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اأويحي و �سالل لهيئة املحكمة 

ال عالقة لنا مبلف حمي الدين طحكوت
نفى  الوزير االأول ال�سابق اأحمد اأويحيى االثنني كل التهم املوجهة اإليه فيما يخ�ص ملف ف�ساد 

حملي الدين طحكوت موؤكدا مربرا قرار  حتويل االأمانة التقنية اإىل الوزارة االأوىل بدل الوزارة 
االأوىل حماية لالقت�ساد الوطني وتطهري املناف�سة كما ك�سف اأويحيى اأن قا�سي املحقق باملحكمة 

العليا واجهه بوثيقة مل يوقع عليها
عطار ب

ق�ضية  ثالت  يف  �أويحيى  وقال 
ف�ضاد يتابع بها رفقة زميله عبد 
��ضتجو�به  لدى  �ضالل  �ملالك 
من طرف هيئة حمكمة �ضيدي 
�أحممد فيما يخ�ص ملف ف�ضاد 
�لدين طحكوت  �أوؤكد ما  حمي 
قاله دفاعي حيث » العالقة يل 
�لتعليمة  وبخ�ضو�ص   ، بامللف« 
�الأمانة  بتحويل  �خلا�ضة   555

�لتقنية �إىل �لوز�رة �الأوىل ومنع 
�أي  ت�ضليم  من  �ل�ضناعة  وز�رة 
وثيقة �أجاب �أن  �ضيا�ضة �لرتكيب 
ك�رضورة  حكومتها  �عتمدتها 
�ىل  �جلز�ئر  و�ضلت  �أن  بعد 
�ضنو�ت �لعجاف  م�ضري� �إىل �أن 
�ملتعاملني  �ضمت  قائمة  5+5 
يف  �مليد�ن  يف  �ملوجودين 
جمال تركيب �ل�ضيار�ت م�ضيفا 
منعه  ب�ضبب  معاتبتهم  مت  �أنه 
وتطهريها  بحرية  �ملناف�ضة 

غري �أنه كما �أ�ضاف  ��ضطررت 
�الإ�ضرت�تيجية  هذه  �عتمد  الن 
�لوطني  وبعد  النقاذ �القت�ضاد 
قائمة  �إىل  و�ضلنا  �مل�ضاور�ت 
40 ،وعن عدم قبويل منح رخ�ص 
تقنية من طرف وز�رة �ل�ضناعة 
يف  هناك  متعامل  �نه  �ضببه 
مل  بالغزو�ت  �جلر�ر�ت  جمال 
وب�ضان  وثيقة  �أيه  على  يحوز 
يل  دخل  ال  �أن  �أكد  �لتمديد 

فيها.

كما �أكد �أن ع�ضايبو عبد �حلميد 
منحت عالمة  كيا له عام 2016 
،و�ملتعامل �لرتكي مل ��ضمع به 
قائمة  من  يكن  مل  ،الأنه  يوما 
�ملحقق  ،فامل�ضت�ضار  �ل40 
با�ضمي  موقعة  بوثيقة  و�جهني 
على �أ�ضا�ص طلبت منح �المتياز 
غري  وهذ�  �لرتكي  للمتعامل 
�ضحيح ، ماذنبي �أن ع�ضايبو مل 
يرفع ملفه ومل يدر�ص ملا كنت 

خارج �لوز�رة.

�سالل : كنت اتابع تعليمات 
بوتفليقة واأطبقها

 بدوره �أفاد �لوزير �الأول �ل�ضابق 
عبد �ملالك �ضالل �أنه كان  وزير 
�ضري  خالل  ق�ضرية  لفرتة  �ول 
�لفرتة   هذه  ،وخالل  �مللف  هذ� 
كم�ضوؤول  �أو�جه  "كنت  قال  كما 
�أر�ضل  وكنت  �ل�ضعوبات   كل 
كانت  نقائ�ص  و�أي  جلان حتقيق 
�أن  مربز�  �الأجنبي  �ل�رضيك  من 

�لعزيز  عبد  �ل�ضابق  �لرئي�ص 
بوتفليقة �أنتج  �ضيا�ضة جديدة يف 
هذ� �ملجال وكنت –كما �أ�ضاف 
"�تبع �لتعليمات و�أطبقها" ،وكان 
�ضالل   ح�ضب  �ملالية  قانون 
�ملجال  يف  �ملتعاملني  �أرغم 
ت�ضنيعها  �ل�ضيار�ت  ��ضتري�د 
كاملة بالبلد �و حتى ت�ضنيع قطع 
�ل�ضناعة  وزير  �أن  موؤكد�  �لغيار 
بو�ضو�رب  �ل�ضالم  عبد  �ل�ضابق 
قانونية  غري  بطرق  ي�ضري   كان 

مربز� �نه ��ضتدعي لهذه �لق�ضية  
،وب�ضان  ملتهم  وحتول   ك�ضاهد 
�ملتعامل  �ل�رضوط  دفرت  ق�ضية 
فملفه  طحكوت   �لدين  حمي 
مر عرب كل �ملر�حل وكان عاديا 
كل  ��ضتوفى  ملفات  در��ضة  بعد 
وقعو�    وزير  و�ل12  �ل�رضوط 
على  �ملو�فقة  على  و�أ�أجمعو 
�الأعلى  �ملجل�ص  رئي�ص  ر�أ�ضهم 
ملف  لنا  جلب  �لذي  لال�ضتثمار 

طحكوت.

ب�رضكة  �ل�ضيانة  با�رضت مديرية 
يف  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط 
عملية جتريب �لطائر�ت برحالت 
جتريبية ملدة 30 دقيقة  ل�ضمان 
من  بد�ية   �لن�ضاط  �إىل  �إعادتها 
�أجلت  بعدما   �ملقبل  �الأ�ضبوع 
مربجمة  كانت   �لتي  �لعملية  
�أن  قبل   ، جويلية  �أول  من  بد�ية 
تبون   �ملجيد  عبد  �لرئي�ص  يعلن 
�جلوي  �ملجال  غلق  با�ضتمر�ر 
�نطالق  تاأجيل  �إىل  �أدى  ،ما 
من  �لعا�رض  يوم  �إىل  �لرحالت  
وكانت  ،هذ�  �ملقبل  جويلية 
مديرية �ل�ضيانة  قد �أخ�ضعت 56 
ورحالت  �ضيانة  لعمليات  طائرة 
جتريبية مبدة ن�ضف �ضاعة طيلة 

�ملفرو�ص  �ل�ضحي  �حلجر  �أيام 
�أدى  و�لذي  �ل�ضلطات  من طرف 

�إىل �إغالق �لف�ضاء �جلوي،
�أخرى  طائر�ت   04 التز�ل   كما 
�ضيانة  لعملية  تخ�ضع  حاليا  
�لرحالت  ال�ضتئناف  ��ضتعد�د� 
عدة  فتحت  بعدما  �جلوية  
�جلوي  جمالها  �أوروبية  دول 
�جلوية  �خلطوط  �رضكة  �أمام 
برجمة  �أجل  من  �جلز�ئرية 
�الأ�ضبوع  من  بد�ية  رحالتها  
�ملقبل با�ضتثناء دولة ��ضبانيا �لتي 
التز�ل تو��ضل �حل�رض على دول 
�ضمال �إفريقيا با�ضتثناء تون�ص ، 
من جهة �أخرى  فتحت عدة  دول 
وجه  يف  �جلوي  جمالها  عربية  

�خلطوط �جلوية �جلز�ئرية  يف 
�لعربية    �الإمار�ت  مقدمتها  
�الإجر�ء�ت  �حرت�م   �رضيطة 
�لوقائية ،  من جهة �أخرى التز�ل  
�جلز�ئرية   �جلوية  �خلطوط 
�لدول  نحو  رحالتها   تغلق  
�الإفريقية �لتي تقاطعها كل دول 
كرونا  فريو�ص  من  خوفا  �لعامل 
تلعبها  �لتي  �الأهمية  ورغم   ،
�إفريقيا  لدول  بالن�ضبة  �جلز�ئر 
التز�ل  �جتاهها  �لرحالت   فاإن 
مغلقة ، من جانب �آخر ومو�ز�ة 
فاأنه �ضيتم  للن�ضاط   �لرجوع  مع 
�إعادة �إطالق �لرحالت �لد�خلية 
�لعالقني  �ملو�طنني   ��رض  وفك 
بالواليات  للتنقل بعد ح�رض د�م 

�أكرث من �أربعة �أ�ضهر كاملة .
من  مقرب  م�ضدر  و�أ�ضار  هذ� 
�أن  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط 
موؤ�ض�ضتهم  عرفت خ�ضائر كربى 
جر�ء  من  مليار  �ل50  قاربت 
مار�ص  منذ  �لرحالت  توقف 
�ملقبل ما جعل �ملوؤ�ض�ضة تعرف 
�لتوجه  �إىل  دفعها  ماليا  عجز� 
�لعمال  وهو  �أجور  تقلي�ص  نحو 
�لعمال  رف�ضه  �لذي  �الأمر 
هذه  م�ضاكل  من  عمق  ما  �أي�ضا 
جمال  يف  �لتجارية   �ملوؤ�ض�ضة 
�ضتعود  �لتي  �جلوية  �ملالحة 
بقوة من �جل تعوي�ص  خ�ضائرها 
�ملالية �لتي فر�ضتها  �لكورونا .
حممد بن ترار

�أ�ضتاذة  �ضاحلي،  مزهورة  �أكدت 
وزو،  تيزي  بجامعة  حما�رضة 
�الأر�ضيف  يف  �لفادح  »�لنق�ص  �أن 
كتابة  عملية   »يجعل  و�لوثائق« 
�لثالثة  للوالية  �لثوري  �لتاريخ  

�ضعبة على �لباحثني.
�ملحا�رضة  �الأ�ضتاذة  و�إعتربت 
مولود  بجامعة  �لتاريخ  بق�ضم 
�الأبحاث  �أن  معمري يف ت�رضيح، 
بخ�ضو�ص  �جلامعية-�الأكادميية 
�لتاريخية  للوالية  �لثوري  �لتاريخ 
�لدور  رغم  »قليلة«  �لثالثة 
�إبان  �لوالية  لهذه  »�ملحوري« 
مربزة  �ملجيدة،  نوفمرب  ثورة 
قلتها-  -على  �الأعمال  �أغلب  �أن 

�إقت�رضت على جمع �ل�ضهاد�ت.
�أنه  مزهورة،  �الأ�ضتاذ  وتعتقد 
لتلك  �لرئي�ضية«  »�الأهمية  رغم 
غري  تبقى  �أنها  �إال  �ل�ضهاد�ت، 
تاريخية  كتابة  �أجل  من  كافية 

غياب  ظل  يف  وعلمية  �أكادميية 
ت�ضمح  تاريخية  ووثائق  �أر�ضيف 
قد  �لتي  �الأحد�ث  من  بالتاأكد 
�أخرجت  �أو  تكون مقروءة بذ�تية 
بفعل  حتويرها  ومت  �ضياقها  عن 
تقول:  و��ضرت�ضلت  �لزمن. 
�ضهدتها  مهمة  تاريخية  »�أحد�ث 
�أنها  �إال  �لثالثة  �لتاريخية  �لوالية 
معروفه  وغري  جمهولة  بقيت 
و�لوثائق  �الأر�ضيف  غياب  ب�ضبب 
�لوثائق  تلك  خا�ضة  �لتاريخية 
جهة  فرن�ضا«ومن  يف  �ملوجودة 
يف  �لباحثة  ك�ضفت  �أخرى، 
تاأجيل  عن  مزهورة،  �لتاريخ 
و�لبحث  �الأر�ضيف  مركز  �فتتاح 
على  �لثالثة  �لوالية  تاريخ  يف 
معمري  مولود  جامعة  م�ضتوى 
بتيزي وزو ب�ضبب جائحة كورونا 
بعدما كان تد�ضينها مقرر� �ضهر 
مار�ص �ملا�ضي، �إىل جانب توقف 

قبل  من  �ل�ضهاد�ت  جمع  عملية 
�لتاريخ على م�ضتوى  طلبة معهد 
�لذي  �ملحلي  �ملجاهد  متحف 
�للجنة  رئي�ضة  من�ضب  به  ت�ضعل 
��ضرتجاع  وبخ�ضو�ص  �لعلمية 
جماجم 24 من �أبطال �ملقاومات 
�ل�ضعبية �ضد �الحتالل �لفرن�ضي، 
�حلدث  �أهمية  �أن  مزهورة  قالت 
�ل�ضتار  رفع  يف  خ�ضو�ضا  تكمن 
مهمة  تاريخية  مرحلة  عن 
و�ملتعلقة  �جلز�ئر  تاريخ  من 
�أن  مربزة  �ل�ضعبية،  للمقاومات 
عند  يتوقف  ال  �لوطني   �لتاريخ 
�لتي  فقط   1954 نوفمرب  ثورة 
من  ل�ضل�ضلة  حتمية  نتيجة  تعد 

�ملقاومات �ل�ضابقة.
و�أ�ضاف �أن �لن�ضال �لوطني يعود 
�ال�ضتعمار  �الأوىل  �لبد�يات  �إىل 
معركة  من  بدء  �لفرن�ضي، 
�ضنة  من  يونيو  �ضهر  �ضطاويل 

تاريخ   ،1916 �ضنة  �إىل   1830
وهي  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب 
مقاومات �ضهدتها خمتلف مناطق 
�لوطن من جهته، �ضدد �ملجاهد 
و�علي �يت حممد، مكلف بكتابة 
�لثالثة  �لتاريخية  �لوالية  تاريخ 
�لوالئي  �ملكتب  م�ضتوى  على 
للمجاهدين،  �لوطنية  للمنظمة 
�أن كتابة �لتاريخ »ال تقت�رض على 
�ملعارك و�حلروب«و�أبرز يف هذ� 
�ل�ضوء  ت�ضليط  �أهمية  �ل�ضدد 
�ال�ضتعمارية  �ل�ضيا�ضات  على 
�لتي  �لدعائية  و�حلمالت 
جهد�  وقتها  تطلبت  �أي�ضا 
�إىل  باالإ�ضافة  ملو�جهتها  كبري� 
و�الإ�ضرت�تيجيات  �ل�ضيا�ضات 
جزء  متثل  كلها  وهي  �حلربية، 
مهما من تاريخ �لوالية �لتاريخية 

�لثالثة.
ع.غ

اجلوية اجلزائرية بداية من االأ�سبوع املقبل

رحالت داخلية واأخرى نحو دول اأوروبية  وعربية 
.     مديرية ال�سيانة قامت باإخ�ساع 60 طائرة لل�سيانة والتجريب 

الباحثة يف التاريخ مزهورة �ساحلي

كتابة تاريخ الوالية الثالثة مرهون بتوفري االأر�سيف
.   تاأجيل افتتاح مركز البحث على م�ستوى جامعة مولود معمري 

�لوطني  للجي�ص  مفرزة  متكنت 
قنبلة  وتدمري  ك�ضف  من  �ل�ضعبي، 
تيزي  بوالية  �ل�ضنع  تقليدية 
وز�رة  �أ�ضدرته  بيان  ح�ضب  وزو، 
�الثنني.  �ليوم  �لوطني  �لدفاع 
»يف  �أنه  ذ�ته  �مل�ضدر  و�أو�ضح 
وبف�ضل  �الإرهاب،  مكافحة  �إطار 
ك�ضفت  �ملعلومات،  ��ضتغالل 
�لوطني  للجي�ص  مفرزة  ودمرت 
 ،2020 جويلية   05 يوم  �ل�ضعبي، 
بتيزي  �ل�ضنع  تقليدية   )01( قنبلة 
وزو بالناحية �لع�ضكرية �الأوىل«ويف 
و�جلرمية  �لتهريب  حماربة  �إطار 
للجهود  ومو��ضلة  �ملنظمة 
ظاهرة  ل�ضد  �لهادفة  »�حلثيثة« 
باجلز�ئر،  باملخدر�ت  �الجتار 
بالتن�ضيق  �حلدود،  حر�ص  �ضبط 

�لوطني،  �لدرك  عنا�رض  مع 
�ملعالج  �لكيف  من  كبرية  »كمية 
و97  قناطري   )04( باأربعة  تقدر 
دورية  خالل  وذلك  كيلوغر�ما، 
ونيف  بني  قرب  وتفتي�ص  بحث 
�لع�ضكرية  بالناحية  ب�ضار  بوالية 
عنا�رض  �أوقف  حني  يف  �لثالثة، 
بالناحية  بتلم�ضان  �لوطني  �لدرك 
�لع�ضكرية �لثانية، ثالثة )03( جتار 
كيلوغر�ما   48 بحوزتهم  خمدر�ت 
من �لكيف �ملعالج ،و�أ�ضاف �لبيان 
�أن مفارز م�ضرتكة للجي�ص �لوطني 
 )03( »ثالثة  �أي�ضا  �أوقفت  �ل�ضعبي 
 4897 وحجزت  خمدر�ت  جتار 
باتنة  من  بكل  مهلو�ص  قر�ص 
�لع�ضكرية  بالناحية  وخن�ضلة 
�أخرى،  جهة  من  �خلام�ضة«.    

�لوطني  للجي�ص  مفارز  �أوقفت 
متفرقة  عمليات  خالل  �ل�ضعبي، 
بكل من تندوف بالناحية �لع�ضكرية 
�لثالثة وبرج باجي خمتار بالناحية 
�ضخ�ضا   13« �ل�ضاد�ضة،  �لع�ضكرية 
و  كهربائية  مولد�ت   9 وحجزت 
يف  ت�ضتعمل  �ضغط  مطرقة   11
�مل�رضوع  غري  �لتنقيب   عمليات 
حر�ص  �أحبط  فيما  �لذهب«،  عن 
غري  هجرة  »حماولة  �ل�ضو�حل 
�رضعية لـ17 �ضخ�ضا كانو� على منت 
قارب تقليدي �ل�ضنع بعني متو�ضنت 
كما مت  �لثانية  �لع�ضكرية  بالناحية 
�رضعي  غري  مهاجر�   26 توقيف 
من جن�ضيات خمتلفة بكل من  برج 

باجي خمتار  وتلم�ضان«.
ع.غ

تيزي وزو

ك�سف وتدمري قنبلة تقليدية ال�سنع 

�آيت  فرحات  �ل�ضناعة،  وزير  �أكد 
�ضتعمل  م�ضاحله  �أن  بر�هم،  علي 
على �إعادة بعث مركب �حلجار يف 
�إطار �ضيا�ضة �ضناعية جديدة كتلك 
�ل�ضتينات  �ضنو�ت  يف  كانت  �لتي 
و�ل�ضبعينات وقال �آيت علي بر�هم 
مبركب  عقدها  �ضحفية  ندوة  يف 

رمز�  يعد  �الأخري  “هذ�  �حلجار: 
ونطمح  �القت�ضادية،  لال�ضتقاللية 
�أن يتم ت�ضنيع كل عتاد �ال�ضتثمار 
حمليا دون تبعية كاملة للخارج وال 
�ل�ضياق،  نف�ص  ويف  عنه.  �نقطاع 
قطاع  يف  �الأول  �مل�ضوؤول  �أ�ضاف 
�حلجار،  “مركب  �أن  �ل�ضناعة 

�إ�ضكاالت  من  يعاين  �أنه  ورغم 
�لتخطيط  تخ�ص  مرت�كمة 
�حلجار  ملركب  ميكن  و�ملالية، 
يف  �القت�ضادية  مكانته  ��ضرتجاع 
وترية  �إعادة  خالل  من  �جلز�ئر 

�إنتاجه ون�ضاطه يف �أقرب وقت”.
ع.غ

ملف ال�سناعات الثقيلة

�سيا�سة جديدة الإعادة بعث مركب احلجار

�إعالمية  تقارير  �أم�ص  تد�ولت 
�ل�ضلطات  بكون  يفيد  خرب 
�لفرن�ضية  قد �ألقت �لقب�ص  على 
باأمري  �مللقب  بوخر�ص  �أمري 
باري�ص  �ضو�حي  »ديز�د«  يف 
تار«  نون  �ضجن »  �إىل  وحتويله 
�نتظار  يف  �ل�ضمالية  بالناحية 

تقدميه �إىل �جلز�ئر.
الأمر  تنفيذ�  جاء  �أمر �لتوقيف 
ق�ضائي دويل بالقب�ص �ضادر عن 
�أمري  �جلز�ئرية  �ضد  �لعد�لة 

من  بلدية  �ملنحدر  بوخر�ص 
بتيارت  و�ملقيم  تخمارت 
بفرن�ضا بطرق غري �رضعية على 
خالل  عملية  ت�ضليمه  تتم  �أن 
ومن  هذ�   ، �ملقبلة  �الأيام 
بوخر�ص  �أن  �أمري  �ضاأن  ت�ضليم 
�مللفات  من  �لعديد  يك�ضف 
�لتحقيق  قيد  �ملوجودة 
خلفها  ،  �ملختبئة  و�الأطر�ف 
توقيفه  عملية  �أثارت  حيث 
�أو�ضاط  كانت  يف  كبري�  هلعا 

لها عالقة به، هذ� ويعترب قر�ر 
�تفاقية  �ضمن  عليه  �لقب�ص 
�جلز�ئرية  �ل�ضلطات  بني 
�إ�ضد�ر  مت  حيث  و�لفرن�ضية  ، 
�ضد  بالقب�ص  دولية  �أو�مر   07
�ضخ�ضيات فارة من �لعد�لة  على 
�ل�ضالم  عبد  �لوزير  ر�أ�ضها 
ممن  نهبو�  بو�ضو�رب  و�لعديد 
على  ف�ضاد�  وعاثو�  �لعام  �ملال 

�ر�ص �ل�ضهد�ء .
حممد بن ترار

حمل اأوامر دولية بالقب�ص 

 اأنباء عن اعتقال :اأمري ديزاد« يف باري�س

ووري �لرثى �أم�ص �الثنني، مبقربة 
�لعالية باجلز�ئر �لعا�ضمة، جثمان 
عالميية،  ح�ضان  �للو�ء  �لفقيد 
�لر�بعة،  �لع�ضكرية  �لناحية  قائد 
�الأحد  �أم�ص  �ملنية  و�فته  �لذي 
ح�ضب  ع�ضال،  مر�ص  �إثر  على 
�لدفاع  لوز�رة  بيان  �أورده  ما 

»مت  �لبيان  يف  وجاء  �لوطني. 
جويلية   06 �الثنني  �أم�ص  �ضباح 
�لفقيد  جثمان  ت�ضييع   2020
قائد  عالميية،  ح�ضان  �للو�ء 
حيث  �لر�بعة،  �لع�ضكرية  �لناحية 
�لع�ضكرية  �لت�رضيفات  له  قدمت 
للجي�ص  �ملركزي  بامل�ضت�ضفى 

بعني  نقا�ص+  �ل�ضغري  +حممد 
�لعليا  �لقيادة  بح�ضور  �لنعجة، 
وكذ�  �ل�ضعبي  �لوطني  للجي�ص 
مر��ضم  �ملرحوم«وعرفت  عائلة 
�لكتاب  فاحتة  »قر�ءة  �لت�ضييع 
�لطاهرة،  �ملرحوم  روح  على 
لكلمة  �حلا�رضين  ��ضتماع  تالها 

�ملهني  م�ضاره  تناولت  تاأبينية 
�حلافل بالبطوالت يف �لدفاع عن 
و��ضتقر�ره.  �أمنه  و�ضون  �لوطن 
�ملرحوم  جثمان  ووري  وقد 
باجلز�ئر  �لعالية  مبقربة  �لرثى 

�لعا�ضمة«.
ع.غ

مقربة العالية

ت�سييع جثمان الفقيد اللواء ح�سان عالميية 
اخلطة الوطنية لالإنعا�ص االقت�سادي واالجتماعي

الرئي�س يلتقي الوزير االأول و اأع�ساء من احلكومة
عبد  �جلمهورية  رئي�ص  يرت�أ�ص 
�ملجيد تبون، �ليوم �لثالثاء جل�ضة 
و�أع�ضاء  �الأول  �لوزير  ت�ضم  عمل 
�حلكومة �ملعنيني باإعد�د �خلطة 

�القت�ضادي  لالإنعا�ص  �لوطنية 
خالل  و�ضتناق�ص  و�الجتماعي 
هذه �جلل�ضة �ملقاربة �القت�ضادية 
جميع  من  �جلديدة  و�الجتماعية 

على  لعر�ضها  متهيد�  جو�نبها 
عليها  للم�ضادقة  �لوزر�ء  جمل�ص 

يف �جتماعه �لقادم.
ع.غ
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مرمي خمي�سة

وايل ب�سكرة يقرر تعليق كل 
عقود الزواج 

اهلل  عبد  ب�سكرة،  والية  وايل  قّرر 
اأبي نوار، تعليق عملية اإبرام عقود 
اآخر،  اإ�سعار  اإىل  بالوالية،  الزواج 

تفاديا النت�سار فريو�س كورونا.
وجهها  التي  التعليمة  يف  وجاء 
الوايل، اإىل كافة اجلهات امل�سوؤولة 
اإبرام  لكون  ونظرا  اأنه  بالوالية، 
ت�سكل  اأ�سبحت  الزواج  عقود 
توفري  يف  به،  ي�ستهان  ال  عامال 
�سواء  الفريو�س،  انت�سار  �رشوط 
التي  الر�سمية،  االإجراءات  اأثناء 
اأو  امل�سالح،  م�ستوى  على  تتم 
باخل�سو�س التي تتم على م�ستوى 
تقرر  فقد  واحلفالت،  االأعرا�س 
الزواج  عقود  اإبرام  عملية  تعليق 
اٱخر،  اإ�سعار  اإىل  وذلك  موؤقتا 
�رشورة  على  باملنا�سبة،  م�سددا 
التام  والتقيد  ال�سارم  التطبيق 

بهذه التعليمة.

عزل �سحي كلي على بلدية 
اخناق مايون

�سكيكدة، قرارا  اأ�سدر وايل والية 
بلدية  على  الكلي،  احلجر  بفر�س 
اأخناق مايون مب�سيف القل، بوالية 
�سكيكدة، ملدة 10 اأيام، وهذا بعد 
�سخ�سا   95 �سملت  م�سح  عملية 
بالفريو�س،  باإ�سابتهم  ي�ستبه 
مب�ست�سفى  للعالج  اأغلبهم  يخ�سع 

�ساعد قرم�س باملنطقة
كما مت ت�سجيل اال�ستباه يف اإ�سابة 
واحدة  عائلة  من  اأ�سخا�س   3
بذات  جلبل،  واد  من  ،تنحدر 
من  فرقة  قامت  وقد  املنطقة، 
اإ�رشاف  حتت  املدنية،  احلماية 

للمنطقة  بزيارة  الوالئي،  املدير 
التح�سي�سية،  احلمالت  اإطار  يف 
الفريو�س  بخطورة  للتعريف 
وكيفية الوقاية منه، يف حني ينتظر 
اإ�سابة  التحاليل  تنفي  اأو  توؤكد  اأن 

الع�رشات منهم بالفريو�س.
للو�سط،  مطلعة  م�سادر  وك�سفت 
للبلدية،  الكلي  احلجر  قرار  اأن 
�ساحبه عدة قرارات ملنع انت�سار 
الفريو�س، منها منع حركة حافالت 
النقل اجلماعي، و�سيارات االأجرة 
من واإىل �سكيكدة، وغلق املقاهي 
االإطعام  وحمالت  واملطاعم 
ال�رشيع، وكذلك م�ساحات الراحة، 
على  الوقاية  اإجراءات  وتعزيز 
العامة  التغذية  حمالت  م�ستوى 
املحالت  وباقي  والق�سابات، 
التجارية، ومنع الن�ساطات املوؤدية 
كانت  مهما  املواطنني،  لتجمع 
حفالت  وبالتحديد  طبيعتها 
والوالئم،  واخلطوبة،  االأعرا�س، 

وحفالت اخلتان، واملاآمت.
البلدية  �سواطئ  الوايل  اأبقى  كما 
مغلقة، طبقا للقرار البلدي ال�سادر 

�سابقا، اأما عن عقود الزواج على 
بح�سور  فتربم  البلدية،  م�ستوى 
مع  االأكرث،  على  اأ�سخا�س  �ستة 
ومينع  الكمامات،  ارتداء  اإلزامية 
منعا باتا الدخول بدون كمامة الأي 
املوؤ�س�سات  م�سالح  من  م�سلحة 
تراب  عرب  املتواجدة  العمومية، 
الغابات  ال�سحة  وم�سالح  البلدية، 
كما  البلدية،  وم�سالح  والربيد، 
عقاب  يف  االأمن  م�سالح  با�رشت 
التو�سيات  يطبق  مل  من  كل 

ال�سحية ب�رشامة.

الوالئم ممنوعة وت�سميع 
للمتاجر املخالفة يف �سطيف

اأ�سدر وايل �سطيف، قرارا يق�سي 
واالأفراح  االأعرا�س  اإقامة  مبنع 
والوالئم يف البيوت، بعد منعها يف 
القاعات، كاإجراء وقائي للحد من 
انت�سار فريو�س كورونا، م�سددا يف 
يخالف  من  كل  باأن  القرار،  ذات 
للعقوبات  يتعر�س  القرار  هذا 

املن�سو�س عليها وفقا للقوانني.

حفاظ  بعد  القرار،  هذا  وياأتي 
�سهر  قرابة  منذ  �سطيف،  والية 
يف  وطنيا  االأول،  مركزها  على 
اخلا�سة  اليومية،  االإ�سابات  عدد 
على  متقدمة  كورونا،  بفريو�س 
واليتي البليدة واجلزائر العا�سمة، 
حمتلة املرتبة الثالثة على م�ستوى 
يثري  �سار  مما  حاليا،  الوطني 
خماوف املواطنني باالأ�سواأ، االأمر 
بلكاتب،  حممد  الوايل  دفع  الذي 
اإىل قرار اآخر، يق�سي بغلق اأ�سواق 
بلديات  كل  اإقليم  عرب  املا�سية، 

الوالية الـ60.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن الوايل، عقد 
الوالية،  مقر  يف  طارئا  اجتماعا 
خ�س�س  املن�رشم،  االأ�سبوع 
يف  ال�سحية  الو�سعية  لدرا�سة 
�سطيف، خا�سة فيما تعلق بتف�سي 
مناطق  كورونا، يف جميع  فريو�س 
ثابتة،  بخطى  ت�سري  التي  الوالية 
املوؤكدة،  احلاالت  عدد  لزيادة 
الوالية  هذه  �سكان  كل  كان  حيث 
الفريو�س،  هذا  خنقها  التي 
ينتهي هذا االجتماع  اأن  ينتظرون 
بفر�س  يق�سي  �سارم  بقرار 
كلها  �سطيف  على  الكلي  احلجر 
التي  البلديات  على  االأقل  على  اأو 
غرار  على  الفريو�س،  فيها  تف�سى 
وملان  وعني  الكبرية  وعني  العلمة 
لكن،  اأزال، و�سطيف مركز،  وعني 
اتخاذ  دون  انتهى  االجتماع  هذا 
ما  وهو  القبيل،  هذا  من  قرار 
جعل املواطنني يطالبون بالتدخل 
على  كلي  حجر  وفر�س  العاجل 
فيها  ع�ّس�س  التي  البلديات  بع�س 
ا�ستمر  حال  يف  الأنه  الفريو�س، 
فاإن كورونا يف  الو�سع على حاله، 

�سطيف �ستخرج عن ال�سيطرة.

اأقدم والة كل من ب�سكرة و�سطيف و�سكيكدة، اأم�س، على اإقرار جملة من التدابري واالإجراءات 
الوقائية امل�ستعجلة، الرامية ملحا�سرة وباء كورونا، والتي و�سلت اإىل درجة تعليق كل عقود الزواج 

يف ب�سكرة، اإىل اإ�سعار اآخر، وفر�س حجر كلي على بلدية من بلديات والية �سكيكدة، ملدة 10 اأيام، مع 
جعل االأعرا�س والوالئم ممنوعة، وت�سميع املتاجر املخالفة يف �سطيف، يف انتظار فر�س حجر كلي 
على الوالية ككل، باعتبارها حتافظ منذ قرابة �سهر، على مركزها االأول، وطنيا يف عدد االإ�سابات 

اليومية، اخلا�سة بفريو�س كورونا.

3 والة يتحركون ملحا�سرة وباء كورونا

تعليق كل عقود الزواج يف البلديات 

بلغ عددها اأكرث من 50 األف مقهى ومطعم

جمعية التجار تطالب بفتح 
املقاهي واملطاعم 

وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد :

ل�ست متحم�سا لإعادة فر�ض 
احلجر ال�سحي

.   و�سل عدد مراكز الت�سخي�س االآن اإىل 30 مركزا

للتجار  الوطنية  اجلمعية  طالبت 
بفتح  ال�سلطات  اأم�س  واحلرفيني 
ومتكينهم  واملطاعم،  املقاهي 
مع  ن�ساطاتهم،  ا�ستئناف  من 
الوقاية،  ارم ب�رشوط  ال�سّ االلتزام 
املخالفني  معاقبة  اإىل  باالإ�سافة 
بعد  وهذا  تعميم،  دون  منهم 
تكبدوها  التي  املادية  اخل�سائر 

جراء احلجر ال�سحي.
لها،  بيان  يف  اجلمعية  واأو�سحت 
اأنها قد التقت مع ممثلي اأ�سحاب 
املغلقة،  املطاعم  و  املقاهي 
املطاعم  عدد  اأن  اأكدوا  حيث 
بداية  منذ  املغلقة  واملقاهي 
 50 من  اأكرث  بلغت  قد  احلجر، 
نتج عنها  األف مقهى ومطعم، ما 
العديد من االأ�رشار، منها انقطاع 

م�سادر اأرزاقهم و اأرزاق عّمالهم، 
غلق  عن  املرتّتبة  الكراء  ديون 
اأ�سهر، عالوة  اأربعة  من  اأكرث  دام 
والر�سوم  ال�رشائب  تكاليف  على 
اآثار  من  خلفته  وما  غريها،  و 
مثل  �سلبّية  واقت�سادية  اجتماعية 
البطالة. يف حني، وعدت اجلمعية 
اأنه  احلرفّيني،  و  للتجار  الوطنية 
يف حال تقرر اإعادة فتح حمالتهم 
فاإنهم  ن�ساطاتهم،  اإىل  العودة  و 
الوقاية  ب�رشوط  �سيلتزمون 
و  االجتماعي،  التباعد  كاحرتام 
تعقيم  ،و  الواقية  االأقنعة  لب�س 
اأدوات العمل، و �سحب الطاوالت 
و الكرا�سي، كذا معاقبة املخالفني 

منهم فقط دون تعميم.
مرمي خمي�سة

علق وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات، 
بوزيد على االرتفاع املح�سو�س يف 
كورونا،   بفريو�س  االإ�سابات  ن�سبة 
وفيات  ارتفاع  اأ�سباب  باأن   معتربا 
من  عديدة  اجلزائر  يف  الفريو�س 
االأقنعة  بارتداء  االلتزام  بينها عدم 
الواقية الكمامة خ�سو�سا بال�سوارع. 
واأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات، 
الإعادة  مت�سجع  غري  باأنه  بوزيد 
الواليات  ال�سحي يف  فر�س احلجر 
باأن  الفتا  بنتيجة،  ياأتي  لن  الأنه 
احلجر ال�سحي له تبعات على حياة 
مل  و  االقت�ساد.  وعلى  املواطنني 
ارتفاع  �سبب  اأن  بوزيد  بن  ي�ستبعد 
موجة  كورونا  بفريو�س  االإ�سابات 
ثانية للفريو�س اأو ارتفاع فقط، قائال 
:« اأن االأمر ال يقت�رش على اجلزائر 
بالربازيل  مثاال  و�رشب  فقط 
واأمريكا وم�رش التي �سهدت ت�سجيل 
اآالف االإ�سابات يف االأيام االأخرية«. 
القطاع  يف   االأول  امل�سوؤول  وعرب 
االأ�سخا�س  بع�س  به  يقوم  مما   
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب 
من ت�سويه ل�سورة الو�سعية الوبائية 
بالبالد، موؤكدا  اإىل اأنه يجب النظر 
باأن  الفتا  االإيجابية،  اإىل اجلوانب 
اأق�سام  يف  نراها  التي  ال�سورة 
كبار  مب�ست�سفيات  اال�ستعجاالت 
حال  يف  عندنا  نراها  العامل،  دول 

ازدياد عدد امل�سابني.
ولفت وزير ال�سحة  باأن ارتفاع عدد 
خمابر التحليل عرب الوطن اأدى كذلك 

موؤخرا،  االإ�سابات  ح�سيلة  الرتفاع 
بكل  التكفل  هو   املهم  اأن  م�سددا 
امل�سابني ، باملقابل ذكر اأن هناك 
يف  االإجراءات  لت�سديد  �سالحيات 
املناطق التي تعرف انت�سارا وا�سعا 
للوباء. و نفى وزير ال�سحة كل ما ثم 
ا�ستعمال  مبنع  قرار  اتخاذ  تداوله  
ال�سكانري لت�سخي�س حاالت االإ�سابة 
بفريو�س كورونا، واأو�سح اأن اللجوء 
ظل  يف  اأوىل  مرحلة  يف  كان  اإليه 
غياب اأجهزة الت�سخي�س بتقنية »بي 
وملا  الواليات  معظم  يف  اآر«  �سي 
االآن  الت�سخي�س  مراكز  عدد  و�سل 
يتم  اأن  الطبيعي  من  مركزا   30 اإىل 

االعتماد عليها بدل ال�سكانري.
القطاع   االأول عن  امل�سوؤول  قال  و 
من  لي�س  اأنه  ال�سحة  قطاع  عن 
باملائة   100 يرتدي  اأن  ال�رشوري 
الواقي،  القناع  املواطنني  من 
فن�سبة من 70 اإىل 80 باملائة تكفي، 
زيارته  خالل  الحظ  اأنه    »: قائال 
االأخرية لوالية �سطيف، التزام اأزيد 
بارتداء  ال�سكان  باملائة من  من 80 
م�ستح�سنا  بال�سوارع،  الكمامات 
هذا االأمر.« ويف �سياق مت�سل، قال 
املتحدث :« خذا الفريو�س جمهول 
التعرف  بعد  يتم  ومل  ال�ساعة،  حلد 
انت�ساره«،  وكيفية  خ�سائ�سه  على 
وفرة  عن  الوزير،  حتدث  كما 
موؤكدا  بامل�ست�سفيات،  االأوك�سجني 
بطريقة  ا�ستعماله  يجب  اأنه  على 
احلاالت  يف  اإليه  واللجوء  عقالنية، 

ال�سعبة.
اإميان لوا�س

�سجل ميناء وهران تراجعا طفيفا يف 
ن�ساطه التجاري بن�سبة 06ر1 باملائة 
ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي  خالل 
اجلارية على الرغم من تقلي�س عدد 
اإطار  يف  الن�سف  حوايل  اإىل  عماله 
تف�سي  مبكافحة  املتعلقة  التدابري 

جائحة كورونا.
وقد بلغ حجم الواردات وال�سادرات 
خالل ال�ستة اأ�سهر االأوىل من ال�سنة 
مقابل  طنا   4.890.734 اجلارية 
4.943.070 طنا خالل نف�س الفرتة 
قدره  بانخفا�س  اأي   2019 �سنة  من 
52.336 طن، ح�سب خلية االت�سال 
ملوؤ�س�سة ميناء وهران و�سجل جانب 
اال�سترياد زيادة بن�سبة 17 ر3 باملائة 

من  طنا   4.695.517 بلغ  حيث 
االأول من  ال�سدا�سي  الب�سائع خالل 
 4.55.193 مقابل  اجلارية  ال�سنة 
ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  خالل  طن 
املا�سية. و�سملت الواردات احلبوب 
النباتية  والزيوت  االأنعام  واأغذية 
وغريها،  البني  وال�سكر  واخل�سب 
ا�سترياد  و�سهد  امل�سدر  نف�س  وفق 
 7 حوايل  بن�سبة  ارتفاعا  احلبوب 
باملائة حيث انتقل من 1.473.606 
من  االأول  ال�سدا�سي  خالل  طنا 
 1.575.964 اإىل  املا�سية  ال�سنة 
ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  خالل  طنا 
اجلارية ومن جهته ارتفعت الواردات 
بن�سبة تفوق 198  االأنعام  اأغذية  من 

ا�سترياد 630.803  باملائة حيث مت 
ح�سب   ،  211.294 مقابل  طنا 

اإح�ساءات املوؤ�س�سة املينائية 
،انخف�ست  ذلك  من  العك�س  وعلى 
ال�سادرات انطالقا من ميناء وهران 
بلغت  باملائة حيث   50 تفوق  بن�سبة 
ال�سدا�سي  خالل  طنا   195.217
مقابل  اجلارية  ال�سنة  من  االأول 
391.877 طنا خالل نف�س الفرتة من 
من  ال�سادرات  وتت�سكل   2019 �سنة 
مواد �سلبة واأخرى �سائلة على غرار 
احلديدية  واملنتجات  االإ�سمنت 
والزيوت امل�ستعملة وغريها وعرف 
ن�ساط احلاويات خالل ال�ستة اأ�سهر 
 811 زهاء  وتفريغ  �سحن  املا�سية 

األف   859 مقابل حوايل  حاوية  األف 
حاوية خالل نف�س الفرتة من ال�سنة 
ميناء  موؤ�س�سة  وكانت  املا�سية 
التدابري  اإطار  يف  قامت  قد  وهران 
الوقائية من جائحة كورونا بتقلي�س 
البالغ  العمال  تعداد  من  باملائة   45
اأزيد من 2.340 ، غري اأن التقلي�س 
اأقت�رش على امل�ستخدمني االإداريني 
واأعوان الدعم، ومت االإبقاء على كل 
العمال بامل�سالح التقنية واملكلفني 
باالأمن الداخلي وكل من لهم عالقة 
ال  والتفريغ حتى  ال�سحن  بن�ساطات 
للموؤ�س�سة  التجارية  احلركة  تتاأثر 

املينائية.
ع.غ

ميناء وهران

تراجع طفيف يف الن�ساط التجاري 

اجلامعي  امل�ست�سفى  اإدارة  قامت 
املدير  بتوقيف  اأم�س،  وهران،  يف 
يف  حتفظيا،  املناوب  والطبيب 
انتظار ا�ستكمال اإجراءات التحقيق، 
بعد حادثة تبديل جثتني عن طريق 
املواطنني،  اأحد  وكان  اخلطاأ. 

لدى  املا�سي،  ال�سبت  تفاجئ  قد 
اجلثة  باأن  اأمه  دفن  يف  �رشوعه 
املوجودة ال تعود لها، وهي ل�سخ�س 
اآخر، وهو ما اأحدث �سجة كبرية يف 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
مرمي خمي�سة

بعد حادثة تبديل جثتني عن طريق اخلطاأ بوهران

توقيف املدير والطبيب املناوب 
»حتفظيا« 

ع.غ



اأعلن وزير ال�سحة و ال�سكان 
عبد  امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و 
اأم�س  بوزيد  بن  الرحمان 
العا�سمة  باجلزائر  االثنني 
اأم�س  من  بداية  اإطالق  عن 
موجهة  رقمية  ملن�سة 
مواعيد  اآجال  لتقلي�س 
العالج باالأ�سعة وا�سفا اياها 

بـ »مك�سب هام« للمر�سى.
االداة  هذه  عر�س  خالل  و 
اجلديدة على م�ستوى دائرته 
الوزارية, �رصح الوزير اأن هذه 
اجلديدة  الرقمية  املن�سة 
املو�سوعة حتت ت�رصف 14 
مركزا للعالج باالأ�سعة موزعة 
�ستكون  الوطني  الرتاب  عرب 
اأوىل  مرحلة  يف  عملياتية 
مراكز  اأربعة  م�ستوى  على 
منوذجية و هي عنابة و ب�سار 
نف�س  اأدرار. يف  و  و �سطيف 
ال�سحة  وزير  اأكد  ال�سياق, 
بتقلي�س  »كفيلة  املن�سة  اأن 
كذا  و  املواعيد  اآجال 
مراكز  من  املر�سى  بتقريب 
العالج باالأ�سعة » معربا عن » 
ا�ستعداد« ال�سلطات العمومية 
االإيواء  التكفل مب�ساريف  يف 
بالن�سبة  اأي�سا  النقل  و  بل 
على  املجربين  للمر�سى 
تابع  غري  مركز  اإىل  التنقل 
ا�سرت�سل  و  اإقامتهم  لوالية 
هناك  اأن  يقول  الوزير 
فنادقهم  و�سعوا  خوا�س 
حتت ت�رصف املر�سى الذين 
و  باالأ�سعة  للعالج  يخ�سعون 
يف حالة انعدام ذلك �سنتكفل 
بهم اإذا تطلب االأمر تنقلهم.

اأن  اإىل  اإ�سارته  لدى  و 
ال�رصطان  بعالج  التكفل 
اأ�سا�سيا  ان�سغاال  »ميثل 
اجلمهورية,  لرئي�س  بالن�سبة 
بال�سعوبات  الوزير  ذكر 
االأ�سخا�س  يواجهها  التي 
املر�س  بهذا  امل�سابني 
اإىل  تطرق  حيث  اخلطري 
اال�ستفادة من العالج باالأ�سعة 
مواعيده عدة  »تتطلب  الذي 

اأ�سهر« .
ك�سف  اأخرى,  جهة  من 
اأن  بوزيد  بن  الربوفي�سور 
التابعة  املوؤ�س�سات  »رقمنة 
لقطاع ال�سحة قد انطلقت و 
ت�ستلزم وقتا » غري اأن دائرته 
الوزارية » �سارعت يف رقمنة 
اأهميتها  ب�سبب  املواعيد 
البالغة« م�سيفا » يتعني علينا 
و  ت�سهيل  كذا   و  ننجح  اأن 
حتى  املن�سة  هذه  حت�سني 
هذا  و  �سيغة  اأح�سن  نبلغ 
املر�سى«  مل�سلحة  خدمة 
ور�سات  »باإطالق  وعد  كما 
اأخرى موجهة لتح�سني نوعية 

التكفل باملواطنني«. 
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حكيم مالك 

علينا التفكري خارج 
املاألوف يف هذا الظرف 

اال�ستثنائي 

�رصورة  اإىل  بودرامة  ودعا   
يف  اأننا  على  االتفاق  
اأن  وعلينا  ا�ستثنائي,  ظرف 
املاألوف,واأن  خارج  نفكر 
وقرارات  باإجراءات  نتعامل 
ا�ستثنائية.فال جمال لالإبطاء, 
االإجراءات  درب  و�سلوك 
العادية  والقانونية  االإدارية 

والبريوقراطية والطويلة.
البد من اتخاذ قرار 

عاجل  ب�ساأن التمويل 
مبدينة العلمة

الرتبية   يف  اخلبري  وخل�س 
ال�سحية  امل�سكلة  والتعليم 
يف ثالثة حماور واملتمثلة يف 
التمويل واال�ستيعاب والتاأطري 
االأول  املحور  اأن  م�سريا   ,
ي�ستدعي  بالتمويل   املتعلق 
بتمكني  »قرار عاجل«  اتخاذ 
ما  �رصف  من  العلمة  بلدية 
اقتناء  يف  مال  من  حتتاجه 
الطبية  واالأجهزة  العتاد 
االإمكانات,  كل  وت�سخري 
عن  بعيدا  �سل�سة  بكيفية 
االعتيادية  االإجراءات 
بقانون  املتعلقة  املطولة, 
املالية,  والرقابة  ال�سفقات 
طويال  وقتا  ت�ستهلك  والتي 
احلفاظ  يف  الفر�سة  يفِوّت 
املواطنني  �سحة  على 
فبلدية   وبالتايل  واأرواحهم 
مالية  اإمكانيات  لها   العلمة 
جامدة  االآن  حد   اإىل  ظلت 
مل ي�رصف منها دينار واحد 
قائال  االأزمة!   هذه  عز  يف 
كذلك  ت�ستمر  اأن  اأفيعقل 
يعانون  واأهلنا  ومواطنونا 
جتار  اإن  اأمامنا؟!  وميوتون 

اأبلوا  قد  املدينة  واأعيان 
يف  االآن  حلد  ح�سنا  بالء 
وتقدمي  امل�ست�سفى,  دعم 
االجتماعية  امل�ساعدات 
ولكن االأزمة قد طالت, وهم 
قد تعبوا واأرهقت ح�ساباتهم 
املالية التي هي اأ�سال مرهقة 
ن�ساطاتهم  توقف  ب�سبب 
ذلك  يلحق  وما  التجارية 
كاملة  �سهور  من �رصر ملدة 
بلدية  ي�سري  ماذا  مت�سائال   ,
من  تخ�س�س  اأن  العلمة  مثل 
حتتاج,  ما  بقدر  ميزانيتها 
جمل�سها  من  مبداوالت 
يف  ذلك  املنتخب,وت�رصف 
واقعيا,  الالزمة  االأبواب 
و  ر�سيدة,  عقالنية  بطريقة 
قانونية  و�سندات  مبربرات 
تُخ�سع للرقابة البعدية حتى 
ويفوت  امل�سلحة  تتعطل  ال 

االأوان؟!.
البد من ا�ستغالل 
امل�ساجد كاأمكنة 

ال�ستيعاب املر�سى

رئي�س  نائب  ك�سف  كما 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
املحور  عن  العلمة   لبلدية 
ال�سغط  ال�ستيعاب   الثاين 
منه  يعاين  الذي  الرهيب  
م�ست�سفى  العلمة , جنم عنه 
اأعداد  ا�ستيعاب  ا�ستحالة 
ومل  املتوافدين   املر�سى 
يف بذلك اإ�سافة عدة مراكز 
ال�ستقبال  وتخ�سي�سها 
اقرتح  حيث  املر�سى 
جد  عمليا  حال  بودرامة 
كا�ستغالل  وممكن  منا�سب 
ال�ستيعاب  كاأمكنة  امل�ساجد 
واإخ�ساعهم  املر�سى 
ال�سالة  للعالج؛فقاعات 
ف�سيحة جدا, ومكيفة, ونظام 
جيد...وميكن  فيها  التهوية 
كبرية  اأعداد  ت�سوعب  اأن 
اأقل  املر�سى,واأعدادا  من 

الذين  الطبي,  الطاقم  من 
�سيجدون اأنف�سهم يف اأريحية 
مراقبة  على  ي�رصفون  وهم 
ومتابعتهم,بطريقة  املر�سى 
باالإ�سافة  العام«  »االإ�رصاف 
كل  بها  امل�ساجد  اأن  اإىل 
ال�رصورية؛من  املرافق 
دورات مياه منا�سبة ومر�سات 
على  وقدرة  اأريحية  ت�سمن 
التنظيف والتعقيم ال توجد يف 
غريها من املوؤ�س�سات...كما 
اأخرى؛  مزايا  للم�ساجد  اأن 
مع  ال�سكان  و�سط  كوجودها 
ي�سهل  واأفنية,مما  �ساحات 
اللوج�ستي  االإمداد  عملية 
)االأجهزة واملعدات, الطعام 
يف  مبديا  العمال  والدواء, 
ذلك  بودرامة ا�ستعداده  يف 
العملي  احلل  هذا  جتريب 
و�سفه  حد  على  الناجح 
العلمة  بلدية  م�ستوى  على 
االأمري  م�سجد  من  كل  يف 
عبد القادر اأو م�سجد االإمام 
عبد  م�سجد  اأو  البخاري 
موؤكدا    , عوف  بن  الرحمن 
اإيجابية  �ستكون  النتيجة   اأن 
واإن  قليلة   اأيام  غ�سون  يف 
تعميم  �سيتم  جناحا  القت 
باقي  على  العملية  هذه  
على  املت�رصرة  البلديات 

م�ستوى الوطن.
جتهيز امل�سجد مبختلف 

املعدات واالأجهزة

اأكد  ال�سياق   ذات  ويف 
العلمة  بلدية  اأن  بودرامة 
بتجهيز  البلدية  تتكفل 
املعدات  مبختلف  امل�سجد 
واالأجهزة التي تثبت احلاجة 
قوائم  اأو  قائمة  اإليها,وفق 
يعدها امل�ست�سفى امل�رصف؛ 
ابتداء, وكلما دعت احلاجة.
جمعيات  تتوىل  القوائم  هذه 
عن  البحث  الطبي  ال�سلك 
موؤ�س�سات  لدى  حمتوياتها 

الطبي,وتعد  العتاد  بيع 
تقوم  التي  الفواتري  لها 
بت�سديدها. فورا  البلدية 
التجهيز  ا�ستالم  وتتم عملية 
ممثلني  بح�سور  والعتاد 
وتعد  االأطراف  كل  عن 
حما�رص كاملة بذلك ال�ساأن.
املدنية  اجلمعيات  تتوىل 
عملية  بينها  فيما  بالتن�سيق 
مع  بالتعاون  وذلك  االإطعام؛ 
يوجد  الذي  احلي  �سكان 
حتدد  حيث  امل�سجد,  به 
على  القائمة   وتوزع  الوجبة 
منها  كل  يتوىل  التي  البيوت 
الوجبات. من  حمددا  عددا 
تنظيم  اجلمعيات  تتوىل  كما 
عملية التطوع للقيام باأعمال 
اليومي  والتعقيم  التنظيف 
وحميطه,واإي�سال  للم�سجد 
وتفريغ االإمدادات املختلفة 
خاليا  �ستتوىل  حيث   ,
حتت  املحلية,  االإعالم 
عارف  م�سوؤول  اإ�رصاف 
االإعالمي؛توثيق  بال�ساأن 
بال�سور  اليومي   العمل 
والتقارير  والفيديوهات 
اأمن  جهاز  االإعالمية.يتوىل 
الدائرة اجلانب االأمني,بحيث 
ي�سمن املداومة ليال ونهارا 
امل�سجد  م�ستوى  على 

وحميطه.
تاأطري طبي مل�ست�سفى 
العلمة بات اأكرث من  

�سروري

للمحور  النائب  وتطرق  
الثالث من اقرتاحه واملتعلق  
هذا  ,وعلى  بالتاأطري  

االأ�سا�س اأو�سح اأن م�ست�سفى 
رهيبا  عجزا  ي�سهد   العلمة 
واملمر�سني  االأطباء  يف 
العاملني...فكيف  وخمتلف 
اإ�سايف  تاأطري  �سمان  ميكن 
امل�ساجد  اأو  للم�سجد 
�ست�سخر؟!بالن�سبة  التي 
واملمر�سني؛  لالأطباء 
عايل  قرار  ا�ست�سدار  نقرتح 
على  يفر�س  امل�ستوى, 
والعيادات  اخلوا�س  االأطباء 
اخلا�سة,باأن  وامل�سحات 
يوما  واحد  كل  يخ�س�س 
واحدا يف االأ�سبوع للعمل على 
امل�سخر. امل�سجد  م�ستوى 
�سن�سمن  العملية  بهذه 
ولن  للعملية,  جيدا  تاأطريا 
بتطوعهم  اخلوا�س  يت�رصر 
االأ�سبوع..بل  واحدا يف  يوما 
بالعك�س �سريبحون من خالل 
العملية  هذه  على  اإقبالهم 
الوطنية التي تدخل يف اإطار 
املجتمعية«  »امل�سوؤولية 
العمل  تفعيل  وجب  التي 
بلدية  اأن   موؤكدا   , بها 
 200 من  اأكرث  فيها  العلمة 
خ�س�س  ولو  خا�س  طبيب 
يف  واحدا  يوما  واحد  كل 
امل�سجد  يف  للعمل  االأ�سبوع 
 30 لدينا  امل�سخر,�سيكون 
عدد  وهو  يوم,  كل  طبيبا 
لعمال  جدا,بالن�سبة  منا�سب 
وخمتلف  والت�سيري  النظافة 
االأخرى:تنظم  املهام 
اأمكن  ما  با�ستغالل  العملية 
البلدية  وموظفي  عمال  من 
املتطوعني  اإىل  باالإ�سافة 

من املواطنني.

وجه  نائب رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية العلمة، عبد 
القادر بودرامة ،نداء عاجال  لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون والوزير االأول عبد العزيز جراد ،  حيث قدم مقرتحا 

مدرو�سا حلل امل�سكلة ال�سحية لفريو�س كورونا ببلدية العلمة 
وكل مناطق الوطن.

موجهة لتقلي�س اآجال املواعيد 

من�سة رقمية خا�سة بتحديد 
مواعيد العالج  بالأ�سعة 

يف نداء عاجل لرئي�س اجلمهورية 

عبد القادر بودرامة  يقرتح حال 
ملحا�سرة كورونا بالعلمة

مب�رصوع  الروتو�سات  اآخر  و�سع  يجري 
لال�ستعجاالت  جديدة  م�سلحة  اإجناز 
مع�سكر  مبدينة  اجلراحية  الطبية 
القليلة  االأيام  خالل  ال�ستالمها  حت�سبا 
االثنني  اأم�س  علم  ح�سبما  املقبلة, 
وال�سكان  لل�سحة  الوالئي  املدير  من 
حاليا,  ويتم  حممد  العامري  الدكتور 
من  االنتهاء  العامري,  الدكتور  ي�سيف 

اآخر  وتركيب  اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال 
امل�سلحة  لتكون  الطبية  التجهيزات 
جاهزة  �رصيرا   60 ب�سعة  اجلديدة 
امل�سلحة  عو�س  املر�سى  ال�ستقبال 
الطيب«  »م�سلم  مب�ست�سفى  احلالية 
وت�سم  اجلاهز.  البناء  من  امل�سكلة 
على  ترتبع  التي  اجلديدة  امل�سلحة 
 6 بينها  مربع  مرت  اأالف   10 م�ساحة 

مديرية  ح�سب  مبنية,  مربع  مرت  اآالف 
خم�س  للوالية,  العمومية  التجهيزات 
مكتب  و12  اجلراحية  للعمليات  قاعات 
وق�سم  املتخ�س�س  الطبي  للفح�س 
بجهاز  للفح�س  اآخر  و  الطبي  للت�سوير 
قاعات  ثالث  اإىل  اإ�سافة  ال�سكانري, 
خمربا  ت�سم  كما  باالأ�سعة  للفح�س 
لتحاليل الدم و24 قاعة للمر�سى ترتاوح 

اأ�رصة  ثالثة  و  واحد  �رصير  بني  �سعتها 
وجناح اإداري ومطعم للوجبات اخلفيفة 
و14 قاعة لراحة االأطباء و�سبه الطبيني 
امل�سلحة  اإجناز  تكلفة  بلغت  وقد 
الطبية  لال�ستعجاالت  اجلديدة 
ا�ستنادا  مع�سكر,  مبدينة  اجلراحية 
لنف�س امل�سدر, 734 مليون دج, يف حني 

بلغت تكلفة التجهيز 186 مليون دج.

مع�سكر : 

م�سلحة جديدة لال�ستعجالت الطبية اجلراحية

دعت وزارة املوارد املائية, 
اإىل  اأم�س,  لها,  بيان  يف 
اجلميع  م�ساهمة  �رصورة 
يف  العائالت,  خا�سة 
يف  الغرق  ظاهرة  حماربة 
اأن  موؤكدة  ال�سدود,  اأحوا�س 
للجميع,  الكلية  امل�ساهمة 
يف هذا امل�سعى امل�ستعجل, 
ميكن من احلفاظ على حياة 

االأطفال وال�سباب.
اأن ندائها  اأفاد بيان الوزارة, 
هذا, جاء على اثر غرق ثالثة 
�سبان من ب�سكرة وباتنة وعني 
املا�سي,  اجلمعة  الدفلى, 
من  الرغم  على  اأنه  م�سيفة 
واملتجددة  املكثفة  اجلهود 
وخا�سة  املواطنني,  لتحذير 
ال�سباب من خماطر ال�سباحة 
�رصيحا  منعا  املمنوعة, 
وهي  االأماكن  هذه  يف 
املائية  واملجاري  ال�سدود 
لي�ست  التي  والبحريات, 
كما  الغر�س,  لهذا  منا�سبة 
مبراقبة  حتظى  ال  اأنها 
اأعوان احلماية املدنية, لكن 
يف  ال�سحايا  قائمة  لالأ�سف 

تزايد م�ستمر.

املوارد  وزير  اأو�سح  حيث 
التوعية  حمالت  اأن  املائية, 
عرب  قطاع  بها  يقوم  التي 
و�سبكات  االإعالم,  و�سائل 
ف�سال  االجتماعي,  التوا�سل 
مل  اجلوارية  الن�ساطات  عن 
ال�سباب,  بع�س  على  توؤثر 
حتدي  يف  ي�ستمرون  الذين 
على  اأن  معتربا  املخاطر, 
امل�سوؤولية,  حتمل  الكبار 
االآفة,  هذه  على  للق�ساء 
م�ساهمة  اأن  اإىل  م�سريا 
املعركة  هذه  يف  اجلميع 
هذا  ويف  �رصورية.  من  اأكرث 
نداءه  براقي  كرر  ال�سدد, 
احلذر,  توخي  اإىل  وباإحلاح 
داعيا  باليقظة,  والتحلي 
الكلية  للم�ساهمة  العائالت 
يف هذا امل�سعى امل�ستعجل, 
وذي املنفعة العامة للحفاظ 
مقدما  االأطفال,  اأرواح  على 
اخلال�سة,  تعازيه  باملنا�سبة, 
جدا  متاأثرا  ال�سحايا  الأ�رص 
املاأ�سوية,  اخل�سائر  بهذه 
االحتفال  ع�سية  وقعت  التي 
بعيدي اال�ستقالل وال�سباب.

مرمي خمي�سة

مع التزايد امل�ستمر يف قائمة الغرقى

دعوة ملواجهة ال�سباحة 
يف اأحوا�ض ال�سدود
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ي�سكو �سكان حي امل�ستقبل املعروف 
 ، بورقلة  احلجرية  ببلدية  بالطيا�سة 
اأزمة حادة يف توفري املياه باحلنفيات 
االرتفاع  هو  بلة  الطني  زاد  ومما   ،
يف  احلرارة  درجة  ملعدالت  املقلق 

عز ف�سل ال�سيف احلار .
التابع  امل�ستقبل  حي  �سكان  نا�سد 
الواقعة  احلجرية  لبلدية  اإداريا 
يف   ، ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   100
املحلية   لل�سلطات  موجهة  مرا�سلة 
"الو�سط"  يومية  ت�سلمت  قد  كانت   ،
ن�سخة منها ب�رضورة التدخل العاجل 
ان�سغالهم  يف  اجلاد  النظر  اأجل  من 
�سح  جراء  وذلك  �سنتني  منذ  القائم 
نفو�س  يف  يحز  ومما   ، حنفياتهم 
امل�ستمرة  املع�سلة  من  املت�رضرين 
البحث عن قطرات  اأن معاناتهم مع 
تتفاقم خا�سة مع حلول ف�سل  املاء 

الطق�س  ملجابهة  احلار  ال�سيف 
بقوة  مطروح  الت�ساوؤل  ليبقى  احلار، 
لدى هوؤالء عن �رض التزام ال�سلطات 
املحلية وعلى راأ�سها م�سالح الدائرة 
عو�س   ، البلدي  ال�سعبي  املجل�س  و 
مل�سكل  جذرية  حلول  عن  البحث 
غياب ارادة حقيقة  الإعادة النظر يف 
اإذا علمنا  مطلبهم امل�رضوع ،خا�سة 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن 
لدى  �سارمة  تعليمات  وجه  قد  تبون 
الوالة خالل لقائهم االأخري باحلكومة 
واال�ستماع  للميدان  النزول  اأجل  من 
االجتماعية  اجلبهة  الن�سغاالت 
املحلية باملناطق النائية واحلدودية 
بتطبيق  بها  التكفل  خلف  ال�سعي  و 
واالإمكانات  االأولويات  ح�سب  مبداأ 

املتاحة .
اأحمد باحلاج 

يف عز ال�صيف

العط�ش يحا�صر حي 
امل�صتقبل باحلجرية 

يتخبط �سكان قرية تالنيتديت ببلدية 
النقائ�س  من  جملة  يف  مترنا�ست 
 ، الزمن  جتاوزها  التي  التنموية 
يف  حقهم  من  اإ�ستفادتهم  عدم  بعد 
جمعية  نا�سدت  التنموية.  امل�ساريع 
املركز الريفي تالنيتديت يف مرا�سلة 
ال�سعبي  املجل�س  لرئي�س  موجهة 
، كانت قد  ببلدية مترنا�ست  البلدي 
"،ب�رضورة  "الو�سط  يومية  ت�سلمت 
بان�سغاالتهم  للتكفل  العاجل  التدخل 
اإ�سالح  مقدمتها  يف  تاتي  والتي 
واإعادة االعتبار للطريق الرابط بني 
التم�سك  مع   ، وتالنيتديت  ازرزي 
مبطلب بناء مدر�سة يف الطور االأول 
ناحيتهم  لدعم  اإ�سافة  "ابتدائي"، 
بعيادة جوارية الإنهاء معاناة ال�سكان 
باجتاه  بعيدة  م�سافات  قطع  يف 
�سبل  عن  للبحث  الوالية  عا�سمة 
بئر عميق ملياه  ، وكذا حفر  العالج 
ال�رضب مع تكبري خزان ماء ال�رضب 
ح�سة  حتديد  مطلب  عن  ناهيك   ،
وت�سليح   ، الريفي  البناء  من  القرية 

�سبكة االإنارة العمومية.
فان  املرا�سلة  به  اأفادت  وح�سبما 
منا�سب  مطالبة  املحلية  ال�سلطات 
امل�ساعدة  جهاز  اإطار  يف  ال�سغل 
على االإدماج ، وبناء مدر�سة قراآنية 
 ، البيت  يف  املاكثة  املراأة  ومنحة   ،
مبلعب  دعمهم  خلف  ال�سعي  مع 
ال�سحي  ال�رضف  وقنوات  جواري 
انتظار  ويف  للمقربة.   واقي  وجدار 
املجل�س  طرف  من  جاد  تدخل 
على  لزاما  يبقى  البلدي  ال�سعبي 
الطابع  القرية املذكورة ذات  �سكان 
الفالحي يعي�سون يف زمنا بات يلفظ 
اأمثالهم وهو ما يتنافى مع تعليمات 
ال�سلطات  باإلزام  القا�سية  احلكومة 
املحلية بالنزول للميدان و اال�ستماع 
الن�سغاالت املواطنني و ال�سعي خلف 
لغة  عن  بعيدا  بها  اجلدي  التكفل 
توزيع  يف  املفا�سلة  �سيا�سة  انتهاج 
املناطق  خمتلف  بني  امل�ساريع 
النائية بوالية مترنا�ست احلدودية . 
�صيخ مدقن

الطريق، مدر�صة،عيادة ،املاء مطالب 
تنتظرالتج�صيد 

�صكان قرية تالنيتديت 
بتمرنا�صت يعانون يف �صمت 

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي:

نحو ربط 50 م�صكنا بالكهرباء بقرية عبد ربه
بالكهرباء  ال�ساكنة  تزويد  اإطار  يف 
الظل،  مناطق  برنامج  و�سمن 
الوالية  طرف  من  به  واملتكفل 
وال�سمان  الت�سامن  �سندوق  �سمن 
اآل  للجماعات املحلية، قام  حمزة 
�سيد ال�سيخ الوزير املنتدب املكلف 
القادر  عبد  و  ال�سحراوية  بالبيئة 
بزيارة  الوادي  �سعيد وايل والية  بن 
تفقدية لقرية عبد ربه ببلدية العقلة 
على  للوقوف  وذلك  الرباح.   دائرة 
مدى تقدم االأ�سغال بالن�سبة ملختلف 
امل�ساريع بها، ويف معر�س زيارتهما 
والغاز  الكهرباء  توزيع  مدير  قدم 
حول  �رضوحات  بتقدمي  بالوادي 
املتعلقة  بربط  العملية  �سريورة 
اأكرث من 50 وحدة �سكنية بقرية عبد 

يف  منوها  الكهربائية  بالطاقة  ربه 
الوقت ذاته اأن ن�سبة تقدم االأ�سغال 
وجتدر  60% .  هذا  جتاوزت 
التوزيع  مديرية  اأن  اإىل  االإ�سارة 
حموالت   3 اإجناز  عملية  با�رضت 
كهربائية على م�سافة 3.90 كلم من 
و1.98  التوتر  متو�سطة  ال�سبكات 
التوتر  منخف�سة  ال�سبكات  من  كلم 
بغالف مايل جتاوز 23 مليون دينار، 
اأهمية  ذات  العملية  هذه  تعترب  كما 
كبرية بالن�سبة ل�سكان قرية عبد ربه 
االإجنازات  ل�سل�سة  توا�سال  وهي 
الفرتة  يف  املديرية  ج�سدتها  التي 
حت�سني  يف  �ساهمت  والتي  االأخرية 
نوعية وا�ستمرارية اخلدمة املقدمة 

اىل زبائننا.

ويف �سياق ذي �سلة وموا�سلة للجهود 
التغطية  وتعزيز  لتدعيم  الّرامية 
بالطاقة الكهربائية بالوالية با�رضت 
مديرية التوزيع بالوادي عملية اجناز 
�سبكة  بطول  كهربائي  حمول   80
جتاوز 240 كلم بني هوائية واأر�سية 
1،110مليار  جتاوز  مايل  وبغالف 
التنموية  العملية  وتندرج  دينار.  
لتعليمات  ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
التي وجهها للوالة والقا�سية بالنزول 
الن�سغاالت  واال�ستماع  للميدان 
التكفل  خلف  ال�سعي  و  املواطنني 
و  االأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

االإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

حي الدبدابة ببلدية العالية بورقلة 

غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة
.     توفري عيادة و االنارة العمومية حلم يراود ال�صاكنة 

يئن قاطني  حي الدبدابة ببلدية 
الواقعة  احلجرية  بدائرة  العالية 
ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   100
،حتت وقع  التهمي�س و االإق�ساء 
بني  من  و  امل�سوؤولني  طرف  من 
املواطنني  توؤرق  التي  امل�ساكل 
املوجودة  العالج  قاعة  هي 
باحلي و التي هي يف حالة يرثى 
منا�ساداتهم  من  بالرغم  و  لها 
اإجناز  اأجل  من  املرات  عديد 
باحلي  عيادة  اأو  جديدة  قاعة 
بعني  يوؤخذ  مل  مطالبهم  اأن  اإال 
بقيت  و  ال�ساعة  حلد  االعتبار 
الذي  االأمر  وهو  وعود  جمرد 
وتعليمات  تو�سيات  مع  يتنافى 
بالنزول  القا�سية  املركزية 
للميدان لتدارك امهات امل�ساكل 
و ال�سعي خلف التكفل بها  بهدف  
املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني 

و  البعيدة  املناطق  لقاطني 
 ، الكبري  البالد  بجنوب  النائية 
حمدثينا  نفو�س  يف  يحز  ومما 
املاليري  التهم  ال�سحة  قطاع  اأن 
�سنويا دون جت�سيد مفهوم تقريب 

ال�سحة من املواطن .
من جهة ثانية فقد عرب هوؤالء عن 

ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
من  النق�س يف االإنارة يف ال�سوارع 
باالإ�سافة اإىل قربهم من امل�سب 
اخلا�س مبياه ال�رضف ال�سحي و 
النامو�س  من  اأ�رضاب  اأنتج  الذي 
يوميات  توؤرق  اأ�سبحت  التي  و 
الروائح  عن  ف�سال  املواطنني 

االإنارة  يف  كبري  و�سعف  الكريهة 
من�ساأة  اأي  غياب  و  العمومية 
ريا�سية اأو ثقافية و حتطم بع�س 
قنوات ال�رضف ال�سحي و ظاهرة 
�سعود املياه و اهرتاء الطرقات 
مبياه  التزود  و�سعف  باحلي 
اأي�سا  يوؤرق املواطنني  احلنفيات 
االحتجاجات  عديد  من  بالرغم 
ماهو  على  بقي  الو�سع  اأن  اإال 

عليه .
ومعلوم اأن رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون قد �سدد اللهجة مع 
احلكومة  لقاء  خالل  امل�سوؤولني 
النزول  اأجل  الوالة من  االأخري مع 
و  احلوار  قنوات  وفتح  للميدان 
املواطنني  الن�سغاالت  اال�ستماع 
و ال�سعي خلف التكفل بها بتطبيق 
مبداأ ح�سب االأولويات و االإمكانات 

املتاحة .

املحلية  اجلمعيات  عديد  دقت 
البالد  جنوب  بواليات  الفاعلة  
حمذرة  اخلطر  ناقو�س   ، الكبري 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
ارتفاع  تبعات  عن  تنجر  قد 
الوفيات  و  اال�سابات  معدالت 
طالب   . العقربي  الت�سمم  جراء 

ممثلي اجلمعيات املحلية املهتمة 
بال�ساأن البيئي و ال�سحي بواليات 
ورقلة ،مترنا�ست ، ايليزي ، اأدرار 
يف  االأغواط  و  ب�سكرة   ، ب�سار   ،
»الو�سط«  يومية  لهم  ت�رضيح 
التدخل  املعنية    ال�سلطات  من 
العاجل الحتواء املع�سلة القائمة 

انت�سار  من  تخوفهم  اأثارت  التي 
العقارب  منها  ال�سامة  احل�رضات 
من  عددا  وفاة  يف  ت�سببت  التي 
الفارطة   ال�سنة  خالل  ال�سحايا 
احل�رضات  هذه  تف�سل  حيث   ،
االأماكن املظلمة للتكاثر وتر�سد 
�سجلت  وقد   ، �سحاياها  حركة 
الواليات  بذات  ال�سحة  م�سالح 
�سخ�س   300 من  اأكرث  اإ�سابة 
اأخر  وح�سب   ، العقربي  بالت�سمم 
االإح�سائيات فاإن الن�سبة تراجعت 
ورغم   . املا�سية  بال�سنة  مقارنة 
التي  ال�سخمة  املالية  املبالغ 
تهيئة  الإعادة  احلكومة  ر�سدتها 
واإ�سالح  العمومية  االإنارة  �سبكة 
التي  االأعطاب  من  امل�سابيح 
االأحياء  اأغلب  اأن  غري   ، ت�سيبها 

بعا�سمة الواحات تقبع يف الظالم 
الدام�س قرابة ربع قرن من الزمن 
،  يف الوقت الذي رفع فيه ال�سكان 
املت�رضرين من امل�سكل املطروح 
املعنية  للجهات  ال�سكاوي  عديد 
من  وحمايتهم  بان�سغالهم  للتكفل 
يواجههم  الذي  العقربي  الت�سمم  
املواطنني  هوؤالء  طالب  وعليه   .
التدخل  املعنية  اجلهات  من 
الذي  الظالم  من  الإخراجهم 
حرمهم  الذي  و   فيه،  يتخبطون 
من التنقل ليال خوفا من االإ�سابة 
احل�رضة  وهي  العقربي،  بالت�سمم 
ال�سيف  ف�س  يف  تتكاثر  التي 
اأمام  القمامة  اأقوام  تراكم  نتيجة 

البيوت  .   
جناة ،ح 

بعدما اأخلطت جائحة كورونا اأوراق  ال�صلطات العمومية 

احل�صرات ال�صامة تهدد �صالمة املواطنني  باجلنوب 

ي�صكو قاطني حي الدبدابة ببلدية العالية التابعة لدائرة احلجرية بورقلة جملة من النقائ�ص 
التي اأرقت يومياتهم ب�صبب غياب اإرادة حقيقية من ال�صلطات العمومية للتكفل بان�صغاالتهم يف 

امليدان ال�صحي ناهيك عن افتقارهم ل�صبكة االإنارة العمومية .

اأخبار اجلنوب

الو�صط:2020/07/07

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية البليدة

دائرة اأوالد يعي�ص
بلدية اأوالد يعي�ص

منوذج ا�صهاري
لتاأ�صي�ص جمعية حملية

طبقا الأحكام القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
ذات الطابع ثقايف ، اجتماعي ، قامت اجلمعية املحلية 

امل�سماة : جلنة حي العي�سي ار�سبي 1 امل�سماة ر�ساد
حتت رقم 39 بتا�سي�س هيئتها القيادية مبوجب .........املعتمدة بتاريخ

 29 جوان 2020 و�سل ا�سعار رقم ...... املوؤرخ.................يف ..........
الرئي�س : �سامل قوري

املقر : حي العي�سي رقم 91 اأوالد يعي�س البليدة 

اإ�صهار



الثالثاء 07  جويلية  2020  املوافـق  لـ 16 ذو القعدة  1441ه 6

وقوفا وقوفا.. اإن قافلتهم 
تنه�ض من جديد.. تبث 

الأمل والدم.. وتوزع 
البت�سامات واليا�سمني.. 

يعودون هذا ال�سباح اأمري و 
اإمام وفر�سان. 

اأف�سحوا لهم ال�سوارع 
والبيوت املنكوبة تروهم 

يخرجون من خوابي القمح 
واملاء يتقدمون.. يتقدمون 

نحو النحناءات العظمى 
فيلغون معادلة الظلم 

والطاغوت.. يثبتون على 
الدرب بقية من دمهم 

فت�ستعل للمجد م�ساعل..

جزائرنا

كفاح �أ�سقط �لإمرب�طورية.. وحرر �إفريقيا
من  واقرتبوا  قليال،  الفقراء  اأيها  ا�صمتوا 
املذابح  زمن  يا  واهتفوا:  الدم،  خرير 
اأهو  الن�رص:  �صبب  على  دلنا  واملجازر 
ال�صيف اأم الدم؟ اإنه الدم.. الدم املنت�صب 
عن  الغزوة  ويدحر  الأ�رصار  يرد  كاملارد 

الأطفال وال�صم�س.
هذا  عودوا  الأحباب  اأيها  �صهداءنا  يا 
واحملوا  منازلكم  اإىل  عودوا  ال�صباح.. 
احللواء لأطفالكم الذين �صبوا على فوا�صل 
الدم.. اأطفالكم ينتظرونكم مع كل �صباح.. 
ليكرب  وتاأتون  احللم..  ويكرب  يكربون 
فاملواقد  الأحباب  اأيها  عودوا  النت�صار.. 
مل تنطفئ واخليل تدك الأر�س وما توقفت 
التحمحم حلظة.. و�صيوفكم مل ت�صداأ  عن 

بعد..
رويدا  رويدا  الطيبون  امل�صلمون  اأيها 
ال�صجيج  يكرهون  اإنهم  تتزاحموا..  ل 
دموع  تزف  اأن  لعواطفكم  قليال  وا�صمحوا 
بدايات  على  ومترت�صوا  والفرح..  العزة 
قافلتهم  متر  �صيمرون..  فاإنهم  الطرق 
حيوهم فردا فردا يف هذا العر�س وقولوا: 
ويا  بوعمامة  ويا  اأمري  يا  �صالما  �صالما 
اليدين  منهم  وقبلوا  بوزيان  ويا  بوبغلة 
اجلبني  منه  وقبلوا  اإمام  يا  �صالما  �صالما 
زيرود  ويا  مهيدي  يابن  �صالما  �صالما 
بولعيد  يابن  خمتار  وياباجي  يو�صف 
ياعمريو�س ياديدو�س مراد يا كل  الرجال 
جديد  من  نحتاج  جراحهم..  منهم  وقبلوا 
اأن نقراأ روايتنا يف �صياقها احل�صاري لنزيح 
اأن  ولرنى  والقلق..  والتعب  الوهن  عنا 
القد�س قريب جدا.. فكما حررنا اجلزائر 

بالأم�س نحرر فل�صطني غدا.

املوقع والدور:

اجلزائر  بني  فقط  تكن  مل  املعركة   
بكل  ال�صمال  بني  كانت  املعركة  وفرن�صة.. 
احل�صاري  انتمائه  بكل  واجلنوب  اأطماعه 
وذلك  اأحداث  تطور  عنها  ونتج  ومتيزه، 
تتويجا ل�صل�صلة �رصاعات ال�صمال-اجلنوب 
قبل  من  للجزائر  احتالل  اىل  انتهت 

ال�صتعمار الفرن�صي..
 لقد كانت اجلزائر املدد الطبيعي للمركز 
الأندل�س حتميه يف مواجهة  احل�صاري يف 
ان  كما  الغربية  العن�رصية  الهجمات 
حترير  يف  احلقيقي  املدد  كانت  اجلزائر 
اأحد  وكانت  ال�صليبيني  من  املقد�س  بيت 
العثمانية  على مدار  اإيالت اخلالفة  اأهم 
اأ�صطولها  يتمتع  البحر  و�صيدة  قرون  عدة 
ال�صفن  ب�صري  التحكم  يف  حقيقي  ب�صلطان 
البحرية  وقامت  املتو�صط..  بالأبي�س 
يف  مرة  من  اأكرث  بالتدخل  اجلزائرية 
اخلطف  عمليات  من  الأفارقة  تخلي�س 
عبيدا  لإر�صالهم  واأوربية  اأمريكية  ب�صفن 
الأمريكية.. ومتتعت  الوليات املتحدة  يف 
الغذائية  املواد  اإنتاج  يف  بوفرة  اجلزائر 
الدول  اإىل  وتوريده  القمح  ببيع  لتتحكم 
قد  تكون  ان  بعد  فرن�صا  بالذات  الأوربية 
من  وتون�س مبا حتتاجانه  طرابل�س  زودت 
حول  نف�صه  والأمر  احل�صنة..  �صهل  قمح 
املنتوجات الزراعية التي تفي�س عن حاجة 
باه�صة  ديون  للجزائر  اوجب  مما  البالد 
ال�صناعة  وكانت  الفرن�صية..  الدولة  على 
اجلزائر  يف  زاخرة  واملكتبات  التقليدية 
م�صنودة  الع�صكرية  قوتها  اأ�صبحت  بحيث 

بقوة اجتماعية اقت�صادية.
قوة  من  ذروته  الأوربي  النزعاج  بلغ 
ومن  وهيمنته  اجلزائري  الأ�صطول 
مطالبات اجلزائر املتكررة ب�صداد الديون 
امل�صتحقة على فرن�صة.. حترك الفرن�صيون 
باإر�صال بعثات ل�صتطالع الو�صع من �صتى 

نواحيه يف اجلزائر وكانت تقاريرهم توؤخذ 
لطاولة التخطيط  بعد ان اجتمعت الدول 
القيام  لفرن�صا  واأوكلت  فينا  يف  الأوربية 
ومتت  اجلزائر..  »لتاأديب«  حربي  بعمل 
تهيئة الأو�صاع للعملية ال�صتعمارية. حانت 
ال�صتباك  بعد  الأوربي  للمخطط  الفر�صة 
البحري يف معركة نافارين وهي واحدة من 
جمرى  غريت  التي  البحرية  املعارك  اأهم 
امل�صرتك  الأ�صطول  جنح  فلقد  التاريخ. 
بريطانيا  رو�صيا  الثالث  الأوروبية  للدول 
فرن�صا يف اأحداث التحول يف ظل �صوء اإدارة 
للمعركة من قبل الأ�صطول العثماين والذي 
معركة  كانت  حقيقي،  تفوق  حالة  يف  كان 
املتو�صط   �رصق  ال�رصا�صة يف  غاية  بحرية 
الأ�صطول  على  الهجمات  كل  وتركزت 
من  كان  وقد  متاماً،  وحتطم  اجلزائري 
البحرية  القوات  �صعف  اخلطرية  نتائجه 
�صواحلها  حماية  عن  وعجزها  للجزائر 
فانق�س ملك فرن�صا �صارل العا�رص لفر�س 
ح�صار بحري ثالث �صنوات ومن ثم ال�رصوع 

يف احتالل اجلزائر يف 1830م.

املقاومة اجلزائرية:

مهمة  ات�صحت  الأوىل  اللحظة  منذ 
ال�صتعمار الفرن�صي يف اجلزائر ففي احلني 
ق�رص  يف  فرن�صا  علم  رفع  فيه  مت  الذي 
حتويل  يتم  كان  اجلزائر  بالعا�صمة  الداي 
حرق  ويتم  كاتدرائية  اىل  كت�صاوة  م�صجد 
يف  كتاب  مبليون  الزاخرة  اجلزائر  مكتبة 
�صتى العلوم.. ويف املقابل متيزت املقاومة 
م�رصوع  يف  وتبلورها  بن�صجها  اجلزائرية 
دولة مع الأمري عبدالقادر اجلزائري الذي 
مل يكتف بتح�صيد املجاهدين وبناء م�صانع 
الالزمة  التحتية  البنية  و�صع  بل  اأ�صلحة 
للدولة واظهر عبقرية يف البناء املوؤ�ص�صاتي 
املقاومة  �صني  وخالل  اخل�صوم..  اأذهل 
لإحياء  جمددا  الأمري  حترك  البا�صلة 
ان  يدرك  وهو  جلبهته  ال�رصوري  الرتابط 
فرن�صا بجيو�صها وتطور �صالحها اإمنا تعرب 
عن اإرادة غربية حل�صم ال�رصاع على ار�س 
وفاعلية  بحيوية  الأمري  فتحرك  اجلزائر 
يطلب  العثمانية  اخلالفة  مع  للتوا�صل 
والأزهر  م�رص  اإىل  ر�صله  واأر�صل  النجدة 
واىل تون�س واملغرب الأق�صى بل وتوا�صل 
�صامل  والإمام  القوقاز  يف  امل�صلمني  مع 
ان  حيث  الغزاة  الرو�س  �صد  اجلهاد  قائد 

املعركة ت�صتهدف اجل�صد الإ�صالمي كله.
الأمري  قيادة  �صنوات املقاومة حتت  كانت 
ال�صعب  اأن  اإثبات  على  بجالء  قادرة 
ال�صوفية  تنظيماته  من  ميتلك  اجلزائري 
مللء  يكفي  ما  وقبائله  عرو�صه  وروابط 
م�صتوى  يف  دولة  وبناء  ب�رصعة  الفراغ 
لتكري�س  يتوفر  مل  الوقت  اأن  اإل  املرحلة 
القوى  موازين  اختالل  ظل  يف  دولته  واقع 
املذهل بني قوة فرن�صا ال�صاغطة ووقوف 
التي  الأمري  قوة  وبني  خلفها  كله  الغرب 
النجدة  توفر  عدم  بفعل  يوميا  تتناق�س 
حيث  والإ�صالم  العرب  بالد  من  والإمداد 
ترك وحيدا بع�رصين األف مقاتل يف اأح�صن 
ظروف التح�صيد.. فانتهت مقاومة الأمري 
مكتملة  دولة  مقاومة  اأنها  اعتبار  على 
�صقوط  مبعنى  مكوناتها  وبكل  الأركان 
الدولة اجلزائرية ر�صميا يف 1847.. لتنطلق 

بعدها مقاومات يف �صتى بقاع اجلزائر.
مقاومة  بنهاية  املقاومة  تتوقف  مل  اأجل 
واأبرزت  تقطع  وبدون  وا�صتمرت  الأمري 
وبوعمامة  بوزيان  مثل  عظيمة  قيادات 
نار  تخبو  اأن  ما  احلداد..  وال�صيخ  وبوبغلة 
مقاومة حتى تنطلق اأخرى و�صول اىل اآخر 

مقاومة م�صلحة يف الأورا�س �صنة 1916.

الن�سال الثقايف وال�سيا�سي:

يفوق  فظيعا  الفرن�صي  البط�س  كان  لقد 
الو�صف ولقد اقرتف قادة احلملة الفرن�صية 
اأب�صع  �صنة  �صبعني  مدار  على  و�صباطها 
ال�صعب  لإبادة  عن�رصي  عمل  يف  اجلرائم 
اجلزائري بحرق قراه وتهجريه من �صكناه 
وتدمري  املجتمع  وتفقري  الرجال  وقتل 
بنيته التحتية واغت�صاب الأرا�صي اخل�صبة 
وتدمري �صهل احل�صنة و�صواه من الأرا�صي 
التي كانت حتقق الوفر وحتويلها اإىل ال�صلع 

املحددة التي تخدم �صوق ال�صتعماريني.
اكت�صف اجلزائريون اأن املقاومة الع�صكرية 
انتهت خملفة اأثارا ماأ�صاوية يف كل مناحي 
احلياة الجتماعية والقت�صادية وهنا بداأت 
امل�صخ  لعمليات  الأخرى  املقاومة  اأ�صكال 
وال�صتبدال  املعامل  وتغيري  احل�صاري 
التي  ال�صتعمارية  الإدارة  نهجتها  التي 
حتت  اأوربا  كل  من  غزاة  للجزائر  جلبت 
لتغيري  حماولة  يف  الأجنبي  اللفيف  عنوان 
بداأ  ذلك  مواجهة  يف  والهوية..  العامل 
بامل�صاركة  بدءا  عناوينه  ب�صتى  الن�صال 
انتزاع  وحماولة  البلدية  النتخابات  يف 
ثقافية  نه�صة  اىل  و�صيا�صية  مدنية  حقوق 
امل�صلمني  العلماء  جمعية  قادتها  علمية 
اجلزائريني لتثبيت عنا�رص الهوية املهددة 
بالندثار او الرتاجع وانطلق حزب ال�صعب 
وما انبثق عنه من كيانات بحيوية ون�صاط 
حتت �صعارات ال�صتقالل واحلربة وكذلك 
واأحزاب  و�صيا�صية  مثقفة  �صخ�صيات 

وجمعيات .. 
اجلزائرية  بالق�صية  العام  الوعي  بلغ 
املحتلة  القوة  مع  لل�صدام  كافيا  م�صتوى 
فقط  لي�س  فهنا  امل�صاألة  �صعوبة  رغم 
»جمتمع«  اإمنا  م�صلح  بجي�س  ا�صتعمار 
كولونيايل يقدر حجمه مبا يكفي اأن ي�صكل 
اأفرزت  ولقد  املعركة..  يف  كبريا  خطرا 
اجلزائر  يف  الثقافية  ال�صيا�صية  احلياة 
نخبة متميزة يف وعيها واأ�صبح املناخ العام 

حمددا لأولويات الن�صال اجلزائري..
وكان  للثورة  الذاتي  ال�رصط  ن�صج  لقد 
ال�صطدام الأول يف مايو 1945 حيث خرج 
بحريته  يطالب  مكان  من  اأكرث  يف  ال�صعب 
التي  ال�صتعمارية  القوة  اأن  اإل  وا�صتقالله 
ل تلتزم بعهود ومعاهدات واجهت ال�صعب 
اإجرامية جعلت من تاريخ  اجلزائري بقوة 
الإجرامي  �صجلها  يف  ا�صودا  يوما  مايو   8
من  اأكرث  اليوم  هذا  يف  ال�صعب  قدم  وقد 
األف �صهيد.. ورغم ق�صوة الأمل وحجم   45
يف  املهم  الفعال  كانت  اأنها  اإل  الكارثة 
ت�صقق الأحزاب والتكتالت و انطالق جبهة 

التحرير الوطني  لتبداأ ثورة التحرير.

ثورة نوفمرب املجيدة:

�صباب  من  جيل  ثقافة  ان�صهرت  لقد 
اجلزائرية  ال�صخ�صية  مكونة  اجلزائر 
لنه�صة  ودعوته  بادي�س  ابن  �رصخة  فيها 
ال�صتقالل  �صعارات  و  احل�صارية  الهوية 
واحلرية حلزب ال�صعب وجتربة ال�صيا�صيني 
الن�صال  لرتاكمات  بالإ�صافة  اجلزائريني 
وهكذا  ال�صنني..  ع�رصات  عرب  الطويل 
تكونت جملة الوعي اجلزائرية والتي كانت 
جلبهة  والإيديولوجية  الثقافية  اخللفية 
التحرير.. وهنا كانت كل خطوة يخطوها 
نحو  قدر  عبارة عن خطوة  الأول  ال�صباب 

واقع جديد متاما.
الروحي  الزخم  بهذا  الثورة  انطلقت 
واملعريف والتجريبي مبجموعة من القادة 
ال�صعب  روح  فيهم  جتلت  الذين  املثاليني 
ووجدانه و حقه يف حياة م�صتقلة كرمية.. 

الثورة  البداية كان وا�صحا لدى قادة  ومن 
ان هناك دروبا للتهلكة ينبغي البتعاد عنها 
اأ�صبحت  للعمل  قواعد  واعتمدوا  متاما 
املباركة..  �صنواتها  الثورة خالل  نهج  هي 
التنظيمية  الثورية  الأداة  وحدة  فكانت 
وكان  ال�صيا�صي  التمثيل  وحدة  هي  كما 
وت�رصيك  نحوه  والتح�صيد  الهدف  و�صوح 
تو�صيع جبهة  و  ال�صعب يف معركة امل�صري 
املواجهة مع العدو لإرهاقه واإرغامه على 
جزائرية  تكون  اأن  اجلزائر  بحق  الت�صليم 
عربية م�صلمة ت�صرتد ا�صتقاللها واجللو�س 
من  لالن�صحاب  و  ذلك  اأجل  من  للتفاو�س 

اجلزائر..
اجلزائري  ال�صعب  ثورة  هي  الثورة  كانت 
بقيادة جبهة التحرير التي انتقلت يف اأ�صهر 
اإعالميا  �صاملة  معركة  م�صتوى  اىل  قليلة 
ولقد  ودبلوما�صيا..  وع�صكريا  و�صيا�صيا 
نهجها  ال�صعوبات  كل  رغم  الثورة  وا�صلت 
ب�صوابط  التم�صك  يف  واحلا�صم  احلازم 
العمل الثوري يف امليدان فحققت اإعجاب 

العامل بها.
الثورة  اأن  القول  اإىل  ن�رصع  اأن  لبد  وهنا 
ول  دويل  قرار  وليدة  تكن  مل  اجلزائرية 
ت�صدت  اإنها  بل  اإقليمية  او  دولية  م�صالح 
ومل  خلفها  من  الأطل�صي  واحللف  لفرن�صا 
تتلق تاأييدا من الكتلة ال�رصقية ال�صرتاكية 
اإل بعد اأن بان اخليط الأبي�س من اخليط 

الأ�صود..
اجلوار  دول  اأن  نذكر  اأن  لبد  اأي�صا  وهنا 
قبل  من  امل�صتعبدة  اإفريقيا  و  العربي 
الأوربيني بداأت تتح�ص�س طريقها للخال�س 
اجلزائرية  الثورة  تنف�س  �صاعات  اأول  مع 
ولذا مل تعد الثورة اجلزائرية باآثارها فقط 
واإفريقيا  اجلوار  على  بل  اجلزائر  على 
حيث ت�صاقطت جدران ال�صتعمار الواحدة 

تلو الأخرى بعد هزميته باجلزائر.
ال�صعوب  اأن  التاأكيد  من  لبد  اأي�صا  وهنا 
تثور  التي  روحها  فيها  وجدت  العربية 
�صتة  بعد  وتنت�رص ل�صيما وهي قد جاءت 
وح�صول  فل�صطني  اغت�صاب  من  �صنوات 
قلوب  يف  انك�صار  من  اأحدثه  وما  نكبتها 
الثورة  فجاءت  وامل�صلمني..  العرب 
الهمة  وترفع  املعنويات  حتيي  اجلزائرية 
اإىل  ال�صتعمار  اأن  جديد  من  وتك�صف 
كيانها  بكل  الأمة  حتركت  هنا  من  زوال.. 
اإذلل  منها  تنتظر  العظيمة  الثورة  مع 

امل�صتعمرين والغزاة.
النت�صار  هو  اجلزائر  انت�صار  كان  لقد 
بعد  ال�صمال  على  لالأمة  الأول  احلقيقي 
قلوب  الوهن  �صكن  اإن  فبعد  قرون..  عدة 
اأخرى فقدناها عادت  اأندل�صا  باأن  البع�س 
اجلزائر قوة متالأ املكان وتتبواأ من اأمتها 

والقارة موقع ال�صدارة.
ويف حراكها الداخلي امل�صتمر واملتوا�صل 
بتعميق  املناعة  قوة  تراكمات من  اأجنزت 
اأبعاد �صخ�صيتها وهويتها ودورها وجتربتها 
ال�صيا�صية الرائدة يف الوطن العربي.. وهي 
اإليه  يدعوها  ما  نحو  م�صريتها  توا�صل 
موقعها اجليو�صيا�صي ومهماتها التاريخية.
بوابات  على  امل�رصع  للدم  �صالما  �صالما 
لأخوات  �صالما  انت�صار..  قو�س  اجلزائر 
ولزوجاتهم  ولأبنائهم  ولأمهاتهم  ال�صهداء 
�صالما �صالما.. قافلتهم تنه�س من جديد 
نلملم  ونحن  الو�صيء  موكبها  يف  ت�صري 
حروف اللغة علنا نركب جملة يف م�صتوى 
دمهم يف م�صتوى جهادهم �صد ال�صليبية.. 
يا  نهتف  تدفقه  امل  نهر  يوا�صل  وفيما 
القد�س  بوابة  على  دلينا  الدم  مفا�صل 
وحائط الرباق وحي املغاربة.. واهلل غالب 

على اأمره.

�أقالم

بقلم: �سالح عو�ض
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اإذ بالرغم من اهتمام اجلانبني اجلزائري 
ال�رشاكة  نف�س  بتجديد  والفرن�سي 
اال�ستثنائية التي د�سنها الرئي�س ال�سابق 
اأن  قبل   2012 عام  هوالند  فران�سوا 
ياأتي الرئي�س اجلديد اإميانويل ماكرون 
بت�سور جديد ينطلق من ت�سفية االأجواء 
ال�سيا�سية واإعداد اأر�سية جديدة حلوار 
الذي  التلوث  من  وتنقيتها  الذاكرة 
�سببته لوبيات ظل ي�سكنها احلقد على 
اإىل  واحلنني  التحريرية  الثورة  انت�سار 
احلقبة اال�ستعمارية ف�سال عن ال�سغط 
الذي حقق  لليمني املتطرف  امل�ستمر 
االنتخابات  اأر�س  على  متقدمة  نتائج 

يف ال�سنوات االأخرية. 
يف  ال�سعبي  احلراك  الندالع  كان  لقد 
العالقة  �سري  على  بالغ  تاأثري  اجلزائر 
مع م�ستعمر االأم�س فقد اتهم احلراك 
بوتفليقة  نظام  بدعم  �سمنيا  فرن�سا 
لفرن�سا  بوالئه  االأخري  هذا  اتهم  كما 
المالءاتها  املحلي  القرار  واخ�ساع 
تناأى  الر�سمية  فرن�سا  جعل  ما  وهو 
ال�ساأن  يف  العلني  التدخل  عن  بنف�سها 
للرئي�س  ت�رشيح  اآخر  بعد  اجلزائري 
بتقلي�س  بوتفليقة  فيه  طالب  ماكرون 
اقرتحها  التي  االنتقالية  املرحلة  فرتة 
الت�رشيح  ذلك  الرابعة،  العهدة  لتمديد 
االنتقادات.  من  زوبعة  اأثار  الذي 
التي  املتوترة  الو�سعية  اإىل  ي�ساف 
حماكمة  يف  ال�رشوع  احلراك  �ساحبت 
اأ�رشفت  التي  ال�سيا�سية  الرموز  جميع 
على ملفات العالقة بني البلدين وهو ما 
خلق ترددا من اجلانب الفرن�سي عنوانه 
بعد  �سيحدث  الذي  الفرز  لرتى  اأنتظر 

املخا�س اجلزائري. 

املرحلة  انتهاء  فرن�سا  انتظرت    
قيادة  وبروز  اجلزائر  يف  االنتقالية 
اإطالق  الإعادة  لتطمح  للبالد  جديدة 
قطار العالقات بني البلدين وهو ما بينه 
اإىل الزيارات  اإىل العودة  ا�رشاع فرن�سا 
بزيارة  بداأت  التي  الثنائية  واللقاءات 
اإىل  لودريان   الفرن�سي  وزير اخلارجية 
واتفاق  ال�سنة  هذه  بداية  اجلزائر 
الطرفني على تن�سيط امللفات العالقة 
يف جمال التعاون االقت�سادي وال�سماح 
بالعودة  وال�رشاكة  للتعاون  العليا  للجنة 
جديدة  اقرتاحات  وبلورة  العمل  اإىل 
امل�سهد  يف  فرن�سا  مكانة  ال�ستعادة 

االقت�سادي والتجاري اجلزائري.
يف  ال�رشوع  من  اأ�سهر  �ستة  مرور  بعد 
تلك الور�سة يف �سمت تام من اجلانبني 
املبادرة  اجلزائري  الطرف  ارتاأى 
العالقات  زخم  ا�ستئناف  باإعالن 
قبل  من  عليه  كانت  مما  اأكرب  بوترية 
حيث اأعلن الرئي�س تبون يف حوار لقناة 
فران�س 24 عن زيارات دولة مرتقبة اإىل 
اجلزائر وفرن�سا لرئي�سي البلدين وعن 
الذاكرة  ملف  اإنهاء  على  اأكرث  العمل 
لعالقات  جديد  م�سار  الإطالق  ترتيبا 
ال�سداقة ي�ستجيب لطموحات االأجيال 
بني  عالقة  اإىل  تتوق  التي  اجلديدة 
ال�سفتني جمردة من عوائق االعتبارات 
لوبيات  حولها  تلتفت  التي  التاريخية 
اأو  ال�سوداء  واالأقدام  للحركى  مدعمة 
يف  �ساركوا  الذين  الع�سكريني  قدماء 
لوبيات  عن  ف�سال  اجلزائر«  »حرب 
اأخرى خارج فرن�سا تقف �سد ا�ستفادة 
اجلزائر من عالقات متميزة تقوم على 

الندية ويف فائدة م�سرتكة للبلدين. 

يف  بقوة  ياأمل  تبون  الرئي�س  اأن  ويبدو 
موؤثرا  دورا  ماكرون  الرئي�س  يلعب  اأن 
من  انطالقا  العالقات  م�ستقبل  على 
كثريا  �ستخ�رش  فرن�سا  اأن  يدرك  كونه 
اإذا فقدت اجلزائر ك�رشيك ا�سرتاتيجي 
هام و�سديق بالنظر اإىل عمق العالقات 
ومما  الب�رشية.   والروابط  التاريخية 
حترر  االنتعا�س  هذا  على  �سي�ساعد 
ماكرون من تبعات احلقبة اال�ستعمارية 
التحرير  حرب  بعد  ما  جيل  من  فهو 
�سفحة  على طي  يقوم  بطموح  ويتمتع 
و�سفه  الذي  املاأ�ساوي  املا�سي 
باجلرمية  االنتخابية  حملته  خالل 
 24 اإعادة  بينت  وقد  االإن�سانية.  �سد 
ال�سعبية  املقاومات  �سهداء  رفات  من 
الفرن�سي يف  اجلانب  من  النوايا  ح�سن 
من  اأخرى  فرن�سية  خطوات  انتظار 
�ساأنها تهيئة اجلو القالع جديد للتعاون 
واالقت�سادية  الثقافية  املجاالت  يف 
ال�سوؤون  يف  ال�سيا�سي  الت�ساور  ودعم 
يف   الو�سع  ال�سيما  والدولية  االإقليمية 

ليبيا ومايل. 
لقد بينت التجربة التاريخية للعالقات 
بني  من  اأن  الفرن�سية  اجلزائرية 
متغرياتها القيادات املتعاقبة يف اجلاين 
وا�سحا  كان  الفرق  اأن  اإذ  الفرن�سي 
منذ  الفرن�سيني  الروؤ�ساء  نظرة  بني 
ماكرون  اإميانويل  اإىل  ميرتان  فران�سوا 
انتقلت  فقد  العالقة  لهذه  ومطالبتهم 
اال�ستعمارية   الهيمنة  نظرة  من  فرن�سا 
الذي  ميرتان  ذهن  على  �سيطرت  التي 
كان ع�سوا يف احلكومة الفرن�سية خالل 
نظرة  اإىل  اجلزائرية  التحرير  حرب 
�سرياك  جاك  خللفه  براغماتية  اأكرث 

�سداقة  عالقات  عن  يدافع  ظل  الذي 
قوة  من  بالرغم  اجلزائر  مع  متميزة 
وفرن�سا  جزائريا  لتوجهه  املعار�سة 
اإ�سدار  اإذ �سارعت هذه املعار�سة اإىل 
الذي  اال�ستعمار  ميجد  فرن�سي  قانون 
عهد  اأن  غري  اللغائه.  �سرياك  ا�سطر 
�ساركوزي كان اأ�سواأ العهود فقد �سهدت 
العالقات ركودا مل ي�سبق له مثيل حيث 
يف  الفرن�سية  اال�ستثمارات  تراجعت 
تراجع  كما  ملحوظ  ب�سكل  اجلزائر 
واأن  ال�سيما  التجارية  التبادالت  حجم 
تدابري  من  امتع�ست  �ساركوزي  فرن�سا 
اتخذتها  التي  االقت�سادية  احلماية 
اإال  العالقات  ت�ستاأنف  ومل  اجلزائر. 
بعد جميئ فران�سوا هوالند عام  2012 
االقت�سادية  ال�رشاكة  اإنعا�س  كان  فقد 
البلدان يف عهده  اإذ وقع  اأولوياته  اأحد 
�سملت  االتفاقيات  من  هائل  كم  على 
والثقافية  االقت�سادية   املجاالت 
الرئي�س  عالج  يف  فرن�سا  و�ساهمت 
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة  مر�سه يف 
عهد هوالند الذي قدم �سهادة عن حدة 
ذهنه مثرية للجدل يف اجلزائر وفرن�سا.  
للمرت�سحني  قبلة  دوما  اجلزائر  كانت 
هذا  عن  ي�سذ  ومل  الفرن�سية  للرئا�سة 
فقد  ماكرون  ال�ساب  الرئي�س  التقليد 
بعده  واأخرى  انتخابه  قبل  بزيارة  قام 
جديد  نف�س  الإعطاء  يطمح  هو  وها 
لهذه العالقة وهو على بعد عامني من 
انتخابات الرئا�سة اجلديدة يف  فرن�سا. 
فهل �ست�ساهم اجلزائر يف جتديد عهدة 
مرونة  على  يتوقف  االأمر  ماكرون. 
ملا�سي  وقراءته  وبراغماتيته  الرجل 

وحا�رش وم�ستقبل البلدين.

االليكرتونية  تاريخ احلروب  ان املتمعن يف 
ترجع  االأوىل  بداياتها  يجد  اأ�ساليبها  و 
بني   1905 �سنة    tsushima معركة  اإىل 
القوات  جنحت  حني   ، اليابان  و  رو�سيا 
اإر�ساالت  التقاط  من  اليابانية  البحرية 
باإر�سالها  قامت  و  الرو�سية  احلربية  ال�سفن 
عرب  اليابانية  الرئي�سية  القيادة  اإىل  جميعا 
الزوارق  قادة  اأحد  التقط  اأن  اإىل   ، الراديو 
فطلب   ، جهازه  بوا�سطة  االإر�سال  الرو�سية 
االإذن بالت�سوي�س عن االإر�سال الياباين اإال اأن 
فرتة  وبعد   ، ذلك  رف�ست  الرو�سية  القيادة 
التقاط  اآخر  زورق  قائد  ا�ستطاع  وجيزة 
االر�ساالت اليابانية و قام بالت�سوي�س عليها   
دون الرجوع اإىل اإذن القيادة العامة ، اإال اأن 
الوقت حينها قد فات ، فالرو�س قد خ�رشوا 

احلرب .
جنح   1916 �سنة  )جوتالند(  معركة  ويف 
لغر�س  التقاط  اأجهزة  و�سع  يف  االجنليز 
تبليغ،  و  االأملاين  االأ�سطول  اأماكن  حتديد 

القيادة االجنليزية بذلك .
ا�ستعمال  حماوالت  اأوىل  هذه  تعترب 
احلرب  لتبقى   ، احلرب  يف  االلكرتونيات 
البداية  هي   )1939( الثانية  العاملية 
االليكرتونية  االأجهزة  ال�ستخدام  الفعلية 
تقاطع  طريقة  االأملان  ا�ستخدم  حني   ،
 beam( الهدف  فوق  االإر�سال  موجات 
املدن  ق�سف  اأجل  من   )  intersection
هذه  االجنليز  ليواجه   ، ليال  االجنليزية 
جهاز  بوا�سطة  ت�سوي�س  بعملية  العملية 

اإر�ساالت  ملخادعة   )bromide( اإر�سال 
التقاطع فوق  االأملانية بجعل هذا  االأجهزه 
اأكلها  العملية  اأتت  فعال  و  املان�س  بحر 
بحر  مياه  ق�سفت  االأملانية  بالطائرات 

املان�س .
احلرب  التي جت�سد  املعقدة  العمليات  لعل 
اختالف  حمل  منها  جتعل  االلكرتونية 
تعريف  �سبط  و  مفهوها  حتديد  يف  كبري 
االأعمال احلربية  ، ويبقى و�سف  لها  جامع 
لها  التابعة  االإجراءات  و  االليكرتونية 
قبوال  التعاريف  اأكرث  ملالحمها  املج�سدة 
فهي جمموعة االأعمال االليكرتونية العدائية 
اأو الرد عدائية التي ت�سنها دولة اأو جمموعة 
دول ، حتاول من خاللها اخرتاق اأو التخريب 
اأو الت�سوي�س على اخرتاق اأجهزة الكومبيوتر 
اأو ال�سبكات التابعة له لدولة اأخرى . بهدف 
حتقيق اأعطاب اأو درء اأ�رشار عن اأجهزتها 
اأو  الكهرومغناطي�سية  حدودها  داخل 
خارجها ، والنزاع االليكرتوين يحدث داخل 
طابع  له  يكون  اأن  على  االإليكرتوين  الف�ساء 
القر�سنة  اأولها  اأ�سكال  عدة  تتخذ  و  دويل 
االليكرتونية التي يف الغالب تكون كمقدمات 
و  املواقع  اخرتاق  يف  تتمثل  و  للنزاع 
امللقمات و ذلك من خالل تعديل حمتواها 
اإغراقها  خالل  من  تخريبها  اأو  اإلغائه  اأو 
بالبيانات ، لياأتي يف املرتبة الثانية اجلرمية 
حيث  االإليكرتوين  التج�س�س  و  االإليكرتونية 
يف  و  املوؤ�س�سات  و  ال�رشكات  ي�ستهدفان 
و   . احلكومية  املوؤ�س�سات  االأحيان  بع�س 

يعترب االإرهاب االإليكرتوين واحد من اخطر 
فاعلني  ي�سنه  الذي  االليكرتونية  الهجمات 
و  اأنظمة  و  اأجهزة  على  حكوميني  غري 
معلومات حكومية يوؤدي اإىل اأ�رشار مادية و 
معنوية ج�سمية على االأفراد و املمتلكات .

االأوىل  النذر  هي  االأحداث  هذه  تعترب  قد 
اأهدافها  تبقى  التي  االلكرتونية  للحروب 
امل�ستهدف  الطرف  اإرادة  تقوي�س  الكربى 
يف �سنع القرار و اإ�سعاف قدراته الع�سكرية 

.
حروب  هي  االلكرتونية  احلروب  تعترب 
امل�ستقبل التي ت�سعى الكثري من الدول اإىل 
ال�سيطرة على اأدواتها نظرا ملا تت�سم به من 
عك�س  تكلفتها  تدين  راأ�سها  على  خ�سائ�س 
و  املهاجم  اأن  كما   ، الكال�سيكية  احلروب 
الغالب  يف  االلكرتونية  بالهجمات  املبادر 
يكون �ساحب اأف�سلية عن املدافع ل�سعوبة 
الردع  اأن  كما   ، الهجمات  من  التح�سن 
ذي  غري  الباردة  احلرب  يف  انتهج  كالذي 
احلروب  ففي  االنرتنت  حروب  يف  جدوى 
اإحداثيات  حتديد  ميكن  الكال�سيكية 
ي�سمح  مما  ب�سهولة  م�سدرها  و  الهجمات 
بالرد عليها بينما ي�سعب يف الغالب حتديد 
ذات  �سيما  ال  االلكرتونية  الهجمات  م�سدر 
الكبري  الوقت  عن  ناهيك  العالية  الكثافة 
الذي ي�ستغرق لتحديدها و الذي قد يتجاوز 
القاعدة  و  االأ�سول  انعدام  اأن  كما   ، ال�سهر 
ي�سعب  كان املهاجم غري حكومي  اإذا  للرد 

من الرد على الهجوم .

اإن خماطر احلروب االلكرتونية اليوم يتعدى 
البنى  ا�ستهداف  اإىل  الع�سكرية  االأهداف 
الكهرباء  التحتية املدنية احل�سا�سة ك�سبكة 
... ويف  املايل  النظام  و  النقل  و  الطاقة  و 
التقارير  من  الكثري  اأ�سارت  ال�سدد  هذا 
االلكرتونية  الهجمات  اإعداد  تزايد  اإىل 
�رشحت   2009 دي�سمرب  ففي   . العامل  عرب 
احلكومة الكورية اجلنوبية لتعر�سها لهجوم 
نفذه قرا�سنة كوريني �سماليني بهدف �رشقة 
و  بينها  م�سرتكة  �رشية  دفاعية  خمططات 
ن�سوب حرب يف  USA معدة يف حالة  بني 

�سبه اجلزيرة الكورية .
ت�سدت  اأنها  اأملانيا  اأعلنت   2010 عام  ويف 
نفدها  التعقيد  يف  غاية  جت�س�س  لعمليات 
ا�ستهدفت  رو�س  و  �سينيون  مهاجمون 
قطاعات �سناعية و بنى ح�سا�سة كهرباء و 

�سبكات تغذيتها .
و يعترب الهجوم االلكرتوين الذي تعر�ست له 
ا�ستونيا �سنة 2007 االأعنف من نوعه اإذ اأدى 
اإىل تعطيل املواقع االلكرتونية احلكومية و 
التجارية و امل�رشفية و االإعالمية مما �سبب 
خماطر و خ�سائر كبرية بلغت حد �سل البالد 
رو�سيا  يومها حول  ال�سكوك  وحامت   . كليا 
اأ�ستوين  رو�سي  خالف  مع  الهجوم  لتزامن 
حتديد  من  يتمكن  مل  اأحد  اأن  اإال   ، حاد 
�سابقا  قلنا  كما  وهي   . ر�سميا  الفاعل 
واحدة من امل�ساعب التي تكتنف احلروب 

االلكرتونية هي حتديد الفاعل املهاجم .
يتبع ...

العالقات مع فرن�سا...خما�ض جديد

نذر احلرب اللكرتوكونية الأوىل

بقلم اح�سن خال�ص   

بقلم  الوليد فرج

اختارت العالقات اجلزائرية الفرن�سية 
اإحياء اجلزائر الذكرى الثامنة 

واخلم�سني ال�ستقاللها عن فرن�سا 
ونظامها اال�ستعماري لتعد من اجلانب 

اجلزائري متمثال يف الرئي�ص عبد 
املجيد تبون بانتعا�ص و�سيك على جميع 

االأ�سعدة بعد ركود امتد ل�سنوات .

 بعد اكتمال مالمح الثورة التكنولوجية 
االلكرتوكونية  وغزوها كل نواحي احلياة 

اليومية للب�سر ، انتقلت ا�ستخداماتها اإىل 
املجاالت الع�سكرية ، مما اأدى اإىل حتول 

كبري يف فن احلرب و اإدارة النزاعات 
امل�سلحة ، ال �سيما يف املجال اجلوي الذي 

اأ�سبح يعتمد على التوجيه االإليكرتوين ، 
الذي جعل من اأ�سلحة اجلو اأكرث دقة و ذا 

كفاءة عالية .

تقدير موقف  

مدخل مفاهيمي

اأقالم
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من  الأر�ض  دوران  اللحظة  تنفع  مل 
الغاليلية،  �شاكلة املحاكمة  �شكونها على 
بل �شارت الأر�ض اأ�شبه مبدينة اجتازها 
اأوتارها  الذبول  نه�ض  عنيف،  اإع�شار 
امل�شكون  القلق  �شكة  على  وو�شعها 
بهاج�ض اخلوف، انبج�شت تلك الرنج�شية 
املغدقة يف التعايل للإن�شان الفائق، ذاك 
ربَت  �شلطته،  فوق  يعلوا  اأقنوم  ل  الذي 
الفهم،  يف  املوغلة  امل�شلمات  اأر�ض 
رقعة  وازدادت  الوعي  نا�شية  واحتارت 

املجهول ات�شاعا.
بعده  الإن�شان  يف  )كورونا(  ا�شتعادت 
الف�شويل الت�شاوؤيل، وخلقت �شورة اأخرى 
وموقعت  والجتماعية  الدولية  للعلقات 
الكثري  وطرحت  العاملي،  ال�شلم  �شوؤال 
من الت�شاوؤلت الوجودية، وخلخلت جميع 
عقله  يف  الإن�شان  ثقة  منها  اليقينيات 
الطبيعة  من متلك  زحزحته  باأن  وعلمه، 

اإىل الوقوف ذاهل اأمام جربوتها.
�شيدة  تزال  ول  قدميا،  الفل�شفة  كانت 
اأر�شها، وحامية لقلع الوجود من �شهام 
وال�شف�شطة، مفكرة يف واقعها،  التهافت 
تاأبى  ل  ع�شورها،  م�شاكل  مع  متجاوبة 
اإل اأن تك�شف عن �شاقيها حلدث مل يكن 
الب�رشية يف  ممّردا من قوارير، بل و�شع 
كانت  ولطاملا  واحلرية،  الده�شة  رحى 
الده�شة اأول التفل�شف بالتعبري الأر�شطي، 

الإن�شان  كورونا  جائحة  لطمت  فقد 
حني  الطبيعة  فزع  اأمام  ده�شًة  لي�شتفيق 

ل يح�شن اأن يت�شّيدها.
بواكريها  منذ  نف�شها  الفل�شفة  قدمت 
�شالع  العلجي  الهدف  وهذا  كعلج 
القدمية،  الفل�شفة  ت�شكيل  يف  بقوة 
وعندما نقول الفل�شفة كعلج لي�ض مبعناه 
والأم�شال  العقاقري  بتقدمي  ال�شطحي 
ع�رشها.  لأمرا�ض  رمزي  كعلج  واإمنا 
اأهوال اخلوف  بالإن�شان  فعندما ترتب�ض 
واملر�ض والقلق وامل�شري ترتاءى الفل�شفة 
توقظ يف  باأن  الأ�شئلة  اأمام هذه  �شامقة 
الإن�شان بحًثا عن �شكينة الذات الطاحمة 
كان  وبالتايل  ما،  كمال  نحو  عروج  اإىل 
على الفل�شفة اأن تواجه هذا كله واأن تعني 
املرء على م�ش�ض احلياة ومرارة العي�ض. 
نعي�شها  التي  الراهنة  احلالة  مع  وتزامًنا 
على  لزاما  كان  كورونا،  جائحة  ظل  يف 
الفل�شفة توطيد علقتنا مع الطبيعة اأولً 
اأخلقية  غايات  نحو  ال�شبل  وتر�شي�ض 
املرحلة  مع  الإن�شاين  للتعامل  ثانياً، 
الفل�شفة  من  الكثري  وجند  احلرجة. 
اأزمة  يف  اآرائهم  عن  اأبدوا  املعا�رشين 
وجيجيك  ت�شوم�شكي  اأمثال  من  اليوم 
باعتبارها  يف  فالفل�شفة  وهابرما�ض. 
اجلراح  تاأ�شوا  اأن  عليها  للعي�ض،  فَنّ  كـ 
الإن�شان طرق  تعلّم  باأن  الأدواء،  وتداوي 

جديدة يف احلياة.
ت�شطلع  اأن  يجب  الذي  الديدن  هو  هذا 
به، اأن تكون علجا للنفعالت املر�شية 
امل�ّشلة  واملخاوف  املنفلتة  والأهواء 
من  وحترمه  الإن�شان  على  ت�شيطر  التي 
اأن يعي�ض حياة حقيقية، هذا عني الفكرة 
جتني  اأن  اأردت  اإذا   « القائلة  النيت�شوية 
اأ�شمى ما يف الوجود ..اأن تعي�ض يف خطر« 
ظل  يف  للخطر  القدري  امل�شري  هذا   ،
اجلائحة يجب اأن يخا�ض كتجربة حتمية 
للأمل، الذي يرتجم يف املتون الأبيقورية 
الداخلي،  ال�شلم  تعني  بالأتراك�شياالتي 
احلالة  هذه  يف  الفل�شفة  ت�شبح  وبالتايل 
تدريبا روحيا يف�شي اإىل حتول عميق يف 
الوجود.،  اإىل  الروؤية  ويف  املرء  اأ�شلوب 
ت�شتدعي  التي  الوجود  اإىل  الروؤية  هذه 
اإىل م�شمار  الإن�شاين  العقل  اإنزال قمقم 
عن  النتباه  ب�رشف  الروحية،  العقلنية 
اإىل  املتوح�شة  الراأ�شمالية  تقوده  ما 
الإن�شان  تدمر  واختللت  اختزالت 
بيري  اإليه  اأ�شار  ما  هذا  الطبيعة.  وتهلك 
هادو بقوله »اأن الفل�شفة ريا�شة وتدريب 
الروؤية  من  النتقال  اإىل  تهدف  روحي 
اإىل  الأر�شية،  الب�رشية  الفردية  ال�شيقة 
بقدر  الإلهية  الطبيعية،  الكونية  الروؤية 
تهدف  الب�رش.  متاح  وبقدر  امل�شتطاع 
التدريبات اإىل اأن يعيد الفرد و�شع نف�شه 

داخل منظور »الكل« ، اأن يدفع الفرد نف�شه 
اإىل حياة الروح املو�شوعي، اأن يخرج من 
ذاته، من زمانيته جهد ال�شتطاعة لي�شري 
اأبديا بتعبري جورج فريدمان، يرى الأ�شياء 
بعني الطبيعة الكلية، ويوحد اإرادته باإرادة 
اأن  �شوى  ي�شعه  لن  هنالك  الكلي.  العقل 
واأن  ال�شغرية،  الب�رشية  الهموم  يزدري 
ال�رشورية  الرغبات  بتحقيق  يجتزئ 
الب�شيطة  البهجة  بتلك  ويفرغ  الطبيعية، 
بالوجود. ولن ي�شعه اأن يتخلى عن القيم 
وامللذات  وال�شهرة  املال،  الزائفة، 
القيم  اإىل  ين�رشف  واأن  ال�رشورية  غري 
احلقيقة: الف�شيلة، وحياة التاأمل العقلي، 
وحم�ض الوجود بو�شفه الرثوة املطلقة 

النهائية الق�شوى«.
وبالتايل ت�شبح حياة التاأمل العقلي �شفرة 
اأمرا�ض  من  وروحيا  نف�شيا  للتداوي 
الع�رش الفتاكة، واعتبار العودة اإىل العزلة 
بالتفكري يف جنة  للإن�شان  وثاقا  الذاتية 
خطر  لكل  امل�شاحب  الأر�شي  خلوده 
اآت، وعليه يبقى التدريب الروحي للنف�ض 
املناعة الق�شوى للتداوي بالقيمة العليا 
للروح وتوجيه الفكر نحو غايات اأخلقية 
الفعل  وعقلنة  ال�شلح،  نحو  برت�شيدها 
القت�شادي الطارح للتوح�ض الذي اأرهق 
الفو�شى  جموح  يف  الن�شانية  الذات 

العاملية.

�لفل�صفة بو�صفها تدريبا روحيا يف ظل �أزمة كورونا

عماري فرحات / باحث يف 
الفل�سفة / جامعة �سطيف 

بقلم د. حممد مرواين /
اأ�ستاذ جامعي وكاتب �سحفي

من الوا�سح اأّن الب�سرية كانت 
اأمام قدر ماأ�ساوي مل يكن منتظرا 

ومتوقعا، فجاأة ا�ستطاع كائن جمهري 
ال يرى بالعني املجردة اأن يجعل 

�سل  العامل جاثيا على قدميه، يتَوّ
حماكم تفتي�ش جمهولة 

مطارحات

تعليم عايل

ال�سيد وزير التعليم العايل والبحث 
العلمي الربفي�سور عبد الباقي 
بن زيان وانتم ت�ستلمون اأعباء 

م�سوؤولية ثقيلة يف ظرف دقيق 
و�سعب لت�سيري وزارة اإ�سرتاتيجية 

وهامة تقود من املفرو�ش قاطرة 
التنمية نتطلع وبحكم ما متلكونه 

من خربة نوعية يف الت�سيري 
ب�سهادة العديد من االأ�ساتذة 

والباحثني الذين وثقت �سهاداتهم 
م�سارك الرثي نتطلع كاأ�ساتذة 
جامعيني نوؤمن بجامعة منتجة 

اإيقاعها الفاعل خارج منابر االأداء 
الكال�سيكي اإىل �سرورة اإعادة 

االعتبار لالأ�ستاذ الباحث الذي 
مازالت و�سعيته ال�سو�سيو مهنية 

�سعبة نتاج و�سع تراكم

�إعادة �لعتبار لالأ�صتاذ �لباحث..�ملقاربة و�لآليات
الأ�شتاذ  مردودية  على  تاأثريه  وزاد   
يرقى  ل  اأجره  مازال  الذي  اجلامعي 
امللف  ومازال  املن�شود  امل�شتوى  اإىل 
الجتماعي فيما تعلق ب«ال�شكن » يوؤرق 
الباحثني  الأ�شاتذة  من  وا�شعا  قطاعا 
�شنوات  منذ  اأفقاأ  ليجدون  الذين 
يحفز  هام  اجتماعي  ملف  ت�شيري  يف 
ال�شتقرار  على  الباحثني  الأ�شاتذة 
وممار�شة الأعباء الأكادميية واملهنية .

ال�شيد معايل الوزير اإن الو�شعية ال�شعبة 
يف  اجلامعيني  الأ�شاتذة  تواجه  التي 
الأجر  مع  خا�شة  الجتماعي  اجلانب 
لتلبية تكاليف قدرة  الذي مل يعد كافيا 
 2008  « بعام  مقارنة  تغريت  �رشائية 
تفر�ض  الأ�شاتذة  لأجور  زيادة  اآخر   «
اأن  اإذ  الأجور  ل�شبكة  �شاملة  مراجعة 
اجلانب الجتماعي واملادي حافز هام 
مكانته  وترقيته  الباحث  الأ�شتاذ  لدعم 
ا�شتغالنا  بحكم  اأراه  واأنا  الجتماعية 
انت�شابي  قبل  املو�شوع  يف  كاإعلمي 
اأحد  اأكون  اأن  اعتز  التي  اجلامعة  اإىل 
اأ�شاتذتها خيارا ا�شرتاجتيا اإذ لميكن اأن 
الأ�شتاذ اجلامعي حمرتمة  تكون مكانة 
موؤ�رشات  كانت  اإذا  اإل  املجتمع  يف 
ودوره  مبكانته  ر�شميا  الدولة  اهتمام 
من  وا�شحة  املوؤ�ش�شاتية  احلياة  يف 
اجتماعي  واإطار  حمرتمة  اأجور  خلل 
ال�شتقرار  على  للأ�شاتذة  نوعي حمفز 
اأراه  م�شار  وهذا  والجتماعي  املهني 
هاما للغاية لإعادة بعث دور اجلامعة يف 
املجتمع واحلياة املوؤ�ش�شاتية من خلل 
اجتماعي  اإطار  من  الأ�شاتذة  متكني 
يطلب  وما  م�شارهم  يزن  لئق  مهني 

منهم علما وعمل .
ال�شيد معايل وزير التعليم العايل والبحث 

يكون  اأن  اإىل  نتطلع  املحرتم  العلمي 
الأ�شا�شي  املرتكز  اجلامعي  الأ�شتاذ 
لنه�شة اجلامعة ولإعادة دورها الريادي 
والأداءات  الوطنية  ال�شيا�شات  ر�شم  يف 
الكفاءات  يف  وال�شتثمار  العمومية 
بطاقية  ا�شتحداث  عرب  الأكادميية 
توظيف  يتم  الباحثني  للأ�شاتذة  وطنية 
تطوير  ما يخدم  وبحوثهم يف  م�شارهم 
باجلهد  والنهو�ض  الدولة  موؤ�ش�شات 
اأي�شا  اأراه  وهذا  الوطني   التنموي 
للأ�شتاذ  العتبار  لإعادة  هامة  مقاربة 
وطنه  اإىل خدمة  يتطلع  الذي  اجلامعي 
وامل�شاهمة يف بناء املجتمع وم�شارات 
الدولة اجلديدة يف اإطار قيم ومقاربات 
نوعية تتيح للأ�شتاذ الباحث امل�شاهمة 

بروؤية عميقة يف بناء منظومة القرار .
اإن الأ�شتاذ اجلامعي يتطلع اإىل اأن يكون 
مريحا  واملهني  الجتماعي  اإطاره 
اإل حني  وحمفزا للعمل ول يتاأتى ذالك 
بالأداء  الجتماعي  امللف  يتحرك 
املطلوب واملن�شود فال�شيغ الجتماعية 
املتاحة على امل�شتوى الوطني واملحلي 
الجتماعية  واجلوانب  ال�شكن  لتوفري 
الباحث  للأ�شتاذ  املحفزة  اخلدماتية 
اإل لتحريك وتاأطري  موجودة ول حتتاج 
الفعالة  واملوؤ�ش�شات  القطاعات  مع 
الكافية  اخلربة  متلكون  اأنكم  واعتقد 
ال�شيد معايل الوزير للتفاعل مع العديد 
امللف  هذا  يف  الأ�شاتذة  تطلعات  من 
للأ�شاتذة  بالن�شبة  الأولوية  ذات  الهام 

الباحثني يف خمتلف وليات الوطن .
هذا  يف  حتتاج  اجلزائرية  اجلامعة  اإن 
موقعها  اإعادة  اإىل  بالذات  الوقت 
اإ�شرتاتيجية  الطبيعي كموؤ�ش�شة معرفية 
اإطارات  وت�شدير  والتاأطري  للتكوين 

يف  امل�شاهمة  على  القادرين  الدولة 
ما  واأول  اجلديدة  الدولة  م�شارات  بناء 
دور  بعث  لإعادة  عليه  الرتكاز  يجب 
اجلامعة اجلزائرية يف املجتمع و�شمن 
الهتمام  للدولة  املوؤ�ش�شاتية  احلياة 
عرب  اجلامعي  الأ�شتاذ  وو�شع  مبكانة 
كافة امل�شتويات اذ �شيفتح هذا امل�شار 
جمال اآخر لتقييم الأ�شاتذة الباحثني يف 
ظروف ن�شاط واأداء اأح�شن مما هو عليه 
الباحث  الأ�شتاذ  هي  فاجلامعة  الآن 
يف  فاعلون  و�رشكاء  اجلامعي  والطالب 

الأداء. 
اإن دمقرطة للتعليم اجلامعي واملقاربة 
دور  من  الباحثني  متكني  حتاكي   التي 
يعترب  اجلامعية  املنظومة  يف  فعال 
الباحثني  الأ�شاتذة  لدعم  هاما  م�شارا 
املجتمع  خدمة  يف  بدورهم  والرتقاء 
الدولة غري  وتنمية  بناء  وامل�شاهمة يف 
اأن هذا امل�شعى واإن كان هاما وان�شغال 
ملحا لدى الأ�رشة اجلامعية فهو يحتاج 
امللفات  من  يقرتب  اآخر  مل�شار  اأي�شا 
اأهمية بالن�شبة لأ�شاتذة اجلامعة  الأكرث 
اجلامعي  للإنتاج  الأ�شا�شي  املحرك 
ولعل  واملهنية   الأكادميية  اأبعاده  يف 
الباحثني  للأ�شاتذة  الجتماعي  امللف 
ي�شكل املرتكز الأ�شا�ض لإعادة العتبار 
للأ�شاتذة اجلامعيني خا�شة وان ال�شيغ 
من  العديد  لتخفيف  موجودة  واحللول 
على  الأ�شاتذة  يتحملها  التي  الأعباء 

ال�شعيد الجتماعي وهي حم�شية .
الأ�شتاذ الباحث الذي مل تتحرك �شبكة 
اأجوره منذ اأزيد من ع�رش �شنوات كيف 
للجامعة  جديدا  م�شارا  يبني  اأن  ميكنه 
وهو يعاين من م�شاكل اجتماعية ومادية 
كان من املفرو�ض اأن تعالج منذ �شنوات 

التي  بال�شعبوية  ل  ال�شحيحة  بالكيفية 
اجلامعة  واأ�شعفت  الأداء  على  طغت 
لتجارب  وحقل  مهم�شا  كيانها  وجعلت 
تكوين منطية مقلدة مل تنتج لنا م�شارا 

قابل للتقييم والقيا�ض .
والأكرث  للنقا�ض  طلبا  الأكرث  امللف 
ح�شورا يف هموم »الباحثني » هو امللف 
الجتماعي  واجلانب  مهني«  »ال�شو�شيو 
الهاج�ض  ي�شكل  با�شتمرار  وهذا امللف 
يندرج  لأنه  اجلامعية  للأ�رشة  الأ�شا�ض 
يخ�ض  واجتماعي  مهني  اإطار  يف 
لتح�شني  يتطلع  الذي  الباحث  الأ�شتاذ 
ظروف اجتماعية توؤرققه ب�شكل وا�شح 
احلياة  تكاليف  يف  ملحوظ  ارتفاع  نتاج 

وت�رشر القدرة ال�رشائية
الذين  البناة  هم  الباحثون  الأ�شاتذة 
بناء  يف  جديدة  اأعباء  اأي  �شيتحملون 
اجلامعة التي يحركها الأ�شتاذ والطالب 
وحتفظ فيها املكانات واملراتب و يكون 
فيها البحثي العلمي القيمة الهامة التي 
يوزن عليها الكيان بعد عهد �شي�شت فيه 
للهيبة  يبعث  كل  من  واأفرغت  اجلامعة 
اجلامعية  الأ�رشة  وان  والطمئنان 
تتطلع اإىل اأن ي�شاهم وزير التعليم العايل 
على  اجلديد  الوافد  العلمي  والبحث 
هامة  ملفات  حتريك  يف  القطاع  راأ�ض 
يف  فاعلني  ك�رشكاء  الباحثني  للأ�شاتذة 
ومن�شوب  اجلامعية  املنظومة  تطوير 
اجلديدة  القيادة  توجهات  مع  التفاوؤل 
 . لأداء  جماملة  دون  يرتفع  للوزارة 

يتبع...
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اجلزائر  �شعب  يعرف  لكي  عادوا 
لهم  �شنعوا  من  هوؤالء  بان  العظيم 
دماءهم  دفعوا  من  للحرية،وهم  فجراً 
يك�شفوا  لكي  الوطن،عادوا  لتحرير  ثمناً 
الذي  االإ�شتعماري  الغرب  هذا  حقيقة 
والدميقراطية  االإن�شان  يحقوق  يتغنى 
والعدالة،اغت�شب  واحلرية  واالإن�شانية 
هوؤالء الفرن�شيون اأر�ض اجلزائر،واأحتلوها 
من  عاماً،وقتلوا  وثالثني  مائة  من  الأكرث 
�شعبها اكرث من مليون جزائري و�شجنوا 
يف  املئات  االآالف...واعدموا  مئات 
لها  يندى  وح�شية  بطرق  ال�شحاري 
على  الطبية  جتارب  واأجروا  اجلبني،بل 
اجلزائريني،وحعلوا  االأ�رسى  من  العديد 
جناعة  الإختبار  جتارب  فئران  منهم 
االأمرا�ض،نعم  من  للعديد  االأدوية 
وجمرم،م�شاحله  متوح�ض  غرب  هذا 
االإعتبارات  كل  فوق  واقت�شاده 
انت�شار فريو�ض جائحة  االإن�شانية...ومع 
تعامل  كيف  19،راأينا  كورونا«،كوفيد   «
هذا الغرب االإ�شتعماري وامريكا مع هذا 
فوق  االقت�شاد  الفريو�شي،قالوا  الوباء 
بوري�ض  الربيطاين  الب�رس،والرئي�ض  حياة 
»علينا  املتطرف،قال  اليميني  جون�شون 
ما  �شمن  الفريو�ض  هذا  مع  نتعامل  ان 
اأن  القطيع«....عليكم  مبناعة  ي�شمى 
املتعوملة  الراأ�شمالية  هذه  باأن  تثقوا 
لهم  قيمة  ال  الب�رس،فالب�رس  ت�شلع«   «
القوى  م�شالح  مع  ذلك  تعار�ض  ما  اذا 
اال�شتعمارية،ولكم اأن تتخيلوا لي�ض فقط 
اأمريكا تفر�ض ح�شاراً ظاملاً على ايران 
تو�شيات  رف�شت  عاماً،بل  اأربعني  منذ 
من  والعديد  العاملية  ال�شحة  منظمة 
احل�شار  الدولية،بتخفيف  املوؤ�ش�شات 
اجهزة  باإدخال  ايران،وال�شماح  عن 

جائحة  انت�شار  ملواجهة  طبية  ومعدات 
الوباء  ..؟؟،حتى  ايران  يف  كورونا«   «
من  وال�شعوب  الدول  يبتزوا  ان  يريدون 
علمهم  الذي  وكبريهم  خالله،فرئي�شهم 
على  قائمة  ترامب،�شيا�شته  ال�شحر 
املال،وهذه  و«اإ�شتحالب«  االبتزاز 
ال�شيا�شة مل تنفع �شوى مع الدول الفاقدة 
واملرتعبة  ال�شيا�شي  وقرارها  الإرادتها 
اخلليجية  امل�شيخات  اأمريكا،مثل  من 
ال�شعودية  منها  املقدمة  العربية،ويف 

واالإمارات والبحرين وقطر.
واحلرية  باالإن�شانية  املتغنية  اأمريكا 
والدميقراطية،تقر قانون ما ي�شمى ب » 
قي�رس« لقتل ال�شعب ال�شوري وحرمانه من 
الب�رسية،وكذلك  احلياة  مقومات  اأب�شط 
لبنان،وال�شبب  مع  ال�شيء  نف�ض  تفعل 
وا�شح اإما اخل�شوع لل�رسوط واالإمالءات 
االأمرو �شهيونية،واإما املوت جوعاً،فرفع 

احل�شار مقابل اخل�شوع واخلنوع...
الأب�شع  تعر�شنا  فل�شطني  يف  نحن 
الب�رسي  التاريخ  يف  اقتالعية  غزوة 
وهجر  اأر�شنا  احتلت  احلديث،حيث 
اإحالل  �شعبنا،وجرى  ن�شف  من  اأكرث 
مكانه،ورغم  ال�شهاينة  امل�شتعمرين 
النازف  الفل�شطيني  الدم  �شالل  كل 
نري  من  والتحرر  احلرية  مذبح  على 
االإحتالل،مل ننجح حتى االن يف اأن ننتزع 
جزء من حقوقنا،واإقامة دولتنا امل�شتقلة 
التاريخية،ويف  فل�شطني  من  جزء  على 
مع  واملتوا�شل  املحتدم  ال�رساع  اإطار 
اأر�شنا  يحتل  الذي  ال�شهيوين  عدونا 
اآالف  ع�رسات  حقوقنا،دفعنا  ويغت�شب 
ال�شهداء،والذين ما زال االإحتالل يحتجز 
جثامني اأكرث من 250 منهم منذ خم�شني 
 63 االأرقام،وهناك  مقابر  يف  عاماً 

ثالجات  يف  جثامينهم  حمتجزة  اآخرين 
ي�شت�شهدون  من  االإحتالل،فحتى  م�شايف 
قبورهم،االأموات  يف  املحتلني  يخيفون 
جثامينهم   باإحتجاز  يتعذبون،ولكنهم  ال 
ان  امل�شتعمرين،يريدون  هوؤالء  قبل  من 
يجعلوا اهلهم وذويهم يعي�شون يف عذاب 
ومعاناة دائمني،فهم يت�شوقون لي�ض لروؤية 
رفات اأج�شاد �شهدائهم،ودفنهم مبا يليق 
ال�شماوية،والتي  ال�رسائع  ووفق  بهم 
حمتلني  املحتل،ت�شوروا  يحرتمها  ال 
ال�شهداء،فهم  جثامني  يخافون  وغزاة 
اىل  يتحولوا  اأن  لل�شهداء  يريدون  ال 
تتحول  ال  �شعوبهم،واأن  الأبناء  اأمناذج 
عقليات  مزارات،اأي  اىل  قبورهم 
تعاقب  هذه،التي  واإحتاللية  ا�شتعمارية 
باالإن�شانية  واالأموات،وتت�شدق  االأحياء 
..؟؟،التاريخ  والدميقراطية  واحلرية 
واال�شتعمار  الغزاة  طريق  بان  يعلم 
طال  زوال،مهما  اىل  واالحتالل 
حقوقها  عن  تتخلى  ال  الزمن،فال�شعوب 
ك�شعب  نحن  �شهدائها،ولذلك  عن  وال 
هذا  وبان  نحلم  ان  حقنا  فل�شطيني،من 
�شهداوؤنا  �شيعود  �شيتحقق،حيث  احللم 
،هوؤالء ال�شهداء الذين يعبدون لنا الطريق 
ي�شنعوا  واال�شتقالل،لكي  احلرية  نحو 
فجراً لنا والأطفالنا يف عي�ض كرمي ووطن 
والقمع  االإذالل  حواجز  عن  حر،بعيداً 
له  اآن  بارد،ف�شعبنا  بدم  والقتل  والتنكيل 
يحتفل  االإحتالل،واأن  نري  من  ينعتق  اأن 
الذين  ال�شهداء  �شهدائه،هوؤالء  بعودة 
اأحلم بان يتم ت�شجية جثامينهم يف �شهل 
وا�شع،وان مير ع�رسات بل مئات االأالآف 
جثامينهم،يوؤدون  على  �شعبنا  ابناء  من 
لهم التحية،وان يجري تكرميهم مبا يليق 

بهم.

�شهدائهم  جثامني  عادت  اجلزائريون 
العروبي  اجلزائري  عاماً،والرئي�ض  بعد 
الثورة  قائد  بومدين  هواري  الكبري 
جزائري  م�شوؤول  اأي  منع  اجلزائرية 
جثامني  تعيد  ان  فرن�شا،قبل  زيارة  من 
من  قرينته  منع  اجلزائر،وكذلك  �شهداء 
ان تتعالج يف فرن�شا او تزورها،ما مل تعد 

جثامني �شهداء اجلزائر.
اأبطال  �شهداء  جثامني  هي  وها 
رفاتهم،مبا  تدفن  تعود،لكي  اجلزائر 
عبدت  التي  الكبرية  القامات  بتلك  يليق 
وحرية  اجلزائر  اإ�شتقالل  نحو  الطريق 
�شهدائنا  جثامني  بان  اأعتقد  �شعبها،وال 
مقابر  االأبد ال يف  اىل  �شتبقى حمتجزة 
ثالجات  يف  االإحتاللية،وال  االأرقام 
الرفات  تلك  �شتعود  م�شافيه،وحتماً 
تراب  يحت�شنها  عنها،لكي   ويفرج 
اجله،ولكي  من  �شحوا  الذي  الوطن 
بن�شاالتهم  يليق  مبا  �شعبهم  يودعهم 
ي�شري  الذي  ال�شعب  وت�شحياتهم،هذا 
على درب اأالآالم م�شيحه،وما زال يتعذب 
بد  والتنكيل،فال  والقمع  للذل  ويتعر�ض 
يعود م�رسديه  وان  يبزغ فجر حريته  اأن 

والجئيه اىل وطنهم.
والكرامة  احلرية  درب  اأن  �شحيح 
طال  مهما  وطويل،ولكن  �شاق  والعزة 
بد  اأ�شواكه،فال  الدرب،وكرثت  هذا 
ال�شعب،هذا  هذا  حرية  فجر  يبزغ  اأن  
واملوؤامرات  املحاوالت  كل  رغم  �شعب 
الت�شفوية  واملخططات  وامل�شاريع 
ق�شيته  وت�شفي  حقوقه  ت�شطب  لكي 
الفينيق  طائر  مثل  ركائزها،لكنه  بكل 
يخرج دوماً من حتت الرماد،وي�رس على 

البقاء،واأن ينال حريته واإ�شتقالله.
فل�سطني – القد�س املحتلة

�ل�سهد�ء يعودون هذ� �لأ�سبوع

 بقلم :- را�سم عبيدات

بقلم: اللواء جهاد اجليو�سي /قائد 
االرتباط الع�سكري الفل�سطيني

ها هم ال�سهداء يعودون يا روائينا الكبري 
الطاهر وطار....عادوا بعد 170 عامًا 

من احتجاز جثامينهم يف باري�س من قبل 
دولة االإ�ستعمار الفرن�سي،عادت رفاة 

اجلزائر واملقاومة  اأبطال  من  �سهيداً   24
اجلزائرية، لكي حتت�سنهم االأر�س التي 

�سحوا من اأجلها ...عادوا لكي يجري 
ا�ستقبال جثامينهم مبا يليق بت�سحياتهم 

ون�ساالتهم....

فخر واعتزاز 

يقني تاريخي

يف خريف العام 1975 و�سلت �سمن 
البعثة الطالبية الفل�سطينية اإىل 

اجلزائر والتي �سمت )95( طالبًا، لنتوزع 
على عدة معاهد متخ�س�سة بالبرتول 
وال�سناعات اخلفيفة يف منطقة تدعى 

بومردا�س وتبعد بحدود 95 كم اإىل 
ال�سرق من العا�سمة اجلزائرية، وها 

عيناي اأخرياً تعانق تلك ال�ساحرة 
اجلميلة التي تعلقنا بثورتها وجماهديها 

�سغاراً، ونظم �سعبنا فيها االأ�سعار 
الثورية واالأنا�سيد احلما�سية، وكانت 

نربا�سًا ل�سعبنا الالجئ باملخيمات ليفجر 
ثورته امل�سلحة �سد املحتل ال�سهيوين.

�جلز�ئر �لثورية �حلا�سنة �لوطنية للق�سية �لفل�سطينية
والعمل  ال�شيا�شة  معرتك  دخلنا 
النقابي  اجل�شم  خالل  من  الطالبي 
لطلبة  العام  االإحتاد  العتيد:  الطالبي 
كان  والذي  اجلزائر،  فرع   – فل�شطني 
لها  التي  الف�شائل  �شم  وطنياً   ً الاَ ِمْرجاَ
تعج  اجلزائر  وكانت  طالبي،  تواجد 
مبئات التنظيمات ال�شيا�شية واالأحزاب 
العربية  الوطنية  التحرر  وحركات 
اأيدلوجياتها،  اختالف  على  والعاملية 
وكان لفل�شطني مكتباً ملنظمة التحرير 
 5 يف  �شفارة  اإىل  حتول  الفل�شطينية 
اأما  بالعا�شمة،  هوغو  فيكتور  �شارع 
ت�شم  فكانت  الفل�شطينية  اجلالية 
ورجال  واأطباء  ومهند�شني  مدر�شني 
اأعمال وطالب يف معظم املحافظات 

اجلزائرية.
ل�شوت  االإذاعي  البث  خالل  ومن 
الفل�شطينية  الثورة  �شوت   – فل�شطني 
اأثري  على  براجمها  تبث  كانت  التي 
مع  نتوا�شل  كنا  اجلزائرية،  االإذاعة 
اأخبار الثورة والوطن، ونتلقف بقلق ما 
يرد من اأخبار حول املعارك امل�شتعرة 
االأهلية  احلرب  اإندالع  بعد  لبنان  يف 

وحماولة ت�شفية الوجود الفل�شطيني.
لطلبة  العام  االإحتاد  ن�شاطات  وكانت 
امل�رسحيات  بني  تتنوع  فل�شطني 
والغناء  ال�شعبية  الدبكة  وحفالت 
بالن�شال  للتعريف  املعار�ض  واإقامة 

جمالت  وتوزيع  الفل�شطيني،  الوطني 
التثقيفية  والكتب  الفدائية  الف�شائل 
اإمكانية  يل  وفر  مما  والروايات، 
ملتزمة  تقدمية  عوامل  على  االإطالع 
مثل حنا مينه وغابرييل غار�شيا ماركيز 
ومك�شيم جوركي وجالل �شادق العظم 
والفل�شفات املختلفة وجتارب حركات 

التحرر الوطني العربية والعاملية.
اإ�رسافه  االإحتاد  ن�شاطات  اأهم  ومن 
الطالب  من  الثورية  التعبئة  على 
يا�رس  القائد  لنداء  امل�شتجيبني 
التحرير  منظمة  رئي�ض  عرفات 
لقوات  العام  والقائد  الفل�شطينية 
عن  للدفاع  لبنان  اإىل  بالتوجه  الثورة 
ثورتنا و�شعبنا بالعام 1976 من تعديات 
بالكيان  املرتبطة  االإنعزالية  القوى 
م�شكورة  اجلزائر  فاأمنت  ال�شهيوين، 
نقل مئات الكوادر الفل�شطينية والعربية 
من اأطباء ومهند�شني ومعلمني وطالب 
بالطائرات ح�شب طلب ممثل منظمة 
املنا�شل  )مثاَّلها  باجلزائر  التحرير 
اأحمد وايف - اأبو خليل وخلفه املنا�شل 
ان(،  اأبو ح�شاَّ اأبو الرب -  فاروق يون�ض 
كانت  احلما�شية  اللحظات  تلك  ويف 
حلن  واحد..  بلحن  ت�شدح  حناجرنا 

الوطن فل�شطني.
غادرنا ح�شن اجلزائر الثوري الدافئ 
الذي  االأ�شيل  اجلزائري  �شعبنا  وحنّوْ 

الت�شاقاً  االأر�ض  �شعوب  كل  يفوق 
لها،  وتقدي�شاً  الفل�شطينية  بالق�شية 
حتى  احلما�شية  االأهازيج  تهداأ  ومل 
بالطائرة اجلزائرية يف طريقنا  ونحن 
بالرحلة  يرافقنا  الغرب،  اإىل طرابل�ض 
الفل�شطينيني  ال�شباط  من  الع�رسات 
الكلية  من  لتوهم  تخرجوا  )مالزمني( 
)�رس�شال(،  اجلزائرية  الع�شكرية 
حدها  اإىل  احلما�شة  بع�شهم  اأخذت 
مبمر  يدبكون  فقاموا  االأق�شى 
كابنت  تدخل  ا�شتدعى  مما  الطائرة، 
والطلب  لتهدئتهم  �شخ�شياً  الطائرة 

منهم اجللو�ض مبقاعدهم.

الطفولة  اأيام  اإىل  بخيايل  و�رسحت 
عندما كنت تلميذاً باالبتدائية مبدر�شة 
متذكراً  اهلل،  رام  مدينة  قرب  بيتونيا 
اجلزائرية،  للثورة  التربع  حمالت 
بذهبهن  يتربعن  فل�شطينيات  ن�شاء 
على قلته، ومالب�ض واأغطية، اأما نحن 
واحد منا بخم�شة  التالميذ فتربع كل 
اإىل  باملجان  احلافالت  لتقلنا  قرو�ض 
لنح�رس  اهلل  رام  مبدينة  دنيا  �شنيما 
ب�شوت  ولنن�شد  اجلزائر،  حرب  فيلم 
وعقدنا  اجلزائر:  بعلم  ملوحني  هادر 

العزم اأن حتيا اجلزائر...  فا�شهدوا.
ما  باأجمل  اجلزائري  ال�شعب  ورد 
اأول  اجلزائرية  فاحلكومة  الرد،  يكون 

وزودها  فتح  حلركة  مكتباً  افتتح  من 
والتجهيزات  والذخائر  باالأ�شلحة 
اآالف الكوادر  للثورة  الع�شكرية، ودرب 
الع�شكرية، وتخرج من جامعاتها اآالف 
وكل  التخ�ش�شات،  مبختلف  الطالب 
لعيون  جماناً  كان  اجلزائر  قدمته  ما 
وال�شعب اجلزائري  فل�شطني،  اجلميلة 
ملنتخب  ال�شديد  بتع�شبه  املعروف 
اأن  اإطالقاً  يقبل  القدم مل  بكرة  بالده 
الفل�شطيني  الكروي  املنتخب  يخ�رس 
فهتفت  منتخبه،  اأمام  )الفدائي( 
يف  اجلزائريني  اآالف  ع�رسات  حناجر 
وماليني  بالعا�شمة  جويلية   5 ملعب 
التلفزه  �شا�شات  اأمام  اجلزائريني 
لفل�شطني وملنتخبها ت�شجيعاً ليفوزوا.. 
ما  فل�شطني  ال�شهرية:  كلمتهم  وقالوا 

تخ�رس�ض.
الذي  بومدين  هواري  الرئي�ض  لروح 
ظاملة  فل�شطني  مع  اجلزائر  قال: 
حرب  �شهداء  والأرواح  مظلومة،  اأو 
ة  احلراَّ وللجزائر  اجلزائرية،  التحرير 
بلد املليون �شهيد احلا�رسة فينا اأبداً 

ما حيينا،
االأ�شيل  املنا�شل  اجلزائر  ول�شعب 
فل�شطني  بق�شية  واملرتبط  امللتزم 

قوالً وعماًل..
اأوؤدي التحية الع�سكرية احرتامًا 

وتبجياًل وتقديراً وعرفانًا



بقلم: لينا �أبو بكر 

ال�سحر  تقلب  فل�سطني   ، اإذن  ح�سنا 
 ، التكتيتك  وتغري   ، ال�ساحر  على 
 ، الأعزل  الربغوثي  نائل  فالأ�سري 
عاما  اأربعني  من  اأكرث  ق�سى  الذي 
الزمن  من  اأكرب  ، غدا  الق�سبان  وراء 

، كيف ؟ 
به  ليعاقبه  مل يعد عمره يكفي عدوه 
 ، املوؤبدات  العدو  �ساعف  ولذلك   ،
التي يعلم بطبيعة احلال اأن عمر نائل 
) مبعدله الب�رشي احلقيقي ( لن يت�سع 
الواقعي  العمر  ي�سبح  وبذلك  لها، 
مبعنى   ، املجازي  احلكم  من  اأق�رش 
�ست�سقط  للزمن  الطبيعية  احلركة  اأن 
املوؤبدات اجلنونية تلقائيا : هذا اأول 
اأدعى لرت�سيخ  ال�سجن  : يغدو  ثانيا   .
حق الأ�سري باحلرية ، فهو يظل بطال 
لكل  ركا  ومحُ وفاعال  وراهنا  طازجا 
اأنه يف ال�سجن ،  فئات ال�سعب طاملا 
ال�سجن يجند نف�سه  وحني يخرج من 
للدفاع عن حرية زمالئه وراء الق�سبان 
، وهذا انت�سار م�ساعف على الزمن 
ال�ستاتيكي ، �سواء داخل  ال�سجون اأو 
 ، الأ�سري  يتمجد   : ثالثا  خارجها.    
 ، بحرمانه  اإمنا   ، برفاهيته  لي�س 
الأ�سري  من  ال�سجان  �سلب   فكلما 
كلما   ، والرحمة  الرتفيه  اأ�ساليب  كل 
كما  لأن احلرب   ، وثباته  زاد �سموده 
يقول الأ�رشى هي حرب ك�رش اإرادات 

الفل�سطيني  الن�رش  واأجمل جتليات   ،
الواقع  يهزمه  حني  العدو  اأن   ، فيها 
جمازية  اأحكام  �سيغة  اإىل  يجنح   ،
ووهمية ، ت�ساعف من هزميتة ، حني 
ي�سبح ال�سجن كمكان اأو احلكم كتمثيل 
زماين ، غري كافيني لعتقال ال�سجعان 

....�سايف ما اأ�سعف ال�سجان !
الربغوثي  نائل  يدخل  اأن   : رابعا 
 ، القيا�سية  لالأرقام  مو�سوعة غيني�س 
فهذا يعني اأن الأ�سري يدين اجلالد ول 

يرثه ، و اأنه ل يتاجر بزمنه بل يباهي 
�سجانه به ، خا�سة اأن احلق ل يعزل 
�ساحبه بل يحرره حتى لو حاول عدوه 

اأن يخفيه وراء ال�سم�س  .
ال�سجان  اختطف  وقد  اأما   : خام�سا 
الأبطال  كوكبة  من  الربغوثي  نائل 
فقد   ، الأحرار  ب�سفقة  املحررين 
اأثبت اأن ح�سارة ال�سجون عند الكيان 
ت�ستند  ل  ح�سارة  هي   ، ال�سهيوين 
بروتوكولت  اأو  قانونية  منظومة  اإىل 

ثقافة  اإىل  بل   ، ملزمة  واتفاقيات 
باملعاهدات  الإخالل  و  اجلرمية 

واللتزامات الدولية والقانونية . 
الربغوثي  نائل  يخرج  حني   : �ساد�سا 
لفرتة مدودة من ال�سجن فينتمي اإىل 
و يدر�س   ، القد�س املفتوحة  جامعة 
اأ�سرية  من  يتزوج  ثم   ، التاريخ  علم 
مررة ومنا�سلة وبطلة تعنى بق�سية 
ال�رشى ، ونا�سطة يف جمال حقوقهم 
الإن�سانية العادلة وامل�رشوعة ، فهذا 
يعني اأن ال�سجن مل يقمع احلرية و مل 
يقهر الأ�سري ، اأو يجهله ،  بل �سحذه و 
زوده بدفعة قوية لال�ستزادة من العلم 
و املعرفة ،  و لإمتام ر�سالة احلياة و 

تكوين عائلة حتمل لواء املقاومة .
للمجرمني  التاأهيل  مراكز   : �سابعا 
عن  اخلارجني  ملعاقبة  وال�سجون   ،
اأما يف فل�سطني فهي جزر   ، القانون 
تهدف  التي   " الحتالل   " ال�سيطان 
يف  نفيهم  و   ، الأبطال  من  لالنتقام 
ل  ال�سجان  لأن  و   ، الأحياء  مدافن 
اأ�ساطري  مع  بل   ، يتعامل مع متهمني 
اأن  ميكن  ل  ال�سجن  فاإن   ، بطولة 
 ، بطولته  ممار�سة  عن  البطل  يوقف 
جمال  ال�سجن  ي�سبح   ، بالعك�س  بل 
البطولة  هذه  ملمار�سة  حيويا 
مراحل  و�سمن  خمتلفة  بتحليات 

زمنية لنهائية. 
ثامنا : حرية نائل الربغوثي ، لي�ست 
�سخ�سية ، ول اآنية ، ول ترتبط مبزاج 

طويل  لتاريخ  امتداد  اإنها   ، موؤقت 
يهرب  حني  ففي   ، الت�سحيات  من 
املعزولون يف زمن الكورنا من فريو�س 
بالكاد يحُرى بالعني املجردة ، وت�سيبهم 
حالة ملل من الحتماء ببيوتهم لأنها 
غدت زنازين لهم ، ول تكفي رغم ما 
فيها من اأ�ساليب الرفاهية ، ورغم جو 
فاإن   ، باحلرية  ت�سعرهم  لكي  العائلة 
لو خرج  ببيته  يكتفي  قد  الفل�سطيني 
وهذا   ، بحريته  ليحتفي  �سجنه  من 
ذرعا  �ساق  العامل   ، املفارقة  �سحر 
باأيام معدودات من احل�سار يف �سبيل 
احلظر ال�سحي كاأ�سلوب من اأ�ساليب 
الوقاية ، بينما تغدو حياة الفل�سطيني 
يف  ومتجددا  يوميا  افتداء   ، وحريته 

�سبيل بالده و�سعبه .
مرة  كم  �سوف   ، الربغوثي  نائل  يا 
مرة  وكم   ، عدوك  على  انت�رشت 
ب�سجونه  منك  يحتمي  فهو   ، غظته 
بحريتك  وتفديه  �سعبك  حتمي  واأنت 

.
يف  بتجهمه  اإخافتك  يحاول  عدوك   
وجهك ، لأنه يخاف من �سورتك التي 

تبت�سم بها يف وجه �سم�سك .
عدوك يختطف منك حريتك ، واأنت 

تهبها لأحبابك و�سعبك و بالدك .  
 ، احلرمان  �سوى  يعرف  ل  عدوك 

واأنت ، مل يزدك حرمانه اإل حنانا !
�سجنه،  اأدوات  ليطور  يق�سو  عدوك 
فتفتفت اإرادتك حجريته ، واأنت ترق 

ول تلني في�ستحيل عليه ك�رشك .
يا نائل الربغوثي ، اأنت حتلم ، وعدوك 
يرى كوابي�سا ، اأنت تخطط مل�ستقبل 
يع�رش  و عدوك  و حر  وطني م�رشق 
�سمه ليتاآمر على حريتك مبا اأوتي من 

�سوداوية و�رشه للعتم .
�سعب  ابن  اأنت   ، الربغوثي  نائل  يا 
ينت�رش على الوجود باخللود ، وعدوك 

ابن �ساللة التيه ، وفكر العدم .
اقت�سمت  لقد   ، الربغوثي  نائل  يا 
حريتك مع اأ�سرية فل�سطينية حررتها 
اأ�سري  مرتني : ملا دخلْت قلبك واأنت 
، وملا دخلْت بيتك واأنت حر ، طوبى 

لإميان نافع بك ، وطوبى لك بها .
يتدربون ويدربون   ، قادة وع�سكريون 
 ، جي�سك  وحدك  واأنت   ، فينهزموا 
ووحدك ذخريتك ، اإنك الواحد البلد 
، و البطل الأ�سد ، و الأ�سري ال�سند ، 
الأ�سد  يف  وال�سديد  باجللد  والعنيد 
يف�سل  حني  عدوه  منه  يغار  الذي   ،
ويغار   ، يعاقبه  منوذجه،  باختطاف 
منه �ساحبه، فيحذو حذوه وي�سابهه . 
بيتك  لأن   ، وينح�رش  ي�سغر  �سجنك 
، �سنوات  يكرب ، وحنني قلبك يزدهر 
حديقة  يف  خ�رشاء  غيمات  عمرك 
عط�سى  و�سادة  ح�سنك  و   ، منزلك 
على �رشير احلب ، واحلب العط�سان 
ل ييب�س ول ينتابه الذبول ، بل تنع�سه 
البيت  بيت  فوق  تهفهف  �سما  ر�سة 

...وهيال هيال يا حرية !
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نائل �لربغوثي و بيت �لبيت:

اأعداوؤنا يرثون �شجوننا ونحن نرث �شهداءنا
�إن �أردت �أن حتكم على �لثقافة �لأخالقية لكيان ما ، فعليك �أن تتعرف على �سجونه ، وتاريخها ، ولناأخذ هتلر على �سبيل �ملثال ، �لذي كان �سجينا مدلال وباذخا يف 
�سجن " لند�سربغ " حني  ��سرتك يف �لعملية �لنقالبية �لتي ت�سمى  �نقالب هتلر �أو �نقالب بري هول ، عام 1923 ، حيث مت جتهيز زنز�نتة مبا يتجاوز معايري زمنه 
،فعلى طول �حلائط و عر�سه متتد نو�فذ رحبة  ، ومكتب خا�ص مبزهرية حتمل دفاتره قبل زهوره ،حيث �ألف هناك كتابه ، و�سناديق ت�سل له بها رئا�سل معجبيه 

، ثم قو�رير كحوله �ملنتقاة �إذ كان ي�سرتى يف �أقل من �سهر �أكرث من �ستني قارورة برية من حجم ن�سف لرت ، ويخرج بتقارير طبية تختم على ت�سخي�سه �لذ�تي 
لو�سعه �ل�سحي على �عتباره جرن�ل م�ساد� للكحول ، ولي�ص هذ� فقط بل �إن زنز�نته حتولت �إىل متحف لباكورة جمده  ، يف حني يختلف �لأمر متاما عن �ل�سجون 

�لتي �أعدها لأعد�ئه �لذين كد�سهم يف خمازن تع�س�ص فيها �جلرذ�ن ويف �أقبية يغلفها �لظالم ، يتلقى بها هوؤلء �أ�ساليب تعذيب و�نتقام من �أتباع يهوه و�ملثليني 
و�لأقليات غري �لقومية ، �أو �لعنا�سر �لعرقية �لتي ل يكن لها �حرت�ما يذكر ، فاأين �لغر�بة يف ذلك ؟ 

�شجرات الأ�شري نائل الربغوثي
بقلم :عي�سى قر�قع 

اأ�سباح  احتاللية،  �سجون  املكان:بحور 
متتزج  الرتاب،  ذلك  جتاعيد  يف  ت�سيء 
العودة بالرحيل، وتختلط الأج�ساد باحلنني، 
الزنازين بالوقت امل�سلح يرتب�س على نوافذ 
القلب، يذوب الكالم يف هذا الزمن متفال 

باملوت.
ال�رشى  اأقدم  الربغوثي،  نائل  الأ�سري  هو 
الذين ق�سوا من اأعمارهم �سنوات يف �سجون 
خم�سة  مدار  وعلى  الإ�رشائيلي،  الحتالل 
املجهولة  املوؤبدات  رحلة  يف  عاما  وثالثني 
والتي مل يق�سها اأ�سري يف العامل، ظل قاب�سا 
اإىل  وجهه  قدميه،  على  واقفا  احللم،  على 
الأمام، ل يرى �سوى ال�سم�س. اأعادت �سلطات 
حملة  و�سمن  اأخرى  مرة  اعتقاله  الحتالل 
املحررين  ال�رشى  طالت  التي  العتقالت 
اأ�سريا   85 والبالغ عددهم  �ساليط  يف �سفقة 

من  ر�سمية  انتقامية  �سيا�سة  ووفق  مررا، 
الفل�سطيني ومن ال�رشى يف �سجون  ال�سعب 
الحتالل، عاد اإىل نف�س غرفته ال�سابقة، اإىل 
بر�سه وظالله وخرب�ساته، واىل اأ�سالء روحه، 
ال�سجان هو ال�سجان، القيد هو القيد، الباب 
معلقة  خمنوقة  واأنفا�س  املفاتيح،  و�سداأ 
نائل  ق�ساهما  عامان  وجدار.  جدار  بني 
�سوارع  عري�سا يف  وتاألق  تزوج  الفراج،  بعد 
الأكتاف،  فوق  عاليا  ال�سباب  حمله  اهلل،  رام 
والطري  الغيم  فيها  �سارك  كونية  زفة  يف 
نائل  طار  ال�سماء.  وهدوء  واحلب  والربق 
فوق �سوت مدينة رام اهلل التي �سقفها الفرح 
ومنظار  املراقبة  برج  من  اأعلى  وال�سحاب، 
وم�ستوطنات  حواجز  من  اعلى  ال�سجان، 
�سجن  حتى  قلنديا  معرب  من  متتد  واأ�سالك 
ويف  وجميال  و�سيما  كان  الع�سكري،  عوفر 
من  اأقوى  احلياة  ال�سباب.  يزدحم  وجهه 
مائة  يزرع  وهو  نائل  قالها  واملوت،  ال�سجن 

�سجرة برتقال وليمون وكرز وزيتون وم�سم�س 
الأر�س  كوبر،  بيته يف قرية  وتني يف حديقة 
ت�سفي املعذبني من غيابهم، والأر�س ت�سفي 
ا�سطهاد  من  اأرواحهم  اأ�ساب  ال�سحايا مما 
واجلالدين،  املحتلني  يد  على  وحرمان 
اأعطته  بها،  وفا�س  به،  فا�ست  نائل  وار�س 
كل املعاين، وكان جديرا على اإطفاء العط�س، 
وهو  الرتاب  ب�رش  يف  النظر  على  وجديرا 
اربعني  بعد  واإ�سعاعا.  اإحمراراً  اأكرث  ي�رشج 
يف  يحتفل  نائل  لزال  ال�سجن  داخل  عاما 
اإما  يحلم  كان  وقد  زواجه،  بذكرى  �سنة  كل 
اأو ب�سجرة، تعرث و�سول الطفل، ولكن  بطفل 
ثمارها  وحملت  كربت  و  جاءت  ال�سجرة 
واأ�سماءها وما يف بطنها من مواليد واأقمار، 
واأنفا�سه؟  وعرقه  فاأ�سه  و  نائل  اأين  و�ساألت 
باملاء  املمزوج  حبه  اأين  وبيارقه؟  يداه  اأين 
احد  يخربها  اخل�سيبة؟ مل  والكلمات  والنار 
اأن نائل يف ال�سجن يجدد انعتاقه مرة اأخرى، 

ويزرع يف الغيب اأ�سجاره القادمات املتدليات 
خ�رشاء  وزنزانة  نافذة  كل  يف  غ�سونها 
خ�رشاء. نائل الربغوثي تعود اأن يظل منفيا 
ا�ستباك،  اإىل  ا�ستباك  يتنقل من  يف احلرية، 
من�سغال بالع�سيان على املاألوف، يحمل املاء 
وجرات الزيت املعتقة، ي�سقي مائة �سجرة، 
يجل�س اأمامها حتى تتفتح الرباعم، ويرى باأم 
عينه جناحا حجر يرفرف �سيئا ميتزج بغري 
املكان.  وجع  اإل  لي�ست  ذاكرة  يف  عنا�رشه 
بال  حديقة  ويرتكنا،  ال�سجن  اإىل  نائل  يعود 
�ساحب يطل عليها يف �ساعات الفجر، بلد ل 
ي�سمع فيها �سوى �سوت املوت والعتقالت 
ال�سلوات  وا�ستغاثات  والبط�س،  والقمع 
ل  طائرا،  يعلو  ولكنه  القد�س،  يف  والآيات 
�سيء ي�رشعه، ول �سيء يوقفه عن اأحت�سان 
امل�سافات بني هنا وهناك. يحتفل نائل بعيد 
زواجه يف ال�سجن، تولد قيود لأعناق ال�سوء، 
اآلف الأطفال من القد�س ي�سلون ال�سجون، 

والظلمات،  احلديد  بني  تتنف�س  حكايات 
ال�سن  يف  وكبار  ونواب  واإداريون  مر�سى 
دولة  وت�سهق  املع�سكرات،  تزدحم  ون�ساء، 
اإ�رشائيل بكل ما فيها من قتل و�سفك وح�رش 
ي�سيق  حلقها  بنا،  �ساخن  زفريها  واأ�سالك، 
بنا، ل ت�ستطيع لفظنا، ول تقدر اأن حتتوينا، 
تختنق الدولة العربية باحتاللها وبج�سعها و 
بفتاويها، تغلق الباب، وترتك نائل الربغوثي 

يرتب اأ�سجاره كيفما ي�ساء.

حتت قدميه
يرن جر�ص �لعامل
�لآذ�ن يف �لأق�سى

�لرت�نيم يف �لقيامة
�ل�سجر�ت �أخو�ت �لرت�ب

قلبه حديقة
ج�سده غابة
تفي�ص باملاء
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بقلم: عمر حلمي الغول

الوطنية  الذاكرة  رواد  ان  اإلآ   
املوؤرخ  مقدمتهم  ويف  اجلزائرية 
فريد  علي  الأنرثوبولوجيا،  وعامل 
متكنوا  ال�سنو�سي  واإبراهيم  بلقا�سي 
نب�ش  من  وال�رضورة  ال�سدفة  بني  ما 
بحثا  الفرن�سية  واملتاحف  التاريخ 
العام  عن رموز ثورتهم املجيدة منذ 
2011، وو�سعوا اليد عليها يف املتحف 
بباري�ش،  الطبيعي  للتاريخ  الوطني 
تدخل  مع   الوطنية  باجلهود  وتعزز 
وبدعم  اجلزائرية،  الر�سمية  اجلهات 
الفرن�سية  والنخب  ال�سخ�سيات  من 
حمله  ما  ثم  الدميقراطية،  الي�سارية 
الفرن�سي  الرئي�ش   واعتذار  اعرتاف 
اجلرائم  تلك  عن   2017 عام  ماكرون 
بالده  قادة  ارتكبها  التي  العن�رضية، 

من  عاما   132 خالل  ال�ستعماريون 
 ،)1962/  1830( الوح�سي  ال�ستعمار 
الإن�سانية"،  �سد  "جرائم  واأعتربها 
اأثناء زيارته اآنذاك للجزائر، كل ذلك 
جلماجم  امليمونة  العودة  يف  �ساهم 
املنا�سلني  من  العظماء  اأولئك 
والإق�ساء  النفي  من  عاما   170 بعد 
والطم�ش والقتل املتعمد كل يوم مع 

اإبقائهم ا�رضي متاحفهم العن�رضية.
اأفئدة  يف  امل�ساعر  اختلطت 
والعتزاز  ال�سعادة  بني  اجلزائريني 
ال�سماء،  نحو  عاليا  الراأ�ش  ورفع 
بهم،  اأملت  التي  والأمل  املرارة  وبني 
وهمجية  ب�ساعة  ي�ستح�رضون  وهم 
مار�ش  الذي  الفرن�سي،  ال�ستعمار 
�سد  والفا�سية  ال�سادية  اأنواع  اقذر 
اأبطال الن�سال الوطني، ذرفت العيون 
وجا�ست  اآن،  واحلزن يف  الفرح  دموع 

مع  والعتزاز  بالغبطة  النفو�ش 
واملنا�سلني  القادة  جماجم  و�سول 
العا�سمة  مطار  لأر�ش   24 ال 
منا�سل   600 ال  اأ�سل  من  اجلزائر 
رفات  لعودة  كان  قائدا.   37 منهم 
اإباءهم واأجدادهم الأماجد  وجماجم 
طعم  اجلزائري  الوطن  ار�ش  اىل 
و�سعور  وال�سيادة،  احلرية  من  اآخر 
َجز  الذين  اأولئك  والب�سالة.  بالقتدار 
املتوح�سون  اأج�سادهم  عن  روؤو�سهم 
الفرن�سيون بعد التنكيل الوح�سي بهم 
ويف اأعقاب معارك الدفاع وال�سجاعة 
اعوام  بني  ما  اجلزائري  الوطن  عن 

  .1865 /1838
العام  هذا  اجلزائر  ا�ستقالل  ذكرى 
منذ  عام  كل  كما  ولي�ست  خمتلفة، 
58 عاما خلت. لإنها عمدت وتوجت 
هبوط  مع  جديدة  و�سيادة  بن�رض 

يف  خفاقة  مرفوعة  الأبطال  جماجم 
املليون  ون�سف  املليون  بلد  �سماء 
فا�ست  حتى  الذكرى،  ع�سية  �سهيد 
لإن   والن�رض،  والفرح  الأمل  دموع 
رموز  لبع�ش  اجلماجم  هذة  ا�ستعادة 
ال�رضيف   : ومنهم  اجلزائرية،  الثورة 
منطقة  يف  املقاومة  قائد  بوبغلة، 
امل�سوؤول  وعي�سى احلمادي،  القبائل، 
الع�سكري لديه، وال�سيخ بوزيان، قائد 
ال�رضقي،  باجلنوب  الزعاط�سة  ثورة 
مو�سى  الع�سكري،  وم�ست�ساره 
قويدر  بن  خمتار  و�سي  الدرقاوي، 
بن  عالل  بن  وحممد  التيطراوي، 
عهد  يف  الع�سكري  امل�سوؤول  مبارك، 
تعترب  اجلزائري  القادر  عبد  الأمري 
جماجم  كل  لإ�ستعادة  مقدمة  مبثابة 
رموز  جميعا،  منا  الأكرم  ال�سهداء 
واملجد،  البطولة  وعناوين  الثورة، 

قربانا  الزكية  بدمائهم  �سحوا  الذين 
الغزاة  من  الأم  وطنهم  لتحرير 

امل�ستعمرين الفرن�سيني. 
جتربة ا�ستعادة جماجم اأبطال احلرية 
وال�ستقالل يف اجلزائر العزيزة �سعبا 
ال�سعب  لدى  تعزز  ورئي�سا،  وحكومة 
من  الكفاح   معركة  الفل�سطيني 
�سهداء  جثامني  رفات  ا�ستعادة  اجل 
الفل�سطينية من مقابر الأرقام  الثورة 
املعركة  تلك  العن�رضية.  ال�سهيونية 
حتى  تتوقف  ولن  تتوقف،  مل  التي 
ا�ستعادة اآخر جثمان �سهيد من مقابر 
وهذا  الإ�رضائيليني.  احلرب  جمرمي 
اقل واجبات الوطنية جتاه من �سحوا 
الثورة  عن  دفاعا  ميلكون  ما  باأغلى 
وال�سعب والق�سية والأهداف الوطنية، 
ولأنهم اأ�سعلوا م�ساعل احلرية، واأناروا 

درب الكفاح التحرري الوطني. 

العيد الوطني اجلزائري ال58، لي�ش 
فقط،  اجلزائريني  لالأ�سقاء  عيدا 
ولفل�سطني  عموما  للعروبة  عيدا  بل 
اجلزائر  بني  ما  لإن  خ�سو�سا. 
وفل�سطني من و�سائج الأخوة والكفاح 
الوطني والقومي، وملا متثلته اجلزائر 
يف العطاء القومي من احت�سان الثورة 
وللقيمة  املعا�رضة،  الفل�سطينية 
ال�سيا�سية والأخالقية النبيلة  ملقولة 
الراحل الرمز هواري بومدين "نحن 
مع فل�سطني ظاملة اأو مظلومة" اكرب 
بانت�سار  الإعتزاز  واأعظم  الأثر، 
مع  العالقات  و�ستبقى  اجلزائر، 
اجلزائر ال�سقيق من �رضقه اإىل غربه 
ومن �سماله اإىل جنوبه منارة ومنوذجا 
لالإخوة امل�سرتكة. وكل عام واجلزائر 

�سعبا وحكومة ورئي�سا بخري.
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جماجم الثوار تعمد  اال�ستقالل
اكت�صبت الذكرى ال58 النت�صار الثورة اجلزائرية ثوب العز والفخار وال�صموخ، والتي �صادف حلولها اأم�س 

االأحد املوافق اخلام�س من متوز / يوليو احلايل، القرتانها مع ذكريات املجد والبطولة لتلك اجلماجم، 
التي حلقت من اأ�صرها يف باري�س اإىل ثرى تراب الوطن اجلزائري اأول ام�س، بعد التمثيل بجثث ورفات 

فر�صان معركة الزعاط�صة بالقرب من والية ب�صكرة، �صمال �صرق اجلزائر 1849 وغريها من معارك ال�صرف 
والت�صحية، وحماوالت طم�س تاريخهم باختطاف جماجمهم، ودفن واإخفاء معامل جثامنيهم خلف البحار.

" تهنئة  " برقية 

مبنا�سبة الذكرى " 58 " لعيد اال�ستقالل املجيد
اجلزائر  من  نتقدم  اأن  لنا  يطيب 
باإ�سمي  و�سعبا،  قيادة  ال�سقيق 
الأ�سرية  احلركة  وبا�سم  �سخ�سيا 
الإ�رضائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
موظفي  وكافة  املحررين  والأ�رضى 
واملحررين  الأ�رضى  �سوؤون  هيئة 
وعموم ال�سعب الفل�سطيني وقيادته، 
باأحر التهاين القلبية، مبنا�سبة الذكرى 
املجيد،  ال�ستقالل  لعيد   "  58  "
اجلزائري  ال�سعب  فيه  �سجل  الذي 
ال�سقيق بطولت م�سهودة دفاعا عن 
اأر�سه ووطنه وكرامته، حيث تتزامن 

رفات  ا�ستعادة  مع  الذكرى  هذه 
الأبطال  اجلزائر   �سهداء  جماجم 
اهلل  داعني  ال�سعبية،  املقاومة   -
الذكرى  هذه  عليكم  يعيد  اأن  تعاىل 
ال�ستقرار  من  باملزيد  العزيزة 
اعتزازنا  على  موؤكدين  والزدهار، 
الوطيدة  الأخّوة  بعالقات  الكبري 
الفل�سطيني  ال�سعبني  تربط  التي 
واجلزائري، ومقدرين عاليا ملواقف 
لق�سيتنا  والثابت  املبدئي  الدعم 
اأجل  من  واأ�رضانا  �سعبنا  وحلقوق 
دولتنا  واإقامة  وال�ستقالل،  احلرية 

القد�ش  وعا�سمتها  امل�ستقلة 
الن�سايل  الدور  ومثمنني  ال�رضيف، 
والبطويل لو�سائل الإعالم اجلزائرية 
الذين  اجلزائريني  والإعالميني 
اأ�رضانا م�ساحة كبرية  يعطون ق�سية 

واهتمام غري عادي.
املجد لل�سهداء .. عا�ست الذكرى

اللواء قدري اأبو بكر
الأ�رضى  �سوؤون  هيئة  رئي�ش 

واملحررين
2020/7/5

من  ال�سام"  بالد  اأدباء  "منرب  يتقدم 
ال�سقيق  اجلزائري  ال�سعب  اأبناء 
واملباركة  التهنئة  عبارات  باأ�سدق 
الذي  املجيد  ال�ستقالل  بيوم 
منه  يتقدم  كما   ، اليوم  ي�سادف 
واآيات  العتزاز  م�ساعر  باأ�سمى 
امل�سهودة  اخلطوة  بهذه  الفخار 
وهذا الإجناز العظيم الذي اأعلن عنه 
 2020/7/2 املا�سي  اخلمي�ش  يوم 
الأمتني  اأبناء  �سدور  اأثلج  والذي 
الأحرار  وكافة  والإ�سالمية  العربية 
يف  الإن�سان  كرامة  عن  املدافعني 

العامل واملتمثل باإعادة جثامني اأربعة 
وع�رضين من قادة وجماهدي �سعبنا 
اجلزائري ال�سقيق الذي �رضب اأروع 
الأمثلة على الكفاح �سد ال�ستعمار 
اأر�ش  على  جثم  الذي  الفرن�سي 
 . عاماً  وثالثني  مائة  ال�سهداء  بالد 
ال�سقيق  ال�سعب اجلزائري  اإن جناح 
من  الطاهرة  اجلثامني  هذه  باإعادة 
اأ�رض امل�ستعمرين ، بعد اأن احتُجزت 
يف �سجن ال�سهداء امل�سمى "متحف 
الإن�سانية  من  يخلو  الذي  الإن�سان" 
اأن  بعد  ـ  عاماً  و�سبعني  مائة  مدة 

احتجازهم  عن  امل�ستعمرون  عجز 
اأن  ليوؤكد  ـ  الأحياء  �سجون  يف 
الظلم  واأن  لل�سعوب  امل�ستقبل 
والظالم اإىل زوال ، و�سدق من قال 

: "لي�سيع حق وراءه مطالب".
حمى اهلل اجلزائر من كل �سوء ، ولها 

املجد والعزة.
حممد �رضمي

بالد  اأدباء  ملنرب  العام  املن�سق 
ال�سام

يف  املنرب  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
فل�سطني

تهنئة اإىل ال�صعب اجلزائري ال�صقيق

مبنا�سبة يوم اال�ستقالل وا�سرتداد جثامني ال�سهداء

 مراد ال�صوداين
االأمني العام - االحتاد العام للكتاب 

واالأدباء الفل�صطينيني

حناء   ..بوردة   اجلزائر  هي  ها 
الو�سيعة  والبطولت  ال�سهداء  ال�سادة 
و�سربها  املكني  الظليلة،بفعلها 
املجيد  واإرثها  الوفري  النبوي،مبوروثها 
التحدي  ادخرته لالأجيال من فكرة  ،مبا 
تعلي  الأكيد،هاهي  الرا�سخ  وال�سمود 
قنطرة اخلري العام والف�سائل وفاء باقياً 
بال�سادة  يليق  مبا  يزول  ول  يحول  ل 
ال�سهداء،ومبا هو  جدير باجلزائر العالية 
الفذ  ونزالها  احلربي  دمعا  نخيل  علو 
�سد ال�ستعمار وظالله الباهتة.نعم تعود 
جماجم �سهداء الثورة ال�سعبية مبا متثله 
الباقية  الفكرة  و�سياق  املعنى  معنى  من 
بقاء اأفعال ال�سهداء و�سريتهم وم�سريتهم 
الن�رضة العطرة.هاهي اجلماجم ال�سهيدة 
اأاأخالقيته  ول  املحتل  على  ال�ساهدة 
بف�سل الروؤو�ش عن الأج�ساد لتعر�ش يف 
وا�سح  دليل  وهو   . والقبح  العار  متاحف 
من  تركه  وما  ال�ستعمار  �سادية  على 
ال�سهداء  .عاد  القلوب  لها  ت�سيب  جرائم 
الأ�سطوريني  بالأبطال  جدير  هو  مبا 
التي  احلانية  ،الأم  اجلزائر  لتحت�سنهم 
حرة   لتبقى  ونفي�ش  غال  كل  منحوها 

ع�سية على ال�سقوط والنك�سار .
ال�ستقالل  يوم  يف  ال�سهداء  ال�سادة  عاد 
اأن  واخلم�سني،بعد  الثامن  العظيم 

امل�ستهاة  حريتها  اجلزائر  ح�سدت 
ال�سيال  الدم  كاملة غري منقو�سة مهرها 

والهتاف:بالدي..بالدي..بالدي
امليامني  الأبطال  عودة  ال�سهداء  عاد 
والفداء  العطاء  ملحمة  ج�سدوا  الذين 
والتحرير  ال�ستقالل  اأفق  نحو  وامل�ساء 
يف  ح�سورهم  موؤكدين  .عادوا  الناجز 
�سيم  على  تنام  ل  التي  الأجيال  ذاكرة 
نار  حار�سة  اجلزائر  .اإنها  ظلم  اأول 
املد  منحتها   والتي  الفل�سطينية  الثورة 
املدد وال�سند ،وكاتفتها بالبذل والإ�سناد 
حتمل  اللحظة  حتى  وظلت  الواجب 
اأبنائها الربرة ال�سداد  فل�سطني يف قلوب 

اأيقونة مقد�سة.
ا�ستقاللها  عيد  يف  للجزائر   فطوبى 
غدها  تعرب  وهي  واخلم�سني  الثامن 

الواثق باقتدار
و�سعبا  وجي�ساً  قيادة  للجزائر  وطوبى   
ملوحني  اأرواحنا  فل�سطني  يف  لها  نرفع 

قدمته  ملا  الغامر  العميم  بال�سكر 
دعم  من  املعا�رضة  وثورتها  لفل�سطني 
نحو  بو�سلتها  زالت  وما  واحت�سان 

فل�سطني كل فل�سطني.
عادوا  الذين  ال�سهداء  لل�سادة  وطوبى 
اأاأ�سطورية لرتاب اجلزائر  عودة ملحمية 
الذي �سمهم مبحبة و�سوق لريفعهم نحو 
ي�ستحقون  الذي  والتقدير  البهاء  �سدرة 

�سرية وم�سرية .
الفل�سطني  هذه  �سقيقة  للجزائر  طوبى 
التي لن ترفع الراية البي�ساء ولن ت�سقط 
يف زمن الرمل وتظل من مائها اإىل مائها 
التحرير  حتى  �سوء  من غري  عربية  حرة 

على كامل الرتاب الوطني .
 فاإما فل�سطني واإما فل�سطني

عا�ست اجلزائر .. عا�ست فل�سطني 
والقد�ش العا�سمة.

5 متوز 2020
فل�سطني املحتلة

اجلزائر

قنطرة املداد ال�ساخن والعناد..
وال�سهداء عادوا يوم اال�ستقالل



اجلزائري  الدويل  الالعب  فقد 
الدفاع  يف  حظوظه  فيغويل  �سفيان 
الذي  الرتكي  الدوري  لقب  عن 
غاالتا�رساي  ناديه  رفقة  اأحرزه 
بعد  املن�رسمني  املو�سمني  خالل 
على  تكبدها  التي  الثقيلة  الهزمية 
ميدانه �سهرة اأول ام�س اأمام ال�سيف 
والو�سيف طرابزون �سبور اأين انتهى 
الزوار،  ل�سالح  لهدف  بثالثية  اللقاء 
غاالتا�رساي  العبو  تاأثر  حيث 
العددي  النق�س  من  الفتة  ب�سورة 
بعد الطرد الذي تعر�س له متو�سط 
اللقاء  دخل  الذي  اخل�رس  ميدان 
مقابلة  حكم  اقدم  عندما  اأ�سا�سيا، 

الرتكي  الدوري  من   30 اجلولة  قمة 
باإ�سهار البطاقة احلمراء ففي وجهه 
بعد مرور 32 دقيقة من اللعب، حيث 
جاء الطرد املبا�رس االذي تعر�س له 
نحو  ال�سلبية  فعله  ردة  بعد  فيغويل 
اأقدم  الذي كان  اأحد العبي اخل�سم 
على تدخل عنيف �سده، لكن الالعب 
لنادي فالن�سيا اال�سباين قام  ال�سابق 
ريا�سية  غري  بطريقة  عليه  بالرد 
كلفته طردا مبكرا وتعري�س زمالئه 
اإىل هزمية قا�سية الذي كانوا حينها 
فراغا  ترك  حيث  �سلبا،  متعادلني 
ا�ستغله  امليدان،  اأر�سية  على  كبريا 
املناف�س بافتتاح باب الت�سجيل قبل 

اربع دقائق على نهاية ال�سوط االأول 
 20 اآخر  يف  هدفني  ي�سيف  اأن  قبل 
و�سيكون خريج  املباراة.  من  دقيقة 
معر�سا  الفرن�سي  غرونوبل  نادي 
غلى عقوبة قا�سية من طرف االحتاد 
الرتكي لكرة القدم، واق�سائه من لعب 
باعتبار  جدا  وارد  مباراة  من  اكرث 
تلقي  دون  مبا�رسة  جاء  طرده  اأن 
الهزمية  وبهذه  متتاليني،  الإنذارين 
يف  فر�سه  غالتا�رساي  نادي  فقد 
الرتكي،  الدوري  لقب  عن  الدفاع 
اأول ام�س جعلته  اأن خ�سارة  باعتبار 
بجدول  الرابع  املركز  اإىل  يرتاجع 
الرتتيب ويبتعد بفارق 11 نقطة عن 

�سهري  با�ساك  ا�سطنبول  املت�سدر 
قبل اأربع جوالت على اإ�سدال ال�ستار 

عن املناف�سة يف تركيا.
عي�شة ق.

عرب مدرب فريق �سبيبة القبائل يامن 
الزلفاين عن ا�ستيائه من اإقحام ا�سمه 
التون�سي  الرتجي  العب  ملف  يف 

حممد علي بن رم�سان، وقال الزلفاين 
لدى  فوجئ  اإنه  لكووورة  ت�رسيح  يف 
بتحدث  تون�س  اإىل  اأم�س  اول  عودته 
واأزمة  بينه  وجود عالقة  عن  البع�س 
العب الرتجي، وكان الرتجي قد اأوقف 
حممد علي بن رم�سان عن التدريبات 
يف  التجديد،  رف�سه  بعد  اجلماعية 
فرن�سا  اإىل  الرحيل  يف  رغبته  ظل 
الزلفاين:  واأكد  3 عرو�س،  تلقيه  بعد 
عديد  الفندق  يف  و�سلتني  »اليوم 
الر�سائل على وات�ساب ومقطع فيديو 
للمدرب خمتار  تلفزيوين  ت�رسيح  من 
الالعبني  وكيلي  فيه  يهاجم  التليلي، 

حممد  الالعب  مبلف  املهتمني 
»هذان  واأو�سح:  رم�سان«،  بن  علي 
من  كثري  احرتاف  وراء  كانا  الوكيالن 
لكن  فرن�سا،  يف  التون�سيني  الالعبني 
اأن  هو  املو�سوع  هذا  يف  يهمني  ما 
من  االأزمة  هذه  يف  اأقحمني  التليلي 

حيث ال اأدري«.
اأعرف  اأنني  الطبيعي  »من  وتابع: 
لكن  اأنني مدرب  الوكيلني، مبا  هذين 
مل اأعط اأي راأي الفني يف ابن رم�سان، 
باعتباره  لذلك  حاجة  يف  لي�س  فهو 
بدوري  معه  وتوج  الرتجي  يف  العبا 
اأبطال اأفريقيا، اإ�سافة اإىل كونه العبا 

يريد  ماذا  اأدري  »ال  واأردف:  دوليا«، 
مني املدرب خمتار التليلي«.

يف  الريا�سي  الن�ساط  م�سري  وحول 
»اجتمعت  الزلفاين:  قال  اجلزائر، 
ورف�س  االأندية  بروؤ�ساء  الرابطة 
فيما  الدوري،  ا�ستكمال  غالبيتهم 
فور  باملوا�سلة،  االحتاد  ت�سبث 
بعد  اجلزائرية  ال�سلطات  موافقة 
»لذلك  واأمت:  كورونا«،  اأزمة  نهاية 
و�ساأبقى  تون�س،  اإىل  العودة  قررت 
قبل  ال�سحي  احلجر  يف  اأ�سبوعا 

االلتحاق مبنزيل وعائلتي«.
ق.ر.
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عي�شة ق.

وزارة  م�سالح  اأن  خالدي  اأ�سار 
جميع  را�سلت  والريا�سة  ال�سباب 
اأجل  من  الريا�سية  االحتاديات 
حتى  ال�سحية  الربوتوكوالت  اإر�سال 
للف�سل  متهيدا  عليها  امل�سادقة  يتم 
الريا�سية  املناف�سات  م�سري  يف 
يوا�سل  »كوفيد19«  وباء  واأن  خا�سة 
االأمر  عليه  هو  مثلما  االنت�سار  يف 
وا�ستطرد  العامل،  دول  خمتلف  يف 

امل�سوؤول االأول على الريا�سة يف بالدنا 
اأنه ال ميلك �سلطة القرار والف�سل يف 
الريا�سية  املناف�سات  خمتلف  م�سري 
ال�سلطات  بقرار  مرتبط  االأمر  الن 
العليا واجلهات الو�سية، اين ال ميكنه 
من  املناف�سة  بعودة  والف�سل  اجلزم 
اأن  ال�سدد  نف�س  واأ�ساف يف  عدمها، 
من  االأوىل  تبقى  املواطنني  �سحة 

كافة املعطيات.
اجلدل  اإىل  التطرق  املتحدث  رف�س 
اأن  �سبق  التي  بالت�رسيحات  املتعلق 

اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  اطلقها 
زط�سي  الدين  خري  القدم  لكرة 
عهدة  اإىل  تر�سحه  عدم  بخ�سو�س 
وطالب  الفاف،  راأ�س  على  ثانية 
بتوجيه الت�ساوؤل اإىل املعني الأنه غري 
خمول باالجابة عليه، وعاد امل�سوؤول 
للحديث  الو�سية  الوزارة  على  االأول 
حول التالعب باملباريات عندما قال 
التدخل  الو�سية  وزارته  على  كان  اأنه 
ورفعت  ال�سوتي  الت�سجيل  ق�سية  يف 
اأن  التاأكيد  اجل  من  ق�سائية  دعو 

القدم  كرة  يف  الف�ساد  حتارب  ادلولة 
اأجل  من  العدالة  يف  الثقة  وجليهم 

احل�سم يف امللف.
يف �سياق منف�سل، ك�سف خالدي اأنه يف 
ات�سال متوا�سل رفقة البطل االأوملبي 
جنوب  يف  املتواجد  خملويف  توفيق 
اإىل  العودة  على  قادر  والغري  اإفريقيا 
الرحالت  تعليق  ب�سبب  الوطن  ار�س 
انت�سار  اإثر  على  العامل  عرب  اجلوية 
وباءا كورونا، اأين �سدد اأنه يف ات�سال 
اأهرا�س،  �سوق  مدينة  ابن  مع  دائم 

حيث  اأيام  اأربعة  قبل  معه  وتوا�سل 
يتواجد يف ظروف جيدة وا�ستفاد من 
منحة التح�سريات اخلا�سة به حت�سبا 
االأوملبية  االألعاب  اإىل  لال�ستعداد 

املقررة بطوكيو العام 2022.

الوزير ي�شرف على تعليق �شور 
منتخب االأفاالن مبقر الوزارة

وزارة  كرمت  منف�سل،  �سياق  يف 
العبي  اأم�س  اأول  والريا�سة  ال�سباب 

الوطني،  التحرير  جبهة  منتخب 
خالدي  �سيد  الوزير  اأقدم  عندما 
�سور  تعليق  عملية  على  باالإ�رساف 
مقر  يف  االأفاالن  منتخب  اأع�ساء 
االحتفال  مع  ت�سادف  والذي  الوزارة 
اال�ستقالل  لعيدي   58 بالذكرى 
جويلية   5 لتاريخ  امل�سادف  وال�سباب 
1962، حيث ح�رس املرا�سيم كل من 
النخبة  بريا�سة  املكلفة  الدولة  كاتبة 
املنتخب  وع�سوي  �سواكري  �سليمة 

حممد معو�س وعبد احلميد زوبا.

جّدد وزير ال�شباب والريا�شة �شيد علي خالدي التاأكيد اأن بعث املناف�شات الريا�شية من جديد يف بالدنا 
مرتبط بقرار من اللجنة العلمية التابعة لوزارة ال�شحة وذلك يف ظل تف�شي وباء كورونا يف بالدنا، اأين 

اأو�شح اأن وزارته الو�شية ال متلك ال�شلطة يف منح ال�شوء االأخ�شر ال�شتئناف املناف�شة جمددا دون املرور 
على اللجنة العلمية التي تعترب �شاحبة القرار االأخري يف هذا ال�شاأن ي�شيف الوزير خالل ت�شريحات اأدىل 

بها اأم�س اإىل االإذاعة الوطنية

رف�س التطرق مل�شتقبل زط�شي وجّدد مت�شك م�شاحله يف حماربة الف�شاد

خالدي: ال اأ�ضتطيع الف�ضل بعودة 
املناف�ضة اللجنة العلمية �ضاحبة القرار

تعرث الالعب الدويل اجلزائري ريا�س 
حمرز خالل اخلرجة التي قادته رفقة 
ناديه مان�س�سرت �سيتي خارج القواعد 
اأين  ملالقاة امل�سيف �ساوثهامبتون، 
بنتيجة هدف  الهزمية  �سقط يف فخ 
جرت  التي  املقابلة  خالل  رد  دون 
 33 اجلولة  اأم�س حل�ساب  اأول  �سهرة 
ومل  املمتاز،  االجنليزي  الدوري  من 
املو�سم  ببطل  االطاحة  فرحة  تدم 
نادي  »الربميرليغ«  من  احلايل 
اجلولة  يف  اأ�سقطوه  الذين  ليفربول 
قبل  رد،  دون  برباعية  املن�رسمة 
ريتم  على  املوا�سلة  يف  يف�سلوا  اأن 
وحيد  بهدف  وخ�رسوا  االنت�سارات 
ربع  بعد  االأر�س  اأ�سحاب  �سجله 

وعاد  اللقاء،  انطالق  على  �ساعة 
قائد املنتخب الوطني اإىل الت�سكيلة 
ال�سا�سية التي كان غاب عنها يف قمة 
�ساعة  لعب  حيث  املا�سية،  اجلولة 
بيب  اال�سباين  املدرب  يقوم  ان  قبل 
زميله  واإقحام  بتغيريه  غوارديوال 

البلجيكي دي بروين مكانه.
لوهافر  نادي  خريج  يظهر  ومل 
اأين  املعهودة،  مب�ستوياته  الفرن�سي 
اأداوؤه متوا�سعا مثلما كان االأمر  كان 
الذين  �سيتي  املان  العبي  جميع  مع 
امل�ستطيل  على  االإطار  خارج  كانوا 
باالأداء  كثريا  وتاأثر  االأخ�رس، 

املتوا�سع لبقة العبي املان �سيتي.
عي�سة ق.

اجلزائري  الدويل  احلار�س  رف�س 
اإىل  االن�سياع  راي�س وهاب مبوحلي 
اإدارة  عليها  اأقدمت  التي  اخلطوة 
بخ�سو�س  ال�سعودي  االتفاق  ناديه 
اأجور  تخفي�س  يف  املتمثل  القرار 
 %50 بن�سبة  النادي  يف  الالعبني 
فر�سها  التي  املالية  االأزمة  ب�سبب 
�سمل  والذي  كورونا  وباء  انت�سار 
هذا  ويف  العامل،  اأقطار  خمتلف 

ال�سدد ك�سفت جريدة »االقت�سادية« 
ال�سعودية اأن خطوة اإدارة االتفاق ل 
الالعبني،  جميع  لدى  قبوال  تالقي 
اأين رف�ست بع�س العنا�رس املقرتح 
بخ�سو�س تخفي�س اأجورها وبالتايل 
عن  �سهريتني  اأجرتني  عن  التنازل 
توقف املناف�سة الكروية التي امتدت 
على مدار اأربعة اأ�سهر منذ منت�سف 
كان  حيث  املن�رسم،  مار�س  �سهر 

الوطنية  الت�سكيلة  عرين  حار�س 
التي رف�ست قرار  العنا�رس  من بني 
اإىل  االأجور  تخفي�س  االتفاق  اإدارة 
�سليتي  نعيم  التون�سي  زميليه  جانب 
هذا  ويف  اأزارو،  وليد  واملغربي 
اإىل  العودة  مبوحلي  يرف�س  ال�سدد 
اأين  الراهن  الوقت  يف  التدريبات 
رفقة  فرن�سا  يف  متواجدا  الزال 
اإىل  عودته  عدم  وبرر  عائلته، 

حمظة،  عائلية  الأ�سباب  ال�سعودية 
االأمر  ربط  امل�سدر  نف�س  ان  رغم 
غلى رف�سه ا�ستئناف التدريبات مع 
اتفاق  اإىل  التو�سل  اإىل حني  زمالئه 

مع م�سوؤويل اإدارة ناديه.
و�سع مبوحلي بقرار رف�سه تخفي�س 
االأجور اإدارة ناديه االتفاق يف ورطة 
ب�سبب  ماليا  تاأثرت  والتي  حقيقية 
وغياب  الكروية  املناف�سات  توقف 

االإ�سهار  حقوق  من  املايل  الدعم 
والبث التلفزيوين، خا�سة غذ علمنا 
التدريبات  جو  اإىل  عاد  الفريق  اأن 
ا�ستعداد ال�ستئناف املناف�سة والتي 
القدم  لكرة  ال�سعودي  االحتاد  قرر 
اأجل  اأوت املقبل من  عوجتها �سهر 
مباريات  من  تبقى  ما  ا�ستكمال 

املو�سم الكروي احلايل.
عي�شة ق.

بعد قرار اإدارة فريقه تخفي�س االأجور اإىل %50

مبوحلي يرف�ض تخفي�ض االأجرة ويوّرط اإدارة االتفاق 

تعر�س اإىل الطرد املبا�شر ومهدد بعقوبة ثقيلة

فيغويل يفقد حظوظ الدفاع على لقب الدوري الرتكي

حمرز ي�ضقط يف فخ الهزمية 
ا�شتغل توقف البطولة الوطنية للعودة اإىل عائلتهاأمام �ضاوثهامبتون

الزلفاين: تفاجاأت باإقحامي يف اأزمة بن رم�ضان

ب�شبب تعامله ال�شيئ مع ف�شخ عقد احلار�س مزيان

رجراج مهدد بتقلي�ض 
ال�ضالحيات

العام  املدير  رجراج  ر�سيد  بات 
ق�سنطينة يف موقف ال  �سباب  لنادي 
ال�سيئ  تعامله  ب�سبب  عليه،  يح�سد 
اإليا�س  ال�سابق  احلار�س  ق�سية  مع 
على  وقع  قد  رجراج  وكان  مزيان، 
وثيقة تتيح للحار�س مزيان احل�سول 
دوالر  األف   500 قدره  تعوي�س  على 
نظري  املا�سي،  فيفري  �سهر  بعد 
فرتة  خالل  الفريق  مع  عقده  ف�سخ 
املا�سية،  ال�ستوية  التحويالت 

جمل�س  اأن  خا�سة  م�سادر  من  وعلم 
للنادي  املالك  »االآبار«  جممع  اإدارة 
الق�سنطيني م�ستاء للغاية من رجراج، 
�سالحياته  تقلي�س  يف  جديا  ويفكر 
�سوء  ب�سبب  امل�سري،  املكتب  داخل 
اأن  اأكدت  امل�سادر  وذات  اإدارته، 
برجراج يف  �سيجتمع  االإدارة  جمل�س 
و�سيطالبه  املقبلة،  القليلة  ال�ساعات 

بتقدمي تو�سيحات ب�ساأن الق�سية.
ق.ر.
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ماكرون  بني  اخلالفات  اأن  ويبدو 
وفيليب، ب�صاأن االأزمات االقت�صادية 
اأدت  فرن�صا،  يف  واالجتماعية 
االأخري،  على  االأول  �صغط  اإىل 
�صاعات  وعقب  اال�صتقالة  لتقدمي 
ال�صتقالة  ماكرون  قبول  من  قليلة 
كا�صتك�س،  تعيني  اأحدث  فيليب، 
رئي�صا للوزراء مفاجاأة يف االأو�صاط 
ال�صيا�صية الفرن�صية وكان كا�صتك�س 
قد �صغل من�صب نائب االأمني العام 
فرتة  خالل  اجلمهورية  لرئا�صة 
 -  2011( �صاركوزي  نيكوال  رئا�صة 

.)2012
الو�صط  يف  يجري  احلديث  وكان 
تعيني  اإمكانية  عن  الفرن�صي، 
اإيف  جان  ال�صابق  اخلارجية  وزير 
اأن  اإال  لفيليب،  خلفاً  لودريان، 
جاء  لكا�صتك�س،  ماكرون  اختيار 
داأب  الذي  �صاركوزي،  من  بتاأثري 
ا�صت�صارته  على  احلايل  الرئي�س 
امل�صوؤولني،  كبار  اختياره  اأثناء 
مبا�رشته  ومنذ  مراقبني  بح�صب 
�صعى  للجمهورية،  رئي�صا  مهامه 
االأزمات  على  للتغلب  ماكرون 
الناجمة عن انت�صار فريو�س كورونا 
»ال�صرتات  الحتجاجات  والت�صدي 
ال�صفراء« واالإ�رشابات �صد اإ�صالح 

املعا�صات التقاعدية.

ماكرون يفقد تاأثريه يف 
ال�سيا�سة الفرن�سية

ونتائج  ا�صتطالعات  وت�صري 
االأخرية،  املحلية  االنتخابات 
يف  لتاأثريه  ماكرون  فقدان  اإىل 
ال�صيا�صة  واأروقة  الفرن�صي  ال�صارع 

الفرن�صية.

يف  االأغلبية  فقد  الذي  ماكرون، 
ال�صيا�صي  وحزبه  الوطنية  اجلمعية 
)و�صطي  االأمام«  اإىل  »اجلمهورية 
اأفريل   6 يف  اأ�ص�صه  الذي  تقدمي( 
يف  ا  اأي�صً هزمية  �صهد   ،2016
االنتخابات املحلية، اإال اأنه ال يزال 
انتخابات  و�صعه يف  بتح�صني  ياأمل 

.2022
وحلفاوؤه  اخل�رش«  »حزب  وحقق 
يف  ملحوظا  تقدما  الي�صاريون، 
االنتخابات  من  الثانية  اجلولة 
يف  جرت  التي  الفرن�صية  املحلية 
وا�صتطاعوا  املن�رشم،  جوان   28
ليون  مثل  مهمة  مدن  يف  الفوز 
فيما  وبيزان�صون  و�صرتا�صبورغ 
حتقيق  يف  ماكرون،  حزب  ف�صل 
الن�رش باأي من املدن املهمة، مما 
اأعطى موؤ�رشات �صلبية حول �صعبية 

الرئي�س الفرن�صي.
التباعد  اأن  مراقبون  ويعتقد 
احلا�صل بني ماكرون وفيليب ميكن 
تقييمه يف اإطار ا�صتعدادات ماكرون 
 ،2022 انتخابات  غمار  خلو�س 
اإخراج  باإمكانه  اأن  يعتقد  حيث 
فيليب، الذي تزيد �صعبيته يوًما بعد 

اآخر، خارج اللعبة ال�صيا�صية.

فرن�سا تتجه نحو ال�سلطوية 
ال�سيا�سية

ال�صيا�صية،  ال�صلطوية  نحو  جنوح 
للمراقبني،  االأبرز  التعبري  كان 
ماكرون  الختيار  عملي  كتف�صري 
كا�صتك�س، املعروف  �صخ�صية مثل 
ال�رشيع  وتنفيذه  معه  بان�صجامه 
لالأوامر، بدال من فيليب الذي لديه 
العديد  حول  ماكرون  مع  خالفات 
اإن  املراقبون  ويقول  الق�صايا  من 
عام  الرئا�صة  و�صل  الذي  ماكرون، 
اأجل  من  قطعها  وعود  بعد   2017
بالده،  يف  الدميقراطية  تعزيز 
رغم  �صيا�صاته  تنفيذ  يوا�صل 
االنتقادات احلادة التي يتعر�س لها 
ال�صيا�صية  واالأو�صاط  ال�صارع  من 
اأن  املراقبون  �صواءويرى  حد  على 
يت�صق  ال  نهًجا  يتبنى  بداأ  ماكرون، 
بداأ  بل  الدميقراطية،  النظم  مع 
»�صلطوية  نحو  اأكرث  ب�صكل  يتوجه 
فيليب،  نهج  بخالف  �صيا�صية«، 
الدميقراطي  احلوار  اختار  الذي 

حلل م�صاكل البالد.

الطريق نحو ال�ستقالة
التي  العميقة  اخلالفات  ولعبت 
فيليب  بني  العالقات  طبيعة  �صادت 
االأزمات  بحل  املتعلقة  وماكرون، 
يف البالد، دوًرا حمورًيا يف ال�صغوط 
التي مار�صها الرئي�س الفرن�صي حلمل 
رئي�س وزارئه على اال�صتقالة وبداأت 
وفيليب  ماكرون  بني  اخلالفات 
تنامي  مع  ال�صطح  على  بالظهور 
حركة  قادتها  التي  االحتجاجات 
واال�رشابات  ال�صفراء«  »ال�صرتات 
نظام  اإ�صالح  �صد  واملظاهرات 
انت�صار  اإىل  اأدت  والتي  التقاعد، 

اأعمال فو�صى يف البالد.
انت�صار  ت�صبب  �صبق،  ما  اإىل  اإ�صافة 
ركود  يف  بالبالد  كورونا  فريو�س 
فرن�صا  تعرفه  مل  كبري  اقت�صادي 
من  كال  دفع  ما   ،1975 عام  منذ 
ماكرون وفيليب لالإدالء بت�رشيحات 
بينهما  التن�صيق  من  بدالً  متناق�صة، 
زيادة  راأ�صها  على  موا�صيع  و�صكلت 
املعا�صات  واإ�صالح  الوقود  اأ�صعار 
الواجب  واالإجراءات  التقاعدية، 
فريو�س  انت�صار  ملواجهة  اتخاذها 
كورونا واالأزمة االقت�صادية الناجمة 
التي  اخلالفية  العناوين  اأبرز  عنه، 
التوتر بني ماكرون  زيادة  اإىل  دفعت 

وفيليب.
فيليب  فيه  تبنى  الذي  الوقت  ويف 
تطبيع  عملية  يف  حذراً  اأكرث  دخواًل 
واالجتماعية  االقت�صادية  احلياة 
ال�صحي  احلجر  اإجراءات  ومتديد 
ماكرون  ف�صل  كورونا،  انت�صار  ملنع 
رفع االإجراءات ب�صكل اأ�رشع اعتباًرا 
ا�صتناًدا  املا�صي،  ماي   11 من 

ملخاوف اقت�صادية.
التحركات  �صكل  �صيكون  فكيف 
امل�صتقبلية للحكومة الفرن�صية، حلل 
بعد  الفرن�صيني،  توؤرق  التي  الق�صايا 

تويل كا�صتك�س ملهامه؟

كانت باري�س الأ�سبوع املن�سرم، على موعد مع مفاجاآت بعد ا�ستقالة رئي�س الوزراء الفرن�سي اإدوارد فيليب 
يف 3 جويلية اجلاري، ب�سغوط من الرئي�س اإميانويل ماكرون، الذي اختار جان كا�ستك�س، خلفًا له، يف خطوة 

يرى مراقبون اأنها جنوح نحو »ال�سلطوية ال�سيا�سية«.

تعيني جان كا�ستك�س، اأحدث مفاجاأة يف الأو�ساط ال�سيا�سية الفرن�سية

ماكرون يتجه بفرن�سا نحو ال�سلطوية
 عقب ا�ستقالة فيليب 

.     ماكرون �سغط على اإدوارد لتقدمي ا�ستقالته

.      كا�ستك�س عمل نائبا لأمني عام الرئا�سة خالل فرتة نيكول �ساركوزي )2011 - 2012(

 

جامو وك�سمري

ت�سهيل العبادة للهندو�س وحظرها على امل�سلمني
�سريناغار/ الأنا�سول

حظرت ال�صلطات الهندية يف اإقليم 
االأن�صطة  كافة  وك�صمري،  جامو 
الدينية  والتجمعات  االجتماعية 
فريو�س  انت�صار  ملنع  للم�صلمني؛ 
الآالف  �صمحت  اأنها  غري  كورونا، 
بق�صد  مغارة  زيارة  يف  الهندو�س 
اإدارة  عن  �صدر  بيان  ويف  التعبد.  
حظر  فيه  اأعلنت  وك�صمري،  جامو 
والتجمعات  االجتماعية  االأن�صطة 
فريو�س  انت�صار  من  للحد  الدينية 
كورونا غري اأن االإدارة �صمحت الآف 
مغارة  بزيارة  املتدينني الهندو�س، 
»اأمارناث« يف منطقة فالغام جنوبي 
واأ�صاف  التعبد  بق�صد  االإقليم 
بزيارة  �صت�صمح  االإدارة  اأن  البيان 
يوميا  اأق�صى  كحد  هندو�صي   500

الزيارات  اأن  موؤكدا  املغارة،  اإىل 
ال�صهر  مطلع  من  اعتبارا  �صتبداأ 
املقبل، مع تقلي�س مدة الزيارة من 
يزور  و�صنويا  يوما   15 اإىل  يوما   42
املغارة  الهندو�س  اآالف  ع�رشات 
و888  اآالف   3 ارتفاع  على  الواقعة 
لهم  مقد�س  رمز  وبداخلها  مرتا، 
ال�صياق  يف  لينغام«.   »�صيفا  ي�صمى 
يف  ال�صحة  خرباء  حذر  نف�صه، 
ارتفاع  احتمال  من  وك�صمري  جامو 
باالإقليم  كورونا  فريو�س  اإ�صابات 
على وقع تدفق اآالف االأ�صخا�س من 
املنطقة،  اإىل  الهند  اأنحاء  خمتلف 
زيارة املغارة.  ويف ت�رشيح  بق�صد 
عدم  ل  ف�صّ طبيب  قال  لالأنا�صول 
اإ�صابات كورونا يف  اإن  ا�صمه،  ذكره 
اآالف   8 عن  تزيد  وك�صمري  جامو 
اإ�صابة واأكد اأن اأكرث من 20 �صخ�صا 

توفوا خالل االأيام الثالثة املا�صية 
جراء م�صاعفات الفريو�س. 

يف«  تي  دي  »اإن  قناة  وبح�صب 
كورونا  اإ�صابات  و�صلت  املحلية، 
اآالف و429، تويف  اإىل 8  االإقليم  يف 
الوقت  ويف  �صخ�صا   132 منهم 
وباك�صتان  الهند  فيه  ت�صيطر  الذي 
اأجزاء من ك�صمري، يطالب كل  على 
بينما  بالكامل،  اإليه  ب�صمها  طرف 
�صغرية  قطعة  على  ال�صني  ت�صيطر 

من املنطقة. 
ك�صمري،  على  ال�رشاع  اإطار  ويف 
حروب   3 والهند  باك�صتان  خا�صت 
اأعوام 1948 و1965 و1971، ما اأ�صفر 
عن مقتل نحو 70 األف �صخ�س من 
الطرفني ومنذ 1989، ُقتل اأكرث من 
اأكرث  وتعر�صت  ك�صمريي،  األف   100
لالغت�صاب،  امراأة  اآالف   10 من 

من  للهند  اخلا�صع  ال�صطر  يف 
االإقليم، بح�صب جهات حقوقية، مع 
ا�صتمرار اأعمال مقاومة م�صلحة من 

قبل جماعات اإ�صالمية ووطنية. 
اجلماعات  بع�س  تقاتل  حيث 
�صد  وك�صمري  جامو  يف  الك�صمريية 
اأجل اال�صتقالل  الهندي من  احلكم 
املجاورة،  باك�صتان  مع  الوحدة  اأو 
وُقتل اآالف االأ�صخا�س خالل النزاع 
منذ عام 1989، وفقا لعدة منظمات 

حقوقية. 
احلكومة  األغت   ،  2019 اأوت   5 ويف 
الد�صتور،  من   370 املادة  الهندية 
والتي تكفل احلكم الذاتي يف جامو 
امل�صلمة  االأغلبية  ذات  وك�صمري 
الوحيدة يف البالد و من ثم تق�صيمها 
احلكومة  تديرهما  منطقتني  اإىل 

الفيدرالية. 

اإ�سطنبول/ م�سطفى دالع/ 
الأنا�سول

اليوم  ففي  دور،  اأي  اأملك  اأعد  »مل 
حظي  طرابل�س،  فيه  هاجم  الذي 
حفرت(  خليفة  املتقاعد  )اجلرنال 
جمل�س  )اأع�صاء  غالبيتهم  بدعم 
لالنتقاد  نتعر�س  كنا  حني  يف  االأمن( 

يف ليبيا الأننا مل نوقفه«
�صالمة،  غ�صان  ك�صف  الكلمات  بهذه 
ليبيا،  اإىل  االأممي امل�صتقيل  املبعوث 
االآن  تدعو  التي  الدول  بع�س  نفاق 
وقفت  لكنها  النار،  اإطالق  لوقف 
هجوم  يدين  اأممي  قرار  �صدور  �صد 
الليبية  العا�صمة  ملي�صيات حفرت على 
اأيام من هذا  اأفريل 2019 وقبل  يف 4 
قاب  املتحدة  االأمم  كانت  التاريخ، 
الليبيني  جمع  من  اأدنى  اأو  قو�صني 
وتياراتهم  انتماءاتهم  مبختلف 
وقبائلهم ون�صطائهم يف موؤمتر جامع 
مبدينة غدام�س الليبية )جنوب غرب(، 
اأن ي�صع خارطة طريق  كان من �صاأنه 
نحو انتخابات رئا�صية وبرملانية تنهي 
احلرب  وتوقف  االنتقالية  املرحلة 

االأهلية.
بكامل  حينها  املتحدة  االأمم  األقت 
ثقلها يف هذا املوؤمتر الذي ح�رّشت له 
طيلة اأ�صهر، و�صبقته لقاءات وجل�صات 
وحتى اجتماعات على م�صتوى حملي 
حل�صور  فئة  كل  عن  ممثلني  الختيار 

هذا املوؤمتر »املخل�س«.
ويف اليوم الذي نزل فيه االأمني العام 
غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم 
اأكرب  اأممي  ثقل  ملنح  طرابل�س،  اإىل 
يعتقد  كان  الذي  اجلامع،  للموؤمتر 
فاإذ  دويل،  بدعم  يحظى  اأنه  حينها 
للقيام  الزيارة  هذه  ي�صتغل  بحفرت 
التي  العا�صمة،  على  غادر  بهجوم 
اأفراح  لدخول  نف�صها  جتهز  كانت 
ال�صالم، فاإذا بها على اأبواب حرب مل 

تخرت زمانها وال مكانها.
االآتي  لكن  كبرية،  املفاجاأة  كانت 
تدين  اأن  النا�س  اأكرث  توقع  اأعظم.. 
منها  الغربية  خا�صة  الدول  اأغلبية 
تفر�س  واأن  الغادر،  حفرت  هجوم 
اأن  توقعوا  كما  رادعة  عقوبات  عليه 
يخرج جمل�س االأمن ببيان اإدانة.. لكن 

املوؤامرة كانت اأكرب.
مبقرتح  بريطانيا  تقدمت  اأن  فبعد 
هجوم  الإدانة  االأمن  ملجل�س  قرار 
وتهريب  النار،  اإطالق  ووقف  حفرت 
ن�س  على  رو�صيا  حتفظت  النفط، 
حتى  بل  فرن�صا،  وكذلك  القرار 
الواليات املتحدة االأمريكية، وغالبية 
اأربع  ف�صلوا  الذين  املجل�س،  اأع�صاء 
م�صرتك  ببيان  اخلروج  يف  مرات 
حفرت  وا�صح  ب�صكل  فيه  يدينون 

وميلي�صياته املعتدية.
كانت مفارقة كبرية اأن تتفق الواليات 
املتحدة ورو�صيا ومعهما فرن�صا على 
دعم عدوان زعيم ملي�صيا على حكومة 
اأممي  بها دوليا، قبيل موؤمتر  معرتف 

لل�صالم.
الذي  الوحيد  لي�س  حفرت  اأن  وتبني 
غدر مبوؤمتر ال�صالم يف غدام�س، بل 
دول كثرية وعلى راأ�صها فرن�صا ورو�صيا 
ومن  االأمريكية،  املتحدة  والواليات 
وال�صعودية  وم�رش  االإمارات  ورائهم 
جميعها  تاآمرت  والبحرين..  واالأردن 
اخلروج  يف  الليبي  ال�صعب  حلم  على 
من نفق االقتتال الداخلي الذي طال 

اأمده.
تلقاها  التي  تلك  الظهر«  يف  »طعنة 
من  غدام�س،  موؤمتر  قبيل  �صالمة، 
دول �رشح م�صوؤولوها علنا عن دعمهم 
بليبيا،  ال�صالم  حتقيق  يف  جلهوده 

لكنهم يف اجتماعاتهم املغلقة تاآمروا 
الطريق  وعبدوا  املوؤمتر،  الإف�صال 
»�رشيعا«،  اإىل طرابل�س  لدخول حفرت 
اأمام  لهم  االإحراج  من  قدر  وباأقل 

�صعوبهم.
»مركز  مع  مقابلة  يف  ويف  �صالمة، 
املا�صي،  االأربعاء  االإن�صاين«،  احلوار 
مل  مهمة  »دوال  اأن  مرة،  الأول  ك�صف 
تكتف فقط بدعم حفرت، بل تواطاأت 
الوطني«،  املوؤمتر  عقد  �صد  عمدا 
يُعقد..  اأن  يريدون  يكونوا  »مل  قائال 
واأدى )هجوم حفرت( اإىل توقف عملية 
عام  ملدة  عليها  عملنا  التي  ال�صالم، 
اللبناين،  الدبلوما�صي  لكن  كامل«. 
االأممية  البعثة  راأ�س  على  ُعني  الذي 
رمى   ،2017 جوان  يف  ليبيا،  اإىل 
املن�صفة بعد اأقل من عام على اإف�صال 
غدام�س،  موؤمتر  لعقد  كربى  دول 
لكنه  مر�صية،  باأ�صباب  متحججا 
اأو�صح بعد اأربعة اأ�صهر اأن »نفاق تلك 
الدول، يف هذه )تلك( املرحلة، و�صل 
اإىل مراحل جتعل من عملكم اإ�صكاليا 

جدا«.
»غا�صبا  فعال  كان  �صالمة،  اأن  ويبدو 
جدا« عندما و�صف »قادة دول مهمة« 

باأنهم »مل يعد لديهم اأي �صمري«.
فما ح�صل خالل الـ14 �صهرا املا�صية 
من  كامل  �صعب  مب�صري  تالعبا  كان 
ولو  دول،  بقادة  خا�صة  م�صالح  اأجل 
على ح�صاب دماء الكثري من الليبيني، 

الذين كان باالإمكان اإنقاذ اأرواحهم.
وعاد  ف�صل،  طرابل�س  على  فالهجوم 
الوفا�س،  خايل  مواقعه  اإىل  حفرت 
واجلرحى  القتلى  اآالف  وراءه  خملفا 
وعدد  االألغام،  واآالف  واملفقودين.. 

جمهول من املقابر اجلماعية.
 2 يف  ا�صتقال  الذي  �صالمة،  لكن 
قليال،  ت�رشع  لرمبا   ،2020 مار�س 
انقلب امل�صهد  ومل ينتظر لريى كيف 
من  العديد  مواقف  وتغريت  الليبي 

الدول الداعمة حلفرت.
املبعوث  ا�صتقالة  من  يوما   23 فبعد 
التابع  الليبي  اجلي�س  اأطلق  االأممي، 
عا�صفة  »عملية  ال�رشعية،  للحكومة 
ال�صالم«، ومن يومها وملي�صيات حفرت 
تتقلب يف بركة وحل من الهزائم، اإىل 
اأن مت طردها من طرابل�س ومن كامل 
مدينة  با�صتثناء  الغربية  املنطقة 

�رشت )450 كلم �رشق طرابل�س(.
الذي  االأمريكي  االأخ�رش  فال�صوء 
املن  م�صت�صار  بولتون  جون  منحه 
�صوء  اإىل  حتول  االأمريكي،  القومي 
حفرت،  من  ترباأت  وفرن�صا  اأحمر، 
يعلن  »الناتو«  االأطل�صي  �صمال  وحلف 
ال�رشعية،  الليبية  للحكومة  دعمه 
االأمريكية  الع�صكرية  القيادة  وكذلك 
يف اإفريقيا »اأفريكوم«، واإيطاليا تعزز 
عن  ناهيك  طرابل�س،  من  عالقاتها 
الدور الرتكي الفاعل يف دعم احلكومة 

ال�رشعية.
الذي  املتبجح،  ذلك  حفرت  يعد  مل 
دعوة   ،2019 اأفريل  يف  رف�س 
بل  النار،  اإطالق  لوقف  غوتريي�س 
االأخري،  من  مكاملة  ي�صتجدي  اأ�صبح 
االأمني  با�صم  املتحدث  اأ�رّش  والذي 
نح  متمَ ال  املكاملة  هذه  اأن  على  العام 
اجلرنال االنقالبي »اأي و�صع قانوين«.
اأي اأن االأمم املتحدة ال تعرتف بحفرت 
اأنه �صخ�س  اأي  كقائد للجي�س الليبي، 
الليبية، وغري معرتف  ال�رشعية  خارج 
قد  غوتريي�س،  يكون  وبهذا  دوليا.  به 
من  تلقاها  التي  »االإهانة«  على  رد 
يف  لوجه  وجها  التقاه  بعدما  حفرت، 
ا�صتغل  حيث   ،2019 يف  ليبيا  �رشق 
جلعلها  الزيارة  االنقالبي  اجلرنال 

غطاء لهجومه الغادر.

دعم غالبية اأع�ساء جمل�س الأمن لهجوم 
حفرت على طرابل�س

»نفاق دول كربى« كلف ليبيا 14 
�سهرا من الدماء 
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بقلم الأ�ستاذ فرحاين طارق عزيز 

جتمع جبل اأم الكماكم: 

اأ�رشف قائد املنطقة  وقبل بداية املعركة 
بالنيابة �سيحاين ب�سري على مناورة ع�سكرية 
على راأ�س مائتي جماهد �سارك فيها قادة 
ودعا�س  �ساعي  فرحي  غرار  على  الأفواج 
�سهر  يف  وهذا  اآخرين  وجماهدين  لزهر 

جويلية 1955.
مت ما بني 10 و20 جويلية 1955م، بح�سور 
�سيحاين ب�سري و�سامي حممد وفرحي �ساعي 
ودعا�س لزهر وحمة خل�رش، ما يقارب 200 
جماهد من جي�س التحرير الوطني، وفيه مت 
يتبعها  التي  الع�سكرية  ال�سرتاتيجية  تبليغ 
جي�س التحرير الوطني يف مواجهة اجلي�س 
ال�ستعماري، على م�ستوى ناحية تب�سة من 

خالل النقاط الأتية:
العدو  ومراكز  حرا�سة  اأماكن  •مهاجمة 
الذخرية  على  حفاظا  البي�ساء  بالأ�سلحة 

اأثناء عمليات القتحام. 
القوات  �سد  الكمائن  حرب  على  •الرتكيز 
الفرن�سية يف مق منطقة تب�سة للتاأكيد على 

وجود جي�س التحرير الوطني والثورة. 
بعد  •الن�سحاب 
يكون  الكمائن 
اأماكن  عن  بعيدا 
الثورة  خاليا  تواجد 
واملدن  بالأرياف 
من  تُكت�سف  ل  حتى 
التابعة  امل�سالح  قبل 
للجي�س ال�ستعماري. 

فوج  متركز  واأثناء 
بو�سف�ساف  �سالح 
�سالح  احلاج  املدعو 
�سهر  يف  الزيدي، 
بجبل  1955م،  جويلية 
متقدم  كفوج  الزرقة 
الإدارة  مقر  حلماية 
ب�سري  �سيحاين  بقيادة 
الكماكم،  اأم  بجبل 

من  الفرن�سي  اجلي�س  متكن  الفجر  ومع 
حما�رش الفوج مب�ساعدة وحدات املجندين 
اجلزائريني، وبداأ اإطالق النار بني الطرفني 
�سباحا،  العا�رشة  ال�ساعة  حلدود  وا�ستمر 
اأين اأ�سفر عن �سقوط 17 �سهيدا يف �سفوف 

جي�س التحرير الوطني.    
اجليالين  عمري  بن  من  ات�سال  جاء  وقد 
برجوعه من تون�س حيث ا�ستقر مبركز جبل 

جبل  مركز  من  ال�رشقي  اجلنوب  يف  العنق 
دفع  ما  وهو  الأبي�س،  واجلبل  الكماكم  اأم 
ب�سيحاين ب�سري اإىل ال�سري نحو وداي عدوان 
لال�ستقرار به لعدة اأيام، لي�سل خرب من اأحد 
باأن  يعلمه  �ساعي  فرحي  اإىل  املنا�سلني 
الفوج الذي يقوده احلاج �سالح بو�سف�ساف 
الزرقة  بجبل  حما�رش  الزيدي  املدعو 
جنوب وادي امل�رشع، فاأر�سل �سيحاين ب�سري 
فك  بهدف  الفوج  لنجدة  الأفواج  من  عدد 

احل�سار عنه، وكان يقودها كل من: 

•   فوج فرحي �ساعي. 
•  فوج يقوده فرحي املقدادي. 

•  فوج يقوده العيد الر�سا�سي.
•  فوج يقوده فرحي حمة بن زروال. 

•  فوج يقوده فرحي الطاهر بن عثمان. 
•  فوج يقوده بن عمري اجليالين. 

•  فوج يقوده دعا�س لزهر. 
•  فوج يقوده حممد الوهراين.

 
بينما قرر �سيحاين ب�سري الإبقاء الفوج الذي 
يقوده، وعلى فوج فار�سي حممد بن عجرود، 
اأفواج  وبو�سول  الحتياط،  يف  اآخر،  وفوج 
�سالح  احلاج  فوج  هزمية  حتولت  النجدة 
حيث  ن�رش،  اإىل  الزيدي 
القوات  حما�رشة  متت 
اأم  جهتني  من  الفرن�سية 
ووادي  جنوبا  الكماكم 
عدوان غربا، واأ�سفر دخول 
املجاهدين عن مقتل عدد 
كبري من اجلنود الفرن�سيني 

وغنم 150 بندقية.
 

بداية املعركة: 

يذكر الرائد عثمان �سعدي 
املعركة  اأن  مذكراته  يف 
وقد  اجلمعة  يوم  وقعت 
يوم  املعركة  يوم  �سادف 
املبارك،  الأ�سحى  عيد 
ب�سري  �سيحاين  وقادها 
وكان  املجاهدين  من  كبري  وح�رشها عدد 
على راأ�سهم فرحي �ساعي، فار�سي حممد 
بن عجرود، وحمة بن عثمان واآخرون.                            
�سديرة  املجاهد  يذكر  ال�سدد  هذا  ويف 
الكماكم  اأم  اإىل  رجعنا  قائال:  العزير  عبد 
القائد  باأفواج  فالتقينا  املعركة  بداية  قبل 
بنا  فات�سل  دعا�س  ولزهر  �ساعي،  فرحي 
بكل  م�سحوبا  وكان  ب�سري  �سيحاين  القائد 

من �سامي وحمة بوبكر �سامل، عبد احلميد 
ح�سني، �سالح رقاد، وعلي املعايف وحممد 
ال�سغري، وحممد الأ�سنامي وباأمر من القائد 
ب�سري، ثم جمع الأفواج وتعني باملنا�سبة عبد 
لتمثيل  هايل  الكرمي  وعبد  ح�ساين  احلي 
الثورة بتون�س، وبعد اأن ركن القائد �سيحاين 
اأم الكماكم ق�سد هيكلة  مدة ق�سرية بجبل 
وقعت  الراحة  من  ق�سط  واأخذ  الأفواج 

املعركة. 
اأدت  التي  الأ�سباب  ومن 
املعركة،  حدوث  اإىل 
وا�سعة  التم�سيط  عمليات 
تراب  معظم  يف  النطاق 
جندت  فقد  تب�سة  ناحية 
هده  لإجناح  فرن�سا 
ع�سكرية  وحدات  العملية 
وقد  الأنحاء،  خمتلف  من 
الع�سكرية  القوات  �سملت 
يف  املتواجدة  الفرن�سية 
ال�رشيعة،  تب�سة،  مدن 
املاء  ثليجان،  العاتر،  بئر 
مر�سط،  بكارية،  الأبي�س، 
ويذكر  وحلوفة،  لعوينات 

املجاهد علي بن اأحمد م�سعي اأن القوات 
املنطقة  قائد  بوجود  علمت  الفرن�سية 
اإقليم ناحية تب�سة  الأوىل �سيحاين ب�سري يف 

فجهزت له قوات ع�سكرية للق�ساء عليه
املنطقة  العدو  وحا�رش  املعركة  وا�ستدت 
من جميع اجلهات اأمال يف اأ�رش املجاهدين 
العمودية  الطائرات  ا�ستعمال  اأي�سا  وحاول 
يفلحوا يف ذلك  اأنهم مل  اإل  لإنزال جنوده، 
اإحدى  اإ�سقاط  حاولوا  املجاهدين  لأن 
ويحدد  العدو.  تراجع  وبالتايل  الطائرات 
�ساعة  احلاج  بن  �سعدي  عثمان  الرائد 
حيث  م�ساء  بالرابعة  املعركة  من  اخلروج 
اأخلي مكان املعركة من ال�سهداء واجلرحى، 
وذكر الرائد عثمان �سعدي اأن عدد ال�سهداء 
دعا�س  لزهر  جرح  وقد  �سهيدا.   25 هو 
من  ذراعه  ك�رشت  حيث  املعركة  اأثناء 
بوقطف  العيد  اأما  بال�سالح.  ال�رشب  �سدة 
فيقول: اأنه بعد عودته من املهمة التي كلف 
القوات  �ساهد  �ساعي  بابانا  بها من طرف 
الكماكم،  اأم  جبل  تهاجم  وهي  الفرن�سية 
اإىل وقوع املعركة امل�سهورة  اأدى  وهذا ما 
من  املعركة  ودامت  23جويلية1955،  يوم 
وقد  م�ساءا،  اخلام�سة  ال�ساعة  يف  ال�سباح 
ال�سهيد  القائد  مع  املعركة،  من  ان�سحبنا 
بينهم  ومن  الأفواج  وقادة  ب�سري  �سيحاين 

علي بن اأحمد م�سعي

عدد  اأن  بوقطف  العيد  املجاهد  ويوؤكد 
�سهداء  اأربعة  يتجاوز  مل  املعركة  �سهداء 
من بينهم اأخ القائد بابانا �ساعي املقدادي 
ا�ست�سهد  التي  الطريقة  وعن  فرحي. 
العيد  فرحي املقدادي يحدثنا املجاهد 
بوقطف قائال: ان�سحب اجلميع من اأر�س 
املعركة  اأر�س  يف  يتبقى  ومل  املعركة 
واأنا  املقدادي  واأخوه  �ساعي  بابانا  �سوى 
وملا  بوقطف،  العيد 
اجلي�س  �ساهدنا 
الفرن�سي باأعلى اجلبل 
وكنا بعيدين عنه حمل 
الطائرات  يف  جنوده 
يف  واأنزلهم  املروحية 
وا�ستبكنا  اجلبل  قمة 
�سقط  حتى  معهم 
املقدادي  املجاهد 
واأمرنا  �سهيدا  فرحي 
بعد  �ساعي  بابانا 
بوم  املعركة  نهاية 
واأخذ  اإليه  بالذهاب 
�سالحه وحاولنا تنفيذ 
اأمره، لكن كثافة نريان 
فاقرتب  الأمر،  تنفيذ  دون  حالت  العدو 
واأخذ  بطنه  على  زحفا  �ساعي  بابانا 
اإليه  احلاجة  اأم�س  يف  كنا  لأننا  �سالحه 
عثمان  املجاهد  اأما  ان�سحبنا  وبعدها 
كان  فرحي  املقدادي  اأن  فيقول:  �سعدي 
يواجه اجلنود الفرن�سيني املتقدمني نحوه 
ومنعهم  لها،  نظري  ل  و�سجاعة  ب�رشاوة، 
الذي  املكان  ومن  منه،  القرتاب  من 
يتمركز فيه، ومل ي�ستطيعوا التقدم منه ال 
اجلنود  ر�سا�سات  اإحدى  اأ�سابته  عندما 
مبا�رشة.  الأر�س  يف  فوقع  الفرن�سيني 
ويوؤكد املجاهد علي بن اأحمد م�سعي اأنه 
هو من حمل لزهر دعا�س عندما ك�رشت 

ذراعه يف املعركة.
ونعود اإىل جماهد العيد بوقطف ليوا�سل 
كالمه فيقول : بعدما ان�سحبنا اأنا وبابانا 
�ساعي من اأر�س املعركة اجتهنا اإىل اجلبل 
الأبي�س والتقينا باملجاهدين، �سيدي حني 
وب�سري �سيحاين وجميع من ح�رش املعركة، 
اإىل  بالعودة  �ساعي  بابانا  اأمرنا  وبعدها 
اأر�س املعركة اأنا ومعي املجاهد م�سعود 
جماهدين  وثالثة  العيد  زمال  و  بوعون 
املقدادي  فرحي  ال�سهيد  لدفن  اآخرين 
اأن  فوجدنا  الكماكم  اأم  جبل  اإىل  واجتهنا 
اجلي�س الفرن�سي قد قام باإطالق النار من 
جديد على جثة ال�سهيد املقدادي فرحي، 

لطبيعة  نظرا  �سغرية  حفرة  بحفر  فقمنا 
وعدنا  الأ�سجار  عليها  وو�سعنا  املكان 
وات�سلت  جديد  من  باجلي�س  والتحقنا 
والأخري  �ساعي  ببابانا  والتقينا  بالقيادة 

�سكرنا على جناحنا يف اأداء مهمتنا. 
بن  حممود  فرحي  ال�سيد  �سهادة  ويف 
الكماكم  اأم  معركة  حول  فرحي  �ساعي 
وهي  املعركة  اأثناء  يف  قائال:  فاأجابنا 
على اأ�سدها كان والدي يطلق النار ولي�س 
توقف  وملا  املقدادي،  عمي  عنه  بعيد 
اأر�سل  النار،  اإطالق  عن  املقدادي  عمي 
فعاد  الو�سع،  ل�ستطالع  مبجاهد  والدي 
املقدادي  باأن  واأخربه  اإليه  املجاهد 
اإليه  فزحف  بالغة،  اإ�سابات  اأ�سيب  قد 
والدي حتى و�سل اإليه نظرا لإطالق النار 
الفرن�سي.  اجلي�س  طرف  من  املكثف 
قال  وهنا  اإليه حتدث عنه  و�سل  وعندما 
اأعطني  له املقدادي )�ساعي كاأنك خويا 
فارق  وبعدها  عط�سان(،  راين  ماء  �رشبا 
عمي املقدادي احلياة �سهيدا رحمه اهلل.

>>بعد  قائال:  كالمه  حمدثنا  ويوا�سل 
نهاية املعركة ان�سحب فرحي �ساعي مع 
اإىل واد هالل، ويف طريقه  جنوده وتوجه 
خرج على اأحد اخليم ودخلها وكان منهكا 
مل  لأنه  نظرا  واملاء  الأكل  بع�س  وطلب 
ياأكل من بداية املعركة وقد اأ�سيب بالتعب 
قال  اخليمة  لكن �ساحب  من جراء هذا، 
لهم لن اأقدم لكم اأي �سيء و�ساأذهب واأخرب 
عنكم اجلي�س الفرن�سي لأنكم فالقة وقام 
بابانا �ساعي باإلقاء القب�س عليه نظرا ملا 
ميثله من خطر حقيقي عليه وعلى اجلنود 
الذين كانوا معه خا�سة واأن مكان املعركة 

لي�س ببعيد<<
القيادة  فوج  توجه  املعركة  نهاية  وبعد 
اإىل  عجرود  بن  حممد  فار�سي  وفوج 
عباد  بفوج  التقي  اأين  الأبي�س  اجلبل 
ومتركز  م�سحالة،  وادي  يف  الزين 
اأيام،  خم�سة  ملدة  الوادي  يف  الفوجان 
اأين تكفل املجاهد حمة اأح�سن مب�ساألة 
ب�سري  �سيحاين  اأ�سدر  وبعدها  متوينهم، 
املتواجدة  للوحدات  ع�سكريا  قرارا 
املكان،  من  للتحرك  م�سحالة  وادي  يف 
لأنه  للوحدات  دليال  اأح�سن  حمة  وعني 
اإىل  اجلميع  توجه  حيث  اجلبل،  يعرف 
وادي اجلديدة اأين عقد القائد �سيحاين 
ب�سري اجتماعا ع�سكريا قال فيه مايلي: 
لدح�س  لل�سعب  اإعالن  توجيه  من  لبد 
ادعاءات فرن�سا باأننا فالقة وقطاع طرق 

ول�رشح اأهداف الثورة. 

بلدية ثليجان ولية تب�سة

معركة جبل اأم الكماكم الأوىل 23 جويلية 1955م 
هي واحدة من بني اأكرب املعارك احلربية التي خا�سها جي�ش التحرير الوطني خالل ال�سنة الأوىل للثورة 

التحريرية مبنطقة تب�سة، واأ�سرف على قيادتها �سيحاين ب�سري قائد الإدارة العليا جلي�ش التحرير الوطني، 
و�سارك فيها ثلة من املجاهدين الأ�ساو�ش على غرار: فرحي �ساعي، الوردي قتال، حمة ح�سن، فار�سي حممد 
بن عجرود، ب�سري ورتان، بخو�ش احممد بن ال�سدراتي، وغريهم.  وجبل اأم الكماكم يقع جبل اأم الكماكم يف 
بلدية ثليجان ولية تب�سة حاليا، يتو�سط جبال زناد عدوان، راأ�ش عدوان، ق�سر الطواحني، راأ�ش الركبة 

ال�سودة. ويعترب جبل اأم الكماكم اأحد اأهم النقاط لربط الت�سال بني خمتلف اجلهات حيث يربط بني 
بلديات: بئر العاتر، ثليجان، ال�سطح قنتي�ش.
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النقال  :0661.41.25.76  

املعركة  نهاية  " بعد 
توجه فوج القيادة وفوج 
فار�سي حممد بن عجرود 

اإىل اجلبل الأبي�ش اأين 
التقي بفوج عباد الزين 

يف وادي م�سحالة، ومتركز 
الفوجان يف الوادي ملدة 
خم�سة اأيام، اأين تكفل 

املجاهد حمة اأح�سن 
مب�ساألة متوينهم، وبعدها 

اأ�سدر �سيحاين ب�سري 
قرارا ع�سكريا للوحدات 

املتواجدة يف وادي م�سحالة 
للتحرك من املكان "

عثمان  الرائد  "يذكر 
�سعدي يف مذكراته 

اأن املعركة وقعت يوم 
اجلمعة وقد �سادف يوم 

املعركة يوم عيد الأ�سحى 
املبارك، وقادها �سيحاين 

ب�سري وح�سرها عدد 
كبري من املجاهدين وكان 
على راأ�سهم فرحي �ساعي، 
فار�سي حممد بن عجرود، 
وحمة بن عثمان واآخرون"
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وفاة املو�سيقار الإيطايل
 اإنيو موريكوين

اأّلف اأكرث من 500 
معزوفة مو�سيقية 

لأفالم �سينمائية
�إنيو  �ل�شهري  �لإيطايل  �ملو�شيقار  تويف 
موريكوين، عن عمر ناهز 91 عاًما يف عيادة 
روما  بالعا�شمة  فيها  �لعالج  يتلقى  كان 
وذكرت و�شائل �إعالم �إيطالية، �أن موريكوين 
تويف  �لأو�شكار  جائزة  على  �حلا�شل 
يتلقى  كان  �أنه  م�شرية  �لثنني،  �أم�س  فجر 
تعر�س  �لفخذ  عظم  يف  ك�رس  من  �لعالج 
عدة  قبل  بروما  منزله  يف  �شقوطه  �إثر  له 
جنازة  �أن  �إىل  �لإعالم  و�شائل  ولفتت  �أيام 
بني  خا�س  ب�شكل  �شتقام  �لإيطايل  �مللحن 
�أفر�د �لأ�رسة وتعلقًيا على وفاته، قال رئي�س 
�لوزر�ء �لإيطايل جوزيبي كونتي عرب ح�شابه 
�إنيو  �ملاي�شرتو  د�ئما  �شنتذكر   ": تويرت  يف 
�لتي  فالأحلان  �لفنية،  وعبقرتيه  موريكوين 
جعلتنا نحلم ون�شعر ونفكر �شتبقى �إىل �لأبد 

يف تاريخ �ملو�شيقى و�ل�شينما".
ولد موريكوين يف روما عام 1928، و�أّلف �أكرث 

من 500 حلن لأفالم �شينمائية.
روما/ باري�ش �سجكني/ الأنا�سول

خن�سلة

تفكيك جماعة اأ�سرار 
خمت�سة يف تزوير العملة 

لل�رسطة  �ملتنقلة  �لفرقة  عنا�رس  متكن 
�لتابع  ر�شا�س  �أولد  د�ئرة  باأمن  �لق�شائية 
لأمن ولية خن�شلة يف �إطار مكافحة �جلرمية 
�أ�رس�ر  جمعية  تفكيك  من  �أنو�عها  ب�شتى 
�لوطنية  �لعملة  تزوير  يف  �أفر�دها  �خت�س 
�أم�س  ��شتفيد  �لإد�رية، ح�شبما  و�ل�شهاد�ت 
�لثنني من خلية �لت�شال و�لعالقات �لعامة 

بذ�ت �ل�شلك �لنظامي.

الرتقية  اخلا�سة بالأ�ساتذة 
اجلامعيني  

مبا�سرة درا�سة  ملفات 
بداية من الأ�سبوع املقبل

عملية  �ملقبل   �لأحد  من  بد�ية  تنطلق 
بالأ�شاتذة  �لرتقية �خلا�شة  ملفات  در��شة 
�نتهاء  بعد  �لعايل وذلك  �جلامعني  للتعليم 
جو�ن  �شهر  خالل  �مللفات  �إيد�ع  �أجال  
�لتعليم  وز�رة  �ملن�رسم  ح�شبما  �أعلنت 

�لعايل و�لبحث �لعلمي.
هذه �لعملية �لتي جاءت بر�شم �لدورة �ل43  
�شتنطلق بد�ية  من 11 جويلية �ملقبل على 
ملفات  در��شة  يف  �أيام  لل�رسوع   04 مدى  
�لأ�شاتذة �ملحا�رسين ق�شم ” �أ” للرتقية �إىل 
تن�س  ملا  �لعايل  وفقا  �لتعليم  �أ�شتاذ  رتبة 
�لوقوف   خالل   من  ذلك   �لقو�نني  عليه 
لهذه  �ملوؤهلني  �لأ�شاتذة  ملفات   على 
�لرتبة ، حيث �شيتم در��شة �مللفات من قبل 
حما�رسين  �أ�شاتذة  من  مكونة  علمية  جلنة 
يف  للبت  خ�شي�شا  تن�شيبها  وعمد�ء  مت 
�ل�شهر  من  بد�ية  �إيد�عها  �لتي مت  �مللفات 
و�ملر�كز  �لوطن  جامعات  �ملا�شي  بكافة 
�أن  على  للقانون  وفقا  لها  �لتابعة  �جلامعية 

تكون �لنتائج قبل 23 �أوت �ملقبل .
حممد بن ترار

يف م�سابقة اجلزائر ما بعد كوفيد 19

فائزين  ثالثة  "الأف�سيو" يتوج 

مرمي خمي�سة

حتتفظ  للمنتدى،  بيان  و�أورد 
�أن  منه،  ن�شخة  على  "�لو�شط" 
منتدى روؤ�شاء �ملوؤ�ش�شات، �أحييا 
هذه �ل�شنة �لحتفال بالذكرى �لـ 
و�ل�شباب،  �ل�شتقالل  لعيد   58
�لنتائج  �إعالن  حفل  بتنظيم 
�أطلقها  �لتي  للم�شابقة  �لنهائية 
م�شري�  �ملن�رسم،  ماي   17 يوم 
كانت  �ملناف�شة  �أن  باملنا�شبة، 
�أن  باعتبار  �ملوؤهلني،  بني  حادة 
كانت  �مل�شاركة  �لأعمال  جميع 
مميزة، حيث قررت جلنة حتكيم 
�أعمال  ثالثة  �ختيار  �مل�شابقة، 
�جلز�ئر  م�شابقة  يف  م�شاركة 
�لأمر  ويتعلق   ،19 كوفيد  بعد  ما 
يف  تكنولوجية،  مبادرة  باأح�شن 

�ملالية،  �لتكنولوجيا  "�حللول 
�ملجتمع،  �لقت�شاد  �ل�شحة، 
�حلوكمة"، و�أح�شن موؤ�ش�شة نا�شئة 
�ملالية،  �لتكنولوجيا  "�حللول  يف 
�ملجتمع،  �لقت�شاد،  �ل�شحة، 

جائزة  �إىل  بالإ�شافة  �حلوكمة"، 
يف  تكنولوجي،  تقدم  �أح�شن 
�ملالية،  �لتكنولوجيا  "�حللول 
�ملجتمع،  �لقت�شاد،  �ل�شحة، 

�حلوكمة".

�أن جلنة  ذ�ته،  �لبيان  �أو�شح  كما 
مب�شابقة  و�لتحكيم  �لتنظيم 
 ،19 كوفيد  بعد  ما  �جلز�ئر 
 1500 من  فكرة   350 ��شتقبلت 
عرب  ولية   48 ميثلون  م�شارك، 
�لظل،  مناطق  وحتى  �لوطن، 
�ل�شباب،  بع�س  منها  �شارك 
�لطلبة  م�شاركة  ن�شبة  وبلغت 
باملائة،   50 من  �أزيد  �جلامعيني 
فبلغت  �لن�شوية  �مل�شاركة  �أما 
�أزيد من 30 باملائة، م�شيفة �أنه 
بعد فرز �مل�شاريع، مت تاأهيل 171 
 63 يلي،  كما  موزعا  م�رسوعا، 
 47 �ل�شحة،  جمال  يف  م�رسوعا 
م�رسوعا يف جمال �ملجتمع، 30 
م�رسوعا  لالقت�شاد،19  م�رسوعا 
يف �حلوكمة، و�أخري 12 م�رسوعا 

يف جمال �ملالية –�لتكنولوجية.

�سكيكدة

وزير املوارد املائية مطلوب بعزابة
فيما قاربت ديونها 800 مليون دينار

اجلزائرية للمياه باملدية تتحرك 
�لوز�رية لتح�سيل ديونها  �لتعليمات  رغم 

يف  �ل�رسب  مياه  بتوفري  �لأخرية 
�ل�شعب  �ل�شحي  �لظرف  ظل 
�شكان  �أن  ،�إل  �ملناخ  وحر�رة 
�لإخوة  بحي  128م�شكن  حي 
عز�بة  �شوي�شي،�لز�وية،ببلدية 
غياب  من  �شكيكدة،يعانون  غي 
،رغم  حنفياتهم  عن  للماء  كلي 
و�لأنابيب،  �ل�شبكات  كل  توفر 
وزير  تدخل  يتطلب  ما  وهو 
م�شالح  وتنبيه  �ملائية  �ملو�رد 

لالأمر،لكي  للمياه  �جلز�ئرية 
للموؤ�ش�شة  �لعام   �ملدير  يبادر 

بفتح حتقيق و �لنظر يف �لأمر،
 لتجاوز �لظروف �ل�شعبة وتاأكيد 
هام  لقطاع  �لت�شيري  �حلكامة يف 
وح�شا�س ومرتبط  بتوفري �ملاء 
يوميات  يف  �شيء  لكل  �ملهم 
ملتابعة  حتتاج  �ملو�طن،ق�شية 
ويحل  يفعلها  �لوزير،فهل  �ل�شيد 

�لإ�شكال؟ 
وب

�جلز�ئرية  موؤ�ش�شة  �أطلقت 
�لأيام حملة  للمياه باملدية هذه 
��شرتجاع  ت�شتهدف  حت�شي�شية 
خمتلف  لدى  �ملرت�كمة  �لديون 
�لت�شديد  عن  �ملتخلفني  زبائنها 
وبلديات  عمومية  �إد�ر�ت  من 
�إجمايل  قارب  �أين  ومو�طنني، 
مليون   800 �شقف  �لديون  هذه 
�إعالمي  بيان  ح�شب  دينار 
منه،  ن�شخة  "�لو�شط"  حتوز 

�لعاديني  زبائنها  على  موزعة 
مببلغ  �ملنزيل  �ل�شتعمال  ذوو 
مليون   255 قيمته  جتاوزت 
 280 من  و�أكرث  جز�ئري،  دينار 
لالإد�ر�ت  بالن�شبة  دينار  مليون 
�أزيد من 264  و   ، �ملوؤ�ش�شات  و 
ديون  جز�ئري  دينار  مليون 
غاية  �إىل  �لبلديات  لدى  عالقة 

�شهر ماي2020. 
ر. بوخدميي

اأفرج منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات "الأف�سيو"، اأم�ش، عن قائمة الفائزين يف امل�سابقة التي نظمها 
موؤخرا، حتت عنوان "هاك اأجلرييا ما بعد كوفيد 19"، حيث مت تتويج ثالثة اأعمال م�ساركة، من 

جمموع 350 فكرة �سارك فيها، 1500 م�سارك عرب الوطن.

بلدية املعا�سيد بامل�سيلة

1900 عائلة ت�ستفيد من الغاز الطبيعي  
 " �لعرجا  "�ل�شيخ  �مل�شيلة  ولية  و�يل  ��رسف 
و�شع  على  و�لمنية  �ملحلية  �ل�شلطات  رفقة 
حيز �خلدمة ل�شبكة �لغاز �لطبيعي لفائدة 1900 
لعيدي   58 بالذكري  �لحتفال  مبنا�شبة  عائلة 
و�لبهجة  �لفرحة  لإدخال  و�ل�شباب  �ل�شتقالل 
�لقاطنة  �لعائالت  من  �ملئات  قلوب  على 
مبختلف م�شاتي وقرى بلديات �مل�شيلة �لنائية، 
بتزويدها بطاقتي �لكهرباء و�لغاز لتودع بذلك 
هذه  غياب  مع  عقود  د�مت  �لتي  معاناتها 
�ل�شتاء  ف�شل  يف  خ�شو�شا  �حليوية،  �لطاقة 
�ملعروف بق�شاوته بهذه �ملناطق �لبد�ية كانت 
مت  �ملعا�شيد  بلدية  �يل  وتفقد  عمل  بزيارة 

خاللها و�شع حيز �خلدمة للغاز �لطبيعي لفائدة 
1500 عائلة بقرية �لزيتون وبذلك �نتهت معاناة 
عمت  و  �لغاز،  قارورة  عن  �لبحث  يف  �ل�شكان 
�لفرحة بيوت �ل�شكان كما �أعطى �إ�شارة �نطالق 
بلدية  عمرون  م�شتة  مبنطقة  عائلة   400 ربط 
�شمن  �لعمليات  هذه  تدخل  حيث  �ملطارفة 
�لربنامج �لتنموية بالولية ، وقد �أبدى مو�طنو 
�لجناز  لهذ�  �رتياحهم  �ل�شكنية  �ملجمعات 
نظر� للربودة �لتي تعرفها �ملنطقة خالل ف�شل 
�ل�شتاء وذلك بعد �أن عانو� ول�شنو�ت عدة نق�س 

قارور�ت غاز �لبوتان و�أحيانا فقد�نها .
عبدالبا�سط بديار

�ل�شينيمائية"  �ملنتجة  ق�شية  جدولة  متت 
�ملحاكمة  �أجل  من  جيالين"   حاج  �شمرية 
�لتحقيق  �نتهاء  بعد  �ملقبل  �لأ�شبوع  خالل 
بئر  مبحكمة  �شهرين  من  �أكرث  د�م  �لذي 

مر�در�ي�س
�لتحقيق  باأمر  �ل�شجن  �أودعت  �ملعنية 
ماي   30 يوم  ر�ي�س  مر�د  بئر  مبحكمة 
�ملن�رسم  بعد متابعة يف ق�شايا ف�شاد تتعلق 
ب�شوء ��شتغالل �لنفوذ و�لوظيفة وتبديد �ملال 
�لعام  بالإ�شافة �إىل جمموعة تهم �أخرى �أهم 
تهريب روؤو�س �لأمو�ل �إىل �خلارج وخمالفة 

ملفات  يف  وذلك    ، �لأمو�ل  روؤو�س  حركة 
تعود �إىل �شنة 2015، �أين ك�شفت  حتقيقات 
فرقة �لبحث و�لتحري للدرك �لوطني  بباب 
من  �ملتهمة  �أن �ملتهمة  ��شتفادت  جديد 
مبلغ مايل قدره 30 مليار �شنتيم كدعم من 
�شندوق "فد�تيك " لإجناز فيلم �أحمد باأي 
�ليوم ،  �إىل  �لنور  يرى  مل  �لذي  �لفيلم  وهو 
قدرت  مالية  ثغرة  على وجود  وقفت  كما 
�ملبلغ  �أجمايل  من  �شنتيم  مليار   22.5 ب 

�ملخ�ش�س للفيلم.
حممد بن ترار

الأ�سبوع املقبل مبحكمة بئر مرادراي�ش

اأحمد باي  يجر " �سمرية حاج جيالين"  اإىل املحاكمة

 58 �لذكرى  �لبويرة  جامعة  �أم�س  �شباح  �أحيت 
مدير  بح�شور  و�ل�شباب  �ل�شتقالل  لعيدي 
ومدير  موين  لطفي  �لربوفي�شور  �جلامعة 
ونو�ب  �ل�شافعي  بوزير  �جلامعية  �خلدمات 
�لكليات،  عمد�ء  �إىل  بالإ�شافة  �جلامعة  رئي�س 
و�لأمني �لعام للجامعة وكذ� �ملدر�ء �لفرعيون 
�لعلم  رفع  مت  حيث  �لجتماعيون،  و�ل�رسكاء 
دقيقة  و�لوقوف  �لوطني  للن�شيد  �ل�شتماع  و 
ليلتحق  �ل�شهد�ء،  �أرو�ح  على  ترحما  �شمت 

طرف  من  �ملنظم  باملعر�س  �لوفد  ذلك  بعد 
حلول  مع  تز�منا  �ملجاهد  ومتحف  �جلامعة 
هذه  تعود  تاأتي  �لتي  �لتاريخية  �ملنا�شبة  هذه 
رفات  و  جماجم  لإ�شرتجاع  م�شادفة  �ملرة 
على  �شنة   170 بعد  �ل�شعبية  �ملقاومة  �شهد�ء 
تنظيم  مت  �لرمزية  �لإحتفالية  هذه  هام�س 
�أ�شاتذة يف �ملجال على  تاريخية ن�شطها  ندوة 
"زبن �لدين قا�شيمي" و �لدكتور  غر�ر �لدكتور 
ق�شم  �ملا�شرت  طلبة  مب�شاركة   " ر�شا  "ر�فع 

�لتاريخية  �ملحطات  خاللها  تناولو�  �لتاريخ 
نيل �حلرية  �أجل  �ل�شعب �جلز�ئري من  لن�شال 
و ��شرتجاع �ل�شيادة �لوطنية �إىل جانب �لأ�شاليل 
لطم�س  فرن�شا  طرف  من  �ملنتهجة  �لوح�شية 
�لإ�شارة  وجتدر   . �لوطن  هذ�  وهوية  تاريخ 
�لعلم  ورفع  �لفرن�شي  �لعلم  �إنز�ل  �رسف  عاد 
�لوطني ب�شيدي فرج غد�ة �ل�شتقالل للمجاهد 
تت�رسف  �لذي  �وحلاج  حمند  �أكلي  �ملرحوم 

جامعة �لبويرة بحمل ��شمه.

جامعة البويرة 

اإحياء الذكرى 58 لعيد ال�ستقالل 

فائدة  فيه  يرى  مبن  �لرئي�س  ي�شتعني  قد 
من  فيه  ملا   ، للمجتمع  و�شالح   ، حلكمه 
يف  خربة  �أو   ، جتربة  �أو  حكمة  �أو  علم 
ميد�ن ما ، لكنه ي�شتع�شى جمع �أهل �لعقل 
 ، �حلياة  مناحي  لت�شعب   ، �حلكم  خلدمة 
يلجاأ  �لغالب  يف  لذ�   ، �لعامة  �شوؤون  وكرثة 
بع�س  و�أ�شحاب  �لتجارب  �أهل  و  للخرب�ء 
فيكلفون  كم�شت�شارين   ، �لخت�شا�شات 

مبهام بعينها و ملفات حمددة فيتولونها . 
ل يقت�رس ت�شيري �شوؤون �لدولة و �ل�شت�شارة 
فيها ل �شيما يف مهمة �لتعيني و �لعزل  على 
ذلك  يتعدى  فقد   ، فقط  �مل�شوؤولني   كبار 
و�فق  متى   ، �لب�شيط  �ملو�طن  �إىل  �أحيانا 
ر�أيه �لعقل ، و وجد حاكما حكيما ي�شتبطن 
حقيقة  على  ويقف  �أ�شبابها  و  �لأمور  كنه 
و  �لأحد�ث  عو�قب  و  طبيعتها  و  �لأ�شياء 
للحيثيات  �لنظر  دون  فيعاجلها   ، ماآلتها 

�لهام�شية ، �أو م�شدر �خلرب .
و  مائة  عام  مكة  �لر�شيد  هارون  دخل  ملا 
من  )�لعمري(،  �إليه  ن�شط   ، ثمانني  و  �شت 
�ملوؤمنني  �أمري  يا   : له  وقال  و�شط جماعة 
�ملوؤمنني  �أمري  فقال   ، �أكلمك  حتى  قف 
وقال   . فعقلوها   ، �لناقة  زمام  �أعقلو�   :
من�شت  و�ين  نف�شك  يف  ما  قل   : للعمري 

لك .
بن  ��شماعيل  عنا  �عزل   : �لعمري  قال 
�لقا�شم ، فانه يقبل �لر�شوة و يطيل �لن�شوة 
غري  �شكري  )يق�شد   . �لع�شوة  ي�رسب  و 
متب�رس و ل متحر يف �لمر( . فقال هارون 
�لر�شيد : لك ذلك يا عمري فقد عزلناه . 
ثم �لتفت �إىل يحي وقال : �أعندك يا يحي 
مثل هذه �لبديهة ؟ قال يحي : �أنها بديهة 
 . �إليه  فاأح�شن   . له عليها  �أن يح�شن  يجب 
�إذ� عزلنا  : نعم ونحن  �لر�شيد  قال هارون 

عنه ما يريد فقد كافئناه و �أح�شنا �إليه .
�لأمري  من  �إح�شان  �نه  نعم   : يحي  فاأجاب 
ولكن للعدل وتر�شية للحق . وهذ� �لإح�شان 
غري �لإح�شان على �لبديهة �لتي يعريين بها 

�أمري �ملوؤمنني .  
مل يرتفع و مل يتكرب هارون �لذي حكم �لدنيا 
باأ�رسها ومل ينهر رعيته �لذي �عرت�س ناقته 
جل و نزل �إليه ، و طلب من خدمه �ن  ، بل تَرّ
يعقلو� �لناقة كاأنه يخ�شى �ن تطول حاجته 
�أدرك من ح�شن  �إليه و لفر��شته  ، فا�شتمع 
كالم و بديهته �نه على حق فنزل عند طلبه 
، وعزل عنه �لو�يل ، فالولية لي�شت منحة 
ي�رس  ل  عنها   �مل�شوؤول  وعزل  هدية  ل  و 
ب�شيء بل فيه �شالحه و �شالح �ملجموعة 
، فان رف�شه �ل�شعب ��شتع�شت عنه �لولية 

و كرث خطاأه . 
و �شالمة خطاب �لعمري جعل منه �شاحب 
 ، هارون  ملك  ت�شحيح  على  قدر   ، بديهة 
ه وهو  مما جعله يُّعر�س على )يحي( و يُعرِيّ
له تغافلت  كاأنه يقول   ، �إليه  �أحد �ملقربني 
عن �لولة حتى �شارت �لرعية ت�شتكي منهم 
يف  و  �حلكم  �شالح  �لبطانة  �شالح  ففي  ؛ 

ف�شادها ف�شاده .
�شاع  بطانتك  بع�س  �إن  �لرئي�س  �ل�شيد 

�شوءها و هارون و �لعمري �أمامك .       

قلم جاف

هارون و تبون 
الوليد فرج

اأح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

