدة احلـو�س وما  ال�ضلح  يف جمع 

جاورها يف �رشية تـامة .
 1954 �ضنة  الثورة  تفجري  بعد    -
مبا�رشة ، قام و �ضقيقه بتجنيد عدد 
من ال�ضـباب  من اأبناء عر�ضه ، منهم 
و  الثورة  يف  امل�ضوؤوليات  تقلد  من 
منهم من �ضقط �ضهيدا يف �ضاحات 

الوغى .
و�ضقيقه  التحق   1955 �ضنة  يف    -
بعد  باجلـبل  اأ�رشتيهما  مع  اإبراهيم 
اكت�ضاف عملهما الن�ضايل من طرف 

ال�ضتعمار .
- خلل �ضنة 1956 اأ�ضبح ر�ضميا 

ع�ضوا بجي�س التحرير الوطني
رتبة  تقلد   1957 �ضنة  يف    -
ق�ضمة   يف  �ضيا�ضي  اأول  عريف 
كيمل  لـناحية  التابعة  تاجموت  
للولية  الثانية  املنطقة  من 

الأوىل التاريخية .
-  يف �ضنة 1958 مت ترقيـته اإىل 
ا�ضتعلمي  م�ضـوؤول  اأول  ملزم 
الرابعة  الناحية  مبجل�س  ع�ضو 
�ضيدي  ال�ضهيد   بقيادة  كـيمل 

حني .
مت   1958 �ضنة  اأواخر  يف    -
حتـويله اإىل ناحية اأري�س ب�ضـفته 
للـناحـية   ا�ضتعلميا  م�ضـوؤول 

الثاين   يقـودها  امللزم   كان   التي 
املجاهد : �ضي احممد حابـة . 

الذي  املر�س  عليه  ا�ضتد  بعدما 
لزمه طيلة م�ضريته الثورية، و الذي 

العياء الكلي  ت�ضبب له يف 
،حيث  النحيف  جل�ضمه 
على  قادر  غري  اأ�ضبح 
كم�ضوؤول  واجبه  تاأدية 
ا�ضتخباري  ا�ضتعلمي 
لناحية اآري�س ،و بعد اإذن 
الثورة  قيادة  طرف  من 
اأواخر �ضنة 1959  قام يف 
املوت«  »حاجز  بعبور 
اخلط  يف  املتمثل 
املكهرب  احلدودي 
اإىل  �ضال«   – »موي�س 

تون�س بهدف العلج
اأ�ضهر   03 مكوثه  بعد  
العلج  يف  اأيام  ب�ضعة  و 

اإىل  عاد  بتون�س  الكاف  مب�ضت�ضفى 
ال�ضـفوف ملوا�ضلة جـهـاده  مبنطـقة  

الـحدود حتى  توقـيف  الـقـتال.
ن�ضاطه ال�ضيا�ضي  بعد 

ال�ضتقالل :

ن�ضاطـه  وا�ضل  ال�ضتقلل  بعد    -
و  ال�ضعبي  الوطني  ب�ضفوف اجلي�س 

كان من امل�ضوؤولـني على املحـافـظـة 
ال�ضيا�ضية للناحية الع�ضكرية الرابعـة 
حتى تقاعد برتبة  ملزم  اأول  يف  

�ضهر اأكـتوبر  �ضنة  1970 . 
-  انتخـب لـعهدتني من �ضنة 1971 اإىل 
�ضنة 1980  رئي�ضا لبلدية مـ�ضون�س ، 
ال�ضعبي   باملجل�س  منتخبا  فع�ضوا 
الولئي لولية ب�ضكرة ، و ع�ضـوا يف 

حزب جبهـة التحرير الوطـني .
الوطنية  باملنظمة  دائم  ع�ضو    -

باملجل�س  ع�ضو  و   ، للمجاهدين 
الوطني للمجاهدين و كلف  بالثقافة 
و الإعلم  باملكتب الولئي بب�ضكرة 
حتى  اأقعده  املر�س  �ضنة 2010 .  

تويف يوم 16 اأكتوبر 2016 مب�ضت�ضفى 
دفن  ،و  بب�ضكرة  نا�رش  بن  الب�ضري 
موكب  يف  مزيرعة  بلدية  مبقربة 
املجاهدون  فيه  �ضارك  عظيم 
بح�ضور  و  اأحبابه  و  وتلمذته 
اأبنه  و  الأمنية  و  الولئية  ال�ضلطات 
ال�ضعبي  الوطني  باملجل�س  النائب 

الأ�ضتاذ م�ضعود عمراوي .

الثقافية : و اإ�ضهاماته  
الفكرية 

و  وع�ضوية  تاأ�ضي�س   يف  �ضاهم    -
ذات  اجلمعيات  من  العديد  رئا�ضة 

الطابع التاريخي والثقايف  منها :  
- جمعية اأول نوفمرب حلماية وتخليد 

ماآثر الثورة يف ولية ب�ضكرة 
�ضي  العقيد  متحـف  جمعية   -

احلوا�س مب�ضون�س 
اجلمعية   -بب�ضكرة  
و  للأبحاث   اخللدونية  

الدرا�ضات  التاريخية 
اأكبا�س   فرغو�س   - جمعية  

الثقافية   ببلدية  مزيرعة 
- جمعية  رواد م�ضرية  الثورة  
يف  منطقة  الأورا�س  باآري�س  

ولية   باتـنة  .

من الأن�ضطة التي كان  
يقوم بها :

الوطنية  للذاكرة  اإحياوؤه 
م�ضرية  ت�ضجيل  خلل  من 
ال�ضهداء  من  كبرية  جمموعة 
الأربعة  الأجزاء  يف  ن�رشت 
منطقة  �ضهداء   ( كتاب  من 
رواد  ال�ضادر عن جمعية  الأورا�س( 
الأورا�س  ملنطقة  الثورة  م�ضرية 
بباتنة . اإلقاوؤه املحا�رشات الدينية 
املنا�ضبات  يف  والتاريخية 
يف  والوطنية  الدينية 
واملوؤ�ض�ضات  امل�ضاجد 
حممد  جامعة  و  الرتبوية  
 . ب�ضكرة  بولية  خي�رش 
ح�ض�س  لعدة  ت�ضجيله 
تاريخية  باإذاعة ب�ضكرة ، و 
باملتحف اجلهوي للمجاهد  

العقيد حممد �ضعباين .
الن�ضالية  م�ضريته  ت�ضجيل 
عنوان  حتت  كتاب  يف 
من  جماهد  مذكرات    :

الأورا�س .
�ضليم  املهند�س  يعمل جنله 
ق�ضباية على جمع اآثار والده 
ر�ضائل  و  املجاهد من حما�رشات 
كتاب  يف  لطبعها  �ضور  و  وثائق  و 
فاخر، مع ال�ضعي اأي�ضا  لإعادة طبع 
املذكرات يف ن�ضختها الثانية والتي 
جديدة  مادة  اإليها  ت�ضاف  �ضوف 
منها  تراجم ال�ضهداء الذين رافقهم 
وكتب  نوفمرب  ثورة  م�ضرية  خلل 

عنهم بعد ا�ضتقلل  اجلزائر .

 )مذكرات جماهد من الأورا�س ( هو عنوان الكتاب الذي اختاره املجاهد حممد الوردي ق�ضباية املعروف خالل الثورة 
التحريرية املباركة با�ضم الوردي �ُضليماين ملذكراته التي اأمت كتابتها �ضنة 1983 ،لكنه مل يقم بطباعتها يف حينها ب�ضبب 

التزاماته امل�ضوؤولة يف خدمة الوطن بعد الإ�ضتقالل ، حتى �ضنة 2014 حيث كلف و باإ�ضراف منه ابنه »الأ�ضتاذ �ضليم« 
بالبدء يف عملية املراجعة  والتنقيح وعملية الت�ضميم والإخراج واإ�ضافة ما اأمكن اإ�ضافته ، حتى �ضنة 2016 اأين مت 

طباعة الن�ضخة النموذجية التي قراأها واطماأن على حمتواها ، و طلب من ابنه بال�ضروع يف عملية الطبع ،لكن قدر املوت 
كان الأ�ضبق. فقد تويف يف  16 اأكتوبر 2016 وكتب ملذكراته اأن تطبع بعد وفاته خالل �ضنة 2017 يف 930 ن�ضخة وزعت 

جمانا كهدية من عائلة املرحوم ..الكتاب يقع يف 310 �ضفحة من احلجم الكبري ..حاول الكاتب التاأريخ مل�ضريته 
اجلهادية منذ �ضنة 1954 حيث كان �ضابا بعمر28 �ضنة اىل غاية ال�ضتقالل �ضنة 1962 ،و التي يعتربها اأهم و اأعز و اأحلى 

اأيام ق�ضاها يف حياته مع الرتكيز على اأهم الأحداث من معارك و ا�ضتباكات و كمائن ح�ضرها و عاي�ضها يف اجلبال .

يف الذكرى 58 لعيدي ال�ضتقالل و ال�ضباب :

وقفةمعمذكراتجماهدمنالأورا�س
لل�صيخحممدالورديق�صباية

امل�ضجـدي   التعليم   يف  " ا�ضتـغل  
ب�ضفـته  من  املعلـمني  الأحـرار  

جلمعية  العـلماء امل�ضلمني اجلزائريني 
،حيث تتلمذ على يديه عدد من 

ال�ضهداء و املجاهدين الذين ان�ضموا 
اإىل ثورة التحرير منذ تفجريها ، و بداأ 
عمله  بالتدري�س �ضنة 1948  يف بلـدة 
الوجلة  التابعة  لولية خن�ضلة باأمر 
من ال�ضيخ العربي التب�ضي اأين اأ�ض�س  

مدر�ضة ) اليقني ( "

ن�ضاطـه  "  بعد ال�ضتقالل وا�ضل 
ب�ضفوف اجلي�س الوطني ال�ضعبي و 
كان من امل�ضوؤولـني على املحـافـظـة 

ال�ضيا�ضية للناحية الع�ضكرية الرابعـة 
حتى تقاعد برتبة  مالزم  اأول  يف  

�ضهر اأكـتوبر  �ضنة  1970 " 
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اجتماع  يف  وبعدها   22 جلنة  اجتماع  عند   
يدركون  املجتمعون  كان   1954 عام  ال�ستة 
لأنهم  حتريرية  حربا  �ستدخل  اجلزائر  اأن 
يعرفوا  اأن  واأنها �ست�ستقل دون  هم فاعلوها 
ال�ستقالل  بعد  م�سريهم  وما  وكيف  متى 
من  اأكرث  غريبا  يكن  مل  ذاته  يف  فالت�ساوؤل 
كونه ياأتي من الطيب الوطني ذاته فقد كان 
عنوانا لكتاب يق�ص فيه حكايته مع اجلزائر 
اجلديدة التي قدم من اأجلها �سبابه وظل من 
باإمكانه  كان  عندما  ملتزما  منا�سال  اأجلها 

الإجابة عن ذلك ال�سوؤال. 
عنابة  يف  اجلواب  اأتاه  �سنة  ثالثني  بعد 
بالذكرى  اجلزائر  احتفال  قبل  فقط  اأياما 
الثالثني ل�ستقاللها عن النظام ال�ستعماري 
بالتاأكيد،  ينتظره  يكن  مل  جواب  الفرن�سي. 
فقد ظهر يف اللحظات الأخرية، قبل اأن يناله 
بامل�ستقبل  التفاوؤل  �سديد  الغدر،  ر�سا�ص 
نظمته  وطني  ملتقى  على  �سيفا  حل  وقد 
ال�سباب  وادماج  لرتقية  الوطنية  اجلمعية 
وهو  ال�رسور  عالمات  حمياه  على  وظهرت 
التي  ال�سباب  اإجنازات  منده�سا  ي�ساهد 
اعتربها موؤهلة للت�سدير، كما ورد يف �سهادة 
يف  رافقه  الذي  طما�ص  ال�سادق  لنا  قدمها 
مفتاح  اأحيانا  اجلواب  ولأن  اللحظات.  تلك 
ل�سوؤال جديد فقد جددت فاجعة 29 جوان 
طرح �سوؤال بو�سياف ذاته و�سط �سباب اأكرث 

كثافة وروؤية �سبه منعدمة.
بو�سياف  اغتيل  ملاذا  نت�ساءل  اأن  قبل  لكن، 
اأعلى  جمل�ص  راأ�ص  على  اأ�سهر  �ستة  بعد 
جديد  بن  ال�ساذيل  عهدة  عن  بديل  للدولة 
من الأجدر اأن نطرح �سوؤال اآخر: ملاذا عاد 
جدوى  ل  اأن  اأيقن  الذي  وهو  اجلزائر  اإىل 
لذلك عندما راأى النظام وقد التقط اأنفا�سه 
جبهة  حلزب  ال�ساد�ص  املوؤمتر  بانعقاد 
ال�ساذيل  عهدة  وجتديد  الوطني  التحرير 
راأ�ص  على  اأخرى  �سنوات  خلم�ص  جديد  بن 
عرفته  الذي  الزخم  من  وبالرغم  الدولة. 
مل  بو�سياف  اأن  اإل  التعددية  الدميقراطية 
التداول  مببداأ  النظام  قبول  على  ياأمن  يكن 

يرى  يكن  فلم  ال�سعبية  الإرادة  على  القائم 
لينخرط  اجلزائر  اإىل  للدخول  داعيا  بالتايل 
بني  ال�سعب  يخري  �سار  �سيا�سي  تناف�ص  يف 
احلفاظ على النظام اأو اختيار تيار �سيا�سي 
راديكايل قائم على اأيديولوجية دينية واأحلى 
ثم  بو�سياف.  ل�سان  على  مرا  كان  اخليارين 
اإنه، خالفا للقادة التاريخيني ايت احمد وبن 
قاعدة  اأي  لبو�سياف  تكن  مل  خده  وبن  بله 
�سيا�سية على الر�ص بعد اأن حل حزب الثورة 
ال�سرتاكية الذي اأ�س�سه يف 1962 كاأول حزب 

معار�ص. 
وبعد ذهاب ال�ساذيل بن جديد وحل الربملان 
عن  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  واإبعاد 
واجهة احلكم واأمام رغبة اأ�سحاب القرار يف 
دون  تاريخي  ذات ر�سيد  ا�ستقدام �سخ�سية 
اأن يكون لها امتداد �سيا�سي قاعدي التاأمت 
�رسوط عودة بو�سياف الذي قدر اأن الو�سع 
خيوطه  وت�سابك  �سعوبته  على  اجلديد، 
و�سبابيته، منا�سب ل�سخ�سية من طرازه وهو 
حتريرية  ثورة  قبل  من  اأطلق  اأنه  املعروف 
من ل �سيء حني قال اإنه �سيطلقها ولو بقردة 
لتحفيز  بحاجة  بو�سياف  يكن  مل  ال�سفة. 
لالقتناع  حاجته  كانت  ما  بقدر  ت�سجيع  اأو 
بجدوى م�سعاه وو�سوح الروؤية واأكرث من ذلك 
للمجتمع  العمل على جت�سيد م�رسوع جديد 
يعلم  مل  التي  ال�سامتة  الأغلبية  حوله  تلتف 
الربملانية  النتخابات  خالل  راأيها  بعد 
املجه�سة. �سار الظرف موؤاتيا اإذن ليت�سكل 
معه  ومن  بو�سياف  بني  مو�سوعي  حتالف 
ممن بقي من رفاقه وبني اأ�سحاب القرار من 

كبار الع�سكريني اآنذاك. 
غطاء  توفري  هوؤلء  ت�سور  يف  الهدف  كان 
�سيا�سي ب�رسعية ثورية على عملية ا�ستئ�سال 
الراديكايل  الإ�سالمي  التيار  �سد  �ساملة 
اأهداف  كانت  بينما  وامل�سلح  ال�سيا�سي 
اإر�ساء  اإىل  ذلك  تتعدى  بو�سياف  الرئي�ص 
قواعد حكامة جديدة تقوم على حوار وطني 
بداية  ت�سكيله  يف  بداأ  �سيا�سي  اإطار  �سمن 
من اأفريل وهو التجمع الوطني، هذا الإطار 

الذي ل ي�سبه الأحزاب القائمة فهو مل يعقد 
موؤمترا ومل يطلب اعتمادا وكانت ت�سكيلة يف 
حالة جنينية تبحث عن نف�سها بعدما غزتها 
الي�سار  ومن  الثورية  الأ�رسة  من  تنظيمات  
قدماء  ل�سيما  اجلديد  اليميني  والو�سط 
اأجل  من  والتجمع  ال�سرتاكية  الثورة  حزب 
حديث  جرى  ويومها  والدميقراطية  الثقافة 
طويل وعري�ص عن تعيني �سعيد �سعدي رئي�سا 
جديدا للحكومة يف اأفق التح�سري لنتخابات 
الذي  بو�سياف  طموح  كان  م�سبقة.  رئا�سية 
عرب عنه اأن يطهر الدولة مما اأ�سماه املافيا 
ي�سبح  كان  اأنه  يدرك  وهو  املالية  ال�سيا�سية 
�رساحة  ذلك  عن  عرب  وقد  األغام  حقل  يف 
هرعت  التي  الأجنبية  الإعالم  لو�سائل 
بال�سبق املتاأتي من  الرجل وتظفر  لتكت�سف 
لأحد  قاله  ما  بني  ومن  و�رساحته.  عفويته 
ال�سحافيني اأياما قبل اغتياله: »عن م�سريي 
فاأنا موؤمن اأننا ونحن نحاول اأن نقود حياتنا 
فالقاعدة  عليا  يد  توجهنا  الأف�سل  اإىل 
اجلميع  خري  اأجل  من  العمل  هي  الوحيدة 
قاعدتي  للم�سالح اخلا�سة. هذه هي  ولي�ص 

ودون ذلك اأي �سيء ميكن اأن ي�سيبني«.
من  جموع  بو�سياف  حول  تت�سكل  بداأت 
عن  بعيدا  جديدا  خطابا  اكت�سفت  ال�سباب 
لغة اخل�سب التي عهدها يف الأفالن ومغايرا 
للنربة ال�سمولية الدينية الطوباوية التي كانت 
الدميقراطية  وتكّفر  اإ�سالمية  بدولة  تعد 
واكت�سفت مع اخلطاب اجلديد رجال فهمت 
من خالل �سخ�سيته طابع الثورة التحريرية اإذ 
مل يكن بو�سياف يظهر مبظهر رجل الدولة 
بل احتفظ بلبه الثوري الذي �سار ي�سكل به 
خطرا على امل�سالح القائمة التي ا�ستفادت 

من بعد من ت�سفيته. 
تفرقت اجلموع التي �سيعته اإىل مثواه الأخري 
م�رسوع  لأن  الأوىل  مواقعه  اإىل  كل  ورجع 
اأحد تبناه  اإل ببو�سياف ل  بو�سياف ل يليق 
اأن  ذلك  من  واأكرث  م�سريته  ليوا�سل  وحمله 
دائرته  يف  وح�رسا  قزما  وم�رسوعه  ق�سيته 

العائلية.

بو�ضياف والقو�س املغلق

بقلم اح�سن خال�ص   

كان الت�ساوؤل »اجلزائر اإىل 
اأين« الذي طرحه القائد حممد 
بو�سياف اأيام ال�ستقالل الأوىل 
مثريا للده�سة لأن الذي طرحه 
كان من القالئل الذين يعرفون 

ما يريدون قبل 8 �سنوات اأي 
يف اللحظة التي �سبقت اإطالق 
ال�سرارة الأوىل حلرب حترير 

دامت �سبع �سنوات ون�سف �سنة.

ذكرى

24 �ضاعة

بقلم قرار امل�سعود
 

طم�ص  و  تظليلها  مت  �سعوب  و  اأمم  من  كم 
و  وعاداتها  ثقافتها  ت�سويه  و  تاريخها 
وا�ستغالل  خرياتها  تقاليدها،  لتنهب 
قدراتها الب�رسية، بو�سع اآليات مدرو�سة من 
و  �سوؤونهم  باأمر  املتنبهني منهم  تغفيل  اأجل 
املثال ينطبق على فئة كبرية من جمتمعات 
الدول التي ا�ستعمرت و يظن مواطنوها بعد 

ا�ستقاللها اأنهم حترروا.
لكن يف حقيقة الأمر مل يحدث هذا اإطالقا، 
فما هو اإل ديكور يف �سكل برنامج مدرو�ص و 
جاهز لكل احلالت و الظروف. و هذا هو ما مل 
تفهمه ال�سعوب، اإل فئة من املتنبهني،  فرنى 

مثال هذه العينة من املجتمعات تعرب اأحيانا 
و تك�سف بع�ص ال�سلبيات امل�سلطة عليها من 
اأنظمتها،  فيتبلور  و  الربنامج حلكامها  هذا 
بني  ال�رسية  بعد طول  العلني  الن�سقاق  عنه 
املطالبة  ت�سبحت  و  املحكوم.  و  احلاكم 
و  من جهة  الغافل  املواطن  توعي  باحلقوق 
اأخرى و هو ما نرى  تزعج احلاكم من جهة 
الأخرية.  الآونة  يف  تظهر  و  تر�سم  اآفاقه 
نقمة  نراها  باأنواعها،   التوا�سل  فو�سائل 
على احلاكم و ما يريد تطبيقه من الربنامج 
اململى عليه و نعمة للمواطن الظماآن حلريته 
احل�رس  ل  املثال  �سبيل  على  و  حقوقه.  و 
و  الالتينية  اأمريكا  �سعوب  من  لدينا  بع�ص 
يتطلعون  الذين  اأ�سبحوا  اأ�سيا  و  اإفريقيا 

الفئة  املت�سلطة  يزاحمون  و  اأف�سل  حلياة 
على  اأرا�سيهم و خرياتهم.

اإن ا�ستقلت وعادت تدريجيا  فاجلزائر، بعد 
ابتداء من 12 دي�سمرب 2019 ظهر عليها نوع 
تريد  ل  عليها غربة  امل�سهد.  فئة  من هذا 
اإظهار املد�سو�ص حتى ل تك�سف و حتا�سب 
و ت�سفى نهائيا و فئة تابعة لأجندات تظهر 
تريد  م�سمومة  �سعارات  حتمل  كمعار�سة 
وهاتان  الغافلني  وت�سكيك  املنتبهني  تغفيل 
و  خذول.  و  نق�سا  يوم  كل  تزيدان  الفئتان 
فئة م�ساندة للجزائر اجلديدة يحدوها حب 
متاما  مدركة  و  اجله  من  والت�سحية  الوطن 
لهدف هذا ال�سعار وهذه تزداد يوما بعد يوم 
و هو ما يبعث يف نف�ص ال�سلطة الثبات و الثقة 

و روح امل�سوؤولية. اأما الباقي من املجتمع فهو 
اأم كلثوم »اأيها ال�ساهر تغفو تذكر  كما قالت 
مقال  يف  عليه  عربت  وما  ت�سحو«  و  العهد 
بعنوان »ا�ستيقاظ �سعب من �سباته » جريدة 
جريدة  و  الأو�سط  2019/08/14  املغرب 
راأي اليوم 13 من نف�ص ال�سهر و ال�سنة اأو ما 
ن�رس يف جريدة اخلرب بعنوان »يا ليتها تكون 
اجلمهورية الثالثة« بتاريخ 2019/03/05. لهو 

يتحقق يوما بعد يوم.
واقع  و  الأفق  يف  يرت�سم  الأمل  هو   فها 
امل�سككني  و  املتعنتني  ي�سدم  احل�سنة  النية 
للجزائر  الأمن  اهلل  ن�ساأل  احلا�سدين،  و 
با�سرتجاع  تطالب  التي  لالأمم  التوفيق  و 

خرياتها امله�سومة.

املنتبهني" "تغفيل 
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بني حق وباطل كرث 
احلديث عن الأحزاب 

الإ�سالمية فهي قد 
اأ�سبحت منذ عدة عقود 

القوة الإجتماعية 
ال�سيا�سية الأكرث 

ح�سورا والأكرث اإثارة يف 
اأكرب العوا�سم العربية 

والإ�سالمية.. ففي 
القاهرة وا�سطمبول 
وطهران واإ�سالم اأباد 
وجاكرتا وكوالملبور 

و�سواها من العوا�سم اأ�سبح 
التيار الإ�سالمي املعا�سر 

هو الغالب، وقد تركز 
يف النخبة: يف اجلامعات 
ويف تخ�س�ساتها العلمية 

والنقابات املهنية.. 
بداأت وادعة داعية اإىل 
مكارم الأخالق وعزة 

الإ�سالم وبناء الفرد امل�سلم 
واملجتمع امل�سلم وانتهت 
للمزاحمة على مكا�سب 

�سيا�سية ومواقع نفوذ 
يف املجتمع م�سطدمة اأو 

مهادنة اأو متحالفة.

الأحزاب الإ�سالمية

التحديات بني غياب الروؤية وق�صوة اخل�صوم
من  كل  يعمد  منا�سبة  وغري  ومبنا�سبة 
الغربية  اال�ستعمارية  للدوائر  تقربا  اأراد 
اإىل �سن هجومه على »االإ�سالم  وال�سهيونية 
�سمن  وذلك  تف�سيل  دومنا  ال�سيا�سي« 
األقابا  م�سطنعا  االأ�سالة  على  هجومه 
االإ�سالمي  والتطرف  كاالأ�سولية  وم�سميات 
اإن  احلقيقة  يف  و  االإ�سالمي  واالإرهاب 
اأحزابا معينني  اأو  اأ�سخا�سا  يق�سد  العدو ال 
وال  التطرف  وال  العنف  يق�سد  وال  بل 
االإرهاب الن هذه هي اأدواته التي �سنعها يف 
اإمنا يق�سد االإ�سالم  املجتمعات االإ�سالمية 
الذي  املكافح  للجنوب  ح�سارية  كهوية 
املجتمعات  يح�سن  اأنه  امل�ستعمرون  ي�سعر 
االإف�ساد  ويت�سدى لالخرتاق ويهدد م�ساريع 
االأمة،  تنظيم طاقات  باإمكانه  واأنه  والتبعية 
وبعثها للحياة من جديد نحو اال�ستقالل، ومن 
هنا هم ي�سيطنون االإ�سالم ويثريون ال�سبهات 
حوله ويل�سقون به �سفة االإرهاب من خالل 
مناذج  وي�سنعون  االأحزاب..  على  هجومهم 

م�سوهة منه لت�سهيل عملية تعطيله.
يف  كله  االأمر  ينح�رص  هل  لالإن�ساف  ولكن 
خ�سومات العلمانيني وكراهية اال�ستعماريني 
حلق  كبريا  خلال  هناك  اأن  اأم  وموؤامرتهم؟ 
باالأحزاب االإ�سالمية يف اأفكارها واأطروحاتها 
ال�سيا�سية والعملية ويف جملة حتالفاتها ويف 
والنه�سة  الوحدة  االأمة يف  بق�سايا  عالقتها 
لقد  ال�سيا�سية؟..  واحلريات  وفل�سطني 
�سدارة  اإىل  االإ�سالمية  االأحزاب  و�سلت  
امل�سهد ال�سيا�سي يف اأكرث من بلد وانتك�ست 
ما  اإخفاقاتها  بعد عديد  فهل  مريع،  ب�سكل 
زالت فر�سة لها للمحاولة يف ت�سدر امل�سهد 
من جديد؟ وما هي عنا�رص اخللل اجلوهرية 

يف م�سريتها؟

اإجابات متجددة:

لقد �سهد عاملنا االإ�سالمي موجات جتديد 
والداخلية  اخلارجية  التحديات  مواجهة  يف 
فلقد انبعثت ال�سوفية ومدار�سها وا�ستمرت 
ردحا طويال من الزمن يف مواجهة االنهيار 
وكان  اخلارجي  واال�ستعمار  االأخالقي 
يف  واجلهاد  الت�سدي  يف  عظيم  دور  لها 
العثمانية  والدولة  والقوقاز  اإفريقيا  �سمال 
بطل  اجلزائري  عبدالقادر  االأمري  وكان 
وبعد  االأبرز..  ومنوذجها  الفذ  ال�سوفية 
الع�سكرية  وهزميتها  ال�سوفية  انك�سار 
القيا�رصة  اال�ستعماريني  جيو�ش  اأمام 
يف  ال�سوفية  اأ�سبحت  و�سواهم  والفرن�سيني 
وحتولت  وااليجابي،  اجلهادي  حالها  غري 
وم�ست�سلمة  املجتمع  يف  معطلة  قوة  اإىل 
ورموزها  تاريخها  على  ومنكفئة  لالأقدار 
منحرفة..  مفاهيم  واخرتقتها  وزلفى  تقربا 
موجات  من  اأخرى  موجة  ظهرت  ذلك  بعد 
ال�سلفية  بالدعوة  االإ�سالمي ممثلة  التجديد 
الدين  جمال  االإمام  قادها  ومغربا  م�رصقا 
ور�سيد  عبده  حممد  وتالميذه  االأفغاين 
وابن  عا�سور  بن  وطاهر  والثعالبي  ر�سا 
بادي�ش وقامت هذه املوجة باقتالع العقائد 
والوقائع  اخلرافية  والت�سورات  املثبطة 
االإ�سالم  قدمت  و  االإ�سالم  عن  امل�سوهة 
واإن�سانيا  وم�ستنريا  مكافحا  اأنيق  ثوب  يف 
اأن هذه  اإال  وت�سدت للغزو الثقايف الغربي.. 
املوجة بفعل اأ�سباب خارجية واأخرى داخلية 
بتفاوت  العربية  البلدان  يف  مدها  توقف 
ت�ستنفد  اأن  قبل  خمتلفة  والأ�سباب  زمني 
االإ�سالمية  احلركة  انطالق  فجاء  اأهدافها، 
املعا�رصة اإجابة جديدة على حتدي �سقوط 
امل�سلمني،  ديار  ومتزق  العثمانية  اخلالفة 
فجمع انبعاث املوجة اجلديدة بني ال�سلفية 
وال�سوفية واأ�ساف اإليها اأبعادا جديدة العمل 
وهاهي  واالجتماعي..  احلزبي  ال�سيا�سي 

عا�سفة  حتديات  تواجه  االإ�سالمية  احلركة 
تدفعها اإىل �سبيلني ال ثالث لهما فهي اإما اأن 
املتجددة  التحديات  معطيات  وفق  تتجدد 
م�سريها حمكوم  فاأن  واإال  وخارجيا  داخليا 
انتظار ميالد  واال�ستبدال يف  التبديل  ب�سنن 

موجة جديدة من فعاليات االإ�سالم احلي..
لل�سيخ حمفوظ  دعوة  لبيت   1997 �سيف  يف 
اأحظى مبكانة  نحناح رحمة اهلل عليه وكنت 
ثانيا  فل�سطيني  الأنني  اأوال  عنده  خا�سة 
نحن  وفيما  املحبة..  اأحم�سه  كنت  الأين 
نتناول غداءنا ويف ح�سور من قيادة احلركة 
االإ�سالمية �ساألني راأيي يف االأو�ساع فقلت له 
اأمام اجلميع: راأيي يا �سيخ اأن حتل احلركة، 
ت�ستاأنف  فاأجبته:  بعد؟  ماذا  و  فت�ساءل: 
م�رصوع ابن بادي�ش.. كانت �سعة اأفق ال�سيخ 
حمفوظ كفيلة باأن ي�ستمع ملثل هذا الكالم 
رئي�ش  على  �سهال  يكن  مل  ولكن  ال�سعب، 
حزب اأن يفرط عقده فهذه عملية خطرة يف 
ح�ساباته كاأمنا هي قفزة يف الهواء ال يقبلها 
املريدون واملت�سبعون بالوالء للحزب.. ومن 
يدري لعل ال�سيخ حمفوظ لو اطلع على واقع 
اإىل  التنظيم  جتاوز  يعلن  كان  اليوم  حركته 
واحلزبية  التحزب  من  اأبعد  هو  اآخر  عمل 
اآخر  يف  الّبنا«  »ح�سن  االإمام  ا�ستدرك  كما 
االأدعية  بكتاب  اكتفى  لو  انه  واأعلن  حياته 
»املاأثورات« كان خريا من كل العمل احلزبي 

الذي قام به.
داعيا  املعا�رص  االإ�سالمي  التيار  بداأ  لقد 
االإ�سالم  دولة  و�سياع  االنحراف  ملواجهة 
والغزو الثقايف والعلمنة لكنه انتهى اإىل حزب 
ت�سيع حتت اأقدامه كثري من املفاهيم والقيم 
بحكم �سطوة احلزب وتقاليده.. وهنا جتدر 
ابن  االإمام  جتربة  بني  جديد  من  املقارنة 
فابن  احلزبية  االإ�سالمية  واحلركة  بادي�ش 
املجال  يف  التحرك  منهج  التزم  بادي�ش 
احليوي الطبيعي وهو االأمة »ال�سعب« فتكون  
فيه  النخبة  على  والرتكيز  حزبه  كلها  االأمة 
من علماء ومفكرين ومثقفني كبار واإعالميني 
العاملة املكافحة..  النخبة  ليكونوا  و�سعراء 
واملفاهيم  الثقافة  وجود  فهو  احلزب  اأما 
لها  يف حالة حزبية و�سياغة والءات خا�سة 
وت�سعيد  خا�ش  وبرنامج  خا�سة  ح�سابات 
وقوانني  احلزبي  الوالء  على  بناء  للدرجات 
نحن  الداخلية..  واأالعيبه  الداخلية  احلزب 
اأمام جتربتني خمتلفتني متاما تنتهي االأوىل 
للذوبان يف املجتمع وتنتهي االأخرى لت�سبح 
ل�ست  واأنا هنا  فرقة خمتلفة يف املجتمع.. 
املو�سوع  حول  نظري  وجهة  �رصح  ب�سدد 
تيار  اإىل  باإ�سارة  ابعث  ان  اأريد  ما  مبقدار 
ال�سيا�سي«  »االإ�سالم  االإ�سالمية  االأحزاب 
اأكرث  يف  املتكررة  االإخفاقات  اأ�سباب  حول 
عن  كثريا  ابتعدوا  باأنهم  وذلك  مكان  من 
بح�ساباتهم  والتزموا  واالأمة  ال�سعب  تيار 
التنظيمي  وتو�سعهم  تناميهم  واأن  احلزبية، 
عن  افرتاقا  اإال  يزيدهم  ال  فهو  كرب  مهما 
املجموع االأمر الذي يت�سبب يف اإغراقهم يف 

»االبتالءات« ف�سال بعد ف�سل.

اإ�سالمفوبيا الغرب:

ق�سوة  وهو  اخلارجي  العامل  هنا  نناق�ش 
امل�ستميت يف  واإ�رصارهم  اخل�سوم وعنفهم 
تبديد ح�سور االإ�سالم وفعله اذ اليزال العقل 
احلروب  فلك  يف  يدور  الغربي  ال�سيا�سي 
كل  رغم  بعد  يتحرر  مل  و  واآثارها  ال�سليبية 
التطورات احلا�سلة يف احلياة ب�ستى مناحيها 
الغرب من قيود املواقف امل�سبقة رغم  يف 
انه ك�رص �سلطة الكني�سة وحتولت املجتمعات 
بن�سبة  االإحلاد  اىل  امل�سيحية  الديانة  عن 
اإال  اأكرث  اأو  الن�سف  اىل  ت�سل  تكاد  مذهلة 
زالت  ال  وال�سيا�سة  الثقافة  �سنع  دوائر  اأن 

تاريخيا  عدوا  ال�رصق-ال�سمال  يف  ترى 
بعد  ولو  الغربي  احل�ساري  للنموذج  ومهددا 
حني.. بل زاد االأمر �سوءا بتغلغل ال�سهيونية 
م�سيحية  و�سناعة  الغرب  يف  الكني�سة  على 
يف  بارزة  ونفاذية  قوة  لها  اأ�سبح  �سهيونية 
يف  ال�سيما  والتوجهات  ال�سيا�سات  �سنع 

الواليات املتحدة.
ال�سيا�سي  التدخل  اأ�سكال  تتواىل  هنا  ومن 
الو�سائل  وبكل  جمتمعاتنا  يف  والثقايف 
امل�سرتك  الرابط  االإ�سالم  عن  الإبعادها 
الفعال بني كتلة ب�رصية �سخمة تقدر بخم�ش 
وال  العقائدي  التمزق  ي�سبها  مل  الب�رصية 
وتتعاظم  كبري..  حد  اإىل  الديني  الت�سويه 
اأولها  اأ�سباب  لعدة  للغرب  بالن�سبة  اخلطورة 
ان هذه الكتلة تعج بال�سباب والرثوات وتتبواأ 
موقعا ا�سرتاتيجيا على �سعيد اجليوبوليتيك 
عديدة  اأ�سعدة  على  تداخل  ح�سل  وقد 
هذه  مكن  الذي  االأمر  الغربية  املدنية  مع 
الكتلة يف مناطق معينة من اإحداث تطورات 
التقدم  اإمكانية  للمجموع  تربر  وجتارب 
اىل  باالإ�سافة  واملعلوماتية  التكنولوجي 
ان  بو�سوح  نرى  نحن  ولهذا  �سبق..  ما  كل 
هي  العامل  يف  الوحيدة  امللتهبة  اجلغرافيا 
اجلغرافية  وباالأخ�ش  امل�سلمني  جغرافيا 

العربية.
تعمل  اال�ستعمارية  الدوائر  يجعل  ما  هذا 
بت�سويه  طبيعته  االإ�سالم  اإفقاد  على  برتكيز 
�سورة االإ�سالم لدى الغربي، او باخرتاق عقول 
ومفاهيم  مب�سطلحات  االإ�سالمية  النخبة 
خالية  قوالب  وجتعله  قدرته  االإ�سالم  تفقد 
من الر�سالة واملهمة احل�سارية، اأو تعمد اإىل 
يجد  مل  اإن  امل�سلمني  املفكرين  نوابغ  قتل 

نفعا معهم االإغراء والتهديد والت�سويه.
ينظر  االإ�سالم  �سد  ال�رصاع  هذا  اإطار  يف 
اإىل االأحزاب االإ�سالمية التي ا�ستطاعت اأن 
توؤكد من جديد ح�سور االإ�سالم يف ال�سمري 
�رصعة  خالل  من  اجلمعي  والوعي  اجلمعي 
الوا�سع  وانت�سارها  لها  اجلمهور  ا�ستقبال 
اإخالء  مت  لو  فيما  اأ�سبحت  اأنها  لدرجة 
االنتخابات  �سناديق  تكت�سح  اأمامها  ال�سبيل 
كما ح�سل يف كل مكان مت فيه فتح املجال 

لالإ�سالميني بامل�ساركة.
الدوائر  اأمام  اخلطر  جر�ش  دق  وهنا 
االأمنية  االأجهزة  فان�سبت  اال�ستعمارية 
احلزب  جمرى  لتحويل  واال�ست�رصاقية 
واإ�سغاله  الروحي  وهجه  واإفقاده  االإ�سالمي 
مبا يتطاحن عليه النا�ش باأنانيات وا�ستباكات 
ذريع  ف�سل  يف  النهاية  يف  اأغرقته  فرعية 
خارج  تاريخية  فر�سة  بعد  نف�سه  ووجد 
خطرية  البتالءات  ومعر�سا  الفعل  م�رصح 

الزال دويها يتداعى مع كل خطوة حمتملة.
التجربة  لدرا�سة  احليز  هذا  يف  جمال  ال 
ولكن فقط لنك�سف عن كيفية تالقي اخللل 
الداخلي مع املخطط اخلارجي يف �سناعة 
بعبع االإ�سالم ال�سيا�سي و تفريع امل�سطلحات 
والتطرف  االإ�سالمي  كاالإرهاب  منه 
ذلك  وكل  االإ�سالمية  واالأ�سولية  االإ�سالمي 
من اجل اإلغاء دور االإ�سالم يف توحيد االأمة 
الروحي لطليعتها ونخبها  ويف توفري املناخ 

من التحرك نحو بناء ح�ساري �سيادي.

احلزب و الأمة:

 اكتفي هنا باالإ�سارة اإىل اأحد عنا�رص اخللل 
التي  االإ�سالمي  احلزب  يف  االإ�سرتاتيجية 
مع  تكامال  تلو اخل�سارة..  اأورثته اخل�سارة 
غابت  والذي  املعادي  اال�ستعماري  الفعل 
احلزب  عقل  عن  وبتطوراته  به  املعرفة 
االإ�سالمي اأو على االأقل مل يكن هناك يقظة 
جتاه اأ�ساليبه او اأن االإح�سا�ش بخطورته مل 
واملواجهة،  االهتمام  يف  باأولوية  يحظ 

ال�سيا�سية  الروؤية  �سبابية  كانت  فلقد 
اأمام  االإ�سالمي  احلزب  لدى  بارزة  �سفة 
يف  فعله  علينا  ماذا  الوجودية:  االأ�سئلة 
العالقة  طبيعة  هي  ما  الراهنة؟  املرحلة 
مع االإدارة يف الغرب؟ موقفنا من امل�رصوع 
روؤيتنا  مواجهته؟  يف  وبرناجمنا  ال�سهيوين 
لتوحيد اأمتنا ونه�سة �سعوبنا؟ اإجابتنا على 
النظام  طبيعة  ال�سيا�سية؟  احلريات  اأ�سئلة 
االأهم:  ال�سوؤال  ثم  نن�سده؟  الذي  ال�سيا�سي 
هو  هل  االإ�سالمي  للحزب  روؤيتنا  هي  ما 
هذه  اأمام  اإيديولوجي؟  اأم  وظيفي  حزب 
االأ�سئلة ح�سل اال�سطراب واالرتباك االأمر 
الذي جعله يف بع�ش االأوقات يقوم باأفعال 
هي يف حقيقتها �سد نف�سه و�سد ر�سالته.. 
االإ�سالمية  احلركة  به  مرت  ما  اأخطر  اإن 
فرقة  اإىل  اجلماعة  حتول  هو  املعا�رصة 
اأ�سبح  فلقد  وال�سعب..  االأمة  عن  بديل 
الوالء للحزب مقدم على كل والء فخ�سوم 
احلزب  واأ�سدقاء  اخل�سوم،  هم  احلزب 
ذلك  تعار�ش  لو  حتى  االأ�سدقاء،  هم 
و  وال�سعب،  لالأمة  العليا  امل�سالح  مع 
خارج  هو  من  كل  نحو  الريبة  بعني  النظر 
النظر  في�سبح  االأمر  وميتد  احلزب.. 
لق�سايا �سعوبنا مير من نظارات االمتداد 
احلزبي يف ذلك القطر.. وهنا اأمثلة كثرية 
اأن  فرغم  ال�سوري  املو�سوع  راأ�سها  على 
تتبنى  ال  االإ�سالمية  االأحزاب  من  كثريا 
يف  احلكم  اأنظمة  �سد  امل�سلح  ال�رصاع 
بلدانها بل تدينه اإال اأنها تبنته بقوة عندما 
ال�سوري..  االإ�سالمي  احلزب  فيه  انخرط 
التنظيمات  تدين  فل�سطني  مو�سوع  ويف 
واالأحزاب  العربية  االأنظمة  االإ�سالمية 
العدو  مع  التطبيع  من  اقرتابها  حال  يف 
للتطبيع  املنفذ  كان  اإذا  اإال  ال�سهيوين 
وقطر«  »تركيا  وحلفاءهم  اأ�سدقاءهم 
ان  خيانة  العدو  مع  والتفاو�ش  منوذجا.. 
فهو  هم  �سلكوه  اإن  اأما  االآخرون  به  قام 
اأمر م�رصوع، وعند تفح�ش قائمة اخل�سوم 
على  بناء  يقوم  الفرز  اأن  جند  واالأ�سدقاء 
ال�سعب  م�سلحة  ولي�ش  احلزب  م�سلحة 
م�سلحة  مع  تقاطعها  حال  يف  اإال  واالأمة 
الروح احلزبية  بناء على  و ون�ساأ  احلزب.. 
االإ�سالمية  االأحزاب  بني  عالقات  �سبكة 
وقيم  حزبية  واأخالق  اخلا�ش  اللون  ذات 
ال�سعب  عن  االنف�سال  روح  تكر�ش  حزبية 
داخل  اأخرى  اأمة  هناك  وكاأن  واالأمة 
االأمة.. ونتيجة االنح�سار النف�سي »الغيتو« 
هذا جند ان احلزب االإ�سالمي يكاد يكون 
مفكرين  او  مثقفني ممتازين  من  حمروما 
اأو خطابا  او علماء دين مرجعيني  نوعيني 
كل  جند  بل  ر�سينا..  علميا  نا�سجا  دينيا 
والثقافة  باللغة  والنه�سة  التفكري  عملية 
اإليها  ينظر  الذي  االإ�سالمي  خارج احلزب 
بعني الريبة وقد اأ�سبح �ساكنوه من اأن�ساف 
وان  وال�سيا�سيني  واملثقفني  املتعلمني 
يكررون  التقنية  التخ�س�سات  فيه  كرثت 
وكاأن  حزبية  وثقافية  حزبية  م�سطلحات 
تتكرر  هنا  ومن  حولهم..  يدور  كله  العامل 
مبوؤيديه  انتفخ  مهما  وهزائمه  انك�ساراته 
على  يتبعرثون  املواجهة  حلظة  يف  فهم 

غري هدى..
كلمة ق�سرية جدا:

اإنه ال ميكن اإيقاف �سنن اهلل يف احلياة فهي 
مت�سي لغاياتها.. وكما اأن اخلطاأ يقود اإىل 
خطاأ اأكرب منه فتكون �سل�سلة االأخطاء هي 
الرتاجع  فاإن  واال�ستبدال،  ال�سياع  �سبيل 
�سبيل  انتهاج  اإىل  يدفع  ب�سحو  اخلطاأ  عن 
مع  التفاعل  يف  االيجابي  والعمل  الر�سد 

حقائق احلياة.. واهلل غالب على اأمره  

24 �صاعة

بقلم: �سالح عو�ض
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بوالية  املمهالت  واقع  اأثار 
الواقعة  املنتدبة  �صالح   عني 
عن  كلم   700 حوايل  بعد  على 
والية مترنا�صت  حالة اإ�صتنفار 
املنطقة  �صكان  لدى  ق�صوى 
طبيعتها  عن  النظر  بغ�ض   ،
ممهالت  كانت  اإذا  فيما 
فاإن   ، ع�صوائية  اأم  �رشعية 
اأثار  كرثتها بالعدد املبالغ فيه 
ال�صكان و خا�صة منهم  اإ�صتياء 
 ، املركبات  خمتلف  اأ�صحاب 
�صلبا  الظاهرة  اإنعكا�ض  ل�صبب 
على مركباتهم ، الذي ال تنجح 
حماوالتهم العديدة لكرثتها يف 

التهرب منها . و  نوه ال�صائقون 
لعدة  املمهالت  اإفتقار  اإىل 
معايري التي ت�صبط �صالمتها ، 
و ذلك من حيث غياب اجلانب 
املعنيون  اأكد  الذي  و  التقني 
يجربون  اأنهم  ب�صاأنه  ذاتهم 
املق�صود  م�صارهم  تغيري  على 
معينة  طرق  على  االقت�صار  اأو 
التي  النقل  تكلفة  رفع  اأو 
هواه  وفق  ال�صائق  يحددها 
الع�صوائية  املمهالت  اأن  علما 
ارتفاع  خلفية  على  ا�صتفحلت 
�صحب الغبار و حوادث املرور 
القاتلة التي �صهدتها عدة اأحياء 

املواطنني  ببع�ض  حدا  مما 
اأحيانا  و  ترابية  لبناء ممهالت 
الظاهرة  جماح  لكبح  اإ�صمنتية 
حياة  على  خ�صو�صا  اخلطرية 
راآها  ممهالت  هي  و  الق�رش 
ما  له  ترقيعيا  حال  الكثريون 
ال�صلطات  جهتها  من   ، بعده 
ال�صهور  يف  بادرت  املحلية 
ممهالت  لن�صب  املن�رشمة 
نظامية بالقرب من املوؤ�ص�صات 
مل  هذا  اأن   غري   ، الرتبوية 
القائم يف عددها  مينع اجلدل 
نوعيتها  يف  و  فيها  املبالغ 
روؤية  و  املواطن  روؤية  بني  و 

للممهالت  املركبات  اأ�صحاب 
واجبا  بات  الذي  و   ، باأنواعها 
لن�صب  املعنية  اجلهات  تدخل 
كل  فيها  حترتم  ممهالت 
التمدد  و  العلو  من  املقايي�ض 
طرقا  اأن  خ�صو�صا  اللون  و 
العمومية  لالإنارة  تفتقر  هامة 
خنادق  مبحاذاة  تقع  اأخرى  و 
االإ�رشاع  يحتم  مما  مك�صوفة 
مع  االإ�صكالية  هذه  حل  يف 
ملن  ال�صارم  العقاب  �رشورة 
املطلوبة  ال�رشعة  يتجاوزون 

داخل النطاق احل�رشي . 
جناة ،ح 

اأخبار اجلنوب

 
مب�صت�صفى  طبية  م�صادر  اأكدت 
حتويله  مت  الذي  �صعدان  حكيم 
باأن   19 كوفيد  مركز  اإىل  �صابقا 
متاما  نفذ  االأك�صجني  خمزون 
املا�صي،  اخلمي�ض  �صبيحة 
االأمر الذي عر�ض حياة مر�صى 
واإىل  املوت،  اإىل خطر  الكورونا 
م�صلحة  يف  املتواجدين  جانب 
املر�صى  اأغلب  فاإن  االإنعا�ض 
يف  حاد  �صيق  من  يعانون 
االأمر  ا�صتوجب  حيث  التنف�ض، 
املرافق  باإمكانيات  اال�صتعانة 
التي �صارعت  ال�صحية املجاورة 
�صعدان  حكيم  م�صت�صفى  لتزويد 
غرار  على  االأك�صجني  بقارورات 
م�صت�صفى ب�صري بن نا�رش بالعالية 
وكذا م�صت�صفيات �صيدي عقبة ، 
القنطرة،  و  الدو�صن   ، طولقة 
تلبية وا�صعة  فيما �صهد امل�صكل 

املواطنني،  طرف  من  و�رشيعة 
ت�صامنية   بحملة  قاموا  الذين 
عرب  م�صتعجلة  نداءات  واأطلقوا 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
كهربائية  اأجهزة  م�صمونها جمع 
انتهت  اأين  االك�صجني،  لتوليد 

من  معترب  عدد  بتوفري  احلملة 
جانب  من  املذكورة  االأجهزة 
و�صول  قبل  وذلك  املتربعني، 
باالأك�صجني  التزود  �صاحنتي 
واللتني  ق�صنطينة،  مدينة  من 
كل  يف  كوفيد19  مراكز  اأمدتا 

ذلك  اإىل  �صف  ب�صكرة،  بلديات 
الأجهزة  ال�صحة  وزارة  اإر�صال 
وجه  على  ا�صطناعي  تنف�ض 
الزيبان،  عا�صمة  نحو  ال�رشعة 
انتظار  يف  موؤقتا  االأزمة  لتنفرج 
الطبية  التقارير  �صت�صفر عنه  ما 
م�صتقبال. وو�صط جو من الذهول 
اأي�صا،  واال�صتنكار  واال�صتغراب 
االتهام  اأ�صابع  املواطنون  وجه 
نحو مديرية ال�صحة وكذا مديري 
امل�صتقبلة  ال�صحية  املراكز 
ملر�صى الكورونا، متهمني اإياهم 
املوقف،  تقدير  يف  بالتهاون 
االأك�صجني  خمزون  ينفذ  فكيف 
ثم  �صاكنا،  ال�صلطات  ومل حترك 
توفري  ا�صتطاعوا  املواطنني  اأن 
القليل من هذه املادة احليوية يف 
حدود ا�صتطاعتهم، فمن املمكن 
اأ�صياء  توفري  على  قدرتهم  عدم 

اأخرى املرة املقبلة. 

تعر�ض م�ضت�ضفى احلكيم �ضعدان بعا�ضمة ولية ب�ضكرة خالل الأيام القليلة املا�ضية اإىل اأزمة اختناق كادت اأن 
توؤدي اإىل كارثة حقيقة، حيث اأدى نفاذ خمزون الأك�ضجني اإىل ا�ضتنفار كل قطاع ال�ضحة ومرافقه بالولية، 

حيث كان لتدخل املواطنني ف�ضل كبري يف تغطية امل�ضكل املطروح.

كادت اأن حتدث كارثة

اأحمد نا�ضري

اأزمة اأك�سجني تعري قطاع ال�سحة بوالية ب�سكرة
اأم�ض   اأول  اأم�صية  اأ�صدر 
رئي�ض بلدية ب�صكرة عز الدين 
باإغالق  يو�صي  قرار  �صليماين 
ال�صوق املركزية اأو مبا يعرف 
الذي  االأخري  الداللة،  ب�صوق 
�صبيحة  كبريا  ن�صاطا  ي�صهد 
احرتام  عدم  ومع  جمعة،  كل 
ظل  يف  الوقاية  ل�صبل  رواده 
اإىل  اإغالقه  مت  اجلائحة  هذه 

اإ�صعار اآخر.
نداءات  على  فوري  كرد 
مبحاذاة  القاطنني  املواطنني 
�صوق  اأو  املركزي  احلي 
بالتبليغ  واملتعلقة  الداللة، 
كارثة  حدوث  احتمال  عن 
الذي  االكتظاظ  ب�صبب  وبائية 
�صهده ال�صوق املذكور �صبيحة 
وانت�صار   ، الفارطة  اجلمعة 
التوا�صل  مواقع  على  �صوره 
االجتماعي،حيث  عمد رئي�ض 
عز  البلدي  ال�صعبي  املجل�ض 
اإ�صدار  اإىل  �صليماين  الدين 
قرار يق�صي مبنع عر�ض ال�صلع 
ال�رشاق داخل  اأو  البيع  بغر�ض 
املوؤدية  ال�صوارع  وبني  ال�صوق 

ال�صلع  عر�ض  ومنع  اإليه، 
اإىل  املركزي،  ال�صوق  مبحيط 
الردعية  االجراءات  جانب 
واملتعلقة  لذلك،  امل�صاحبة 
بحجر كل ال�صلع واملعرو�صات 
ما  اإذا  البلدي  املح�رش  يف 
متت خمالفة التعليمة، اأين بداأ 
االأخرية  هذه  مفعول  �رشيان 

�صبيحة اأم�ض.
من جهتهم ا�صتنكر املواطنون 
من  الالم�صوؤولة  الت�رشفات 
والتي  ال�صوق،  رواد  جانب 
غري  بال�صلوكيات  و�صفوها 
احل�صارية، يف ظل علم اجلميع 
مبا تعانيه عا�صمة الوالية من 
فيها  ت�صبب  �صحية  م�صاكل 
القاتل،  كورونا  وباء  انت�صار 
للو�صط  متحدثون  وقال  هذا 
باأن قرار رئي�ض البلدية متاأخر 
ال�صوق  واأن  ال�صيما  ما،  نوعا 
اكتظاظا  ت�صهد  املركزية 
تطبيق  اأدنى  دون  من  يوميا 
و  والوقاية  ال�صالمة  ل�رشوط 

التباعد االجتماعي.
اأحمد نا�ضري

القطاع  يف  اال�صتثمار  يعرف 
خالل  اأدرار  بوالية  الفالحي 
م�صاكل   ، االأخرية   ال�صنوات 
جناح  من  �صعبة  كبرية 
بهذه  الفالحة  يف  اال�صتثمار 
متتلك  التي  اجلنوبية  الوالية 
هذا  يف  كبرية  موؤهالت 
النهو�ض  �صانها  ومن  املجال 
على  الفالحي  بالقطاع 
امل�صتوى املحلي وحتى على 

امل�صتوى الوطني .
يف  متحدث  من  اأكرث  وقال 
املو�صوع اأن من بني امل�صاكل 
التي تعيق القطاع   جند هناك 
العالقة  امل�صاكل  راأ�ض  على 
الفالحي  العقار  م�صكل 
امل�صتثمرين  يحرم  الذي 
تقدمها  التي  االمتيازات  من 
ما  خا�صة   ، للفالحني  الدولة 
تعلق بالدعم املايل لال�صتثمار 
هناك  ذلك  اإىل  باالإ�صافة 
م�صكل  يف  يتمثل  اأخر  م�صكل 
يف  خا�صة  الفالحية  الطرق 
التي  الكبرية  امل�صت�صلحات 
اإىل  املوؤدية  الطرق  اأ�صبحت 
وغري  مهرتئة  و  قدمية  طرق 
خا�صة  لال�صتعمال  �صاحلة 
التي  ال�صاحنات  طرف  من 
تريد اقتناء املنتج عند جنيه  
ذلك  جند  اإىل  باالإ�صافة   .

م�صكل االآبار التي تعدت مدة 
من  وجفت  مياهها  �صالحية 
املياه و اأ�صبحت غري �صاحلة 
لال�صتعمال بعد نق�ض من�صوب 
من  الكثري  ا�صطر  ما  مياهها 
تقلي�ض  اىل  اىل  الفالحني 

امل�صاحات املزروعة  .
اال�صت�صالح  داخل  فمثال 
املحوري عندما   املر�ض 
واليوم  هكتارا   50 ب  بداأت  
تقل�صت اإىل 30 هكتارا  فقط 
اأكرث   تقل�صا  �صتعرف   ورمبا  
الفالحية   املوا�صم   خالل  
يتطلب   وهوما  القادمة  
املحلية   ال�صلطات  تدخل 
فوات  قبل  القطاع  الإنقاذ 

االأوان .
نا�صد  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
يف  املت�رشرون  الفالحون 
"الو�صط"  يومية  مع  حديثهم 
من امل�صكل القائم وايل والية 
اأدرار ب�رشورة التدخل العاجل 
من اأجل برجمة زيارة ميدانية 
للوقوف على اأمهات امل�صاكل 
على  وذلك  يكابدونها  التي 
حقيقية  اإرادة  غياب  خلفية 
من ال�صلطات املحلية للتكفل 
اأثقلت  التي  بان�صغاالتهم  

كاهلهم .
جناة ،ح 

ب�ضبب خمالفة نظام التباعد اجل�ضدي

من اأبرزها م�ضكل العقار  

بلدية ب�سكرة ت�سادر ن�ساط 
ال�سوق املركزية

 م�ساكل باجلملة تعيق 
اال�ستثمار الفالحي بوالية اأدرار 

فيما اأثر الو�ضع �ضلبا على املركبات

يف وقت تلعب فيه ال�ضلطات املحلية دور املتفرج 

ال�سكان يطالبون بعقالنية املمهالت

بنات املجاهد التوهامي عامر بورقلة يقطن يف خيمة 
للمجاهد  الثالث  البنات  تعاين 
التوهامي بحي بامنديل  عامر 
ببلدية ورقلة ويالت ال�صكن يف 
�رشوريات  الأدنى  تفتقر  خيمة 
وباء  تف�صي  عز  يف  احلياة 
ارتفاع  مع  وتزامنا  كورونا 
موجة احلر ال�صديدة. نا�صدت 
البنات الثالث من بينهن اثنثان 
يعانني  االتي  ببناتهم  مطلقات 
من اأمرا�ض مزمنة وم�صتع�صية  
عامر  التوهامي  للمجاهد 
بخيمة  القاطنات  التوهامي 

فعلى  بورقلة  بامنديل  بحي 
املعنية  و  الو�صية  ال�صلطات 
وعلى راأ�صها وزير املجاهدين 
والية  ووايل  زيتوين  الطيب 
بو�صتة  ال�صديق  اأبوبكر  ورقلة 
ال�صخ�صي  التدخل  ب�رشورة 
خمت�صة  جلنة  اإيفاد  اأجل  من 
للوقوف على حجم املعاناة التي 
خيمة  حتويل  جراء  يكابدتها 
مل�صكن لهن ، ومما زاد الطني 
ال�صتاء  ف�صل  يف  معاناتهم  بلة 
مع الربد القار�ض وموجة احلر 

ال�صديدة يف عز ف�صل ال�صيف 
دون ن�صيان تف�صي وباء كورونا 
ذهبت  فقد  ثانية  جهة  من   .
اإحدى بنات املجاهد املذكور 
من  اأبعد  اىل  معنا  حديثها  يف 
املحلية  ال�صلطات  اأن  ذلك 
الدائرة  رئي�ض  راأ�صها  وعلى 
�رشورة  يف  ان�صغالهن  على  رد 
يحفظ  م�صاكن  على  ح�صولهن 
تثبت  اأع�صاب  بربودة  كرمتهن 
اجلمهورية  رئي�ض  تعليمات  ان 
القا�صية  تبون  املجيد  عبد 

واال�صتماع  للميدان  بالنزول 
وال�صعي  ال�صكان  الن�صغاالت 
ملكتب  بعد  ت�صل  مل  للتكفل 
حتذيرات  رغم  امل�صوؤول  ذات 
مغبة  من  االخت�صا�ض  دوائر 
قد  التي  الوخيمة  العواقب 
الهروب  �صيا�صة  عن  تنجر 
يف  الت�صويف  وانتهاج  لالأمام 
التي  العالقة   الق�صايا  معاجلة 
اجلبهة  احتقان  بانفجار  تنذر 

االجتماعية املحلية .
اأحمد باحلاج 



�إ�سالم  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  حّل 
يف  ملوناكو،  �ل�سابق  �ملهاجم  �سليماين 
فيفيان  »مارك  جلائزة  �لثاين  �ملركز 
�لالعبني  لأف�سل  متنح  �لتي  فوي« 
وتوج  �لفرن�سي،  �لدوري  يف  �لأفارقة 
�لنيجريي  �ملو�سم،  هذ�  �لأول  باملركز 
فيكتور �أو�سيمها مهاجم ليل �لذي ح�سل 
على 284 نقطة، بينما ح�سد �سليماين 95 
نقطة، وجاء �ملغربي يون�س عبد �حلميد 
بر�سيد  �لثالث  �ملركز  يف  رمي�س  لعب 

89 نقطة.، كان موناكو قد رف�س تفعيل 
�ملميز  �أد�ئه  رغم  �سليماين  �رش�ء  بند 
 8 و�سناعة  �أهد�ف   9 ت�سجيل  من خالل 
�آخرين، خالل 18 مبار�ة خا�سها بالدوري 
لي�سرت  ناديه  �إىل  �لالعب  ليعود  �لفرن�سي 
�سيتي. وجاء �لدويل �جلز�ئري �أندي ديلور 
لعب مونبلييه يف �ملركز �لعا�رش بعدما 
ح�سل على 13 نقطة، وبات �أو�سيمهان 21 
�لفرن�سي  �لدوري  يف  لعب  �أ�سغر  عاما 
�خلا�سة  �جلائزة  هذه  على  يح�سل 

�لدوري  يف  �لدوليني  �لأفارقة  بالالعبني 
�لإيفو�ري  مكان  بذلك  ليحل  �لفرن�سي، 
 13 �أو�سيمهان  و�سجل  بيبي،  نيكول�س 
�آخرين خالل 27 مبار�ة   4 هد�فا و�سنع 
�أن  و�أعلن �ملنظمون  �لفرن�سي،  بالدوري 
79 �سخ�سا من �سحفيني وحمللني ونقاد 
يف  �ساركو�  وغريهم  �سابقني  ولعبني 
�إذ�عة فرن�سا  �ل�ستفتاء �ملنظم من قبل 

�لدولية و�سبكة فر�ن�س 24 �لتلفزيونية.
ق.ر.
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عي�شة ق.

�لالعبني  من  عدد  ح�سور  وعرف 
حمل  لهم  �سبق  �لذين  �ل�سابقني 
زرقان  مليك  يتقدمهم  �لنادي  �ألو�ن 
وفريد ملويل، و�لذين ناق�سو� �لأزمة 
�ملالية �خلانقة �لتي مير بها �لوفاق 
و�لتي ت�سع �لإد�رة يف ماأزق حقيقي 
قطعتها  �لتي  للوعود  بالنظر  خا�سة 

ت�سوية  خ�سو�س  �لالعبني  �إىل 
�مل�ستحقات �ملالية �لتي يدينون بها، 
�لجتماع  يف  �مل�ساركون  �أجمع  �أين 
�إيجاد  �إىل  �ل�سعي  �رشورة  على 
�حللول �لناجعة �لتي ت�ساعدهم على 
جتاوز هذه �لو�سعية �ل�سعبة و�لأمر 
مبنح  �ملطالبة  خالل  من  �سيكون 
�إليها  تتحول  عمومية  �رشكة  �لفريق 
ملكيته باعتباره �أكرب �لأندية تتويجا 

وي�ستحق  �جلز�ئري  �ل�رشق  يف 
�لتفاتة من �ل�سلطات �لعليا من �جل 
�لو�سع  هذ�  تخطي  على  م�ساعدته 
يف ظل تكر�ر م�ساكل �لنادي �ملالية 

كل مو�سم خالل �لأعو�م �لأخرية.
يف هذ� �ل�سدد ينتظر �أن يتم تن�سيب 
مطالبة  ملف  متابعة  �أجل  من  جلنة 
�لوفاق ب�رشكة وطنية مثلما هو �لأمر 
لعدد من �لفرق يف �لبطولة �لوطنية، 

و�يل  مع  �لتو��سل  خالل  من  وذلك 
مطلبهم  لي�سال  و�ل�سغط  �سطيف 
�لبالد،  يف  �لعليا  �ل�سلطات  �إىل 
وزير  �إل  �أي�سا  مطلبهم  وحتويل 
�ل�سباب و�لريا�سة �سيد علي خالدي 
�أعلى  على  �سوتهم  �إحلاق  �أجل  من 

هرم يف �ل�سلطة.

ميهادة يوقع اأول عقد احرتايف 

والتمديد 3 موا�شم لبلباي
د�رة  تو��سل  منف�سل،  مو�سوع  يف 
حت�سني  �سيا�سة  يف  �لأ�سود"  "�لن�رش 
رقت  بعدما  وطلك  �ل�سبان،  لعبيها 
و�أمين  ميهادة  �لبا�سط  عبد  �لثنائي 
�أول  على  ميهادة  وقع  حيث  بلباي، 
عقد �حرت�يف يف م�سو�ره �لكروي من 
�أول �م�س  خالل �لإم�ساء على �لعقد 

و�لذي ميتد خم�سة مو��سم ويتو��سل 
ين�سط  �أين   ،2025 �لعام  �سائفة  �إىل 
حموري  مد�فع  مركز  يف  �لالعب 
لت�سكيلة  �مل�ستقبل  لعب  ويعترب 
تدّرج عرب خمتلف  �لذي  وهو  �لوفاق 
فئاته �ل�سبانية، بينما مّددت �لعقد مع 
�إ�سافية  مو��سم  ثالثة  بلباي  �لالعب 

حيث ينتهي يف �لعام 2025.

ح�شم الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز رفقة ناديه مان�ش�شرت �شيتي تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ن�شف 
النهائية ملناف�شة كاأ�ض اجنلرتا بعد الفوز الذي حققه اول اأم�ض على ح�شاب نادي نيوكا�شل �شيتي �شمن ربع النهائي 
من املناف�شة املذكورة اآنفا، ويف هذا ال�شدد تغلب رفقاء قائد اخل�شر على مناف�شهم بثنائية نظيفة كانت كافية لهم 

من اأجل موا�شلة خو�ض غمار امل�شابقة ذاتها والدفاع على اللقب الذي كانوا اأحرزوه املو�شم املن�شرم

خا�ض 64 دقيقة من اللقاء بينما غاب بن طالب ب�شبب العقوبة

حمرز يتاأهل اإىل ن�ضف نهائي كاأ�س اجنلرتا 
وي�ضطدم باأر�ضنال

لنادي  �لريا�سية  �ل�رشكة  يف  �مل�ساهمون  رف�س 
�ملايل  �لتقرير  على  �مل�سادقة  �جلز�ئر  مولودية 
جمعهم  �لذي  �لجتماع  خالل  وذلك   ،2019 للعام 
�ملايل  �ملدير  ح�سور  يف  �لإد�رة  جمل�س  باأع�ساء 
ود�م خم�سة  �أم�س  �أول  م�ساء  �حل�سابات  وحمافظ 
مناق�سة  �نعقاده  من  �لغر�س  كان  كاملة،  مو��سم 
�لذي  �ملايل  �لتقرير  �سجلها  �لتي  �خلروقات 
�مل�ساريف  �سمل  و�لطي  �ملن�رشم  �لعام  عن  جنم 
بعدما  �ل�سبانية  و�لفئات  �لأكابر  بفئة  �ملتعلقة 

عليه  �لتوقيع  �حل�سابات  حمافظ  رف�س  �أن  �سبق 
حيث  عليه،  �سّجلها  �لتي  �لكبرية  �لثغر�ت  ب�سبب 
�إد�رة  مبنح  �لريا�سية  �ل�رشكة  يف  �مل�ساهمون  قام 
دي�سمرب  �سهر  غاية  �إىل  مهلة  �لعا�سمي  �لنادي 
بت�سوية  �ملتعلقة  �حللول  �إيجاد  �أجل  من  �ملقبل 
�لتقرير �ملايل وجتاوز �لحرت�ز�ت �ملو�سوعة عليه 
بعد مناق�سته، �أين �سمل �لتقرير �ملايل جمموع 20 
ويف  عليها،  �لإجابة  ينتظرون  وت�ساوؤل  مالحظة 
مقدمتها �لت�ساوؤل عن قيمة حتويل �لالعب �ل�سابق 

لت�سكيلة »�لعميد« فاروق �سافعي �إىل �سفوف نادي 
�سمك �ل�سعودي و�لتي مل يتم حتويلها نحو �حل�ساب 

�لبنكي للفريق.
�إىل جانب، ر�ّسم �جتماع �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �إقالة 
�ملدير �لريا�سي عبد �لغني �سبتي من من�سبه ب�سبب 
�لهفو�ت و�لثغر�ت �لتي عرفها �لتقرير �ملايل ذ�ته، 
�لإد�رة  �أع�ساء جمل�س  �جتماع  تقرر يف  كان  حيث 

�ل�سابق تنحية �ملعني من من�سبه لذ�ت �ل�سبب.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أطاح 
فوزي غولم مبو�طنه حممد فار�س 
خالل �ملقابلة �لتي جمعت �سهرة �أول 
نابويل و�سبال حل�ساب  �م�س فريقي 
�جلولة 28 من دوري �لدرجة �لأوىل 

�ملقابلة  �نتهت  �أين  �ليطالية، 
لو�حد  �هد�ف  ثالثة  بنتيجة 
ل�سالح نادي �جلنوب �ليطايل، 
�لأيي�رش  ومتكن رفقاء �لظهري 

للخ�رش من توقيع هدف 
مرور  بعد  �لتعادل 

ن�سف �ساعة على 
�للقاء  �نطالق 

ملعب  على 
مل�سيف  �
يل  بو نا

�لذي كان �فتتح 
باب �لت�سجيل بعد مرور 
على  فقط  دقائق  �أبع 
�سافرة �لبد�ية، قبل �أن 
يعود رفقاء غولم بقوة 
ويتمكنون من ت�س�سجيل 
من  كافية  كانت  ثنائية 

نقاط  �لثالث  �إبقاء  �أجل 
و�سهدت  ملعبهم،  على 
م�ساركة  �ملو�جهة 

�أين  �خل�رش،  ثنائي 
�أ�سا�سيا  فار�س  لعب 
�لت�سعني  وخا�س 
بينما  كاملة،  دقيقة 

�ملدرب  �أقحم 
يل  يطا ل �
و  ز تو غا
عبه  ل

كان  مثلما  بديال  غولم  �ملخ�رشم 
�ملن�رشمة  �جلولة  يف  �لأمر  عليه 
من »�لكالت�سيو«، حيث خا�س ع�رش 
�ملبار�ة  �طو�ر  من  �لأخرية  دقائق 
بالنظر  �لكثري  يقجم  ومل 
للجقائق �لقليلة �لتي خا�سها 
�حلا�سمة  �لتمريرة  عك�س 
�لفوز  �لتي منحها يف هدف 
�مل�سجل يف مو�جهة هيال�س 
من  �ساهم  فريونا 
بالعوجة  خاللها 
كامال  بالز�د 
خارج  من 

�لقو�عد.
�إثر  وعلى 
ه  هذ
جهة  � ملو �
ت  تعقد
�سعية  و
ء  فقا ر
فار�س يف حتقيق 
�لبقاء باعتبار �أنهم يتذيلون 
�ملركز  يف  �لرتتيب  جدول 
�ملقابل  يف  و�لأخري،  �لع�رشين 
�ل�رش�ع  غولم  رفقاء  يو��سل 
�إحدى  �ملو�سم يف  �إنهاء  على 
�ملر�كز �ملوؤهلة �إىل م�ساركة 
�ملقبل،  �ملو�سم  �وروبية 
�إىل  �رتقو�  حيث 
�ملركز�ل�ساد�س.
عي�شة ق.

�حتاد  لنادي  �لعام  �ملدير  طالب 
من  هادي  �لغني  عبد  �لعا�سمة 
ت�سري  �لتي  �لهيئات  على  �مل�سوؤولني 
�رشورة  بالدنا  يف  �لكرة  �سوؤون 
�حل�سم  �جل  من  بال�سجاعة  �لتحلي 
من  �لوطنية  �لبطولة  م�سري  يف 
��ستئنافها مبا�رشة �و �لإعالن ر�سميا 
�أبي�س يف �جلز�ئر، حيث  عن مو�سم 
�أدىل  �و�سح هادي خالل ت�رشيحات 

�أن  �لوطنية  لالإذ�عة  �م�س  �ول  بها 
�جل  من  م�ساعد�  يعد  مل  �لوقت 
�لوقت  �أخذ  يف  و�ملو��سلة  �لتاأجيل 
�ملناف�سة  م�سري  حول  �لتفكري  يف 
من  �رشوريا  �لوقت  �أ�سحى  حيث 
و�إنهاء  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  �أجل 
طرف  من  و�لت�ساوؤلت  �جلدل  كافة 
�مل�سوؤولني على �لأندية وو�سع نقطة 

�لنهاية حول �ملو�سوع.

يف  �لإد�ري  �مل�سوؤول  و��ستطرد 
�لنادي �لعا�سمي �أن �لهيئات �لكروية 
ي�سفي  �لذي  �جلدل  يف  �طالت 
خا�سة  �لوطنية  �لبطولة  م�ستقبل 
�سهر  منت�سف  منذ  متوقفة  و�أنها 
جو�ن  �سهر  وبلغنا  �ملنق�سي  مار�س 
يتم �حل�سم فيها  �أن �مل�ساألة مل  غال 
و��ستكمال  بال�ستئناف  �سو�ء  بعد 
لعب ما تبقى من مباريات �أو توقيف 

�ملناف�سة نهائيا و�لإعالن عن مو�سم 
�ن �ملوؤ�رش�ت توحي  �أبي�س، م�سيفا 
�إلغاء  عن  �لإعالن  �إىل  �لتوجه  نحو 
�لأندية  �أغلبية  �أن  باعتبار  �ملو�سم 
�ملعطيات  تطبيق  على  قادرة  غري 
�ل�سحي  �لربوتوكول  يف  جاءت  �لتي 
و�لتي تت�سمن و�سايا �سعبة من �أجل 
�سمان �سحة و�سالمة جميع �ع�ساء 
�ملالية  �لأزمة  ظل  يف  وذلك  �لفرق، 

يف  �لفرق  جميع  فيها  تتخبط  �لتي 
�لبطولة �لوطنية.

�إد�رة  �أن  هادي  �لغني  عبد  ��سار 
�حتاد �لعا�سمة تتو�جد على تو��سل 
عنرت  �لريا�سي  مديرها  رفقة  د�ئم 
معه  بالتن�سيق  جهزت  حيث  يحي، 
من  �مل�ستهدفني  �لالعبني  قائمة 
�أجل �لتعاقد معهم �حت�سبا للمركاتو 
يتعلق  ما  وكل  �ملقبل،  �ل�سيفي 

بالتعاقد�ت ت�سري يف �لجتاه �ل�سحيح 
ح�سب �ملتحدث، �لذي �أكد �أن �إد�رة 
�لوقت  عليها يف  تعلن  �سوف  �لفريق 

�ملنا�سب.

طماأن اأن�شار احتاد العا�شمة حول ملف التعاقدات للمو�شم املقبل

هادي: امل�ضوؤولون يحتاجون ال�ضجاعة حل�ضم م�ضري املو�ضم الكروي

تر�شيم اإقالة املدير املايل خالل اجتماع اأع�شاء جمل�ض الإدارة

امل�ضاهمون يرف�ضون امل�ضادقة على التقرير املايل

بينما لعب �شبال يوا�شل تذيل جدول الرتتيب

غالم يطيح بفار�س ويوا�ضل �ضراع 
م�ضاركة اوروبية املو�ضم املقبل

ديلور حّل يف املركز العا�شر

�ضليماين و�ضيف اأف�ضل العب اأفريقي بالليغ1

الفاف تن�ضئ الرابطة الوطنية لل�ضباب
�لقدم  لكرة  �جلز�ئري  �لحتاد  �أعلن 
�لوطنية  �لر�بطة  �إن�ساء  �م�س  �ول 
وقالت   ،LNFJ لل�سباب  �لقدم  لكرة 
�لر�سمي،  موقعه  بيان عرب  �لفاف يف 
�إن هذه �لر�بطة ت�سعى لأن تكون �أول 
هيكل ي�سع �لطفل و�لالعب �ل�ساب يف 

�لر�بطة  وتهدف  �هتماماته،  �سميم 
�جلديدة �إىل حتفيز �ل�سباب ملمار�سة 
كرة �لقدم، مع �لرتكيز على �جلو�نب 
�لجتماعية و�لرتبوية و�لرتفيهية بدل 
�إىل تطوير  من �ملناف�سة، كما تطمح 
كرة �لقدم لالأطفال من �جلن�سني، دون 

متييز من �أي نوع، و�أكد �لبيان �أن مهمة 
�سمان  يف  تتمثل  �جلديدة،  �لر�بطة 
�ملتعلقة  �لأن�سطة  جميع  �سري  ح�سن 
�أجل  من  لالأطفال،  �لقدم  بكرة 
جتهيز بيئة مو�تية للتدريب �ملتكامل 
�لوطن،  �أنحاء  جميع  يف  طفل  لكل 

تتمتع  �لر�بطة  هذه  �أن  بتاأكيد  وختم 
بال�ستقالل ولها �أجهزتها وم�سوؤولوها 
�لرئي�س،  �لعامة،  فياجلمعية  �ملتمثلة 
�للجان  �لر�بطة،  �لعام، مكتب  �لأمني 
�لد�ئمة، �ملجل�س �ل�ست�ساري �لتقني 

و�لهيئة �لق�سائية.

عي�شة ق.

ق.ر.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  اال�ستاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 

023.33.04.22 الهاتف  اجلزائر  درارية  الدوفان  حي   07

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�صيد بن راي�س جعفر ال�صاكن ب : 129 نهج �صالح 

بوعكوير اجلزائر . 
�صد : ورثة �صالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �صالم 

ر�صيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�صام و مرمي .
باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء  و 
 2017/21 رقم  حتت   2017/10/10 يف  القليعة  مبحكمة  ال�صبط 
على   2020/07/27 لتاريخ  املربجمة  البيوع  جل�صة  عن  نعلن 
ال�صاعة احلادية ع�رش �صباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: 
قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة 
�صاحلة للبناء م�صاحتها ثالثة وع�رشون ار وت�صعني �صنتيار2.390 
مكونة من جمرد  بناية  عيلها  م�صيد  اكرب  ملكية  من  منف�صلة  م² 
طابق ار�صي مق�صم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س ، حو�س 
وبئر  وهي حمدودة على النحو التايل : من ال�صمال: طريق والئي 
.من  امللكية  ال�رشق:باقي  عر�صه05م.من  ممر   : اجلنوب  .من 
من  لكل  و  دج   20.560.000،00 افتتاحي  ب�صعر   ، الغرب: طريق 
باأمانة �صبط  او  الق�صائي  االت�صال مبكتب املح�رش  يهمه االمر 

حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .   

معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  اال�ستاذ  مكتب 
لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 

023.33.04.22 الهاتف  اجلزائر  درارية  الدوفان  حي   07

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة 
املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�رش  ق�صائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
الوا�صع ختمه و توقيعه  اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة املذكور اعاله و 
ادناه . بناءا على طلب :بنك الربكة اجلزائري بن عكنون اجلزائر ، بناءا على 
االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2020/06/04رقم الرتتيب 
بالوفاء  التكليف  تعليق حمتوى  و  بن�رش  الرتخي�س  املت�صمن    20/00621
ال�صادر  اتفاقي  ر�صمي  رهن  عقد  املتمثل  التنفيذي  ال�صند  على  بناءا   .
عن اال�صتاذ �صعيداين نور الدين موثق باالربعاء بتاريخ2013/10/21 رقم 
2013/85 واملمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ 2013/11/04 كلفنا 

:ال�رشكة ذ م م امل�صماة فوت وار ا�صترياد  وت�صدير
من  املمثلة   "SARL FOOT WERE IMPORT EXPORT"  

طرف م�صرييها .
بلدية  : حي عبدي مولود قطعة رقم 02 حمل رقم 01  الكائن مقرها ب 
: مبلغ11.900.000،00)  احدى  بدفع  القا�صي   . ) اجلزائر(   اخلراي�صية 
ع�رش مليون وت�صعمائة الف دينار جزائري ( +م�صاريف التنفيذ االختياري  
  ، دج  الق�صائي املقدرة 368900  للمح�رش  التنا�صبية  6798 دج + احلقوق 
ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال 
نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم  و اثباتا 

لذلك حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .

جمل�س  ال�سراقة  حمكمة  لدى  معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  اال�ستاذ  مكتب 
ق�ساء تيبازة  الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 

بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذات ا�صهم .
الكائن مقرها االجتماعي بطريق ال�رشاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �صخ�س مديره العام املختار موطنه 
مبكتب اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا املح�رش الق�صائي الكائن ب 07 حي الدوفان الدرارية القائم يف حقه 

اال�صتاذ براهيمي م�صطفى املحامي.
�صد : ال�رشكةات امل�صوؤولية املحدودة بروفال املمثلة من طرف ممثلها القانوين م�صريها .

الكائن مقرها ب : �صريابي بئر خادم اجلزائر .
و ال�صيد : بلعلى مراد ) كفيل عيني ( .

ال�صاكن ب : حي را�صي حميدة رقم 20 �رشاقة .  
بناء على قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/10/17 حتت رقم 2019/14 

تعيني العقار حمل البيع و و�صفه و م�صاحته االجمالية . 
  •  ح�صب عقد البيع : قطعة ار�س كائنة برتاب بلدية العا�صور ،املكان امل�صمى »وادي ا لرمان » والية 
اجلزائر ،تبلغ م�صاحتها ثالثمائة واثنى ع�رش مرت مربع) 312م² (، ،وردت يف �صكل �صبه م�صتطيل حمدودة 
كالتايل : من ال�صمال ممر عمومي ، من اجلنوب احل�صة رقم 1 من ال�رشق ملكية بن حمادي حممد ، من 
الغرب احل�صة رقم 3 ،م�صيد عليها بناية تتكون من طابق ار�صي ، طابق علوي و �صطح ، ترتبع على م�صاحة 
مائة وواحد وثمانني مرت مربع ) 181م²( بن�صبة 95 ٪ مبوجب رخ�صة البناء ال�صادرة عن بلدية العا�صور 

بتاريخ  1992/09/16 حتت رقم 105/ اأ ع/92 .
  •  ح�صب تقرير اخلربة : عقار �صكني يتمثل يف قطعة ار�س كائنة باملكان امل�صمى وادي الرمان بلدية 

العا�صور اجلزائر ،م�صاحتها :312م² ،�صكلها الهند�صي �صبه م�صتطيل وحدودها كما يلي :
  •  من ال�صمال :ممر عمومي –من اجلنوب : احل�صة رقم 1

  •  من ال�رشق :ملكية بن حمادي حممد
  •    من الغرب : احل�صة رقم 3

  • اما م�صتمالتها : فت�صمل قطعة االر�س حاليا على بناية بن�صبة اجناز 100٪ مكونة من 03 طوابق و�صطح 
بدون منفذ )بدون �صالمل( وهي كما يلي : 

  • طابق ار�س )R+0( مب�صاحة )250م²( يتكون من مدخل رئي�صي و مرابني مفتوحني على بع�صهما البع�س 
من الداخل و�صالمل لل�صعود للطابق العلوي 

ال�رشكة  ) مقر  ،يتكون من 06 غرف على �صكل مكاتب  )R+1( مب�صاحة )180م²(  اأول  •  طابق علوي    
كبري  +بهو   )Terrasses02( �صطحني  جمهزين+  +مطبخ  حمام  80م²+  مب�صاحة  كبري  بهو   + ال�صابقة( 

مب�صاحة 20م² والثانية 30م² +�صالمل .
 • طابق علوي ثان )R+2( مب�صاحة )150م²( يتكون من 05 غرف + مطبخ + حمام + مرحا�س جمهزين 

نعلن عن جل�صة بيع عقار للجل�صة 2020/07/06 على ال�صاعة : الواحدة زواال  امام حمكمة ال�رشاقة قاعة 
اجلل�صات رقم 02 ب�صعر افتتاحي 86.926.000،00  دج. وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على 
�صبط   امانة  لدى  او  اعاله  املذكور  بالعنوان  الق�صائي  املح�رش  نحن  يت�صل مبكتبنا  ان  ال�رشوط  دفرت 

حمكمة ال�رشاقة. 

�سركة ذات م م �سوبكال
la foire du piton مركز جتاري

جوان   12 اجلمعة  ليوم  لالإجتماع  تبعا 
و  املركز  اإدارة  بني  جرى  الذي   2020
حول  دار  الذي  و  امل�صتاأجرين  التجار 
علما  نحيط   ، الن�صاط  اإعادة  كيفية 
املربج  الن�صاط  عودة  اأن  التجار  جميع 
الو�صع  بت�صوية  مرتبطة  جويلية  للفاحت 
الدفع  جدول  االإيجار،  عقد   ( االإداري 
و   ، باالأمر  معني  الكل   ) امل�صتحقات 

هذا قبل نهاية �صهر جوان
�صيغلق  املركز  اإن   ، االأجل  مرور  بعد   

على م�صوؤولية احل�رشية للم�صتاأجرين  

املح�سر الق�سائي  املح�سر الق�سائي 

املح�سر الق�سائي



تقرير:  علي �سمودي

من حياته ..

عائلته  يف  الرابع  عمار  الأ�سري  يعترب 
الظهر  �سيلة  بلدة  يف  النور  اأب�رص   ،
بتاريخ 1977/10/9 وتقول والدته "ام 
زهري" التي جتاوزت العقد ال�ساد�س " 
اإخوانه  بني  املميز  كان   ، �سغره  منذ 
�سمات  من  به  حتلى  ملا  واأقرانه 
وبر  العائلة  وحب  عالية  اأخالق   ،
ومتوا�سعاً  مطيعاً  عا�س   ، الوالدين 
 ، امل�سجد  ال�سالة يف  ويوؤدي  وكرميا 
ومل يكن يتخلف عن م�ساعدة ال�سغري 
والكبري ، فارتبط بعالقة طيبة مع كل 
النا�س الذين احبوه واحرتموه دوما "، 
بلدتنا  يف  وترعرع  عا�س   " وت�سيف 
اأحب   ، مبدار�سها  تعليمه  تلقى  التي 
وثابر  فاجتهد  الطموح  وامتلك  العلم 
 ، بنجاح  العامة  الثانوية  انهى  حتى 
لكن ب�سبب الظروف مل يكمل طريقه 

للجامعة.
ن�سال واعتقال ..

يف  عمار  �سارك   ، �سنه  �سغر  رغم 
 ، والدته  احلجر،وتتذكر  انتفا�سة 

متتع بروح وطنية ون�سالية عالية ، مل 
يكن يهاب الحتالل ويتقدم ال�سفوف 
لالعتقال  عر�سه  مما  باملواجهات 
جيله  كاأبناء   " وتقول   ، �سهرين  ملدة 
، تر�سخ حب وع�سق الوطن يف اأعماقه 
 ، و�سعبه  ار�سه  على  غيوراً  فكان   ،
انتفا�سة  �رصارة  اندلعت  وعندما 
الأق�سى ، مل يتاأخر عن تلبية النداء ، 
�سارك يف كافة الفعاليات اجلماهريية 
حتى  وبطولته  بدوره  نعلم  مل  لكن   ،
تعر�س لالعتقال "، وت�سيف " ب�سكل 
مع  لي�سارك  لياًل  يت�سلل  كان   ، �رصي 
باملقاومة  القد�س  �رصايا  يف  اإخوانه 
وال�ستباك مع الحتالل الذي اعتقله 
بتاريخ 2003/8/19 يف كمني للوحدات 
تعر�س   " وتكمل   ،" اخلا�سة  ال�رصية 
�سهرين  مدار  على  القا�سي  للتحقيق 
اجللمة  ب�سجن  التعذيب  زنازين  يف 
ال�سغوط  من  الكثري  خاللها  عانى   ،
اأيام  وع�سنا   ، واجل�سدية  النف�سية 

ع�سيبة لنقطاع اأخباره.

احلكم والهدم ..

للتحقيق  يتعر�س  عمار  كان  عندما 
املحاكم  بني  توقيفه  ومتديد 
عائلته  الحتالل  عاقبت   ، الع�سكرية 

وتروي   ، وت�رصيدها  منزلها  بهدم 
عوقبنا  البداية  يف   ، زهري  اأم  الوالدة 
مبنع زيارته ، كنا با�سد احلاجة لروؤيته 
التحقيق  رحلة  بعد  عليه  والطمئنان 
 ، املحاكم  يف  حتى  ولكن   ، والعزل 
وحتى  معه  باحلديث  لنا  ي�سمح  مل 
الكبرية  �سدمتنا  وكانت   ، م�سافحته 
العذاب  بعد عام ون�سف من جل�سات 
بال�سجن  عليه   باحلكم  املحاكم  يف 
والع�سوية  النتماء  بتهمة    ، 21عاماً 
الع�سكري  اجلناح  القد�س  �رصايا  يف 
وامل�ساركة  الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة 
 " وت�سيف   ، للمقاومة  عمليات  يف 
 ، املحكمة  قاعة  يف  عمار  ابت�سم 
وردد رغماً عن ال�سجانني : ا�سربي يا 
فرفع   ، العاملني  لرب  احلكم  والدتي 
معنوياتي كثرياً ، لكن م�سل�سل العقاب 
والنتقام مل ينتهي ، فقد احتجز رهن 
ال�سجون لفرتات  العزل النفرادي يف 
طويلة ، وحرمنا الحتالل من زيارته 
وكنا  �سربنا  لكن   ، طويلة  ل�سنوات 
دوماً جلانبه بثقة كبرية برب العاملني 

ليحميه ويفرج �سجنه.

اإ�سراب عن الطعام ..

يعاقب  وال�سجان   ، ال�سنوات  مرت 

عمار باملنع الأمني ، فاأعلن الإ�رصاب 
ف�سلت   " والدته  وتقول   ، الطعام  عن 
للح�سول  واملحاولت  اجلهود  كافة 
على ت�رصيح لزيارته ، فقرر التحدي 
الطعام   عن  مفتوحا  اإ�رصابا  وخا�س 
مطالباً باإلغاء القرار التع�سفي ، ورغم 
خطوته  عن  الرتاجع  رف�س  ال�سغوط 
علق   ، اأ�سبوعني  بعد   " وت�سيف   ،"
انتزاع  يف  جنح  بعدما  اإ�رصابه  عمار 
على  الحتالل  ووافق  امل�رصوع  حقه 
ال�سماح يل بزيارته التي كانت حلظات 
 ،" عمري  طوال  اأن�ساها  لن  جميلة 
اأمرا�س   من  معاناتي  رغم   " وتكمل 
ال�سغط وال�سكري و�سعف يف النظر ، 
مل اأتاأخر عن زيارة واحدة لبني عمار 
، لأراه واأكحل عيني منه ، ولزلت منذ  
17 عاماً ، اقف على بوابات ال�سجون 
الطريق  وم�ساق  ال�سعاب  رغم   ،
الحتالل  وتع�سف  وظلم  واحلواجز 
كاأنه  اللقاء  موعد  اأنتظر   " وتتابع   ،"
وثابتون يف  �سامدون  و�سنبقى   عيد، 
باإجراءاته  يريدنا  الذي  املحتل  وجه 
التع�سفية اأن نتخلى عن اأ�رصانا ، لكن 
اأبدا  يحلم  لن   ، ل  واألف  ل   " نقول 
بذلك فاأولدنا هم اأرواحنا ولن نتخلى 

عنهم اأبداً.

ال�سجون جامعات ..

التي  و�سهاداته  عمار  �سور  و�سط 
تزين جدران منزلها ، وقفت الوالدة 
 ، واعتزاز  بفخر  تتحدث   ، زهري  اأم 
اأ�سريها  وحتدي  �سمود  جتربة  عن 
والعزل  والوجع  الأمل  "رغم  وقالت   ،
الذي تعر�س له ، فان �سنوات الأ�رص 
فالحتالل   ، عزميته  من  تنل  مل 
اىل  الأ�سري  حتويل  اىل  دوماً  ي�سعى 
الإحباط  من  ويعاين  مفرغ  اإن�سان 
�سعيفا  يكون  واأن  والكتئاب، 
عمار  ،لكن   قوة  ول  له  حول  ل 
الثانوية  درا�سته  يكمل  ان  ا�ستطاع 
"انت�سب  وت�سيف   ،" بنجاح  العامة 
تخ�س�س  املفتوحة  القد�س  جلامعة 
حياته  يعي�س  زال  وما  اجتماعيات 
الطبيعية ،واحلمد اهلل  باإرادة اأ�رصانا 
ال�سجون مدر�سة وجامعات  اأ�سبحت 
لتتوقف،فاملهارات  علم  وحمطة 
ولتنتهي  كثرية  واملتنوعة  املكت�سبة 
وهي  املنرية  بعقولهم  ال�رصى  عند 
كا�رصي  لتنميتهم  لجنازات  حتقيق 
اأعمارهم خلف  وهم يدفعون فاتورة 
الق�سبان والتي ت�ساوي الدماء الزكية 

لل�سهداء.

القلق من كورونا ..

اأم  جتمع   ، اإفطار  مائدة  كل  بعد 
لهم  لرتوي  حولها  اأحفادها   ، زهري 
وخالهم  عمهم  وحكايات  ق�س�س 
تاأثرت  حياتنا  كل   " وتقول   ، الأ�سري 
حتى  بفرح  ن�سعر  مل   ، اعتقاله  خالل 
، وما زال  اأبنائي وبناتي  عندما تزوج 
لدينا  اأ�سبح  بعدما  يالزمني  احلزن 
22 حفيداً حمرومني من زيارة عمهم 
وخالهم ، لكن من خالل احاديثي لهم 
واعتزازهم  وحبهم  تعلقهم  ازداد   ،
حلريته  �سالة  كل  وي�ساركونني   ، به 
حالياً  علينا  اليام  متر   " وت�سيف   ،"
تف�س�س  منذ  وتوتر  قلق  مب�ساعر   ،
من  حرمنا  الذي  كورونا  فريو�س 
حلظة  كل  ونتوجع   ، اأ�رصانا  زيارة 
اإ�سابات  انباءاً  ن�سمع  عندما  اأكرث  
داخل ال�سجون التي تعترب وباء،  فكيف 
لوباء اخر يدخل على ال�سجون ويهدد 
�سالحنا   " وتكمل   ،" ؟  ال�رصى  حياة 
العاملني يف هذه  ، لدعاء رب  الوحيد 
الوباء  هذا  لينتهي   ، املباركة  اليام 
قريبا وتعود احلياة لطبيعتها وتتحطم 
مع  �سملنا  ويجتمع  ال�سجون  ق�سبان 
اأ�رصانا يف رحاب احلرية وال�ستقالل. 
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الأبناء والأحفاد مل يعو�سوا اأم كمال عن غياب جنلها 

الأ�شري عمار مو�شى للعام الثامن ع�شر على التوايل ..
فى املنا�سبات والأعياد و�سهر رم�سان، تخيم اأجواء احلزن والأمل يف منزل املواطن �سبحي عبد عثمان 
مو�سى يف بلدة �سيلة الظهر ، وخا�سة لدى الوالدة ر�سمية " اأم زهري " التي غرقت  يف بحر من الدموع 

مع �سوت اأذان املغرب ، عندما �ساهدت الأبناء والبنات ال�ستة واأحفادها ال22 على مائدة الإفطار 
، بينما يغيب الحتالل عنها جنلها الأ�سري عمار للعام الثامن ع�سر على التوايل يف �سجن "النقب " 
ال�سحراوي ، وتقول "كل العامل ل يعو�سني عن حبيب قلبي ومهجتي وروحي عمار الذي ا�ستقت 
لعناقه و�سمه ل�سدري ، قلبي عليل وحزين على فراقه ، وخالل �سهر رم�سان ، تكرب معاناتي فهو 

الذين يزينها لنه نوارة منزلنا "، وت�سيف " على مدار ال�سنوات املا�سية مل نفرح يومًا مبنا�سبة  ، واأملي 
اليوم كبري ، فقد مرعلينا 18 رم�سان ونحن ننتظر عمار ليجل�س معنا على مائدة واحدة،ويجتمع 

�سملنا من جديد ، فال يوجد اأ�سعب من رم�سان يف غياب الأحبة الذين ت�سرق ال�سجون زهرة �سبابهم "، 
وتكمل " رغم اجتماع كل اأحبتي حويل ، مل اأمتكن من حجب دموع ال�سوق واحلزن و�سريط الذكريات 
مير اأمامي ، هنا كان يجل�س وهناك ي�سر على اطعامي ويفرحنا باأحاديثه ال�سيقة وح�سوره اجلميل "، 

وتتابع " منذ اعتقاله ، ابتعدت حتى طهي الطعام الذي يحبه ، لن ذلك يوؤملني وينغ�س حياتي ، فكيف 
يل اأن اأتناول اأي طعام يحبه وهو حمروم منه  ومغيب عني يف �سجون الحتالل.

بقلم: يا�سر مزهر
ع�سو جلنة ال�سرى للقوى 

الوطنية والإ�سالمية

بطل.. اأي  عن  لي�س  اليوم  حديثي 
بني  من  اأنه  اأ�سري،  اأي  عن  ولي�س 
عميقا  ا�سمهم  حفروا  الذين  الرجال 
واملقاتلني  املجاهدين  �سجالت  يف 
العنيدين يف الدفاع عن الوطن وترابه، 
حديثنا اليوم عن اأحد عمداء الأ�رصى 
الأ�سرية،  احلركة  رموز  من  ورمز 
الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  قادة  واأحد 
املجاهد  الأ�سري  انه  ال�سجون  يف 

حممود عبد اهلل عار�سه. ن�ساأ الأ�سري 
بلدة  يف  عار�سة  حممود  املجاهد 
عرابة جنوب جنني،وتربى منذ نعومة 
وال�ستعداد  الوطن  اأظافره على حب 
للت�سحية يف �سبيله، حيث بداأ ن�ساطه 
وكان  الأوىل  النتفا�سة  يف  اجلهادي 
عام.   13 حينها  يتجاوز  ل  عمره 
العتقال  املجاهد  اأ�سرينا  اعتقل 
الأول بتاريخ 1992/8/25 وحكم عليه 
و9�سهور،  4�سنوات  ال�سهيوين  العدو 
1996/3/1�سمن  بتاريخ  عنه  واأفرج 
والعدو  ال�سلطة  بني  الفراجات 
الثاين  العتقال  وكان  ال�سهيوين. 

�سهور   6 بعد  اأي   1996/9/26 بتاريخ 
العدو  ومار�س  عنه،  الإفراج  من 
التعذيب  اأنواع  �ستى  عليه  ال�سهيوين 
حينها  يف  واتهم  والنف�سي،  اجل�سدي 
الأمن  جهاز  �سباط  اأحد  بقتل 
زوجته  واإ�سابة  "ال�ساباك"  ال�سهيوين 
وابنته قرب م�ستوطنة ارئيل املقامة 
على اأر�س �سلفيت امل�سادرة. وحكمت 
اأ�سرينا  على  ال�سهيونية  املحكمة 
املوؤبد  بال�سجن  العار�سة  حممود 
ا�سرينا  عائلة  عام.   15 اإىل  اإ�سافة 
العدو  اعتقل  حيث  اأ�رصى  جميعها 
خالل  اخوانه  من  خم�سة  ال�سهيوين 

عليهم  وحكمت  الأق�سى  انتفا�سة 
املحكمة ال�سهيونية باأحكام خمتلفة. 
حممود  املجاهد  الأ�سري  ا�ستطاع 
واملعاناة  الأ�رص  وبرغم  عار�سة 
امل�ستحيل  تعرف  ل  وعزمية  وباإرادة 
كامال،  الكرمي  القران  حفظ  يتم  اأن 
ومن  الثانوية  درا�سته  يكمل  واأن 
جامعة  من  وتخرج  اجلامعية  ثم 
الفقة". اأ�سول  "ق�سم  الأق�سى 
املجاهد  اأ�سرينا  ح�سل  كذلك 
القيادية  الدورات  من  العديد  على 
داخل ال�سجون القانونية وال�سيا�سية 
حممود  الأ�سري  والدة  اأما  والأدبية. 

معها  موجود  حممود  "اأن  تقول 
وانه  البيت،  زوايا  زاوية من  كل  فى 
حا�رص معها فى كل منا�سبة �سعيدة، 
وت�سيف اأي�ساً باأنه مل يبقى باب من 
اأبواب ال�سجون اإل وقد وقفت اأمامه 
اخلم�سة..."  اأبنائي  زيارات  انتظر 
معاناتها  عن  حممود  اأم  تتحدث 
ودموعها  اأنفا�سها  حتب�س  وهى 
هانت  هلل  "احلمد  وتقول  وتتنهد 
نف�سى  البطل  حممود  اإل  �سل  ما 
اإخوانه قبل  اأح�سنه زى ما ح�سنت 
ويطلع  اأبوه،  مات  ما  زى  اأموت  ما 
قبل  اأولده  ويف  فيه  واأفرح  واأزوجه 

يقبع  اأ�سرينا  مازال  اأموت...".  ما 
 25 منذ  ال�سهيونية  ال�سجون  داخل 
جمموع  اأي  متوا�سل  ب�سكل  عام 
غياهب  يف  ام�ساها  التي  ال�سنوات 
اآمال  ومازالت  عام.   29 ال�سجون 
وباملقاومة  باهلل  واأمالنا  اأمهاتنا 
من  بالعمل  والعامل  �سعبنا  وباأحرار 

اأجل حرية اأ�رصانا واأ�سرياتنا.

الأ�شري حممود عار�شة..وحكايته يف جنني البطولة..وال�شجون



تقرير: و.د

و�أ�ساف �لأ�سري �ملحرر د. حمدونة �أن 
هنالك ما يقارب من 700 �أ�سري يعانون 
�أ�سبابها  تعود  خمتلفة  �أمر��ض  من 
و�ملعاملة  �ل�سعبة  �لحتجاز  لظروف 
�لتغذية وهوؤلء جميعا ل  �ل�سيئة و�سوء 
يتلقون �لرعاية �لالزمة ، منهم 16 �أ�سري 
�لرملة  مب�ست�سفى  ي�سمى  فيما  مقيم 
من   يقارب  ما  منهم  ،و  �سعبة  باأو�ساع 
لعمليات  وحتتاج  مزمنة  باأمر��ض   %10
متخ�س�سة  طبية  ومتابعة  جر�حية 
و�لغ�رضوف  و�لكلى  و�لقلب  كال�رضطان 
و�لروماتزم  و�لربو  �ل�سغط  و�ل�سكر 
بال�سلل  م�سابني  �أ�رضى   4 ومنهم   ،
يتنقلون على كر��سى متحركة دون �أدنى 
�هتمام . و�أكد �أن كل من دخل �ل�سجون 
�أ�سكال  بحقه  مور�ض  �لإ�رض�ئيلية 
متعددة من �لتعذيب �لنف�سي و�جل�سدي 
بال ��ستثناء ، ويبد�أ �لتعذيب منذ حلظة 
�إدخال  من  ي�ساحبه  وما  �لعتقال 
�خلوف و�لرعب يف قلوب �لأهايل، حيث 
يتعمد �لحتالل �إبر�ز �لق�سوة و�لأجر�م 
و�أهله  �أبنائه  و�أمام  نف�سه  �لأ�سري  جتاه 
�ملبالغ  �لقوة  ��ستخد�م  يف  و�لتعمد   ،
بع�رض�ت  و�لق�سوة  �لتحقيق  فى  فيها 
�أن  م�سيفاً   ، دولياً  �ملمنوعة  �لو�سائل 
من  يقارب  ما  تعتقل  �لحتالل  دولة 
380 معتقل �إد�ري فى �ل�سجون ، بدون 
تهمه �أو حماكمة ، مبلف �رضي ل ميكن 
 ، عليه  �لإطالع  حماميه  �أو  للمعتقل 
�لإد�ري  �لعتقال  �أمر  جتديد  وميكن 
 . بال�ستئناف  للتجديد  قابلة  مر�ت 

�سيا�سة  بانهاء   حمدونة  د.  وطالب 
�أق�سي  يعد  و�لذى  �لنفر�دي  �لعزل 
�إد�رة  �إليها  تلجاأ  �لتي  �لعقوبات  �أنو�ع 
�سد  �لإ�رض�ئيلية  �ل�سجون  م�سلحة 
�لأ�سري  �حتجاز  يتم  حيث   ، �لأ�رضى 
زنز�نة معتمة و�سيقة  ب�سكل منفرد يف 
له  ي�سمح  ل  �لزمن  من  طويلة  لفرت�ت 
و�سائل  وبال  بالأ�رضى  �للتقاء  خاللها 
و�أ�سار   ، �خلارجي  �لعامل  مع  �ت�سال 
لعزل �لأ�سريتني فدوى حمادة، وجيهان 
بظروف  "�جللمة"،  عزل  يف  ح�سيمة 
�سعبة وقا�سية ، وعزل  �لأ�سري من�سور 
يو�سف �ل�سحاتيت ، و�ملحكوم بال�سجن 
�نفر�دى  و�ملتو�جد يف عزل   ، عام   18
�سهرين  من  �أكرث  منذ  جلبوع  ب�سجن 
�لتنف�ض  يف  �سيق  من  يعانى  �أنه  رغم 
وفقد�ن  �لقلب  دقات  �نتظام يف  وعدم 
�لذ�كرة ب�سبب تعر�سه للتعذيب �لقا�سى 

قبل  من  و�ل�رضب  �لنفر�دي  و�لعزل 
هنالك  �أن  و�أ�ساف  �خلا�سة.  �لوحد�ت 
دولة  ترتكب  �أ�سرية   41 من  يقارب  ما 
�لنتهاكات  ع�رض�ت  بحقهن  �لحتالل 
�ملعتقل  �ساحة  يف  �لكامري�ت  كانت�سار 
وعلى �لأبو�ب ، و�حلرمان من �لأطفال، 
�لعقابات  و�أ�سكال   ، �لطبى  و�لإهمال 
و�لقوة  و�لعزل  بالغر�مة  �ل�سجن  د�خل 
 ، بهن  تليق  ل  �أماكن  يف  و�لحتجاز   ،
و�لتفتي�سات �ل�ستفز�زية من قبل �إد�رة 
�ل�سجون . و�سدد د. حمدونة على ق�سية 
عددهم  و�لبالغ  �ل�سجون  يف  �لأطفال 
يتعر�سون  طفل   170 من  يقارب  ما 
لنتهاكات �سارخة تخالف كل �لأعر�ف 
حمايتهم  تكفل  �لتى  �لدولية  و�ملو�ثيق 
وحقوقهم �جل�سدية و�لنف�سية و�لتعليمية 
وتو��سلهم باأهاليهم ، ويعانى �لقا�رضون 
و�لثقافية  �ل�سحية  �لعناية  فقد�ن  من 

د�خل  مر�سدين  وجود  وعدم  و�لنف�سية 
�أثناء  �ل�سجن ، و�لتخويف و�لتنكيل بهم 
�لعتقال . دعا د.  حمدونة �ملوؤ�س�سات 
�لأ�رضى  حلماية  و�لإن�سانية  �حلقوقية 
ي�سمى  ما  عنجهية  من  �لفل�سطينيني 
باملحاكم �لع�سكرية �ل�سورية و�لردعية 
�لأحكام  ت�سل  و�لتى  �لقانونية  وغري 
فيها ل�سبع و�ستني موؤبد�ً ) مدى �حلياة ( 
على �ل�سخ�ض �لو�حد ، و�أ�سار �إىل حكم 
�لأ�سري عا�سم �لربغوثى باأربع موؤبد�ت 
�ملنظمات  مطالباً   ، ردعى  كحكم 
على  بال�سغط  و�لإن�سانية  �حلقوقية 
دولة �لحتالل لوقف �ملحاكم �لع�سكرية 
�ملحامني  زيارة  و��ستئناف  �لردعية 
 ، �عتقالهم  ظروف  على  و�لطالع   ،
و�لنف�سية   �جل�سدية  �ل�سغط  و�أ�ساليب 
لنيل �لعرت�ف منهم ، و�لتعريف مباهية 
�لأعر�ف  عن  �لبعيدة  �لحتالل  دولة 
و�لقانون  �لدولية  و�لتفاقيات  و�لقيم 
�لباحث  ودعا    . �لن�سانى  �لدويل 
�جلهات  �لأ�رضى  بق�سايا  و�ملخت�ض 
�جلهود  كافة  لبذل  و�لأهلية  �لر�سمية 
مل�ساندة �لأ�رضى ، و�لتاأكيد على حقهم 
باحلرية ، و�لتعريف بحقوقهم �لإن�سانية 
يف  �مل�سرتكة  �لثالثة  للمادة  وفقاً   ،
تطالب  و�لتي  �لأربع  جنيف  �تفاقيات 
�لأ�سخا�ض  جلميع  �إن�سانية  مبعاملة 
وعدم  �سو�ء،  و�ملعتقلني(  )�لأ�رضى 
�لدولة  على  وحترم  لالأذى،  تعري�سهم 
و�لت�سويه،  �لقتل،  �أو  �لإيذ�ء  �لآ�رضة 
�لقا�سية،  و�ملعاملة  و�لتعذيب، 
و�حتجاز  و�ملهينة،  و�لال�إن�سانية، 

�لرهائن، و�ملحاكمة غري �لعادلة( .
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مركز الأ�سرى للدرا�سات

الباحث حمدونة يطالب بانقاذ حياة الأ�سرى 
طالب مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة يوم اأول اأم�س الأحد املوافق 28/06/2020  

املوؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية حلماية الأ�سرى الفل�سطينيني واإنقاذ حياتهم يف ال�سجون ال�سرائيلية ، م�سرياً 
اإىل اأن هناك ما يقارب من )4600( اأ�سري واأ�سرية باأو�ساع غري اإن�سانية حيث ال�ستهتار بحياتهم بال اإجراءات 

ال�سالمة والوقاية ، وممار�سة التعذيب النف�سى واجل�سدى يف اأقبية التحقيق ، وخطر اأجهزة الت�سوي�س ومنع 
الزيارات ، و�سيا�سة العزل النفرادي ، وت�ساعد العتقالت الإدارية ، وتوا�سل التفتي�سات ، ومنع التعليم 
اجلامعى والثانوية العامة ،ومنع اإدخال الكتب ، و�سوء الطعام كما ونوعا ، ووجود الأ�سرى يف اأماكن اعتقال 

تفتقر للحد الأدنى من �سروط احلياة الآدمية ، واقتحامات الفرق اخلا�سة للغرف والأق�سام . 

�لأ�رضى  لدر��سات  فل�سطني  مركز  �أكد 
�لتنكيل و�لت�سييق  �أن �لحتالل ميعن يف 
�إدخال  على �لأ�رضى بال�ستمر�ر يف منع 
�ملالب�ض لهم، �لأمر �لذى �أدى �إىل نق�ض 
�سديد يف �ملالب�ض نتيجة وقف �لزيار�ت 
منذ �سهور، وعدم توفريها من قبل �إد�رة 
�أعد�د  �عتقال  مع  وخا�سة  �ل�سجون، 
جديدة من �ملو�طنني . �لناطق �لإعالمي 
“ريا�ض �لأ�سقر” �أو�سح  �لباحث  للمركز 
يف  كورونا،  جائحه  ��ستغل  �لحتالل  �أن 
برنامج  بوقف  �لأ�رضى،  على  �لت�سييق 
�سهر  يف  كامل  ب�سكل  �لأ�رضى  زيار�ت 
مار�ض �ملا�سي بحجة حماية �لأ�رضى من 
�إجر�ء�ت  يتخذ  �ن  دون  كورونا،  فريو�ض 
ت�سلل  ملنع  �لأخرى  و�لوقاية  �حلماية 
�لأ�سقر  و�أ�ساف  �ل�سجون.  �إىل  �لفريو�ض 
�أن �لأ�رضى كانو� يح�سلون على �ملالب�ض 

باحلد �لدنى مبا ت�سمح به �إد�رة �ل�سجون 
تعترب  �لتي  �لأهل،  زيار�ت  خالل  من 
حيث  �ملالب�ض،  لتوفري  �لوحيد  �ل�سبيل 
ل توفر لهم �لإد�رة �أي نوع من �ملالب�ض 
�سو�ء �ل�سيفية �أو �ل�ستوية، كما ل ت�سمح 
�أدى  وقد  �لكنتني.  من  ب�رض�ئها  لهم 
��ستمر�ر �لعتقالت يف �ل�سهور �لأخرية 
�ىل �رتفاع �أعد�د �لأ�رضى �جلدد و�لذين 
يفقرون �إىل كافة �لحتياجات �ل�سخ�سية 
�ليومية،  حياتهم  مبتطلبات  تفي  �لتي 
�إىل  وي�سطرو�  �ملالب�ض،  مقدمتها  وفى 
�لقدمية.  زمالئهم  مالب�ض  ��ستخد�م 
و�أ�سار �لأ�سقر �ىل �ن �لأ�رضى ومع دخول 
مالب�ض  �إىل  يحتاجون  �ل�سيف  ف�سل 
و�حلر  �لف�سل  هذ�  تنا�سب  خفيفة 
وكذلك مالب�ض  �ل�سجون،  د�خل  �ل�سديد 
نف�ض  ي�ستخدمون  وهم  جديدة،  د�خليه 

عدم  نتيجة  طويلة  فرتة  منذ  �ملالب�ض 
ي�سبب  مما  لهم  جديدة  مالب�ض  دخول 
�أن  �لأ�سقر  وبني   . م�ستمرة  معاناة  لهم 
هذه �ملعاناة تت�ساعف يف �سجون بعينها 
وجود  نتيجة  �أخرى  �سجون  من  �أكرث 
�سجنى  ر�أ�سها  وعلى  �لأ�رضى  من  كبرية 
تزيد  و�لتي  �ل�سحر�وي،  و�لنقب  عوفر 
�أ�سري يف  �ألف  �لأ�رضى عن  �أعد�د  فيهما 
و�لذي  جمدو  �سجن  وكذلك  �سجن،  كل 
ينقل �إليه عدد من �لأ�رضى �لذين يعتقلو� 
حديثاً. ونوه “�لأ�سقر” �إىل �أن �لأ�رضى يف 
�ملا�سية  �لأيام  خالل  خا�سو�  �ل�سجون 
من  �أكرث  يف  ت�سعيدية  خطو�ت  عدة 
�سجون  �إد�رة  تلكاأ  على  �حتجاجاً  �سجن 
�لعادلة  مطالبهم  تلبية  يف  �لحتالل 
�لزيار�ت  برنامج  باإعادة   ، و�لإن�سانية 
وخا�سة  �ملالب�ض  وتوفري  كال�سابق، 

لالأ�رضى �جلدد. و�عترب �لأ�سقر �أن عدم 
�لأ�رضى  ملطالب  �لحتالل  ��ستجابة 
�لتنكيل  من  مزيد  لفر�ض  هو  �لعادلة 
يف  وخا�سة  بحقهم،  و�لقهر  و�لت�سييق 
ز�لو�  ل  �ل�ستثنائية حيث  �لظروف  هذه 
يعي�سون �أجو�ء �لقلق و�خلوف من و�سول 
فريو�ض كورونا �إىل �ل�سجون، م�سري�ً �ىل 
هى  �لأ�رضى  بحق  �لحتالل  جتاوز�ت 
و�ملو�ثيق  �لإن�سانية  بالأعر�ف  ��ستهتار 
�حلياة  توفري  على  تن�ض  �لتي  �لدولية 
�ملوؤ�س�سات  لالأ�رضى،وطالب  �لكرمية 
بتفعيل  �لأحمر  �ل�سليب  �لدولية وخا�سة 
�لأ�رضى  ذووي  زيار�ت  تاأمني  يف  دوره 
و�إدخال �ملالب�ض �خلا�سة بهم، و�ل�سغط 
�لعقوبات  كافة  لإنهاء  �لحتالل  على 
تهدف  و�لتي  �لأ�رضى  بحق  �ملفرو�سة 

لرفع ر�سيد معاناتهم ومعاناة ذويهم .

مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى

الحتالل ميعن يف التنكيل بالأ�سرى من خالل عدم 
اإدخال املالب�س الالزمة لهم

بقلم: اإ�سالم عبده

لقد د�أب �لحتالل �لإ�رض�ئيلي على 
وو�سائل  �أ�ساليب  خلق  يف  �لتفنن 
�لفل�سطيني  �لإن�سان  وقهر  تعذيب 
، وذلك بهدف ك�رض �إر�دة �ل�سمود 
و�لبقاء �لتي يج�سدها �لفل�سطيني؛ 
�لتحدي  لو�ء  يرفع  �لذي  وهو 
�لو�سائل  هذه  �إيز�ء  و�ل�سمود 
يبتكر  �أن  �لحتالل  فتئ  ما  �لتي 
ومل  �لقمعية.  �لو�سائل  ويبتدع 
و�سائل  �لحتالل مبمار�سة  يكتفي 
�لتعذيب و�لقهر على �لأحياء ، بل 
�نه ميار�ض �أ�ساليب ل حترتم حتى 
�أرو�حهم  فا�ست  �أن  بعد  �ملوتى 
�إىل �ل�سماء، بل �إنه ميار�ض �سيا�سة 
قد ل جند لها مكان يف �لعامل �إل 
يكتفى  فال   ، �لحتالل  دولة  عند 
�أحياء  �لأ�رضى  باحتجاز  �لحتالل 
�أج�سادهم  يحتجز  �أي�سا  �نه  بل 
و��ست�سهادهم  وفاتهم  بعد  حتى 
�لأرقام،  مبقابر  يعرف  يا  فيما 
دولة  �أقامتها  �رضية  مقابر  هي 
جثامني  لحتجاز  �لحتالل 
و�لعرب  �لفل�سطينيني  �ل�سهد�ء 
�ملعارك  خالل  �سقطو�  �لذين 
و�حلروب �سدها �أو �ل�رضى �لذين 
وترف�ض  �ل�سجن  د�خل  تو�فو� 
مدة  �نتهاء  ت�سليم جثامينهم حتى 
عن  عبارة  وهي   ، حمكوميتهم 
مد�فن ب�سيطة، حماطة باحلجارة 
بدون �سو�هد، تو�سع جثة �ل�سهيد 
ويثبت  وتدفن  بال�ستيك  كي�ض  يف 
حتمل  معدنية  لوحة  �لقرب  فوق 
�سميت مبقابر  ولهذ�  معيناً،  رقماً 
بدياًل  �لأرقام  تتخذ  لأنها  �لأرقام 
ملف  رقم  ولكل  �ل�سهد�ء،  لأ�سماء 
�لأمنية  �جلهة  به  حتتفظ  خا�ض 
�ملعلومات  وي�سمل  �مل�سوؤولة، 
و�لبيانات �خلا�سة بكل �سهيد. ول 
يوجد بيانات �أو �إح�سائيات كافية 
�ملوجودة  �ل�سهد�ء  �أعد�د  حول 
ف�سلطات  �ملقابر،  هذه  د�خل 
كاملة  �رضية  تفر�ض  �لحتالل 
حول هذه �مللف ولكن يقدر �لعدد 
��ست�سهدو�  �لذين  �ل�سهد�ء  مبئات 
�سد  و�حلروب  �ملعارك  خالل 
مئات  �إىل  �إ�سافة  �لحتالل  دولة 
�ملفقودين �لعرب و�لفل�سطينيني ، 
بينما يقدر عدد �ملقابر �ملوجودة 
مقابر  باأربع  �لحتالل  دولة  لدي 
يف  خمتلفة  مناطق  على  موزعة 
�أبرز  ولعل   . �ملحتلة  �لأر��سى 
جثامني �ل�سهد�ء �ملحتجزين لدي 
�ل�سهيد فار�ض  �لأ�سري   ، �لحتالل 
عرفات  �ل�سهيد  و�لأ�سري  بارود، 
�ل�سهيد ح�سن  و�لأ�سري   ، جر�د�ت 
�رتقو�  �لذين  و�ل�سهد�ء  �لرت�بي، 
�أمثال   �لفد�ئية  �لعمليات  خالل 
و�ل�سهيد  فرو�نة  حممد  �ل�سهيد 
�إىل  �إ�سافة  �لرنتي�سي  حامد 
عمليات  نفذو�  �لذين  �ل�سهد�ء 
��ستباك  �أو  ��ست�سهادية  �سو�ء 
�ملغربى.  دلل  �أمثال  م�سلح 
تخالف  �لفعلة  بهذه  و"��رض�ئيل" 
وبخا�سة  �لدولية  �لقو�نني  قو�عد 

قد  �لذي  �لإن�ساين  �لدول  �لقانون 
�أكد على �حرت�م جثث �ملوتى، و�أن 
على  توؤكد  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية 
�جلثامني  ت�سليم  يتم  �أن  �رضورة 
بح�سب  لدفنها  عائالتها،  �إىل 
�ملعتقد�ت �لدينية �لتي يعتنقونها. 
وهناك �نتهاك �إ�سايف فيما يتعلق 
يف  �ل�سهد�ء  جثامني  باحتجاز 
يتوقف  ل  حيث   ، �لأرقام  مقابر 
جثمان  �حتجاز  عند  �لنتهاكات 
�أع�ساء  �رضقة  هناك  بل  �ل�سهيد 
�ل�سهد�ء، وهذ� ما ك�سفه �لتحقيق 
�ل�سحفي  �أجر�ه  �لذي  �ل�سحفي 
يف  بو�سرتوم،  دونالد  �ل�سويدي، 
�لعام 2011 عن �رضقة �أع�ساء جثث 
�ل�سهد�ء �لفل�سطينيتني �إ�سافة �إىل 
�ل�سهد�ء  جثامني  تعر�ض  �حتمال 

لتجارب طبية .
وك�سفت موؤ�س�سات حقوقية 

دولية عن تواجد اأربع مقابر 
اأرقام هي:

 ” �ملجاورة جل�رض  �لأرقام  مقربة 
منطقة  يف  تقع  و   ” يعقوب  بنات 
�حلدود  ملتقى  عند  ع�سكرية 
�لإ�رض�ئيلية – �ل�سورية – �للبنانية، 
وتفيد بع�ض �مل�سادر عن وجود ما 
ل�سهد�ء  فيها  قرب   500 من  يقرب 
غالبيتهم  ولبنانيني  فل�سطينيني 
ممن �سقطو� يف حرب 1982، وما 

بعد ذلك.
مقربة �لأرقام �لو�قعة يف �ملنطقة 
مدينة  بني  �ملغلقة  �لع�سكرية 
غور  يف  د�ميه  وج�رض  �أريحا 
فيه  �لأردن، وهي حماطة بجد�ر، 
لفتة  فوقها  معلق  حديدية  بو�بة 
كبرية كتب عليها بالعربية ” مقربة 
ل�سحايا �لعدو ” ويوجد فيها �أكرث 
�لقبور  من مائة قرب، وحتمل هذه 
 ”  5107  –  5003  ” من  �أرقاماً 
�لأرقام  هذه  كانت  �إن  يعرف  )ول 
ت�سل�سليه لقبور يف مقابر �أخرى �أم 
جمرد  باأنها  �إ�رض�ئيل  تدعي  كما 
تعك�ض  ل  �إد�رية  ورموز  �إ�سار�ت 
للجثث �ملحتجزة  �لعدد �حلقيقي 

يف مقابر �أخرى .
” وتقع يف غور  ” ريفيدمي  مقربة 

�لأردن.
مقربة ” �سحيطة ” وتقع يف قرية 
مدينة طربيا  �سمال  �حلمام  و�دي 
وبحرية  �أربيل  جبل  بني  �لو�قعة 
فيها  �جلثامني  غالبية  طربيا، 
�لأغو�ر  منطقة  معارك  ل�سهد�ء 
ويف   .1975  –  1965 عامي  بني 
�ملقربة  هذه  من  �ل�سمالية  �جلهة 
يف  �لأ�رضحة  من   30 نحو  ينت�رض 
يف  ينت�رض  فيما  طويلني،  �سفني 

و�سطها نحو 20 �رضيحاً.
�لدويل  �ملجتمع  فاإن  هنا  ومن 
ومنظمات حقوق �لن�سان، مطالب 
هذ�  حتريك  على  بالعمل  �ليوم 
على  و�ل�سغط  قانونياً  �مللف 
حكومة �لحتالل من خالل ك�سف 
يتم  ل  �أن  �خلطري  �مللف  هذ� 
�لتغا�سي عن هذ� �مللف �خلطري 

�لذي مي�ض كر�مة �ل�سهد�ء.

مقابر الأرقام .. لحتجاز
 جثامني ال�سهداء
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خل�سر بن يو�سف

فقدت عني �حلجل علَما �آخر من �أبرز �أعالمها 
خلدمة  حياته  �سّخر  جليال  عاملا  وخ�رست 
باحلكمة  �لقومي  �لّل  �سبيل  �إىل  و�لّدعوة  �لدين 
�سي  �ل�سيخ  �نتقل  حني   ، �حل�سنة  و�ملوعظة 
عي�سى ز�يدي �إىل جو�ر رّبه ، �لأمر �لذي �سدم 
لهم و�سيكون من  �أبا  يعتربونه  �لذين  �حلجيليني 
عب �أن يخلفه د�عية �أو �سيخ �آخر، وقد بد�  �ل�سّ
�لتاأّثر على �ساكنة عني �حلجل ، �لذين ��ستغلّو� 
�لفقيد  على  �لود�ع  نظرة  لإلقاء  حمبيه  جتّمع 
بالّرحمة  له  للدعاء  �لأخري   ت�سييعه ملثو�ه  قبل 

و�ملغفرة وح�سن �لثو�ب
وغاٍل  عزيز  كل  منا  فياأخذ  فجاأة  �ملوت  ياأتي 
قلوبنا  متالأ  �لتي  �لذكريات  �أ�سعب  لنا  ويرتك 
�لأحبة  �أعز  يخطف  �ملوت  و��ستياقاً،  وجعاً 
على  و�لندم  و�لأمل  �حلزن  قلوبنا  علي  فيخّيم 
كل حلظة وثانية ق�سيناها بعيدين عنهم ، ياأتي 
مظلمة،  و�ل�ّسم�س  معتماً  �لقمر  في�سبح  �ملوت 
تكاد تنطفئ �حلياة وبهجتها وجمالها يف قلوبنا 

قمة  يف  وحيدين  ونبقى 
نريد  ل   ، و�لأمل  �حلزن 
�أن نتقبل حقيقة فر�قهم 
مل  وكاأنهم  ورحيلهم 
يعودو� ينتمون �إيل عاملنا 
مر�رة  نعاين  وتركونا 

فقد�نهم و�لبعد عنهم 

رحيل اأحد اأعيان عني 
احلجل 

لقد فقدت عني �حلجل �أحد 
رجالتها �لأوفياء ، رحم �لل 
ز�يدي  عي�سى  �سي  �ل�سيخ 
كان  �لذي   ، حممد  �سي  بن 
�ملجال�س  يف  خا�س  وهج  له 

من  ي�رسك  ما  �إّل  منه  ت�سمع  تكاد  ل  و�لذي   ،
حلو �لكالم وجميل �حلديث ، �إذ� تكلم �أوجز و�إذ� 
�أوجز �أفاد ، ي�ستمع �إليك �أكرث مّما يتكلم ، يكره 
وميقت �أن يذكر �أحد� من �لنا�س يف حال غيبته 
�أعر��س  يف  و�خلو�س  و�لنميمة  �لغيبة  يكره   ،
�أحد  �لل  على  نزكي  ول  عرفناه  هكذ�   ، �لّنا�س 
، رحم �لل �لرجل �لذي �أحبنا و�أحببناه وجعل ما 
�لأعلى من  �لفردو�س  و�أ�سكنه  له  �أ�سابه تكفري�ً 
وجرب   ، رحمته  م�ستقر  و�إياه يف  وجمعنا  �جلنة 
�لل م�سيبتنا يف فقده وجعل �خلري متو��ساًل يف 
عقبه �أمني، و�ألهم �أبناءه وحمبيه �ل�سرب و�ل�سلو�ن 

ِ َو�إِنَّا �إليه َر�ِجعوَن  »   » �إِنَّا لِلّ
حممد   �سي  بن  ز�يدي  عي�سى  �سي  �ل�سيخ 
–رحمه �لل – �أحد رجالت �لعلم و�لدين يف عني 
�حلجل عا�س لكتاب �لل  و�سار �إىل ربه يف �سمت 
، �لع�سامي �لذي مالأ عني �حلجل بعلمه وحفظه 
�لنا�س  مبحبة  �لل  ه  خ�سّ  ، وجل  عز  �لل  لكتاب 

وغيبته عني �حلجل .
منذ يومني ، وّدعت عني �حلجل يف �مل�سيلة طود� 
، مالأ �ملدينة ما�سيها  و�لدين  �لعلم  �أطو�د  من 
بن�ساطه وعلمه، وبرحيله فقدت  قبل حا�رسها 
مرجعا نادر� يف �لدين و�لدنيا  ، كان فريد زمانه 
 ، بذ�تها  قائمة  مدر�سة  كان    ، جمل�سه  وزينة 
ومرجعا من�سود� يف علوم �لدين و�حلياة ، عاملا 
مبجال  و�أ�ستاذ�  ود�عية  وم�سلحا  �إماما  جليال، 
يف  ز�هد�   ، وتو��سعه  �لعالية  باأخالقه  ُعرف   ،
�لدنيا قانعا مبا حباه �لل من �لعلم و�لورع ، مقبال 
على كتاب �لل  �إقبال �لنحل على �لزهر، من�سغال 
مد  ، ع�سامي �لتكوين  بعبادة �لو�حد �لفرد �ل�سّ
�ساأن �لعظماء ، قدميا وحديثا ، �سالحه �لإر�دة 
و�لت�سميم ، تتلمذ على يد �ل�سيخ �لإمام �لعاّلمة 

�لفقيه بن درفلو بامل�سجد �لعتيق قدميا م�سجد 
�لأمري عبد �لقادر حديثا ، ذلكم هو �ل�سيخ �سي 
عي�سى ز�يدي بن �سي حممد ، �لذي �ساأحاول �أن 
�أر�سم عنه �سورة و��سحة �ملعامل جلية �خل�سال 
�لرجل  �إنه ذلكم   ، �إىل ذلك �سبيال  ��ستطعت  ما 
  ، �ملفتي  �لفا�سل  و�ملربي  �حلكيم  �ل�سيخ  �لفذ 
�أنه مل  رجل بذل من علمه وجهده �لكثري.. بيد 
تلك  نظري  �لغزير  �جلم  بعطائه  يليق  يحظ مبا 
�خلدمات �لتي �أ�سد�ها للبالد و�لعباد ،  م�سرية 
رجل عا�س حامال لر�ية �لعلم و�لدين ورحل �إىل 
ربه يف �سمت. عي�سى ز�يدي �ملعروف بال�سيخ 
بعني  ولد   ، حممد  �سي  بن  ز�يدي  عي�سى  �سي 
�حلجل  نهاية �لثالثينيات ، من عائلة �إ�سالمية 
و�ملحّدثني  �لدين  رجال  �أحد  كان   ، حمافظة 
بعني �حلجل ، ن�ساأ يف جو عائلي مفعم بالثقافة 
�لدينية، ترعرع يف بيت علم وتقى وورع لأ�رسة 
علمية معروفة بالعلم و�لف�سل ، حيث كان و�لده 
 ، مالكيا  فقيهاً  �لل  رحمه  حممد  �سي  �ل�سيخ 
�أجازه يف علومه ومعارفه كبار �مل�سايخ  ، وقد 
  ، و�لعربية  �ل�رسعية  �لعلوم  �لثالثة  �أبناءه  علّم 
تلقى تعليمه �لأول مب�سقط 
ر�أ�سه ، حيث حفظ �لقر�آن 
كان  كما   ، مبكرة  �سن  يف 
�لذي  حممد   �سي  و�لده 
�لهامل  بز�وية  خدم 
حري�سا  �لقر�آن  وحفظ 
على  �حلر�س  �أ�سّد 
�لعلماء،  تن�سئة  تن�سئته 
جانب  �إىل  فحفظ 
“فقه  �لكرمي  �لقر�آن 
 ” �ملالكي  �ملذهب 
�لدين  كتب  وبع�س 
و�ل�سرية  و�لتف�سري 
، كان حكيم   ” �لنبوية 
ومو�سوعة   ، ع�رسه 
فكرية �إىل جانب ف�ساحة يف �لل�سان وبر�عة يف 
وملكة  �لعرب  لغة  نا�سية  تاّم يف  �لبيان، وحتّكم 
�لكالم  �رجتال  من  مكنته   ، �لتعبري مده�سة  يف 
يف �أي مو�سوع �أو مقام ، ملّما بالآد�ب وق�سايا 
�لأمة ،  لقد كان مبثابة د�ئرة معارف من علوم 
�لدين ، �لتي بلغ فيها �ساأو� بعيد� �إىل علوم �لدنيا 
�لتي نهل منها �لكثري... فات�سع �إناء علمه �أكرث، 
لي�ستاأنف �إمامة �لّنا�س تطّوعا، حيث �أّم بالنا�س 
حي  و  يطو  بن  مدر�سة  �ساحة   : يف  �لرت�ويح 
و�لثمانينيات  �ل�سبعينيات  �سنو�ت  وبيته  �لدرك 
بالّنا�س ملدة طويلة  �لعيدين  ، كما �سلّى �سالة 
�لقر�ن  يعقد  �ل�سيخ  وكان  هذ�   ، ر�جح  مبقربة 
و  جوبر  بلقا�سم  �سي  مبعية  �ل�رسعي  )�ملهر( 
عمر بن �ل�رسيف  زد على ذلك كان معلم قر�آن 
متطوع ففتح �أفو�ج لتدري�س وحتفيظ كتاب �لل 
�سنو�ت �ل�ستينات بكل من ل�سيتي وحي �لدوك 
�لل  لكتاب  �حلافظني  �لطلبة  من  �لكثري  فخّرج 
ودين  علم  وقامات  تربوية  �إطار�ت  هم  و�ليوم 
�حل�رس  ل  �ملثال  �سبيل  على  بينهم  من  نذكر 
�لذي  رحماين  حمفوظ  �لد�عية  �لدكتور  �ل�سيخ 
ي�س  �سورة  من  �لكرمي  �لقر�آن  يديه  على  حفظ 
�أهم حمطات  لتكون هذه   ، �لفاحتة تطوعا  �إىل 
وتفتقت  �سخ�سيته  فيها  �كتملت  و�لتي  �لرجل  
بل   ، نظامية  مدر�سة  يدخل  مل  فهو  عبقريته 
مّمن  �مل�سايخ  وكبار  و�لده  �لعلم عن  ياأخذ  كان 
ذكاوؤه  و��ستّد  وعبقريته  نبوغه  فز�د  عا�رسهم 
فاأبان عن موؤهالت علمية فكرية ودينية وفقهية 
�لكبار  �مل�سايخ  بني  من  ليكون  �أهله  ما  كبرية 
وفقيها  و�إماما  معلما  مربيا  كان  �لأفذ�ذ... 
يده  ودر�س على  كل من عرفه  �حرتمه  ومفتيا، 
�لعذب  منهله  من  نهلت  باأكملها  �أجيال  وكّون   ،

�ل�سايف.. لتتوىل بعد ذلك بدورها �أمانة �لتعليم 
للرجل  يكن  مل   ، و�لدين  �لعلم  م�سعل  وحمل 
لعائلته  حتى  يتفرغ  يكاد  ل  فكان   ، فر�غ  وقت 
�ل�سغرية ، فهموم �لتعليم و�لبحث و�ملحا�رس�ت 
وجباته  ن�سي  ما  وكثري�   ، هنيهة  له  ترتك  ل 
�لغذ�ئية ، لأن غذ�ءه �لفكري كان مطلبه �لأول 
مالك  �لبتد�ئية  باملدر�سة  حار�سا  ��ستغل   ...
�خت�س  تقاعد   يطو حتى  بن  و�ل�سهيد  نبي  بن 
بركن “قر�ء �حلزب ” يف �مل�سجد �لعتيق رفقة 
جمموعة من �مل�سايخ ، كان يف كل حلقات �لذكر 
ل  يف كل عدد يتناول ق�سية من ق�سايا �لفقه يف�سّ
فيها ويفي�س ، ن�ساطه �لدوؤوب ل ينقطع ، حيث 
�سجل ح�سوره �ملتميز يف كل جل�سات وحلقات 
مبحا�رس�ت  �ساهم   ، �لإ�سالمي  و�لفكر  �لذكر 
قّيمة ، �إىل جانب ن�ساطه �لجتماعي �لإ�سالحي 
حما�رس�ته  خالل  من  يربز  و�لذي  و�لرتبوي 
م�ساجد  يف  و�لإر�ساد  �لوعظ  ودرو�س  �ملكثفة 
�لدين  ،  لقد كّر�س حياته كلّها خلدمة  �ملدينة 
و�لعلم ،  كان دوما ملّبيا ملجال�س �لفكر و�لعلم. 
، �أمّد �لإطار�ت بعلم غزير ومنهج فقهي �سليم ، 
دون �أن يتوقف عن �ل�ستغال يف ميد�ن �لدعوة 
يف �مل�ساجد  هذ� بال�سافة �إىل �أنه كان موؤذنا 
متطوعا مب�سجدي �لعتيق وعلي بن �أبي طالب ، 
�سف �إىل ذلك كان من �لرّو�د �لأو�ئل يف �للّجنة 
و�جلمعية �لدينية بامل�سجد �لعتيق للرعيل �لأول 
بعني  �مل�سايخ  وكبار  �لقادر  عبد  �أخيه  رفقة 
بن  �حلاج  عامر،   بن  �لف�سيل   : �أمثال  �حلجل 
�لنايلي و�لهتاك و�حلاج �مل�سعود و�لزهاق و�سي 
حممد  و�سي  �لعيد  بن  علي  �حلاج   ، �ل�سالح  

جو�دي .. 
دينية حقيقية  �ل�سيخ عي�سى ميثل مرجعية  كان 
�أهل  من  �لبع�س  به  ��ستنجد  ما  كثري�  حيث   ،
�ملدينة و��ستعانو� به– رحمه �لل – كلّما �حتدم 
م�سفعة  �آر�ءه  ليقدم   ، فقهية  م�ساألة  يف  �لأمر 
�حرت�م  من  ز�د  ما  وهو   ، و�لتاأ�سيل  بالتدليل 

�ساكنة �ملدينة  للرجل.

ال�سيخ الذي ر�سم لالأئمة منهجا ووقّي�ض 
لهم دليال ال ميحى

مهنة �لإمامة مل تكن لدى �ل�سيخ مهنة ميتهنها 
جمرد  تكن  ومل  لأبنائه..  عي�س  لقمة  لتوفري 
و�أمانة  ر�سالة  كانت  بل   ، بها  ي�سرتزق  وظيفة 
ثقيلة �لأوز�ر حملها بكل �إميان وروح م�سوؤولية ، 
ت�رّسف بها خلدمة دينه و�أمته ، و�أحّبها و�أخل�س 

لها..”
�لفكر  عن  لعيفاوي   علي  �ل�سيخ  يتحدث 
�ملو�سوعي لل�سيخ عي�سى ، فقد كان متخ�س�سا 
يروي  وهنا   .. �ملالكي  �ملذ�هب  على  وفقيها 
�لقر�آن  �أّنه قدم له  لل�سيخ حدثت معه هو  ق�سة 
�ملغربي  وباخلط  يده  بخط  مكتوبا  �لكرمي 
�لإ�سالمي وطلب منه �أن ليريه �إىل �أي كان حتى 
يتوفاه �لل وفعال �حتفظ �ل�سيخ علي بالأمة ملدة 
�ل�سيخ �سي عي�سى  �أن توفى �لأجل  �إىل  17 �سنة 
�سئل عن ق�سية  كلما  كان  �أنه  و�أ�ساف   ، ز�يدي 
�مل�ستفي�س  و�لتف�سري  بالتحليل  يجيب  فقهية 

وبالأدلة و�لرب�هني و�حلجج �لد�مغة ».

منهجه الو�سطية واالعتدال

�لفكري  �جلانب  يف  عي�سى  �سي  �ل�سيخ  منهج 
و�لعتد�ل،  �لو�سطية  منهج  و�لفتوى  و�لفقهي 
رحمة  كان  كما   ، و�لتع�سب  �لت�سدد  ميقت 
بامل�سطلحات  �ملعرفة  �أمت   ، عارفا  عليه  �لل 

�لفقهية لدى �أكرب �أهل �لفقه ملّما باآر�ئهم
�لرجل  بتو��سع  �ل�سيخ  عاي�س  من  كل  ويقر 
فيقول عنه : “لقد كان �ل�سيخ على جاللة قدره 

يف �لفقه وعلو همته متو��سعا يف تعليم �لنا�س، 
وما كان ي�سعرنا �لبتة باأنه �أعلم �لنا�س، �أو مّمن 
�أن  �لبع�س  �لعلم” ، ويوؤكد  �أحاطو� بكل جو�نب 
على  �لفتوى  يقدم  مقتدر�  مفتيا  كان  �لرجل 
�لأقو�ل..  بع�س  يرجح  ثم  �ملالكي  �ملذهب 
 ، معينة  بفتاوى  وغريه  نف�سه  يلزم  �أل  مف�سال 
وم�سوؤولية  له،  بالن�سبة  �لفتوى  خلطورة  نظر� 
ي�سمن  �أن  يفتي  �لأوىل مبن  �أن  باب  من  كبرية، 
ومل   ، �لفتوى  �أخطار  �أو  �أخطاء  على  يرتتب  ما 
يكن �ل�سيخ يتحّرج من �إرجاء �لإجابة عن م�ساألة 
للفتوى، فاإن مل يكن �جلو�ب حا�رس� وموؤكد� كان 

ميهل �ل�سائل حتى يتبني من �أهل �لعلم.

مثال لالأب الكرمي والزوج الرحيم

و�لدين  بالعلم  �ل�سيخ عي�سى منذ �سغره  �ن�سغل 
ون�سي حظه من �لدنيا ، وهو ما جعله يتاأخر يف 
�إمتام ن�سف دينه ومل يتزوج �إل يف �سن متقدمة 
، ح�سب رو�ية �أحد من عاي�سوه  ، د�أبه يف ذلك 
تكن  �لذين مل  و�لفقهاء  �لعلماء  من  �لكثري  د�أب 
تزوج  لقد   ، علمهم  مبلغ  ول  همهم  �أكرب  �لدنيا 
طيلة  يوما  زوجاته  معاملة  ي�سئ  فلم  مرتني، 
حياته ، لقد كان نعم �لزوج.. رحيما باأبنائه عفّو� 
ل يق�سو عليهم �إل عند �ل�رسورة ، علمهم �للغة 
�لعربية وحفظهم �لقر�آن �لكرمي ، مل يكن غليظا 
بل كان مت�ساحما ، ومل يكن �أبد� مت�سّدد�” فيقال 
باأنه كان ميثل �لأب �ملثايل �لذي ي�ساحب �أبناءه 
ويعلمهم درو�س �حلياة ، �إىل جانب درو�س �لعلم 
“كان حري�سا على تربيتهم تربية �سوية �ساحلة. 
عن  و�لبتعاد  و�لف�سائل  بالأخالق  يو�سيهم 
�ليوم  �إىل  �ّتخذوها  �أمور�  منه  تعلمو�   ، �لرذ�ئل 

منهجا يف حياتهم..

�جتماعي بطبعه ومنّكت ماهر

�أولئك  من  عي�سى  �سي  و�لإمام  �ل�سيخ  يكن  مل 
�لذين يلتم�سون لأنف�سهم �لهيبة و�لوقار باعتز�ل 
جمال�س �لعامة من �لنا�س و�لعتكاف بامل�ساجد 
و�لكبري.  �ل�سغري  يخالط  �جتماعيا  كان  بل   ،
�لفتوى  �أجل  من  �ل�سارع  يف  �جلميع  ي�ستوقفه 

 ، و�سغار�  كبار� 
و�أطفال..  �سيوخا 
�أحد�  يرد  يكن  ومل 
، كان خلوقا متكتما 
باآر�ئه  يجاهر  ل   ،
و�نتقاد�ته ، ل يبحث 
وذيوع  �ل�سهرة  عن 
يجنح   ، �ل�سمعة 
�لعام  و�لعمل  للظّل 
�ل�سو�ساء  عن  بعيد� 
 ، و�ل�سجيج  و�لأ�سو�ء 
و�ملرح  بالنكتة  عرف 
�جلد  بني  وجمعه 
و�لهزل دون تفريط ول 
و�سفه  هكذ�   ، �إفر�ط 

بع�س من عرفوه. 
يكّل  ل  �لرجل  كان  لقد 
من�سغل  باله  ميل..  ول 
�أمته  �لدو�م بق�سايا  على 

بعد  وتفرقها  ت�ستتها  على  حزينا  بها  متاأثر�   ،
من  كّل  �سهد  وقد   ، �لفنت  باأمهات  �بتليت  �أن 
حتدث عنه �أو يف �أثناء ت�سييع جنازته �أن �لر�حل 
للموؤمن  ومنوذج  �لإ�سالمية  �لأخالق  يف  رمز 
�لقلب  يدخل  وحمبوب  دينه  قيم  عن  �ملد�فع 
دون ��ستئذ�ن و�أنيق ل يجارى يف ذوقه ، مثلما 
�أجمعو� �أنه موّحد �ل�سفوف وفاحت �أبو�ب �خلري 

�أمام �جلميع. 

االأ�ستاذ عمر عالك 
عني احلجل  تفقد �سيخها اجلليل 

يحار �ملرء يف �إدر�ك �أبعاد �سخ�سيته فهو عامل 
جليل وفقيه م�ستنري ، متو��سع وز�هد يتطلع �إىل 
مر�ساة �لل عز وجل ، و�أنا هنا ويف هذ� �ملقام 
رجل  بحق  كان  عي�سى  �سي  �ل�سيخ  باأن  �أقول 
كيف ل  وتقدير�ً  �لروؤو�س ملثله �حرت�ماً  تنحني 
�لل  و�لد�عية ل يخ�سى يف  و�ملربي  �ملعلم  فهو 
عن  �لذود  يف  �لأمثلة  �أروع  �رسب   ، لئم  لومة 

حيا�س �لإ�سالم و�مل�سلمني 
ر�أيت فيه ما مل �أره يف غريه، من جد وتفان ودفاع 
عن �لعربية و�لإ�سالم، وفوق هذ� كله هو متعدد 
ي�ستحق  �سخ�سيته  يف  جانب  وكل  �ملو�هب، 
�لوقوف عنده، و�إعطاءه ما ي�ستحق، وقد عرفته 
�سديقا للو�لد وللعائلة كاّفة  ، فوجدته جماهد� 
و�إعالء  �ل�سفوف  توحيد  ومنا�سال ومد�فعا عن 
كلمة �حلق، ومربّيا" "متفانيا" "يف تنوير طلبته.

املربي ال�سيخ علي العيفاوي   

بال  �جلميع   حمبوب  كان  ز�يدي  عي�سى  �ل�سيخ 
�لغزير  وعلمه   ، �لد�ئمة  لأناقته  نظر�   ، منازع 
ما  عادة  �لتي  �ملتميزة،  �لرتبوية  وطريقته 
من  تعلمت   ، و�لنكتة..  �لدعابة  روح  تتخللها 
�ل�سيخ ، "�ل�سرب" "و�لإخال�س" "وحب" "�لوطن 

و�لأخالق  و�لأدب  �لعلم  مدر�سة حقيقية يف  هو 
يف  كبرية  ب�سمات  ترك  وقد  و�لزهد  و�لتو��سع 
كافة �ملو�قع ،  �سائاًل �لل �لقدير �أن يعو�س عني 
يعترب  عي�سى  �ل�سيخ  لأن  و�جلز�ئر خري�ً  �حلجل 
كان  فقد  �لزمن  هذ�  يف  �لنادرة  �لقدو�ت  �أحد 

مثال �لعامًل �لعامل رحمه �لل 

االأ�ستاذ عا�سور امل�سعود : 

�ل�سيخ �جلليل �سي عي�سى  �أفنى عمره يف طاعة 
�لل، ودفاعه عن �للغة �لعربية، ،" "�سّحى طويال 
من �أجل ترقية �للغة �لعربية ، وبث روح �لوطنية 
بدوره  و�أ�سيد   ، �ل�سباب  �أو�ساط  يف  �لعلم  ون�رس 
كانت  �لتي  �لعلمية  ومبادر�ته  ومو�قفه  �لكبري 
بني  و�لإبد�ع  �لنقا�س  روح  لبعث  فر�سة حقيقية 
�آنذ�ك  و�لتالميذ  �لأ�ساتذة 
�إىل  بحاجة  لي�س  �لرجل   ،
و�لعامل  �لعامل  لأنه  تعريف 
ويقول  يفعل  فيما  �ل�سادق 
�أكرث  �سغل  �لذي  وهو   ،
بتقو�ه  وعرفناه  موقع  من 
ومن  و�أمانته  و�سدقه 
لحظ  جنازته  �ساهد 
�أبناء  ويحرتمه  يحبه  كم 
�لعلماء  ويقدرون  �سعبه 
�ملنتمني  �ل�سادقني 

لدينهم و�أمتهم
يا  لنا  �ستبقى  و�أخري� 
نرب��ساً  �جلليل  �سيخنا 
معامل  لنا  ت�سيء 
بهديك  لنهتدي  �لطريق 
و�ملربي  �ملعلم  فاأنت 
�لل  رحمك   ، و�لد�عية 
�ل�سهد�ء  مع  و�أ�سكنك 
و�ل�سديقني ومع من �أحببت وح�سن �أولئك رفيقا 
ما  �إل  نقول  ول  ملحزنون  فر�قك  على  و�إنا   ،
بقول  �لكر�م  و�آلك  �أنف�سنا  ونعزي  ربنا  ير�سي 
�أخذ  ما  ولل  �أعطى  ما  لل  �إن  )�س(  �لل  ر�سول 
و�إنا  كتاباً  �أجل  لكل  فاإن  و�حت�سبو�...  فا�سربو� 
كل من عرفك  لك حتايا   ، ر�جعون  �إليه  و�أنا  لل 
وكل من �سمع بك فهم يف �لد�ر �لدنيا و�أنت يف 

�لد�ر �لآخرة.

-  رحمك اهلل �سي عي�سى زايدي �سيخ االأخالق والتعامل احل�سن   -
حني يحار املرء ماذا يكتب اأو من اأين يبداأ عند احلديث عن �سخ�سية رجل و�سيخ  جليل وظاهرة فريدة من نوعها بني امل�سايخ الكبار يوقن ال�سامع اأننا ب�سدد احلديث عن �سخ�سية املرحوم 
ال�سيخ االإمام واملربي  �سي عي�سى زايدي  ، فهو بحق ظاهرة ت�ستحق التعميم. حيث حياته كانت مليئة بالن�سال والت�سحية و�سريته كلها �سرف واإباء وتقى ، ما توانى عن خدمة دينه واأمته 

حلظة واحدة ومل يتخاذل يف املواقف الع�سيبة وامل�سريية ، وال بد من التاأكيد على اأن ف�سيلة ال�سيخ ذكراه حّية وخالدة ، فهو مل ولن ي�سبح غائبًا بل �سيظل علمًا مرفوعًا فوق �سارية 
االإح�سان والعطاء فاأعماله ومواقفه �ستبقى ماثلة اأمامنا ون�سال اهلل له ُح�سن اجلزاء فللعلماء درجات فوق املوؤمنني ب�سبعمائة درجة ، ما بني الدرجتني م�سرية خم�سمائة عام .

رحيل التقي الورع املرحوم ال�سيخ �سي عي�سى زايدي 

عني احلجل تفقد عاملا جليال �سّخر 
حياته خلدمة الدين والّدعوة

.    علي العيفاوي : كان مدر�سة حقيقية يف العلم واالأدب 
.     عمر عالك : عاملا جليال وفقيها م�ستنريا 

.     عا�سور امل�سعود : اأفنى عمره يف طاعة اهلل، ودفاعه عن اللغة العربية 

تكن  مل  االإمامة  "مهنة 
لدى ال�سيخ مهنة ميتهنها 

لتوفري لقمة عي�ض الأبنائه.. 
ومل تكن جمرد وظيفة 

ي�سرتزق بها ، بل كانت ر�سالة 
واأمانة ثقيلة االأوزار حملها 
بكل اإميان وروح م�سوؤولية ، 

ت�سّرف بها خلدمة دينه واأمته 
، واأحّبها واأخل�ض لها..”

عي�سى  ال�سيخ  " ان�سغل 
منذ �سغره بالعلم والدين 

ون�سي حظه من الدنيا ، وهو 
ما جعله يتاأخر يف اإمتام ن�سف 

دينه ومل يتزوج اإال يف �سن 
متقدمة ، ح�سب رواية اأحد 

من عاي�سوه  ، داأبه يف ذلك داأب 
الكثري من العلماء والفقهاء 
الذين مل تكن الدنيا اأكرب 

همهم وال مبلغ علمهم ، لقد 
تزوج مرتني، فلم ي�سئ معاملة 

زوجاته يوما طيلة حياته ، لقد 
كان نعم الزوج.." 

تكرمي 
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وكاالت

الأحد،  اأم�س،  »بوليتيكو«،  جملة  ونقلت 
ب�أنه  م�س�عدوه  ي�سفه  مم�  ترامب  يع�ين 
ت�سوبه�  التي  رئ��سته،  يف  فرتة  »اأ�سواأ 
تف�ّسي  على  رّده  ب�سبب  وا�سعة  انتق�دات 
’التظ�هرات  اإىل  ب�لإ�س�فة  كورون�  وب�ء 
العرقية’ التي تعّم البالد كله�«، ب�لإ�س�فة 
اإىل اأّن مهرج�نه يف اأوكالهوم�، الأ�سبوع 
امل��سي، وهو الأّول منذ م�ر�س امل��سي، 
ملء  يف  ف�سل  بعده�  اإخراج  اإىل  حتّول 

ال�س�حة.
اأن  يفرت�س  ك�ن  م�  اأن  املجلّة  واأ�س�ف 
»فوك�س  �سبكة  مع  �سهلة  مق�بلة  تكون 
م�ست�س�ريه،  »اأرعبت  منه  املقّربة  نيوز« 
عنده� قّدم اإج�ب�ت متقلبة ل جتيب عن 
للولية  اأهدافه  م� هي  ب�سيط هو  �سوؤال 
الث�نية«. ويف املق�بلة ذاته�، قّدم »الرئي�س 
الواثق منه نف�سه، اعرتاًف� �سمنًي� ب�أنه قد 
يخ�رس النتخ�ب�ت، عندم� ق�ل اإّن ب�يدن 
ل  البع�س  اأن  ب�سبب  رئي�ًس�  ي�سبح  قد 

يحّبونه، رمّب�«.
وفق  املق�بلة،  بّث  من  �س�ع�ت  وبعد 
من  املقّربة  الدائرة  بداأت  »بوليتيكو«، 
حًق�  عنى  اإن  حول  اأ�سئلة  بطرح  ترامب 

�سعوره عندم� حتّدث عن خ�س�رته.
ا�ستطالع  اأظهر  امل��سي،  والأربع�ء 
تفوق  ت�ميز«  »نيويورك  �سحيفة  ن�رسته 
الرئ��سة  �سب�ق  يف  ترامب  على  ب�يدن 
نوفمرب  يف  ب�لنتخ�ب�ت  �سيح�سم  الذي 
 %50 ت�أييد  على  ب�يدن  وح�سل  املقبل. 
لرتامب،   %36 مق�بل  امل�ستطلعني  من 
ال�سحيفة  اأجرته  الذي  لال�ستطالع  وفق� 
كوليج«وتبني  »�سيين�  الأبح�ث  معهد  مع 
من ال�ستطالع اأن املر�سح الدميقراطي 
ب�يدن ح�سل على ت�أييد وا�سع بني الن�س�ء 
اأنه  وحتى  البي�س،  غري  وامل�سوتني 
توؤيد  ن�خبني  جمموع�ت  ب�خرتاق  جنح 
اجلمهوريني ب�سكل تقليدي، وذلك ب�سبب 
كورون�.  وب�ء  مواجهة  يف  ترامب  اأداء 
ب�سعبية  يحظ  مل  ترامب  اأن  اإىل  وي�س�ر 
وا�سعة طوال فرتة وليته، رغم اأنه ح�ول 
تو�سيع الت�أييد له يف اأو�س�ط خ�رج اليمني 

الأمريكي.
وقف  يف  ترامب  اإدارة  ف�سل  وب�سبب 

ب�أزمة  ت�سبب  والذي  كورون�،  وب�ء  انت�س�ر 
املتحدة،  الولي�ت  يف  �سديدة  م�لية 
الع�مل،  يف  الوب�ء  من  ت�رسرا  الأكرث 
�سديدا  ا�ستي�ء  اأظهر  ال�ستطالع  ف�إن 
عن  الن�خبون  عرب  كذلك  ترامب.  من 
اأطلقه�  التي  التهديدات  من  ا�ستي�ئهم 
ال�س�رع  اإىل  اجلي�س  اإنزال  حول  ترامب 
ملواجهة الحتج�ج�ت على مقتل جورج 

فلويد و�سد العن�رسية.
وبرز من ال�ستطالع اأن اجلمهور الأمريكي 
اأن  بحيث  وليته،  اثن�ء  الرئي�س  يرف�س 
يعتربونه كمن  الن�خبني  اأغلبية كبرية بني 
ف�سل يف المتح�ن�ت الكربى التي واجهت 
يف  ترامب  على  ب�يدن  ويتفوق  اإدارته. 
والالتينيني، كم�  ال�سود  الن�خبني  اأو�س�ط 
يوؤيدون  ال�سب�ن  الن�خبني  بني  اأغلبية  اأن 
ت�أييد  ن�سبة  من  اأعلى  ون�سبتهم  ب�يدن 
كلينتون، يف  لهيالري  العمرية  الفئة  هذه 

انتخ�ب�ت الرئ��سة ال�س�بقة، ع�م 2016.
يتع�دل  ب�يدن  ف�إن  ذلك،  اإىل  اإ�س�فة 
الرج�ل  ن�خبني  ت�أييد  يف  ترامب  مع 
الو�سطى  الطبقة  البي�س واملواطنني من 
وامل�سنينن، وهذه جمموعة �سك�نية تعترب 
لأي  ال�سلبة  الق�عدة  اأنه�  تقليدي  ب�سكل 
وب�سمن  النتخ�ب�ت،  يف  جمهوري  فوز 
فيه�  ف�ز  التي   2016 انتخ�ب�ت  ذلك 

ترامب.
على  ب�يدن  تفوق  ال�ستطالع  يف  وبرز 

اأو�س�ط  اإىل 39% يف  ترامب بفجوة ت�سل 
ال�سه�دات  حملة  من  البي�س  الن�خب�ت 
الن�خب�ت  جمموعة  وك�نت  الأك�دميية. 
ترامب  على  كلينتون  ف�سلت  قد  هذه 
اأظهر  كم�  ال�س�بقة.  النتخ�ب�ت  يف 
الفجوة  قلّ�س  ب�يدن  اأن  ال�ستطالع 
غري  البي�س  اأو�س�ط  يف  ترامب  مع 
الن�خبني  من   %52 وق�ل  الأك�دمييني. 
يوؤيدون  اإنهم  ع�م�   45 �سن  دون  البي�س 

ب�يدن، مق�بل 30% يوؤيدون ترامب.
بي�س  ن�خبني  اأن  ال�ستطالع  من  وتبني 
كبري  ب�سكل  يوؤيدون  ع�م�   45 �سنن  دون 
بينم�  مهمة«،  ال�سود  »حي�ة  حركة  للغ�ية 
موقف�  اأظهروا  �سن�  اأكرب  بي�س  ن�خبني 
العرقية.  امل�س�واة  ق�سية  حي�ل  معتدل 
كذلك، ف�إن امل�سنني البي�س، وهذه اإحدى 
عربوا  لرتامب،  القوية  الت�أييد  جموع�ت 
قرابة  وق�ل  ترامب،  من  ا�ستي�ئهم  عن 
40% من الن�خبني فوق �سن 65 ع�م� اإنهم 
غري را�سني من تع�مل ترامب مع كورون� 

والعالق�ت بني الأعراق.
على  ح�فظ  ترامب  ف�إن  ذلك،  رغم 
ب�لو�سع  يتعلق  م�  بكل  اإيج�بي  ت�أييد 
اإنهم مينحونه   %50 ق�ل  اإذا  القت�س�دي، 
عالمة اإيج�بية بينم� عرب 45% عنن عدم 
ب�يدن  على  ترامب  وتفوق  منه.  ر�س�هم 
يحملون  ل  الذين  البي�س  الن�خبني  بني 

�سه�دات اأك�دميية.

اأقّر الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، ملقّربيه اإنه يخ�ضر هذه االنتخابات، على �ضوء 
ا�ضتطالعات الراأي التي ترّجح فوز مناف�ضه الدميقراطي، جو بايدن، واالحتجاجات الوا�ضعة 

التي ت�ضهدها البالد.

الواليات املتحدة

ترامب يعرتف ملقّربني منه .. 
اأنا اأخ�سر هذه االنتخابات

املق�ومة  حركة  ب��سم  الن�طق  ق�ل 
اللطيف  عبد  »حم��س«  الإ�سالمية 
الأ�رسى  �رساح  اإطالق  اإن  الق�نوع 
الأحرار  وف�ء  �سفقة  يف  املحررين 
�رسط للبدء يف احلديث عن �سفقة وف�ء 

اأحرار جديدة.
الذكرى  يف  وقفة  خالل  الق�نوع  واأكد 
املحررين  الأ�رسى  لعتق�ل  ال�س�د�سة 
ال�سليب  اأم�م  الأحرار  وف�ء  �سفقة  يف 
الأحمر بغزة، اأن اإع�دة اعتق�ل الأ�رسى 

الأحرار  وف�ء  �سفقة  يف  املحررين 
لبنود ال�سفقة،  عربدة �سهيونية، وخرق 
ونق�س لل�سم�ن�ت، وتنكر لالتف�ق الذي 
اأن  على  و�سدد  امل�رسية  ب�لرع�ية  مت 
اأوراًق�  متتلك  الفل�سطينية  املق�ومة 
�سجون  يف  الأ�رسى  عن  لالإفراج  قوية 
الحتالل  اأن جترب  وت�ستطيع  الحتالل، 
الأحك�م  اأن  واأو�سح  ملط�لبه�  للخ�سوع 
الأ�رسى  على  الأحك�م  واإع�دة  الع�لية 
لإكم�ل  ال�سفقة  يف  عنهم  املفرج 

حمكوميت�هم لن تن�ل من عزمية الأ�رسى 
الأبط�ل اأو تفت من ع�سدهم.

مط�لب  الحتالل  اأن  الق�نوع  واأ�س�ف 
ب�رسعة الإفراج عن الأ�رسى املحررين 
وف�ء  �سفقة  يف  اعتق�لهم  مت  الذين 
و�سم�ن�ت  ببنود  واللتزام  الأحرار، 
ال�سفقة ودع� الو�سيط امل�رسي للتدخل 
ال�سهيوين  الحتالل  على  وال�سغط 
عن  والإفراج  ال�سفقة  ببنود  لإلزامه 

الأ�رسى الذين اأُعيد اعتق�لهم.

اجلي�س ال�ضيني 

املوافقة ال�ستخدام لقاح �سد 
فريو�س كورونا

بيولوجيك�س«  »ك�ن�سينو  �رسكة  ق�لت 
ال�سوء  ال�سيني ح�سل على  اإن اجلي�س 
الأخ�رس ل�ستخدام لق�ح �سد كوفيد-
اأبح�ث ع�سكرية،  19 طورته مع وحدة 
اأنه  ال�رسيرية  التج�رب  اأثبتت  بعدم� 

اآمن وفع�ل اإىل حد م�.
)اأيه. ا�سم  عليه  يُطلق  الذي  واللق�ح 
ثم�نية  اأحد  هو  دي.5-اإن.كوف( 
�سينية  �رسك�ت  تطوره�  لق�ح�ت 
وب�حثون ح�سلت على موافقة لتجربته� 
على الب�رس للوق�ية من املر�س التنف�سي 
الذي ي�سببه فريو�س كورون�. كم� ح�سل 
على  لتجربته  املوافقة  على  اللق�ح 
الب�رس يف كندا وق�لت ك�ن�سينو اإن اللجنة 
�س�دقت  ال�سينية  املركزية  الع�سكرية 
 25 يف  للق�ح  اجلي�س  ا�ستخدام  على 
تطوير  من  واللق�ح  �سنة،  ملدة  يونيو 
للتكنولوجي�  بكني  ومعهد  ك�ن�سينو 
احليوية الت�بع لأك�دميية العلوم الطبية 

الع�سكرية.

ا�ستخدام  »يقت�رس  ال�رسكة:  واأ�س�فت  
على  ح�لي�  )اأيه.دي.5-اإن.كوف( 
ال�ستخدام الع�سكري، ول ميكن تو�سيع 
ا�ستخدامه دون احل�سول على موافقة 
اإ�س�رة  يف  اللوجي�ستي«،  الدعم  اإدارة 
الع�سكرية  للجنة  الت�بعة  الإدارة  اإىل 
ا�ستخدام  على  وافقت  التي  املركزية 
اللق�ح. ولفتت ال�رسكة اإىل اأن املرحلتني 
ال�رسيرية  التج�رب  والث�نية من  الأوىل 
على  القدرة  لديه  اللق�ح  اأن  اأظهرت� 
ي�سببه�  التي  ب�لأمرا�س  الإ�س�بة  منع 
بحي�ة  اأودت  والتي  كورون�  فريو�س 
الع�مل،  اأنح�ء  ن�سف مليون �سخ�س يف 

لكن ل ميكن �سم�ن جن�حه جت�ري�.
ومل يح�سل اأي لق�ح بعد على املوافقة 
من  للوق�ية  التج�ري  لال�ستخدام 
امل�ستجد،  كورون�  بفريو�س  الإ�س�بة 
لكن يوجد 12 لق�ح� من اأكرث من 100 
على  اختب�ره�  يجري  الع�مل  اأنح�ء  يف 

الب�رس.

كورونا يف رو�ضيا

عدد املتعافني يتخطى 
الـ400 األف 

اجلديدة  الإ�س�ب�ت  معدل  �سهد 
رو�سي�  يف  امل�ستجد  كورون�  بفريو�س 
التوايل،  على  الرابع  لليوم  ا�ستقرارا 
الوب�ء  من  املتع�فني  عدد  فيم� جت�وز 
واأعلنت  األف  الـ400  عتبة  البالد  يف 
مبح�ربة  اخل��سة  العملي�ت  غرفة 
رو�سي�،  يف  كورون�  فريو�س  انت�س�ر 
اليوم الثنني، يف تقريره� اليومي، عن 
ت�سجيل 6719 اإ�س�بة جديدة ب�لعدوى، 
مق�بل 6791 اإ�س�بة اأم�س الأحد و6852 
اجلمعة  اإ�س�بة  و6800  ال�سبت  اإ�س�بة 
املن�رسمة  واأ�سبح بذلك اإجم�يل عدد 
يف  �سجلت  التي  بكورون�  الإ�س�ب�ت 
رو�سي� حتى الآن 641156، منه� 228560 
بـ2283  ارتف�ع�  ميثل  م�  ن�سطة،  ح�لة 
ح�لة ن�سطة مق�رنة مع يوم اأم�س واأكد 
امل�س�بني  بني  وف�ة   93 ر�سد  التقرير 

خالل  رو�سي�  يف  »كوفيد-19«  مبر�س 
 104 مق�بل  امل��سية،  الـ24  ال�س�ع�ت 
اأم�س، م� يرفع ح�سيلة �سح�ي�  وفي�ت 
اجل�ئحة يف البالد اإىل 9166 ح�لة وف�ة. 
وتعود 782 من الإ�س�ب�ت اجلديدة و23 
من الوفي�ت اإىل الع��سمة مو�سكو التي 
تت�سدر ق�ئمة املن�طق الرو�سية الأكرث 
ت�رسرا ب�لوب�ء بـ220853 اإ�س�بة موؤكدة 
وف�ة.   ح�لة   3761 منه�  بـ«كوفيد-19«، 
وت�سجل يف الفرتة الأخرية ا�ستقرارا يف 
احل�سيلة اليومية. ومت�ثل 4343 مري�س� 
الفريو�س  من  الت�م  لل�سف�ء  رو�سي�  يف 
اإجم�يل  لي�سل  اأم�س،  يوم  منذ  الت�جي 

عدد املتع�فني اإىل 403430 �سخ�س�.
 19.3 الآن  حتى  رو�سي�  يف  واأجري 
مليون فح�س طبي لت�سخي�س الإ�س�ب�ت 

بـ«كوفيد-19«.

لبنان

االأمن يحقق يف انفجار وقع 
قرب موكب احلريري

قوات  اإن  احلريري  �سعد  مكتب  ق�ل 
وقع  انفج�ر  يف  حتقق  اللبن�نية  الأمن 
قبل 11 يوًم� قرب موكب رئي�س الوزراء 
احلريري  مكتب  وق�ل  ال�س�بق  اللبن�ين 
اأي  عن  ي�سفر  مل  الذي  احل�دث،  اإن 
�سهل  يف  جولة  خالل  وقع  اإ�س�ب�ت، 
حينه�  عنه  الإعالن  يتم  ومل  البق�ع 
الت�سنج  ظل  يف  ا�ستغالل  لأي  »منع� 

ال�س�ئد«، بح�سب »رويرتز«.
مل  املوكب  اأن  »مب�  بي�ن:  يف  واأ�س�ف 
قراره  ك�ن  اعتداء...  لأي  يتعر�س 
وانتظ�ر  الأمر  على  التكتم  )احلريري( 
الأمنية  الأجهزة  حتقيق�ت  نت�ئج 
تلفزيون  حمطة  املخت�سة«وق�لت 
يف  ل�سعوديني  اململوكة  »احلدث« 

مت  اإنه  الأحد  يوم  احل�دث  عن  تقرير 
بعد  على  �س�روخ  بق�ي�  على  العثور 
الذي �سلكه  نحو 500 مرت من الطريق 
موكب احلريري املوؤلف من 30 �سي�رة 

واملجهز ب�أنظمة ت�سوي�س.
ال�سني  ال�سي��سي  احلريري،  وا�ستق�ل 
اأكتوبر يف مواجهة  لبن�ن، يف  الب�رز يف 
النخبة  على  ح��سدة  احتج�ج�ت 
احلني،  ذلك  ومنذ  الط�ئفية.  احل�كمة 
اأزمة  اأ�سواأ  خ�سم  يف  البالد  تعي�س 
اقت�س�دية و�سي��سية منذ حربه� الأهلية 
و1990.   1975 بني  رح�ه�  دارت  التي 
 � وقتل والده رفيق احلريري، وهو اأي�سً
الع�م  انفج�ر  يف  اأ�سبق،  وزراء  رئي�س 

.2005

الناطق با�ضم حركة املقاومة االإ�ضالمية »حما�س« عبد اللطيف القانوع

االإفراج عن حمرري وفاء االأحرار �سرط الأي �سفقة جديدة
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حكيم مالك

روؤى خمتلفة حول الإيقاع 
ال�شعري 

ويوؤكد الدكتور عبد احلميد بوفا�س 
جهد  ثمرة  هو  الكتاب  هذا  اأن 
اال�ساتذة  وطلبة  من  جمموعة 
روؤى  لهم  كانت  الذين  الدكتوراه 
 ، ال�سعري  االإيقاع  حول  خمتلفة 
من خالل بع�س النماذج ال�سعرية 
التاأ�سي�س  حتاول  التي  التعليمية 
النظرية  يف  مفاهيم  جلملة 
اإن  ،وعليه  العربية  االإيقاعية 
اإال  بفعل  تتحقق  احلداثة  ال 
من  متكن  للرتاث  واعية  درا�سة 
على  قدرته  مدى  واإبراز  فهمه 
ثم  ومن  احلا�رض،  ا�ستيعاب 
ميكن تقدمي تف�سري جديد مكمل 
حتوالت  ي�سهد  مل  لفكر �سابق 

وطي  الكون  نوامي�س  اأفرزتها 
للبيئة  اجلديد  التف�سري  دفتي 
ت�ستح�رض  ال�سعر  يف  االيقاعية 
يف  الرتاثية  والتحوالت  الروؤى 
الك�سف  عملية  لتتحقق  الوجدان 
ت�سيري  يف  الفكر  فراغات  عن 
وتتحقق   ، االإيقاعية  الظاهرات 
املجال  لتفتح  اأي�سا،  املقارنة 

حلداثات اأخرى   .
 

طرح ت�شاوؤلت التجديد
 

وماميكن قوله اأن تلك الت�ساوؤالت 
التجديد  لواء  حتت  انطوت  التي 
اأو غريها  التب�سيط  اأو  التغيري  اأو 
اتخذت  قد  ال�سعارات،  من 
منطية  من  خمتلفة،  مربرات 
اأو علم  العرو�سية اخلليلية  البيئة 
املو�سيقية  ورتابتها  البنية  تلك 
االإبداع  عملية  من  حتد  واإنها 

العربية  الذائقة  اأن  يدعون  اأو 
اجلديدة �سارت جتمع اإىل التنوع 
والتلوين يف الوزن وال�سكل، اأو اأن 
البنية العرو�سية القدمية مل ت�رض 
وتف�سري  ا�ستيعاب  على  قادرة 
من  وغريها  جديدة،  معطيات 
ح�سب  اأ�ساءت  التي  املربرات 
بوفا�س  احلميد  عبد  الدكتور 
العرو�س  علم  واإىل  »اخلليل«  اإىل 

العربي اأكرث مما اأفادته.
 

تداخل الظاهرات الإيقاعية 
واملو�شيقى

 
هذا  يف  بوفا�س  اأ�سار  كما 
من  جملة  اإىل  اجلديد  االإ�سدار 
الظاهرات  كتداخل  الق�سايا 
االإيقاعية واملو�سيقى، مما جعل 
االإيقاعية«  »التظاهرات  من  
الظاهرات   اأنها  على  تف�رض 

اأوجب  مما  نف�سها،  املو�سيقية 
اأي�سا  كان  واإذا  بينهما،  التفريق 
االإيقاعية  الظاهرات  ارتباط 
بالعرو�س، جعل بع�س الدار�سني 
فاإن  مو�سحا  بينهما،  ي�ساوي 
كان  واإن  ذلك  عن  خمتلف  االأمر 
االإيقاع  بني  عالقة  وجود  من 
واالإن�ساد ال�سعري، فهذا من باب 
العملية  تلك  اأهمية  اإىل  االإ�سارة 
اإيقاعيا ومظهرا  تلوينا  تعد  التي 
الظاهرات  تداخل  مظاهر  من 
االإيقاع  وبالتايل  االإيقاعية، 
والبالغة  العرو�س  �سمن  يتحقق 
ال�رضفية  والبنى  النحوية  والبنى 
فوق  البنى  وكذا  ال�سوتية  والبنى 
اإن  القول  الميكن  ولكن  تركيبية، 
هي  ال�سابقة  العنا�رض  من  كال 
درا�سة  اأن  كما  عينه،  االإيقاع 
االإيقاع جتمع بني عنا�رض العملية 
من  كال  اأن  مبعنى  التوا�سلية، 

املبدع والن�س واملتلقي عنا�رض 
يف فهم الظاهرات االإيقاعية.

للن�رض  خيال  موؤ�س�سة  اأن  كما 
كل  بطباعة  خمت�سة  والرتجمة، 

خدمات  تقدم  الكتاب،  اأنواع 
الرتجمة،  التحرير،  جمال  يف 
اللغوي،اال�ست�سارات  التدقيق 

الفنية واالإبداعي.

 عن دار خيال للن�شر والرتجمة ومن اإ�شراف الدكتور عبد احلميد بوفا�س

�صدور "اإ�صكالية الإيقاع يف الق�صيدة العربية احلديثة واملعا�صر"
�شدر حديثا عن دار خيال للن�شر والرتجمة  كتاب »  اإ�شكالية الإيقاع يف الق�شيدة العربية 

احلديثة واملعا�شرة من اإ�شراف وجمع الدكتور عبد احلميد بوفا�س  لأ�شغال  الندوة الوطنية 26 
فيفري 2020 التي نظمتها جامعة عبد احلفيظ بو�شوف ، ميلة  معهد الآداب  واللغات ،و يجمع 
هذا املوؤلف  مداخالت واأعمال 24 اأكادمييا قاربوا مو�شوع الإيقاع يف الق�شيدة العربية، كّل من 

زاويته ،وبالتايل فهذا الإ�شدار اجلديد  موجه للباحثني والطلبة وكل املهتمني.

بقلم:الأ�شتاذة كنزة دومي  
اأخ�شائية نف�شانية وم�شرفة 
عن جمعية توا�شل لأطفال 

التوحد بريكة

ترك تف�سي فريو�س كورونا، اآثاراً 
نف�سية بالغة ال�سعوبة، على الكبار 
وال�سغار، ب�سبب حالة الذعر التي 
تقت�رض  مل  اإذ   ، العامل  اأ�سابت 
على  العاملية  اجلائحة  اأ�رضار 
االآثار اجل�سدية املتمثلة باأعرا�س 
املر�س املعروفة، بل توؤثر اأي�ساً 
على احلالة النف�سية للفرد ب�سبب 
اخلاطئة  والت�رضفات  ال�سلوكيات 
التعامل  يف  الكثريين  قبل  من 
ال�سحي  فاحلجر  الوباء،  مع 
مليار  من  اأكرث  على  املفرو�س 
�سخ�س حول العامل ب�سبب جائحة 
اأمرا �سهال  لي�س  فريو�س كورونا، 
اأنه  اإذ  به،  ي�ستهان  مو�سوعا  وال 
اإجراء ا�ستثنائي وغري م�سبوق يقيد 
احلريات الفردية ، وهو ما يت�سبب 
يف الكثري من احلاالت باآثار نف�سية 
وخيمة، تقت�سي املتابعة والعالج 
لدى املخت�سني. » فالقلق والتوتر 
»التاأثريات  اأبرز  من  واالنفعال« 
النف�سية« التي تنت�رض يف مثل هذه 
احلاالت واإن الذين هم يف و�سعية 
من  »اأكرث  معر�سون  ه�سة  نف�سية 
امل�ساكل  بهذه  لالإ�سابة  غريهم 

النف�سية«.
لالأطفال  النف�سية  احلالة  اإن 
ب�سبب  �سلبياً  تتاأثر  اأن  ميكن 
فهناك   « املنت�رضة  االأمرا�س 

عوامل مهمة تو�سح اإىل اأي مدى 
ب�سبب  الطفل  نف�سية  �ستتاأثر 
املر�س منها عمر الطفل وحالته 
العاطفية واملزاجية وقدرته على 
اإىل  اإ�سافة  حوله  من  مع  التكيف 
ومدى   ، �سدته  و  املر�س  نوعية 
واحلياة  االأن�سطة  على  تاأثريه 
االأبوين  وموقف  للطفل،  اليومية 
وت�رضفهم  بالطفل  واملحيطني 
اأن  ثبت  فقد  املر�س«.  جتاه 
تنت�رض  التي  املعدية  االأمرا�س 
الآخر،  اإن�سان  من  وتنتقل  ب�رضعة 
وتت�سبب يف م�ساكل نف�سية كالقلق 
غريهم،  من  اأكرث  االأطفال  لدى 
الطفل  يتكون يف ذهن  اأن  وميكن 
قلق من اأنه �سي�ساب باملر�س هو 
عاتق  على  يقع  وهنا  حوله.  ومن 
تخفيف  يف  مهم  دور  الوالدين 
اإىل  قلق الطفل«، وجتدر االإ�سارة 
ظل  يف  ال�سحي  احلجر  تاأثري  اأن 
تفاقم انت�سار فريو�س كورونا على 
واحداً  لي�س  العاديني  االأطفال 
يختلف  بل  االأطفال  جميع  على 
وحالته  الطفل  عمر  بح�سب 
والديه  فعل  وردود  املزاجية 
بتاأثري  بالك  فما  به.  واملحيطني 
على  وال�سحي  املنزيل  احلجر 
االأطفال غري العاديني »كاالأطفال 

ذوي ا�سطراب طيف التوحد«.
التوحد  طيف  ا�سطراب  ي�سري 
 Autism spectrum«
ملجموعة   »disorder-ASD
من اال�سطرابات الع�سبية املعقدة 
التي تَّت�ِسُم باأمناط متكررة ومميزة 

يف  و�سعوبات  ال�سلوك،  من 
االجتماعي،  والتفاعل  التوا�سل 
غالبًا ما تكون االأعرا�س موجودة 
الطفولة املبكرة وتوؤثر على  منذ 

االأداء اليومي.

اأطفال التوحد والتحديات 
التي يواجهونها يف فرتة 

احلجر ال�شحي:

 « النف�سانية  االأخ�سائية  حددت 
كنزة دومي »  حتديات عديدة قد 
تواجه املخت�سني و االأولياء على 
حد �سواء يف التعامل مع االأطفال 
 ، ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل 
هذه االأخرية التي قررتها الدولة 
باقي دول  اجلزائرية على غرار 
كاإجراء احرتازي ووقائي  العامل 
للحد من انت�سار فريو�س كورونا 
امل�ستجد »كوفيد 19«، ومن اأبرز 
الفرتة  هذه  يف  التحديات  هذه 

االأعرا�س  من  عديد  ظهور  هي 
الغ�سب  كثورات  االأطفال  على 
املتجه  والعدوانية   ، امل�ستمرة 
و  االخرين  نحو  اأو  الذات  نحو 
ميكن  ال  التي  املزاج  تقلبات 
لالأ�رض احتواءها، و ما يزيد من 
املراكز  اأن  هو  الو�سع  �سعوبة 
بالتكفل   تعنى  التي  اجلمعيات  و 
بهذه الفئة من االأطفال غري قادرة 
اجلل�سات  وتقدمي  اإعطاء  على 
العالجية خا�سة جل�سات النطق 
ال�سلوك  تعديل  جل�سات  و 
احرتازي  كاإجراء  غلقها  ب�سبب 
التفاعل  على  تعتمد  اأنها  ذلك 
املبا�رض بني الطفل و املخت�س 
فاأن  ذلك  اإىل  اأ�سف   ، النف�سي 
احلجر ال�سحي يوؤثر على �سعف 
للطفل  االجتماعية  التفاعالت 
ب�سبب عدم توافر اأن�سطة خا�سة 
االجتماعية،  املهارات  بتنمية  

جمربة  نف�سها  االأم  جتد  كما  
ل�سغل كل الفراغ احلا�سل نتيجة 
تعطيل تلك املراكز و اجلمعيات 
اأمام  نف�سها  وجتد   ، العمل  عن 
مواجهة رغبة الطفل يف الذهاب 
ي�سعب  ما  اجلمعية  اأو  للمركز 
تلقينه وعدم تطبيقه  من عملية 

للدرو�س يف املنزل .
اأدى تف�سي فريو�س كورونا  فقد 
بُنيت  التي  الركائز  تغيري  اإىل 
احلديثة،  املجتمعات  عليها 
عن  االأطفال  انقطاع  ومنها 
تُعد  اإذ   ، بهم  التكفل  عميلة 
هذا  جراء  االجتماعية  العزلة 
الو�سائل  وانعدام  االنقطاع 
عن  الدرا�سة  ملوا�سلة  التقنية 
من  االأطفال،  بع�س  لدى  بعد 
االإ�سكاليات التي يثريها �سيناريو 

احلجر ال�سحي احلايل.

ن�شائح للتعامل مع »اأطفال 
التوحد« ملواجهة احلجر 

ال�شحي

ر�سم  كورونا  فريو�س  انت�سار  اإن 
حقيقية  دراما  معامل  وبو�سوح 
ناحية  فمن  عديدة  اأوجه  لها 
املدّمرة  واآثاره  نف�سه  املر�س 
متعددة  جوانب  م�ست  التي 
اأخرى  ناحية  ومن  حياتنا،  من 
عائلة،  لكل  ال�سخ�سية  التجارب 
يخبئه  ما  ب�ساأن  للقلق  اإ�سافة 
ال�سلبية  االآثار  هذه  امل�ستقبل، 
ال�سحي   احلجر  عن  املرتتبة 
اإىل  االأطفال  ذهاب  عدم  منها 

املراكز اأو اجلمعيات ، اأو اخلروج 
من املنازل للعب ولق�ساء اأوقات 
اأو  امللل  جمرد  تتجاوز  ممتعة  
اإذ  التوا�سل االجتماعي،  فقدان 
قد يعاين اأي طفل من اآثار �سلبية 
االإدراكية  قدراته  على  وخيمة 
واملعرفية وعلى م�ساعره ، ومبا 
األزمت  قد  الراهنة  الظروف  اأن 
مبجموعة  التوحد  اأطفال  اأ�رض 
من املتغريات، اأثرت على حياتهم 
منها  اال�ستفادة  اليومية، فوجب 
قدر االإمكان، حتى ال توؤثر على 
الربنامج التاأهيلي املعد م�سبقا 
من  فبالرغم  التوحد،  لطفل 
قد  اال�ستثنائي  الو�سع  هذا  اأن 
للكثري  نف�سية  م�ساكل  يف  ت�سبب 
من االأ�رض و�سعب احلياة اليومية 
عليهم، ولكن عندما يتعلق االأمر 
اأحد  يعاين  التي  بالعائالت 
طيف   ا�سطراب  من  اأفرادها 
اأكرث  االأمر  يكون  فقد  التوحد، 
هذه  خل�سائ�س  نظًرا  �سعوبة، 

احلالة،
عناية  التوحد  طفل  فيحتاج 
من  كثري  يف  تختلف  خا�سة 
الطفل  يحتاجه  عما  النواحي 
الروتني  يُعترب  حيث   ، العادي 
و  التوحد  لطفل  اأ�سا�سيا  اأمرا 
تعترب االأن�سطة الروتينية اأكرث ما 
ي�ساعد االأ�سخا�س الذين يعانون 
من ا�سطراب طيف التوحد، على 
ومنحهم  اليومية  حياتهم  تنظيم 

االأمان الذي يحتاجونه.

اأمهات اأطفال طيف التوحد 
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القاهرةر�سالة
لفهم دقيق ووعي �شامل

كورونا....حديثال�ساعة�سنيوجيم
بالطبع ل فقد تزايدت ن�شبة الإ�شابة بكورونا ب�شكل كبري يف الفئات الأ�شغر 
عمرا مما يجعل فر�ص الإ�شابة بكورونا لدي اجلميع مت�شاوية ومل يعد الأمر 

قا�شرا على الفئات العمرية الأعلى من اخلام�شة وال�شتني من العمر. 

د. حممد فتحي عبد العال /
رئي�ص ق�شم اجلودة بالهيئة 
العامة للتاأمني ال�شحي فرع 

ال�شرقية �شابقا
جمهورية م�شر العربية

-4هل الأ�شربين هو العالج الناجع 
ملر�شى كورونا؟

ال�صحة  منظمة  نفت   فقد  ال  االإجابة 
العاملية �صحة ما تردد ب�صاأن اإمكانية عالج 
مر�صى “كوفيد -19” بكل ب�صاطة من خالل 

م�صادات التجلط مثل االأ�صربين.
يف  دموية  جلطات  وجود  لُوِحَظ  وانه   
الرئوي  بااللتهاب  املر�صى  بع�ض  رئتي 
�صّيما بني  19، ال  كوفيد  الناجم عن مر�ض 
القرار  �صديد”.ويرتك  مبر�ض  امل�صابني 
يف هذه احلاالت لالأطباء لتقرير ما يلزم يف 

هذه احلاالت.
فيما  امل�شتجدات  اأخر  هي  -5ما 

يتعلق بعالجات كورونا؟ 

اأ�صبحت  العامل  يف  كورونا  وباء  تف�صي  مع 
العاملية  االأدوية  و�رشكات  البحثية  املراكز 
ي�صع  عالج  اأجل  من  الزمن  مع  �صباق  يف 
حدا لهذا الوباء القاتل وينقذ ماليني الب�رش 
حول العامل وقد تركزت االأبحاث يف الفرتة 
اأ�صبحت  االأدوية  من  اأربعة  حول  االأخرية 

حديث العامل :
كلوروكني...  -1الهيدروك�شي 

دواء ترامب :

التجارب  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأوقفت 
ال�رشيرية اخلا�صة با�صتخدام دواء املالريا 
لتقييم  وذلك  موؤقتا  كلوروكني  الهيدرك�صي 
مدى �صالمة ا�صتخدامه حيث اثبتت بع�ض 

لدى  الوفيات  معدل  ارتفاع  الدرا�صات 
املجموعات التي تلقت العالج بالهيدرك�صي 
باملقارنة   ‰18 بن�صبة  كلوروكني 
باملجموعة التي مل تعالج با�صتخدامه ‰9 
ف�صال عن درا�صات اأخرى ت�صكك يف جدواه 

لعالج حاالت فريو�ض كورونا
الهيدروك�صي  ا�صتخدام  بداية  وكانت 
كورونا  فريو�ض  تف�صي  بداية  مع  كلوروكني 
منذ �صهور واعالن ال�صني وفرن�صا لفاعليته 
له   ترامب  االأمريكي  الرئي�ض  حتم�ض  و 
للوقاية من  ب�صكل �صخ�صي  له  وا�صتخدامه 
كورونا! لي�صبح عقار  الهيدروك�صي كلوروكني 
واملعروف جتاريا بالبالكنيل حديث ال�صاعة 
حتى االآن وتثار حوله كل هذه ال�صجة التي 
ال�صتخدامه  ومعار�ض  موؤيد  بني  تتوقف  ال 
... فما هو هذا العقار وما هي اآليات عمله 

وفيما ي�صتخدم؟
عام  العقار  هذا  ال�صتخدام  البداية  كانت 
الربداء  مر�ض  من  والعالج  للوقاية   1955
الذاتية  املناعة  اأمرا�ض  ويف  املالريا  او 
املفا�صل  والتهاب  احلمراء  الذئبة  مثل 

الروماتويدي طويل املدى.

الهيدروك�شي  عمل  اآلية 
كلوروكني

االآلية التي يعمل بها الهيدروك�صي كلوروكني 
لي�صت معلومه بال�صكل الكامل ولكن نظريا 
يف  املغلفة  الفريو�صات  دخول  يتطلب 
اخلاليا اندماج الغ�صاء املحيط بالفريو�ض 
باإطالق  لل�صماح  امل�صابة  اخللية  مع غ�صاء 
ويف  ال�صيتوبالزم.  يف  الفريو�صي  اجلينوم 
يرتبط  فالفريو�ض   19-COVID حالة 
مب�صتقبالت لالإنزمي املحول لالأجنيوتن�صني 
يدخل  ثم  �صطح اخلاليا  )ACE2( على   2
حيث  املر�صية  رحلته  مكمال  اخللية 

ال�صتن�صاخ  م�صنع  لتكون  اخللية  ي�صتغل 
 . الفريو�صي  الرنا  من  حمتواه  وم�صاعفة 
خطوة اندماج االأغ�صية الفريو�صية واخللوية 
الهيدروجيني  االأ�ض  خف�ض  اإىل  حتتاج 
للخلية  اللي�صو�صوم  فجوة  يف  احلم�صي 
رفع  هي  كلوروكني  الهيدروك�صي  ومهمة 
االأ�ض الهيدروجيني وبالتايل مينع االندماج 
من  يثبط  كما  للخلية.  الفريو�ض  ودخول 
اإنتاج وحترر ال�صيتوكينات ال�صارة باخلاليا. 

يتناول  اأن  �شخ�ص  لأي  ميكن  هل 
هذا العقار من تلقاء نف�شه ؟ 

بالطبع ال فالزال الدواء قيد التجريب حتى 
ال�صارة  اجلانبية  اأعرا�صه  اإىل  اإ�صافة  االآن 
ومن  منه  االآمنة  اجلرعات  حالة جتاوز  يف 
والقراءة  الروؤية  �صعوبات  االأعرا�ض  هذه 
باجلرعة  املرتبط  العني  �صبكية  اعتالل  و 
لذلك  ا�صتخدامه  عن  التوقف  بعد  حتى 
مع  دوري  ب�صكل  العينني  فح�ض  ينبغي 
ا�صتخدامه  وكذلك تغري ت�صبغ العني وفرط 
ت�صبغ اجللد والطفح اجللدي والدوار وفقر 
واالكتئاب    والكوابي�ض  ال�صباب  وحب  الدم  
اإ�صافة اإىل عدم االنتظام يف �رشبات القلب 
كما يقلل موؤقتا من عدد خاليا الدم البي�صاء 
مما يزيد من فر�صة االإ�صابة بالعدوى كما  
قد يوؤدي اإىل انخفا�ض ن�صبة ال�صكر يف الدم 
عند تناوله مع بع�ض االأدوية كما يزيد من 
والربفرييا.  ال�صدفية  من  كل  حالة  �صوء 
لذلك ينبغي زيادة الوعي لدى النا�ض بعدم 
تنتوي  ال  التي  الدول  يف  وذلك  ا�صتخدامه 
اإ�رشاف  حتت  اال  بروتوكالتها  من  حذفه 
يوؤدي  ال  حتى  بامل�صت�صفيات    كامل  طبي 

اإىل اأ�رشار ج�صيمة.

 -2اأفيجان الدواء الواعد
 

وبات  املظلم  النفق  نهاية  يف  نحن  هل 
التوقعات  مع  و�صيكا  الظالم   انق�صاع 
امل�صاد  الياباين  العقار  ب�صاأن  االيجابية 
 )favipiravir )فافيبريافري  للفريو�صات 

 .)Avigan واملعروف جتاريا ب)اأفيجان
العقار  هذا  لتجربة  االأوىل  املحطة  كانت 
على  ووافقت  ال�صني   يف  كوفيد-19  على 
حيث  ال�رشيرية  التجارب  يف  ا�صتخدامه 
مر�صى  نتائج  حتول  يف  جناحا  اأحدث 
كورونا من اإيجابي ل�صلبي يف غ�صون اأربعة 
اأيام وبح�صب الدرا�صة التي اأجريت عليه يف 
 medrxiv ووهان ال�صينية ون�رشت مبجلة
الياباين  العقار  جناح  ت�صمنت  فقد  العلمية 
يف تخفيف اأعرا�ض مر�صى كورونا يف فرتة 
وجيزة : احلمى يف 2.5 يوما  وال�صعال يف 

غ�صون 4.6 يوما. 

هي  وما  العقار  هذا  يعمل  كيف 
اأعرا�شه اجلانبية؟

 )Favipiravir )فافيبريافري   يعمل 
الرنا  بلمرة  انزمي  منع  على  انتقائي  ب�صكل 
 viral RNA dependent( الفريو�صي 
امل�صا�ض  دون   )  RNA polymerase
باخلاليا الب�رشية.. ويذهب البع�ض اإىل قدرة 
favipiravir- املف�صفر)  الفافيبريافري 
على  الن�صطة—  �صورته  —وهي    )RTP
اإحداث طفرة  عن طريق اندماجه باخلطاأ 
املن�صوخ  ال�رشيط  يف  نيكلوتيده  باعتباره 
دمج  مينع  مما  الفريو�صي  املحتوى  من 
النيوكليوتيدات وبالتايل تعطل ت�صاعف الرنا 

الفريو�صي.
يوجد  فال  اجلانبية  االآثار  يخ�ض  فيما  اأما  
معلومات كثرية يف هذا ال�صدد بحكم حداثة 
اأثناء  متاما  ا�صتخدامه  يحظر  ولكن  الدواء 
االأجنة  على  ت�صوهات  الإحداثه  احلمل 
على  اأجريت  التي  الدرا�صات  بع�ض  بح�صب 
احليوانات كما اأنه قد ي�صبب اأعرا�صا طفيفة 
مثل ارتفاع حم�ض اليوريك يف الدم واالإ�صهال 

وارتفاع انزميات الكبد.
الغريب ان اليابان اقت�رشت على االحتفاظ 
ال�صيدليات  يف  توزيعه  دون  افيجان  بعقار 
االأول  اإنتاجه  منذ  وذلك  وامل�صت�صفيات 
قيودا  وو�صعت  لالنفلونزا  كعقار   2014 عام 
يف  اخريا  خيارا  ليكون  ا�صتخدامه  حول 
حاالت تف�صي العدوى ال�صديدة والتي تعجز 
كان  ورمبا  لها  الت�صدي  يف  االأخرى  االأدوية 
جانبية  اأعرا�ض  من  للخ�صية  راجعا  ذلك 
االأبحاث  كفاية  عدم  اإىل  اإ�صافة  حمتملة 
حوله  وقد ا�صتخدم العقار يف غرب اأفريقيا  
ملكافحة فريو�ض اإيبوال لكن فاعليته مل تكن 
�رشيرية  جتربة  ففي  املن�صود  القدر  على 
فريو�ض  مر�ض  �صد  فاعليته   من  للتحقق 
دي�صمرب  خالل  غينيا،  غويكيدو،  يف  اإيبوال 
يف  ا  انخفا�صً االأولية  النتائج  اأظهرت   2014
معدل الوفيات يف املر�صى الذين يعانون من 
م�صتويات منخف�صة اإىل معتدلة من فريو�ض 
التاأثري  من  الدواء  ولكن خال  الدم  اإيبوال يف 
م�صتويات  من  يعانون  الذين  املر�صى  على 
عر�صة  االأكرث  وهم  الفريو�ض   من  عالية 

خلطر الوفاة..

كما اأبدى )فافيبريافري( فاعلية حمدودة �صد 
فريو�ض زيكا يف الدرا�صات على احليوانات.  
ومع اعالن  اليابان على ل�صان وزير خارجيتها 
) تو�صيميت�صو موتيجي( تقدمي عقار اأفيجان  
اإىل ع�رشين  دولة حول العامل  لتو�صيع نطاق 
االأبحاث ال�رشيرية لعالج مر�صى كوفيد-19 
وهي  منه  عينات  على  م�رش  ح�صلت  وقد 
اأننا  نعي  اأن  ينبغي  وبالتايل  ت�صنيعه  ب�صدد 
واأننا باملوافقة على  ب�صدد عالجا جتريبيا 
ا�صتخدامه ال يعني اأن العالج �صيكون اآمن اأو 
اآثار جانبية  فقد تكون هناك  فعال ‰100 
متوقعة   غري  و  �صيئة  فعل  وردات  متوقعه 
لهذه التجارب ال�رشيرية  وقد  تكون التجارب 
ال�رشيرية فعالة كما هو متوقع وخمطط لها 
الفرتة  كانت  ولرمبا  كذلك  تكون  ال  وقد 

املقبلة حمددة وحا�صمة يف هذا ال�صدد.

القادم  -3الرميدي�شفري...الرهان 

االأمريكية  والدواء  الغذاء  منظمة  وافقت 
الرميدي�صفري  ا�صتخدام  علي    FDA
وهي  الطوارئ  حاالت  يف  كورونا   ملر�صى 
من  املر�صى  فيها  يعاين  التي  احلاالت 
او  الدم  يف  االأك�صجني  م�صتويات  انخفا�ض 

بحاجة جلهاز التنف�ض ال�صناعي.
الفريو�صات  م�صادات  من  والرميدي�صيفري 
قدرة  يعرقل  مما  النوكليوتييدات  نظرية 
على  الرنا  من  املحتوى  ذو  الفريو�ض 
طريق  عن  وي�صتخدم  والتكاثر  اال�صتن�صاخ 

احلقن بالوريد.
فريو�ض  مع  ال�صابق  يف  العالج  ف�صل  وقد 
�صار�ض  �صد  فاعلية  اأثبت  انه   اال  ايبوال 
ال�رشق  ملتالزمة  امل�صبب  كورونا  وفريو�ض 

االأو�صط التنف�صية 
اإحداث  العالج اجلديد على  قدرة  تزال  وال 
من  الرغم  على  امل�صتجد  كورونا  مع  نتائج 
فقد  �صك  حمل  االأخرية  املوافقة  هذه 
لالأمرا�ض  االأمريكي  الوطني  املعهد  اعترب 
املعدية ان نتائجة متوا�صعة على الرغم من 
اأن التجارب ال�صينية مع هذا  اإيجابيتها كما 

العقار يف البداية اأثبتت ف�صله.
ومن االأعرا�ض اجلانبية له: زيادة م�صتويات 
الدم  �صغط  وانخفا�ض  الكبد  اإنزميات 

والغثيان والقئ والتعرق والرع�صة.
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�إىل غاية 15 جويلية

متديد اآجال اقتناء 
ق�سيمة ال�سيارات 

عبد  بن  �أمين  �ملالية  وزير  �أعلن  �جلز�ئر- 
�لرحمان �أم�س �الثنني عن متديد �آجال �قتناء 
ق�سيمة �ل�سيار�ت �إىل غاية 15 جويلية �ملقبل 
در��سي حول  يوم  �لوزير على هام�س  و�أو�سح 
�الأمناء  مب�ساركة  �مليز�نية"  ��سالح  "جت�سيد 
مب�سوؤويل  مرفوقني  �لوزر�ء  ملختلف  �لعامني 
�ملالية لديهم عن متديد �أجال �قتناء ق�سيمة 
جو�ن   30 يف  �سابقا  �ملحددة  �ل�سيار�ت 

"بخم�س ع�رشة )15( يوما".

باتنة

 10 جرحى يف 
حادثي مرور 

خلف حادثا مرور منف�سلني وقعا خالل �ل 72 
 88 رقم  �لوطني  �لطريق  على  �الأخرية  �ساعة 
�لر�بط بني واليتي باتنة وخن�سلة 10 جرحى, 
باالإعالم  �ملكلف  �الثنني  �أم�س  �أكده  ح�سبما 
مبديرية �حلماية �ملدنية حمليا �ملالزم زهري 
"��سطد�ما  باأن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح  نكاع, 
و�أخرى  �سياحية  مركبات  ثالث  بني  عنيفا 
تيمقاد  بلدية  باإقليم  �ملحور  هذ�  على  نفعية 
�أ�سخا�س   6 �إ�سابة  �الأحد  �أم�س  م�ساء  خلف 
بجروح  �سنة  و37   4 بني  �أعمارهم  ترت�وح 
�ملكان  بعني  �إ�سعافهم  مت  �خلطورة  متفاوتة 
من طرف عنا�رش �حلماية �ملدنية قبل نقلهم 

�إىل �لعيادة متعددة �خلدمات باملدينة".

وفاة اأول م�ؤ�س�س 
لبنك اإ�سالمي

بنك  �أول  وموؤ�س�س  �الأعمال  رجل  تويف 
�الإعمار  جمل�س  ورئي�س  �لعامل,  يف  �إ�سالمي 
يف دبي �سابقا, �سعيد �أحمد نا�رش لوتاه, �أم�س 
بن  حممد  وو�سف  عاما   97 �سن  عن  �الأحد, 
جمل�س  رئي�س  �الإمار�ت,  رئي�س  نائب  ر��سد, 
�لع�سامي  بالتاجر  لوتاه  دبي,  حاكم  �لوزر�ء, 
وقال  دبي  �قت�ساد  على  ب�سماته  ترك  �لذي 
بن ر��سد ناعيا لوتاه يف تغريدة على �سفحته 
يف موقع �لتو��سل �الجتماعي "تويرت": "حط 
�آل  �أحمد  �سعيد  �حلاج  �ليوم  ربه  عند  رحاله 
لوتاه, �لذي �أن�ساأ �أول بنك �إ�سالمي يف �لعامل, 
�قت�ساد  يف  ب�سماته  له  ع�سامياً  تاجر�ً  وكان 
"له يد طوىل يف �خلري.. وهو �أب  دبي"وتابع: 
ر�جحا  فيه عقال  عرفت  �الأيتام..  من  للكثري 
عملك,  وتقبل  �هلل,  رحمك  و�سكينة..  وحكمة 

و�ألهم �أهلك �ل�سرب و�ل�سلو�ن".

رو�سيا جاهزة لت�سدير 
لقاح ك�رونا

�أعربت رو�سيا عن ��ستعد�دها لتوريد �الأدوية 
�سد "كوفيد – 19" و�أجهزة ت�سخي�سه و�للقاح 
�سده �إىل �سوق �الأدوية �لعاملية �أعلن ذلك وزير 
�ل�سحة �لرو�سي, ميخائيل مور��سكو, يف قمة 
�سبيل  يف  �الحتاد  �ل�سامل,  �لعاملي  "�لهدف 

�مل�ستقبل" �لتي عقدت �الأحد 28 جو�ن.
و�أ�سار �لوزير �إىل �أن رو�سيا قدمت منذ �الأيام 
�الأوىل النت�سار وباء فريو�س كورونا دعما لدول 
للموؤ�س�سات  وكذلك  و�آ�سيا  و�أمريكا  �أوروبا 
�لدولية, مبا فيها منظمة "�سنغهاي"  للتعاون 
ومنظمة  �الأور��سي  �القت�سادي  و�الحتاد 

�ل�سحة �لعاملية.
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يطلق عليه ��سم )�إيه دي 5 �إن كوف(  

اأول ا�ستخدام للقاح م�ساد لك�رونا و ثب�ت اأمانه وفعاليته 

ع.غ /وكاالت

��ستخد�م  �أول  هي  و�خلطوة 
�أ�سهر  بعد  لكورونا,  م�ساد  للقاح 
من  �نطالقا  �ملر�س  �نت�سار  من 
�لعامل  �أنحاء  معظم  �إىل  �ل�سني 
��سم  عليه  يطلق  �لذي  و�للقاح 
من  و�حد  كوف(  �إن   5 دي  )�إيه 
�أ�سل 8 لقاحات تطورها �رشكات 
ح�سلت  �ل�سني,  يف  وباحثون 
على  لتجربتها  مو�فقة  على 
�لذي  �ملر�س  من  للوقاية  �لب�رش 
وقالت  كورونا  فريو�س  ي�سببه 
�الثنني,  بيولوجيك�س",  "كان�سينو 
�ملركزية  �لع�سكرية  �للجنة  �إن 
��ستخد�م  على  �سادقت  �ل�سينية 
جو�ن   25 يف  للقاح  �جلي�س 

تطوير  من  و�للقاح  �سنة,  ملدة 
للتكنولوجيا  �ل�رشكة ومعهد بكني 
�لعلوم  الأكادميية  �لتابع  �حليوية 
وقالت  �لع�سكرية.  �لطبية 
"يقت�رش  بيولوجيك�س":  "كان�سينو 

��ستخد�مه حاليا على �ال�ستخد�م 
تو�سيع  ميكن  وال  �لع�سكري 
على  �حل�سول  دون  ��ستخد�مه 
مو�فقة �إد�رة �لدعم �للوجي�ستي", 
يف �إ�سارة �إىل �الإد�رة �لتابعة للجنة 

و�فقت  �لتي  �ملركزية  �لع�سكرية 
على ��ستخد�م �للقاح.

�ملرحلتني  �إن  �ل�رشكة  وقالت 
�لتجارب  من  و�لثانية  �الأوىل 
�للقاح  �أن  �أظهرتا  �ل�رشيرية 
�الإ�سابة  منع  على  �لقدرة  لديه 
فريو�س  ي�سببها  �لتي  باالأمر��س 
ن�سف  بحياة  �أودت  �لتي  كورونا, 
�لعامل,  �أنحاء  يف  �سخ�س  مليون 
لكن ال ميكن �سمان جناحة جتاريا 
على  بعد  لقاح  �أي  يح�سل  ومل 
�لتجاري  لال�ستخد�م  �ملو�فقة 
عن  �لناجت  �ملر�س  من  للوقاية 
لكن  �مل�ستجد,  كورونا  فريو�س 
يوجد 12 لقاحا من �أكرث من 100 
يف �أنحاء �لعامل يتم �ختبارها على 

�لب�رش.

�أمن د�ئرة �أفلو باالأغو�ط 

ت�قيف 997 �سخ�سا خالف�ا احلجر
وز�رة �لثقافة

للرتاث خم�س�س  جديد  اإ�سدار  "جلدار"، 
من  �ملتو��سلة  �جلهود  �إطار  يف 
�الأغو�ط  والية  �أمن  م�سالح  قبل 
للوقاية من عدوى فريو�س كورونا, 
�فلو  د�ئرة  �أمن  م�سالح  قامت 
غاية  �إىل  �أفريل  �سهر  من  بد�ية 
عرب  �حلايل  جو�ن  �سهر  منت�سف 
توقيف  من  �الخت�سا�س  قطاع 
و  �إجر�ء�ت  )997( �سخ�س خالفو� 
تد�بري �لوقاية من فريو�س كورونا 
�ملتعلقة بـ )عدم �الإلتز�م باحلجر 
 120 خمالفة,  بـ667  �ل�سحي 
خمالف متعلقة بالتجمع الأكرث من 

�سخ�سني, 76 خمافة متعلقة بعدم 
عدم  و  �الأمان   مب�سافة  �اللتز�م 
�أين مت يف  �لو�قي(,  �لقناع  �رتد�ء 
�ملخالفني  �الأ�سخا�س  هوؤالء  حق 
�إتخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية, كما مت 
وحتويل  حجز  �لفرتة  نف�س  خالل 
در�جة  و  مركبة   )100( للمح�رش 
�إجر�ء�ت  �أ�سحابها  خالف  نارية 
خالل  �جلزئي  �ل�سحي  �حلجر 
 )1503( بـ  �لقيام  مع  �لفرتة,  نف�س 
�لتجارية  للمحالت  مر�قبة  عملية 

�ملتو�جدة مبدينة �فلو.

موؤخر�  �لثقافة  وز�رة  ن�رشت 
عنو�ن  حتت  جديد�  �إ�سد�ر� 
بالكامل  خم�س�س  "جلد�ر" 
وغري  �ملادي  �جلز�ئري  للرت�ث 
�الأول  �لعدد  تطرق  وقد  �ملادي 
�ملجلة  هذه  من  �سفحة(   120(
�إىل  ��سهر  ثالثة  كل  ت�سدر  �لتي 
ملف "ق�سور وح�سون �الأمري عبد 
م�ساهمات  �إىل  باالإ�سافة  �لقادر" 
حول  وجامعيني  خلرب�ء  �أخرى 
بفرندة  �جلنائزية  جلد�ر  �أثار 
�لطا�سيلي  حظرية  وكذ�  )تيارت( 

و�حللي  �مليز�بية  و�لزربية  ناجر 
�لوزير  يني. و�عترب  �لتقليدي الآث 
�لذي  جر�د,  �لعزيز  عبد  �الأول, 
وقع �فتتاحية هذ� �لعدد �أن �لرت�ث 
م�سيفا  للهوية",  حقيقي  "تعريف 
بحاجة  �جلز�ئري  �لرت�ث  �أن 
�أجل  من  و�لرتقية"  "�لتثمني  �إىل 
جذب �ال�ستثمار" كما �نه يتطلب, 
بني  "تن�سيقا  �الأول,  �لوزير  ح�سب 
قطاعات �لثقافة و�ل�سياحة ليكون 
عامل تنمية )...( وبديال �قت�ساديا 

د�ئما".

ح�سل �جلي�س �ل�سيني على �ل�سوء �الأخ�سر ال�ستخد�م لقاح م�ساد لفريو�س كورونا، طورته 
�سركة "كان�سينو بيولوجيك�س" مع وحدة �أبحاث ع�سكرية، بعدما �أثبتت �لتجارب �ل�سريرية �أنه 

�آمن وفعال �إىل حد ما.

مدرب بر�سلونة يعلق 

 اأزمة بني مي�سي 
وم�ساعد مدربه

ليونيل مي�سي,  بر�سلونة  �لتوتر بني قائد  �أثار 
مبار�ة  يف  �ملدرب,  م�ساعد  �سار�بيا,  و�إيدر 
عد�سات  �لتقطتها  �لتي  �الأخرية  فيغو  �سلتا 
بني  �لثقة  �أزمة  حول  �أ�سئلة  �لكامري�ت 
�لالعبني و�لكادر �لفني. ومتثل م�سهد �لتوتر 
ملي�سي,  تعليمات  توجيه  �سار�بيا  حاول  حني 
لكن �الأخري مل يعره �أي �هتمام, حيث جتاهله 
وتفوه بكلمات غري مفهومة, �أثارت ��ستغر�ب 
م�ساعد مدرب بر�سلونة وكان مدرب بر�سلونة 
�سيتني, قريبا من �مل�سهد, لكنه مل يتدخل يف 
�حلو�ر بني م�ساعده ومي�سي, و�كتفى مبر�قبة 
�لو�سع و�سئل �سيتني عن �الأمر, خالل �ملوؤمتر 
�ل�سحفي �خلا�س مببار�ة �أتلتيكو مدريد �لتي 
�ستقام �ليوم �لثالثاء �سمن مناف�سات �جلولة 
33 من �لدوري �الإ�سباين لكرة �لقدم, فاأجاب: 
�سخ�س  كل  تكون هناك خالفات,  ما  "د�ئما 
لديه طريقة مل�ساهدة �الأمور يف �حلياة, تكون 

هناك �أحيانا �ختالفات يف �الآر�ء".

''�مللحمة �حلمر�ء للمولودية'' 
عن من�سور�ت �لقد�س

كتاب عن النادي الذي 
قدم  نح� 23 �سهيدا

للمولودية  "كانت ذ�ت مرة �مللحمة �حلمر�ء 
يرثي  جديد  كتاب  عنو�ن  هو   ,"2010-1946
�ملكتبة �لريا�سية �جلز�ئرية, يعود من خالله 
موؤلفه, حل�سن بالحو�سني, �إىل تاريخ مولودية 
من  �آخر  �سكال  ن�ساأته  ترجمت  �لذي  وهر�ن 
�ال�ستعمار  �سد  �جلز�ئريني  معركة  �أ�سكال 
�لفرن�سي. تز�من �سدور �لكتاب, �لذي ن�رشته 
�ل74  �لذكرى  مع  وهر�ن,  يف  �لقد�س"  "د�ر 
مايو  منت�سف  يف  وهر�ن  مولودية  لتاأ�سي�س 
�رشع  قد  كان  موؤلفه  و�أن  علما  �ملن�رشم, 
�لنادي  تاريخ هذ�  كتابة  منذ فرتة يف حتدي 
�لوهر�ين �لذي يعد حامل م�سعل نو�دي �جلهة 
�لغربية من �لبالد ويتعلق �الأمر بعمل عمالق 
��ستح�سار  مع  �الأحد�ث  خالله  من  يعيد 
 ,23 وعددهم  �ل�سهد�ء,  و�لالعبني  �مل�سريين 
ممن �سقطو� يف معركة حترير �لوطن, ف�سال 
�ألقابه  و  �لنادي  عرفها  �لتي  �لتحوالت  عن 
بف�سل  جنح  �إنه  موؤلفه  يقول  حيث  �لكثرية, 
�أبحاثه يف دح�س �ملعلومة �لتي �نت�رشت على 
نطاق و��سع بكون �أن �ملولودية تاأ�س�ست عام 

.1917

مادة غذائية تخف�س 
م�ست�ى �سغط الدم

خرب�ء  �أجر�ها  علمية  در��سة  نتائج  ك�سف 
منتظمة  ب�سورة  �ل�سوندر  تناول  �أن  �لتغذية, 
ودورية, ي�ساعد على ��ستقر�ر م�ستوى �سغط 
باأن   ,Food News موقع  ويفيد  �لدم. 
"�لبنجر"  �ل�سوندر  �أن  على  يوؤكدون  �خلرب�ء 
د�خل  تتحول  مفيدة  نرت�ت  على  يحتوي 
�ل�رش�يني �إىل �أوك�سيد �لنرتوجني, �لذي يو�سع 
حت�سن  على  ي�ساعد  ما  �لدموية,  �الأوعية 
�لدم.  �سغط  م�ستوى  و�نخفا�س  �لدم  تدفق 
�لدماغية  �جللطة  خطر  ينخف�س  وبالنتيجة 
يقوي  هذ�,  على  وعالوة  �لقلبية.  و�لنوبات 
�لدماغ.  �إىل  �لدم  تدفق  �لنرتوجني  �أك�سيد 
�ملو�د  من  ن�سبة  �أعلى  على  للح�سول  لذلك 
ع�سري  بتناول  �خلرب�ء  ين�سح  �ملفيدة, 

�ل�سوندر �ملركز.

حت�سبا الرتفاع درجات �حلر�رة

وحدات احلماية املدنية يف 
حالة تاأهب ق�س�ى 

�ملدنية  �حلماية  م�سالح  و�سعت 
كل وحد�تها يف حالة تاأهب ق�سوى 
�حلر�رة  درجات  الرتفاع  حت�سبا 
�ثر قدوم كتلة هو�ئية �ساخنة على 
ما  ح�سب  �لوطن,  واليات  �أغلب 
�أفاد به �أم�س �الثنني بيان للمديرية 
وجاء يف �مل�سدر �أنه تبــعا للن�رشة 
�جلــوية �خلا�سة بارتفاع در�جات 
هو�ئية  كتلة  قدوم  �إثر  �حلر�رة 

�ساخنة على �أغلب واليات �لوطن, 
للحماية  �لعامة  �ملديرية  ت�سع 
يف  �لعملية  �لوحد�ت  كل  �ملدنية 
حالة تاأهب ق�سوى, باالإ�سافة �إىل 
تكثيف �حلمالت �لتح�سي�سية فيما 
�ملهمة  �لوقائية  بالن�سائح  يتعلق 
يف مثل هذه �لظروف �ال�ستثنائية 

�ملتعلقة بجائحة كورونا.

وحلفاوؤه  �خل�رش  حزب  حقق 
�لي�ساريون تقدما ملحوظا يف �جلولة 
�ملحلية  �النتخابات  من  �لثانية 
�لفرن�سية �لتي جرت يوم �الأحد فقد 
فازو� برئا�سة �ملجال�س �ملحلية يف 
و�سرت��سبورغ  ليون  مثل  مهمة  مدن 

وبيز�ن�سون.
�إىل  "�جلمهورية  حزب  وف�سل 
يقوده  �لذي  �لو�سطي,  �الأمام" 
�لفوز  يف  ماكرون  �إميانويل  �لرئي�س 

�ملهمة.  �ملدن  من  �أي  مبجل�س 
�ل�سعبية  �إىل  حمليا  �حلزب  ويفتقر 
�ل�سعيد  على  بها  يتمتع  �لتي 
من  �لثانية  �جلولة  وكانت  �لوطني 
�النتخابات �ملحلية قد �أرجئت عن 
موعدها �الأ�سلي يف مار�س �ملا�سي 
كورونا,  فريو�س  تف�سي  �أزمة  ب�سبب 
وفر�س على �لناخبني �رتد�ء �أغطية 
�القرت�ع,  �إىل مر�كز  للدخول  �لوجه 
�لت�سويت  �الإقبال على  ن�سبة  وكانت 

منخف�سة جد�.
�أجريت  قد  �الأوىل  �جلولة  وكانت 
يومني  قبل  �أي  مار�س,  من   17 يف 
�الإغالق  حالة  �حلكومة  �إعالن  من 
وفاز  للفريو�س  �لت�سدي  �أجل  من 
على  هم  �أو   - وحلفاوؤهم  �خل�رش 
�ملحلية  باملجال�س   - �لفوز  و�سك 
مثل  �ملهمة,  �ملدن  من  �سل�سلة  يف 
ليون و�سرت��سبورغ ومر�سيليا وبوردو 

ونان�سي.

�النتخابات �ملحلية �لفرن�سية

نك�سة حلزب الرئي�س اإميان�يل ماكرون

�ملدية  والية  الأمن  �ل�رشطة  م�سالح   متكنت 
�الإطاحة  من  �ملا�سية  �ساعة   48 خالل 
خمتلفتني  عمليتني  يف  �إجر�ميتني  ب�سبكتني 
بيان  ح�سب  م�ستبها   16 توقيف  عن  �أ�سفرتا 
حتوز �لو�سط ن�سخة منه , حيث قامت قو�ت 
بعد  �الأوىل  بالعملية  �لتدخل  و  �لبحث  فرقة 
��ستغالل ملعلومات تفيد عن تو�جد �أ�سخا�س 
�لعقلية  �ملوؤثر�ت  و  �ل�سموم  برتويج  يقومون 
مبا�رشة  ليتم  �ملدية,  مدينة  �أحياء  و�سط 
الأفر�د  �لرت�سد  و  �لتحري  و  �لبحث  عمليات 
�ل�سبكة �الإجر�مية با�ستعمال و�سائل تقنية جد 

بـ05  �الإطاحة  �أ�سفرت على  �لتي  و   , متطورة 
�الجتار  يحرتفون   , تلب�س  حالة  يف  �أ�سخا�س 
باملخدر�ت و �ملوؤثر�ت �لعقلية , �أين مت حجز 
�أ�سلحة بي�ساء حمظورة و كمية من �ملوؤثر�ت 
مايل  مبلغ  �إىل  باالإ�سافة   , حقن  و  �لعقلية 
ويف  �ل�سموم,  يف  �الجتار  عائد�ت  من  معترب 
�ل�رشطة  قو�ت  متكنت  �أخرى  نوعية  عملية 
من  باملدية  �لثالث  �حل�رشي  لالأمن  �لتابعة 
بزرع  يقومون   , ق�سائي  م�سبوق   11 توقيف 
عليهم  باالعتد�ء  �ملو�طنني  و�سط  �لرعب 
خالل �أوقات �حلجر �ل�سحي با�ستعمال �أدو�ت 

توقيف  عن  �لعملية  �أ�سفرت  ,حيث  خطرية 
�أ�سلحة  حجز  و  �الإجر�مية  �ل�سبكة  �أفر�د 
حمظورة متثلت يف �سيوف من �حلجم �لكبري و 
�سكاكني مبختلف �الأحجام, ليتم �جناز ملفات 
ق�سائية �سد �ملتورطني و تقدميهم �أمام وكيل 
ق�سايا  عن  �ملدية,  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
�ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت  يف  �الجتار  و  حيازة 
�لعقلية, و تكوين جمعية �أ�رش�ر زرعت �لرعب 
و  بالنظام  �الإخالل  وق�سية  �ملو�طنني  و�سط 

�ل�سكينة �لعامة. 
ر. بوخدميي

�ملدية

الإطاحة ب�سبكتني اإجراميتني 



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 
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