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م�سودة تعديل الد�ستور

حم�س ت�ساند مقرتح دور 
اجلي�س يف اخلارج

.    مطالب باأخذ راأي الأغلبية وعدم النحياز للأقلية
رافع رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري  خليار النظام الربملاين 

والن�سال للو�سول له، يف حني اأكد باأن حركة حم�س ل م�سكلة لها مع النظام �سبه 
الرئا�سي اإذا طبق على اأ�سوله.

اإميان لوا�س

الأم�س  مقري  الرزاق  عبد  اأكد 
يف ندوة �صحفية له مبقر احلزب 
باأن يدعم مقرتح م�صاركة اجلي�س 
اأن حزبه مع  على احلدود، لفتا  
يتيح  الذي  الد�صتوري  التعديل 
احلدود  خارج  اجلي�س  م�صاركة 
بعد موافقة الربملان، م�صريا  باأن 
يكون  احلدود  يف  اجلي�س  تدخل 

بالإقتداء متاما بالد�صتور.
جلنة  اأع�صاء  مقري   وطالب 
اخلرباء املكلفة بتعديل الد�صتور، 
معظم  على  اطلعنا  لقد   »: قائال 
واجلمعيات  الأحزاب  مقرتحات 
وهي تقريبا متطابقة يف مو�صوع 

راأي  اأخذ  يتم  اأن  فاأرجوا  الهوية، 
الأغلبية ول تنحازوا لالأقلية التي 

مل ت�صارك يف النقا�س«.
اخلطر  ناقو�س  مقري  ودق 
تعي�صه  التي  الو�صع  بخ�صو�س 
فريو�س  انت�صار  ب�صبب  البالد 
كورونا   فريو�س   « قائال  كورونا،  
من  اأفراد  هناك  وخطري،  فتاك 
عائلتي اأ�صيبوا به، كما ثم ت�صجيل  
املكتب  اأع�صاء  من  اإ�صابات    3

الوطني للحزب بفريو�س كورونا،
اأبائهم  فقدوا  من  وهناك 
نقوم  كحركة  نحن  واأمهاتهم، 
على  نحافظ  اأن  ويجب  بواجبنا، 
�صياق  ويف  وال�صحة«.  الأرواح 
اهلل   »: املتحدث  اأ�صاف  مت�صل، 

الذي  امل�صوؤول  عون  يف  يكون 
خيارات  بني  هو  كورونا،  يحارب 
كلها مرة، �صواء تعلق الأمر باإعادة 
اأن نتعامل  اأو رفعه، يجب  احلجر 
كل  اخلوف  كاحلرب،  كورونا  مع 
املديونية  اإىل  نتوجه  اأن  اخلوف 

التي اآثارها بليغة على البالد”.
الدور  مقري  الرزاق  عبد  وثمن 
يف  املدين  املجتمع  لعبه  الذي 
لفتا  كورونا،   فريو�س  جمابهة 
بالء  تبلي  التي  اجلمعيات  باأن  
الفريو�س،  مواجهة  يف  ح�صنا 
اليوم،  الوباء  حماربة  اأن  موؤكدا 

تقع على عاتق املواطن.
باأن  مقري   الرزاق  عبد  و�صدد 
حل الربملان يكون بعد ال�صتفتاء 

حول الد�صتور ولي�س قبله، لأن حل 
الربملان حاليا، �صي�صكل فراغا يف 
اإعترب  الدولة، يف حني   موؤ�ص�صات 
بالن�صبة  النتخابي  التزوير  باأن 
ي�صقط  ول  الف�صاد  اأنواع  اأكرب  لنا 
اخليانة  خانة  يف  وهو  بالتقادم 

العظمى وجرمية فادحة.
اأن  مقري   الرزاق  عبد  و�صدد 
كل  عن  العتذار  فرن�صا  على 
الأر�صيف  كل  واإعادة  جرائمها 
هناك  اإن    »: واجلماجم،قائال 
من  فرن�صا  مع  م�صاكل  عدة 
ب�صبب  التاريخي  امل�صكل  بينها 
ارتكبوها  التي  الإن�صانية  اجلرائم 
الرزاق  واعترب عبد  يف اجلزائر«. 
ثقايف  م�صكل  يوجد   باأنه  مقري  

مع فرن�صا ب�صبب ما اأ�صماه  عمالء 
فرن�صا الذين تركتهم يف اجلزائر و 
الدولة يف  اأخذوا مواقع مهمة يف 
للتموقع  وي�صعون  الأخرية  الأ�صهر 
لفتا  دي�صمرب،    12 رئا�صيات  بعد 
تقف  فرن�صية  لوبيات  هناك  باأن 
اجلزائر،  يف  اقت�صاد  بناء  �صد 
فرن�صا  مع  م�صكلتنا   »: قائال 
واقت�صادية..  وتاريخية  ثقافية 
مغادرة  بعد  اأبنائها  تركت  فرن�صا 
الأ�صخا�س  هوؤلء  الوطن،  اأر�س 
اللغة  هيمنة  يريدون  عمالء،  هم 
لوبيات  هناك  الفرن�صية… 

خطرية ت�صري عك�س التيار«.
لدى  م�صكلة  وجود  مقري  ونفى 
حزبه مع تنوع اللغات والأمازيغية 

الهوية،  مكونات  من  باعتبارها 
“حم�س  ال�صياق:  هذا  يف  وقال 
الربنامج  على  خطابها  يف  تركز  
اأما  وال�صيا�صي  القت�صادي 
النقا�س  يف  ينخرط  فاإنه  الهوية 
حماولت  لحظ  اإذا  بخ�صو�صها 
قال  اأخرى،  جهة  من  طم�صها”. 
يرا�صلون  ولة  :« هناك  مقري 
الفرن�صية،  باللغة  البلديات  روؤ�صاء 
اأنه �صد هيمنة لغة واحدة  موؤكدا 
يف  ي�صجننا  اأن  يريد  من  هناك   ،
لن  و  واحدة  وثقافة  واحدة  لغة 
هناك  اأن تكون  نتمنى  نقبلها، 
بكل  ناطقة  اإعالمية  موؤ�ص�صات 
اللغات لإعطاء �صورة اإيجابية عن 

اجلزائر.«

الوطني  البناء  حركة  نظمت 
ت�صاوري بني جمموعة من  لقاء 
و  املدين  املجتمع  فعاليات 
�صخ�صيات  و  �صيا�صية  اأحزاب 
اإىل  التطرق  ثم  اأين  وطنية، 
البالد  يف  القت�صادي  الو�صع 
التهدئة  �صبل  عن  للبحث 

الجتماعية و القت�صادية.
ك�صفت م�صادر موثوقة جلريدة 
البناء  حركة  اأن  الو�صط 
ت�صاوري  لقاء  نظمت  الوطني 
�صيا�صية  اأحزاب  ح�رضه  
جمتمع  و  وطنية  و�صخ�صيات 
اأعماله  جدول  تناول    ، مدين 
يف  املطروحة  امللفات  اأهم 
جانب  اإىل  ال�صيا�صية  ال�صاحة 

الجتماعي  الو�صع  مناق�صة 
كما   ، امل�صتقبلية  وانعكا�صاته 
تطرق اللقاء اإىل ق�صية الد�صتور  
وتناول اللقاء انعكا�صات الو�صع 
بعد  البالد،  على  القت�صادي 
تعي�صها  التي  ال�صحية  الأزمة 
اأين  اأ�صهر،   5 قرابة  منذ  البالد 
يف  الفواعل  بني  التن�صيق  ثم 
ال�صاحة للبحث عن �صبل التهدئة 

الجتماعية و ال�صيا�صية.
بعد  اللقاء  هذا  وياأتي 
الطبقة  طالت  التي  النتقادات 
عن  غيابها  ب�صبب  ال�صيا�صية 
احلالية  الأزمة  يف  ال�صاحة 
�صدد  اأين  البالد،  تعي�صها  التي 
تلعب  اأن  �رضورة  على  اللقاء 

يف  دورها  ال�صيا�صية  الطبقة 
الجتماعية  التهدئة  �صناعة 
امل�صاهمة  و  القت�صادية،   و 
ان�صغالت  ملختلف  التطلع  يف 

املواطنني.
لعربي  املتقاعد  العقيد  ك�صف 
به  خ�س  ت�رضيح  يف  �رضيف 
اللقاء  اأن  الو�صط  جريدة 
الت�صاوري الذي دعت اإليه حركة 
ح�رضه   اأم�س  الوطني  البناء 
فعليات  خمتلف  من  �صخ�صيات 
املجتمع واملقدرة ب 32  ا�صم 
حتى  و  وجمعيات  اأحزاب  من 
باأن  لفتا   ، وطنية  �صخ�صيات 
وثيقة  حول  يدور   كان  اللقاء 
القت�صادي  الو�صع  الد�صتور، 

يف  ال�صحي  و  الجتماعي  و 
�رضيف  لعربي  وقال  اجلزائر. 
:« هو لقاء اأويل ت�صاوري ح�رضه 
و  ال�صيا�صية  الأحزاب  من  عدد 
ال�صخ�صيات الوطنية و املجتمع 
املدين، و�صتكون هناك لقاءات 
اللقاءات  قادمة،  ور�صات 
التي  التحديات  �صتتناول  
تواجهها اجلزائر  يف ظل التف�صي 
العاملي جلائحة كورونا، خا�صًة 
ملواجهة  الالزمة  امُلدَخالت 
الآثار الجتماعية والقت�صادية 
املتنامية  والثقافية  وال�صيا�صية 
للجائحة، كما �صيتم التطرق اإىل 

وثيقة الد�صتور ».
اإميان لوا�س

بح�سور اأحزاب و جمتمع املدين و �سخ�سيات وطنية

حركة البناء تنظم ندوة حول الد�ستور و الو�سع االقت�سادي 
.    العربي �سريف »للو�سط »  :32  جهة �ساركت النقا�س
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اأويحيى ويو�سفي عرقالين الأنني مل اأدفع الر�سوة
.    ينفي وقوعه حتت طائل ديون ب27 مليار دينار

اتهم رجل الأعمال حمي الدين 
مبحكمة  الثالثاء  طحكوت 
الأول  الوزير  اأحممد  �صيدي 
ووزير  اأويحيى  اأحمد  ال�صابق 
يو�صف  ال�صابق  ال�صناعة 
م�صاريع  بعرقلة  يو�صفي 
دفعه  لعدم  ال�صتثمارية 
الر�صوة موؤكدا انه ميلك 3600 
يكون  اأن  نفى  اأنه  غري  حافلة 

مدين ب27 األف مليار دينار.
حمي  لالأعمال  رجل  دافع 
تاريخه  وعن  نف�صه  عن  الدين 
التجاري حيث ك�صف اأنه اأن�صا 
اأول م�صنع لالأحذية �صونيباك 
قطع  ي�صنع  كان  اأنه  مربزا   ،
واملوزع  ال�صيارات  غيار 
للوليات  1986،كما  الرئي�صي 

جتارة  ميتهن  كان  اأنه  اأقر 
القدمية  بيع  ال�صيارات 
اأن�صاأ   1988 وعام  واجلديدة 
ونقل  الب�صائع  لنقل  �رضكة 
اخلق  اأنا  امل�صافرين  وقال 
ومنا�صب  اجلزائر  يف  الرثوة 
عمل لي�صت لدي قرو�س بنكية 
ول ديون كنت اعمل امل�صافات 
حافلة   60 لدي  كان  الطويلة 
دين  لدي  ولي�س   3600 والآن 
،وب�صان  مليار دينار  األف  ب27 
اأنه  ك�صف  الفرامل  م�صنع 
منذ  امليدان  يف  ميلك  خربة 
1986 ، نافيا اأن يكون املجل�س 
الوطني لال�صتثمارحدد �صنف 
ي�صنعها  بل  التي  ال�صيارات 
العدد 100 األف  حدد 

من  الأوىل  ال�صنة  �صنويا  يف 
. كما ذكر  الت�صنيع عام 2016 
حمي الدين طحكوت اأن تعامل 
بطريقة  الوطنية  البنوك  مع 
قانونية اأما بخ�صو�س  اتفاقية 
مع �رضكة ت�صنيع اإيرانية للعمل 
لعالمة  املناولة  جمال  يف 
»�صوزوكي«  عالمة  و  هونداي 
عام  امللف  و�صع  انه  ك�صف 
باملائة   47 على  ويحوز   2017
انه  اعرتف  كما  الأ�صهم  من 
مهرتئ  م�صنع  على  حت�صل 
ب�صعيدة كما اتهم الوزير الأول 
اأحمد اأويحيى ووزير ال�صناعة 
يو�صفي  ويو�صف  ال�صابق 
متريره  وعدم  ملفه  باإعاقة 
كما  ماجعله  احلكومة  اأمام 

قال يتاأ�ص�س طرف مدين �صد 
وزارة ال�صناعة ، مربرا متاطل 
ملفه  درا�صة  بعدم  احلكومة 
الر�صوة من  لعدم دفعه  اآنذاك 
النقل  اأخرى �رضح  وزير  جهة 
والأ�صغال العمومية �صابقا عبد 
الغني زعالن  اأن وايل العا�صمة 
ال�صابق عبد القادر زوخ  طلب 
منه اإيجار  160 حافلة غري اأنه 
يف  100  وحجته  على  وافق 
ذلك اأنه  عر�س على احلكومة 
اأنه  حافلة  موؤكدا   70 اقتناء 
خالل توليه للمنا�صب الوزارية 
احرتم القانون الذي مينع  على 
ال�صفقات ماعدا  اإبرام  الوزير 

�صفقات الرتا�صي .
 باية ع 

مبا�سرة بعد ت�سريحات الرئي�س تبون

حممد اآيت وعلي �سفريا جديدا للمغرب يف اجلزائر
امللك  املغربي  العاهل  عني 
ال�صاد�س،�صفريا  حممد 
اجلزائر  يف  لبالده  جديدا 
اآيت  حممد  الدبلوما�صي  هو 
تعيني  مت  كذلك  وعلي،وو 
و  الإمارات  يف  جديد  �صفري 
وعلي،  اآيت  تعيني حممد  ياأتي 
اجلزائر،  لدى  للمغرب  �صفريا 
خالف  تفجر  من  اأ�صابيع  بعد 
ت�رضيح  ب�صبب  البلدين  بني 
لدبلوما�صي مغربي و�صف فيه 

اجلزائر بالبلد »العدو«.

وجاءت خطوة الرباط، مبا�رضة 
للرئي�س  ت�رضيحات  بعد 
تبون،  املجيد  عبد  اجلزائري 
بالده  اإن  فيها  قال  ال�صبت، 
منفتحة على اأي مبادرة لتجاوز 
املغرب  اجلارة  مع  الأزمة 
املريني،  احلق  عبد  وقال 
امللكي،  الق�رض  با�صم  الناطق 
حممد  امللك  اإن  البيان،  وفق 
ال�صاد�س عني 19 �صفريا جديدا 
حممد  بينهم  دول،  عدة  يف 
دولة  لدى  �صفريا  حمزاوي، 

الرباط  تعيني  الإمارات،وياأتي 
بالإمارات  لها  جديدا  �صفريا 
العالقات  من  �صنتني  بعد 
بلغت  البلدين،  بني  املتوترة 
ومنذ  �صفرييهما  �صحب  حد 
�صفري  يوجد  ل  عام،  من  اأكرث 
وهو  الرباط،  يف  لالإمارات 
ودفع  بينهما  الأزمة  عزز  ما 
اإىل �صحب �صفريه من  املغرب 

اأبوظبي قبل اأ�صهر.
عبدال�سلم.غ/ عن 
الأنا�سول بت�سرف

يف مذكرة  تت�سمن راأيه يف التعديلت الد�ستورية 

طالئع احلريات يدعو اإىل جت�سيد الدولة املدنية 
احلريات  طالئع  حزب  دعا 
اآرائه  النهائية  مذكرة  يف 
الد�صتور  م�صودة  تعديل  حول 
دعم  �رضورة  اىل  اىل  دعم  
دولة  اىل   الوطنية  الدولة 
القانون عن طريق بناء منظومة 
د�صتورية وموؤ�ص�صاتية �صحيحة 
توؤمن بالرقابة وتقدمي احل�صاب 
ليتاأتى   وذلك  العقاب  وتلقي 
مراجعة   يف  بالنطالق  ال 
ال�صيا�صية  الأحزاب  قوانني 
والنتخابات وال�صلطة امل�صتقلة 
حل  النتخابات  مع  ملراقبة 
الوطني   ال�ص�صعبي  املجل�س 
وانتخاب جمل�س جديد بطرق 
ي�صم  ان  ويجب  دميقراطية  
الكفاءات للت�رضيع وانهاء نظام 

الكوطة  املتحكم فيها.
طالئع  حزب  وا�صار  هذا 
�صمان  احلريات  على �رضورة 
املدنية  للحقوق  الدولة 
للمواطن  التي  والقت�صادية 
ال�صعبي  احلراك  بها  طالب 
من   2019 فرباير   22 منذ 
املدنية   الدولة  خالل   دعم 

اقامة  ت�صهيل  طريق  عن 
والنقابات  اجلمعيات  
ال�صيا�صية  واخلقة  والحزاب 
والعمومية  ال�صيا�صية  احلياة 
املجال  ويف  عامة   ب�صفة  
على  البيان  �صدد  التنفذي 
ال�صرتجاع  الكلي  �رضورة 
احلكومة  لوظيفة  رئي�س 
ان  ي�صتوجب  الذي  وجمل�صها 
الربملانية  الغلبية  يت�صكل من 
الربملان  اأمام  م�صوؤول  وجعله 
ذات  اخر  دعا  جانب  من   ،
المة  جمل�س  بالغاء  احلزب 
القل  الرئا�صي على  الثلث  اأو 
فيه  لميكن  منتخب  لنه 
املن�صومة  عن  ،اأما   التعيني 
احلزب  ا�صار  فقد   الق�صائية 
كلية   مراجعة   �رضورة  اىل  
للمنظومة وادخال  ا�صالحات  
ا�صتقاللية  ت�صمن  �صاأنها  من 
يف  الو�صاية  عن  القا�صي 
بالق�صاة  والعتناء  احكامه   
ملجرد  الق�صاة  نقل  وعدم  
ي�صتوجب  واإمنا  الإحكام 
يراأ�صه  للق�صاء  جمل�س  اقامة 

رئي�س املحكمة العليا ويتكون  
من ق�صاة متقاعدين واآخرين 
رئي�س  وعن   ، منتخبني 
اكد  واحلكومة   اجلمهورية 
طالئع احلريات انه  ي�صعى اىل 
لرئي�س  �صنوي  خطاب  �صمان 
خالله  من  يطلع  اجلمهورية 
املح�صالت  على  املواطنني 
عن  والبتعاد  والربنامج 
املتناق�صات يف الت�صيري وعلى 
ممار�صة  بني  اجلمع  راأ�صها 
الرئا�صة ووزارة الدفاع  ، كما 
انه يقع على احلكومة البتعاد 
التنفيذ  الزدواجية  بني  عن 
يف  الوقوع  والت�رضيع  لعدم 
وا�صتبدل   ، قانونية  اختاللت 
مبحكمة  الد�صتوري  املجل�س 
املواطن  �صاأن  من  د�صتورية 
د�صتورية  بعدم  امامها  الدفع 
القوانني  وميكنها منح احلقوق 
عليها   يبنى  التي  والواجبات 
املجتمع  اجلزائري  الطموح 
احلراك  مطالب  خالل  من 

ال�صعبي
حممد بن ترار
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مرمي خمي�سة

و�أكد بوطالبي، خالل نزوله �ضيفا 
�أن  �لأوىل،  �لإذ�عية  �لقناة  على 
فر�ضة  �ضيكون  �ملوؤمتر  هذ� 
فر�ص  عر�ص  �أجل  من  للجز�ئر، 
�لأمو�ل  وجلب  لديها،  �ل�ضتثمار 
من �خلارج، د�عيا يف هذ� �لإطار، 
�ل�ضلطات �لو�ضية لتذليل �لعقبات 
وحتفيز  �مل�ضتثمرين،  �أمام 
�مل�ضتثمر من خالل روؤية و��ضحة 
لالمتياز�ت، لأنه » ل توجد �ليوم 
و��ضحة  �إ�ضرت�جتية  �أو  تفا�ضيل 
-على  �لقطاع«  هذ�  يف  �ملعامل 

حد تعبريه-.
ذ�ت  يف  �ملتحدث،  طالب  كما 
�ل�ضياحة  بت�ضجيع  �ل�ضياق، 

�جلوية  �خلطوط  ودعم  �أي�ضا، 
�لعملة  �جلز�ئرية، من �جل جلب 
�جلز�ئر  �أن  م�ضيفا  �ل�ضعبة، 

هذ�  يف  كبرية  قدر�ت  متتلك 
موعد  فقط  وتنتظر  �ملجال، 
�لنطالق، م�ضري� �أن هناك �أربعة 

�أن تدر على  �ضاأنها،  جمالت من 
 50 من  �أزيد  �جلز�ئرية،  �خلزينة 
مليار دولر، وهي جمالت:�لطاقة 
�ملحروقات  و�ملناجم،  �لبديلة 
�لفالحة  �أن  م�ضيفا  و�لفالحة، 
ما  جتلب  �أن  ميكنها  لوحدها، 
مقد�ره مليار�  دولر، �إذ� �أ�ضفيت 
�إليها �لتكنولوجيا �حلديثة، خا�ضة 
يف  ترغب  �لدول  من  �لعديد  �أن 
ببالدنا،  �لزر�عي  �ل�ضتثمار 
د�عيا �مل�ضوؤولني �إىل �لإ�رس�ع يف 
�لتو��ضل مع �ملنتجني، ل�ضيما يف 
قطاع �لفالحة، و�لتوجه �إىل دعم 
بالتعاون  �لإ�ضرت�تيجية،  �لفالحة 
يف  خربة  ذ�ت  عاملية  جهات  مع 
هذ� �ملجال، للو�ضول �إىل �ضناعة 

�أمن غذ�ئي قوي.

ك�سف مدير املركز العربي الإفريقي لال�ستثمار والتطوير، حممد اأمني بوطالبي، اأم�س، عن احت�سان 
اجلزائر مللتقى دويل هام، حول »التنمية يف اإفريقيا وجلب ال�ستثمارات«، تدور فعالياته على مدار 

خم�سة اأيام، ي�سارك فيه روؤ�ساء دول ووزراء، ورجال اأعمال وهيئات وبنوك، من خمتلف دول 
العامل، نهاية �سهر جويلية اجلاري.

مدير املركز العربي الإفريقي لال�ستثمار والتطوير:

على  تدر  �أن  باإمكانها  جماالت  "�أربع 
�خلزينة 50 مليار دوالر"

وجلب ال�ستثمارات" اإفريقيا  يف  "التنمية  حول  دويل  مللتقى  التح�سري          •

يف بيان للموؤ�س�سة البرتولية

�سوناطر�ك تتربع مبليار دج 
ملو�جهة  كورونا

نظموا موؤخرا وقفة احتجاجية اأمام مقر
 الوزارة الو�سية

موظفو »فناك« �مل�سرحني 
يطالبون باإرجاعهم �إىل وظائفهم

�أفادت �ل�رسكة �لوطنية �ملحروقات 
�ضوناطر�ك �أم�ص �لثالثاء �أن حجم 
تربعات �ملجمع �لعمومي يف �إطار 
وباء  ملو�جهة  �لوطنية  �جلهود 
دينار  مليار  يقرب  ما  بلغت  كورونا 

جز�ئري.
�إميانا   « �ملوؤ�ض�ضة  بيان  يف  جاء  و 
مو�طنة،  موؤ�ض�ضة  بكونها  ووفاء 
بد�ية  ومنذ  �ضوناطر�ك،  دعمت 
،�جلهود   19 كوفيد-  وباء  تف�ضي 
فريو�ص  �نت�ضار  ملكافحة  �لوطنية 
كورونا، عن طريق م�ضاعفة خمتلف 
�لتربعات باملعد�ت �لطبية، �ملو�د 
بر�تب  �لتربع  وكذلك  �لغذ�ئية 
�أفاد  �ملجمع«و  لعمال  و�حد  يوم 
�أن  تربعاته قد«  �ملجمع �لعمومي 
يقارب  ما  هذ�   يومنا  �إىل  بلغت  

مليار دينار جز�ئري«.
مت  �أنه   �مل�ضدر  ذ�ت  �أ�ضاف  و 
�لطبية   و�ملعد�ت  �ملو�د  توجيه  
للم�ضت�ضفيات  �ملركزية  لل�ضيدلة 
�ل�ضادرة  للتعليمة  وفقا   وذلك 
و  �لأول  �لوزير  �ملا�ضي عن  �أفريل 
يف هذ� �لإطار،  �أكدت �ضوناطر�ك 
�ملالية  وم�ضاهماتها  تربعاتها  �أن 
�ل�ضحية  �ل�ضلطات  جهود  تعزز 
�لناجم  �ل�ضغط  من  للحد  �لوطنية 
عن �نت�ضار �لوباء وجتهيز �ملهنيني 

باملعد�ت �لطبية �لالزمة.
و يف �لأخري، �أكد �ملجمع �لعمومي 
�ضتبقى  �ضوناطر�ك  »جمهود�ت  �أن 
�لو�ضع  يتح�ضن  حتى  متو��ضلة 

�ل�ضحي يف �لبالد«. 
ع.�س

طالب �أم�ص �لع�رسون موظفا �للذين 
م�ضتوى  على  ت�رسيحهم  موؤخر�  مت 
�لتمهني  لتطوير  �لوطني  �ل�ضندوق 
و �لتكوين �ملتو��ضل باإرجاعهم �إىل 
منا�ضبهم �لتي �بعدو� منها »ظلما« 
بع�ص  بها  �أدىل  ت�رسيحات  ح�ضب 

من ممثليهم �ىل جريدة »�لو�ضط«.
وقال ممثلو هوؤلء �ملوظفني بع�ضهم 
ب�ضطاء  موظفون  و�آخرون  �إطار�ت 
»تع�ضفيا«  يعترب  ت�رسيحهم  �أن 
عقود�  يحملون  كونهم  �إىل  بالنظر 
عليها  �م�ضو�  �ملدة  حمدودة  غري 
يف �ضنة 2019 يف فرتة �إد�رة �ملدير 
�لعام �ل�ضابق خل�رس �ضنويف قبل �أن 
يتم مو�فاتهم بقر�ر�ت �لت�رسيح يف 
30 جو�ن �ملا�ضي بو��ضطة �لإد�رة 
�لعام  �ملدير  عليها  ي�رسف  �لتي 
عني  �لذي  جد�ل  حممد  �حلايل 

خالل �ضعر فيفري �ملا�ضي.
�ملثري يف هذه �لق�ضية هو �أن هوؤلء 
�أ�ضباب  يحملون  �مل�رسحني  �لعمال 
و�ضعيتهم مبا�رسة �إىل وزير �لتكوين 
�لتعليم �ملهنيني هيام بن فريحة  و 
على  »ت�رس  من  �أنها  �عتبار  على 
�لعمال  هوؤلء  ممثلي  وفق  �بعادنا« 
�أللذي  يزيد  مقد�دي  �ضمنهم  ومن 
كان ي�ضغل من�ضب مكلف بالدر��ضات 

على م�ضتوى نف�ص �لهيئة.
�لعمال  هوؤلء  لدى  �لقناعة  هذه 

جعلتهم  �لتي  هي  �مل�رسحني  
ينظمون وقفة �حتجاجية �ول �أم�ص 
�لو�ضية  �لوز�رة  مقر  �أمام  �لثنني 
�لتي  �لأ�ضباب  يرف�ضون  �أنهم  كما 
هذ�  بخ�ضو�ص  �لوزيرة  ت�ضوقها 
كون  على  ت�رس  »�لوزيرة  �لت�رسيح 
�أنام  وكالة  ميرعرب  مل  توظيفنا 
نق�ص  وهي  �لقو�نني  تفر�ضه  كما 
بان  لتوؤكد  ت�ضوقها  �لتي  �لقو�نني 
تو�ضيات  مبوجب  يتم  مل  توظيفنا 
عادة  يحدد  �لذي  �لتوجيه  جمل�ص 
�ضغلها  ينبغي  �لتي  �ملنا�ضب  عدد 
للوزيرة  نقول  جهتنا  من  لكلنا 
هذه  �إىل  يخ�ضع  مل  �ل�ضندوق  �أن 
على  طويلة  فرتة  منذ  �لرتتيبات 
با�ضتثناء�ت  يتمتع  كان  �نه  �عتبار 
للوز�رة  �لعام  �لأمني  كان  عندما 
�لرئي�ص  �ضقيق  بوتفليقة  نا�رس  هو 

�مل�ضتقيل عبد �لعزيز بوتفليقة«.
�ملذكور  �ل�ضندوق  فان  لالإ�ضارة 
تابعة  عمومية  موؤ�ض�ضة  هو  �أعاله 
لوز�رة �لتكوين و �لتعليم �ملهنيني و 
تعمل هذه �لهيئة على �إعد�د بر�مج 
باملوؤ�ض�ضات  �خلا�ضة  �لتكوين 
من  متويلها  يتم  حيث  وتنفيذها 
تقدمها  �لتي  �ل�ضنوية  �لقتطاعات 
�ملوؤ�ض�ضات  هذه  من  معينة  فئات 

بهذ� �خل�ضو�ص.
عزيز لطر�س

�لطالبية  �ملنظمة  رئي�ص  قدم  
�رسيبلي  فاحت  �حلرة  �جلز�ئرية 
خارطة �إنقاذ �ملو�ضم �جلامعي، يف 
حني جدد دعوته ملختلف �ل�رسكاء 
�لجتماعيني و كل مكونات �لأ�رسة 
هذ�  يف  بقوة  للتجند  �جلامعية 
�مل�ضعى و �مل�ضاركة مبقرتحات من 
هذ�  مكافحة  �مل�ضاهمة يف  �ضاأنها 
�جلامعي  �ملو�ضم  �إنقاذ  و  �لوباء 
�لطالبية  �ملنظمة  �أعدت   �حلايل. 
فاحت  برئا�ضة   �حلرة  �جلز�ئرية 
لإنقاذ  طريق  خارطة  �رسيبلي  
�ضوء  على  �جلامعي  �ملو�ضم 
كوفيد19  �لوباء  �نت�ضار  تطور�ت 
من  جملة  تقدمي  �ضيتم  �أين  و، 
�لعايل  �لتعليم  لوز�رة  �لقرت�حات  

و�لبحث �لعلمي.
�لطالبية  �ملنظمة  �إقرتحت  و 
�لطلبة  �لتحاق  �حلرة  �جلز�ئرية 
�ضكل  على  �لدر��ضة  ملقاعد 
للطلبة  �لهائل  للعدد  نظر�  دفعتني 
مع مر�عاة خ�ضو�ضيات كل جامعة 

 23 من  بد�ية  �إمكانياتها  ح�ضب 
�أوت 2020، مع تق�ضيم �ملجموعات 
حتقيقا  ن�ضفني  �إىل  و�لأفو�ج 
للتباعد �لجتماعي، تقلي�ص �حلجم 
�أن  على  و�حدة  �ضاعة  �إىل  �ل�ضاعي 
�لأ�ضبوع  �أيام  طيلة  �لدو�م  يكون 
�ضباحا   08:00 من  �جلمعة  عد� 
�إىل 18:00 م�ضاء� بالن�ضبة للمناطق 
�إىل  �ضباحا   06:00 ومن  �ل�ضمالية 
للمناطق  بالن�ضبة  �لنهار  منت�ضف 

�جلنوبية.
�رسورة  �ملنظمة  �ضددت  و 
��ضتحد�ث خلية �أزمة وطنية تت�ضكل 
�لجتماعيني  �ل�رسكاء  ممثلي  من 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  �إ�رس�ف  حتت 
و�لبحث �لعلمي، و تتفرع عنها خلية 
�أزمة على م�ضتوى كل جامعة تعنى 
د�خل  �ل�ضحية  �لو�ضعية  مبتابعة 
و��ضتحد�ث  �جلامعية،  �ملوؤ�ض�ضات 
مر�كز �ضحية على م�ضتوى �لكليات 
جتهيزها  على  عالوة  و�ملعاهد 
�لو�ضعية  متطلبات  مع  يتالءم  مبا 

�لوبائية، ت�ضخري �ضيار�ت �لإ�ضعاف 
و  �مل�ضتعجلة  �حلالت  يف  للتدخل 
�رسورة  �إ�رس�ك طلبة �لعلوم �لطبية 
�لذين هم ب�ضدد �لتخرج يف �ملر�كز 

�ل�ضحية �جلامعية.
و �أ�ضاف ذ�ت �مل�ضدر :« ��ضتغالل 
خمتلف  عرب  �لبيولوجية  �ملخابر 
�لك�ضف  يف  �جلامعية  �ملوؤ�ض�ضات 
�لتعقيم،  مو�د  �إنتاج  و  و�لتحاليل 
�ل�ضحية  �لبطاقة  ��ضتحد�ث 

�لإلكرتونية للطلبة.
 ، �حلر�رية  �لكو��ضف  توفري 
و  �لو�قية  �لأقنعة   ، �لتعقيم  و�ضائل 
�لكمامات«. �أما فيما يخ�ص �جلانب 
 »: �ملنظمة  �إقرتحت  �لجتماعي، 
خالل  من  �لإطعام  خطة  تعديل 
ذلك  و  �جلاهزة  �لعلب  �إىل  �للجوء 
لتفادي طو�بري �لنتظار و �لكتظاظ 
و ينوب عن كل طابق من كل �ضاكنة 
طالبية ، م�ضوؤول عن �لطابق يقوم 
بالتوزيع على كل �لغرف مع �لت�ضديد 
�لوقائية  �لجر�ء�ت  �تخاذ  على 

غرفة  طالب  لكل  منح  �خلا�ضة، 
يف  �ملقررة  �ملدة  طيلة  فيها  يقيم 
�لغرف  �أن  �لدفعتني، بحكم  كل من 
�ل�ضغرية و �حتمالية �لعدوى ممكنة، 
�إعادة ر�ضم خمطط نقل �لطلبة مبا 
�لتباعد  نظام  حاجيات  مع  يتو�فق 
�لجتماعي من خالل تخفي�ص عدد 
مع  للن�ضف  �لو�حدة  �حلافلة  ركاب 
�إجبارية �رتد�ء �لكمامات و �لتعقيم 
برنامج  و�ضع  للحافالت،  �لدوري 
��ضتالم �لإقامات �جلامعية �جلاهزة 
و �لإ�رس�ع يف وترية �لأ�ضغال  لتكون 

جاهزة مع �لتحاق �لطلبة.
ثمن رئي�ص   ، �أخرى  جعة  من 
�جلز�ئرية  �لطالبية  �ملنظمة 
رئي�ص  بخطوة  �رسيبلي  فاحت  �حلرة 
رفات  ��ضرتجاع  يف  �جلمهورية 
�ل�ضعبية  �ملقاومات  قادة  �ضهد�ء 
�ملحافظة  يف  �ملبذولة  و�جلهود 
و�ضون  �لوطنية  �لذ�كرة  على 

ت�ضحيات �ل�ضهد�ء. 
اإميان لوا�س

املنظمة الطالبية اجلزائرية احلرة

 مقرتح  خارطة طريق الإنقاذ �ملو�سم �جلامعي

�لبويرة  حمكمة  �أم�ص  ق�ضت 
�ضابا   13 حق  يف  �لرب�ءة  بحكم 
طرف  من  �عتقالهم  مت  �لذين 
 19 �جلمعة  يوم  �لأمن  قو�ت 
جو�ن �لفارط على م�ضتوى مدينة 
تنظيم  حماولتهم  بعد  �لبويرة 
م�ضرية �ضعبية مو��ضلة مل�ضري�ت 
 ، �ل�ضعبي  �حلر�ك  �جلمعة 
بعد  �رس�حهم  �إطالق  مت  حيث 
�لأ�ضبوع  حقهم  يف  �لتم�ص  �أن 

نافذة  �ضنة  �ضجن  حكم  �لفارط 
وبعد  دينار  �ألف  مائة  غر�مة  مع 
�ملت�ضكلة  �لدفاع   هيئة  مر�فعة 
�ملحامني  من  جمموعة  من 
�لذين تطوعو� للدفاع عنهم تقرر 
�ملد�ولة لتاريخ 6 جويلية لي�ضدر 
حكم �لرب�ءة جلميع �ملعتقلني يف 
لدى  و��ضعا  �رتياحا  لقيت  خطوة 

عائالتهم و�لر�أي �لعام .
اأح�سن مرزوق

حمكمة البويرة

�إطالق �سر�ح معتقلي جمعة 
19 جو�ن

�حلماية  م�ضالح  �أم�ص  تدخلت 
غرب  ب�ضام  عني  لبلدية  �ملدنية 
جثة  لنقل  �لبويرة  ولية  عا�ضمة 
�ضنة وجدت خمنوقة  تبلغ 28  �ضابة 
رقم  �لوطني  �لطريق  قارعة  على 
18 كانت مع مر�فقها �ملتو�جد يف 
�مل�ضت�ضفى  �إىل  حرجة  جد  حالة 
 ، عليهما   �لعتد�ء  بعد  �ملحلي 
فاإن  »�لو�ضط«  م�ضادر  وح�ضب 

مرتب�ضة  حمامية  »ط.ي«  �ل�ضحية 
بالبويرة  �ملحامني  ملنظمة  تابعة 
كانت تبدو �أثار �خلنق عليها و �ضيتم 
عر�ضها على �لطب �ل�رسعي لتحديد 
با�رست  جهتها  ومن   ، �لوفاة  �ضبب 
حتقيقاتها  �لوطني  �لدرك  م�ضالح 
يف �لق�ضية وحلد كتابة هذه �لأ�ضطر 
�أ�ضخا�ص  ثالثة  توقيف  من  متكنت 
منطقة  نف�ص  من  فيهم  م�ضتبه 

�أم�ص  بيان �ضادر  و ح�ضب  �ل�ضحية 
عني  مبحكمة  �جلمهورية  نيابة  عن 
�ملوقوفني  �لأ�ضخا�ص  فاإن  ب�ضام 
�جلرمية  حدوث  ليلة  منت�ضف  قبل 
»�ص.�ص.ح«  من  بكل  �لأمر  يتعلق 
�لبالغ 29 �ضنة و »ع.�أ« �لبالغ 32 �ضنة 
و« ع.م.ي« �لبالغ 23 �ضنة و�أكد ذ�ت 
و�لتحقيقات  �لتحريات  �أن  �مل�ضدر 
�أ�ضباب  ملعرفة  متو��ضلة  تبقى 

فيما  هذ�   ، ومالب�ضاتها   �جلرمية 
من  و��ضعا  ��ضتنكار�  �حلادثة  لقيت 
�ملدين  �ملجتمع  فعاليات  طرف 
�مل�ضتوى  على  �لدفاع  �أ�رسة  وكذ� 
�أين طالب �جلميع ب�رسورة  �لوطني 
�لب�ضعة  �جلر�ئم  هذه  نزيف  وقف 
على  �لعقوبات  �أق�ضى  وت�ضليط 

�ملجرمني .
اأح�سن مرزوق

توقيف 3 اأ�سخا�س م�ستبه فيهم

خنق حمامية على قارعة �لطريق بالبويرة



للواليات  اجلمهورية  والة  اأ�صدر 
اأي  اإقامة  مبنع  اأوامر  الغربية  ال13 
تراب  على  املوا�صي   لبيع  اأ�صواق 
الواليات واملدن اأو ما يعرف بال�صويقة 
الأ�صواق  الفوري  بالغلق  االأمر  مع   ،
املوا�صي واالأ�صواق االأ�صبوعية لتفادي 
يف  ت�صببت  التي  ال�صعبية  التجمعات  
اإعادة رفع االإ�صابة مبنحى الكورونا .

هذا وقد �صملت هذه التعليمات حتى 
الرفع  من   ا�صتفادت  التي  الواليات 
�صعيدة  غرار  على  للحجر  الكلي 
والتي  متو�صنت  وعني  تلم�صان    ،
خا�صة  بقوة  عودة االإ�صابات  تبني 
 ، وتلم�صان  متو�صنت  عني  بواليتي 
يف  االأ�صواق   غلق  �صاهم  وقد  هذا 
معاناة املوالني واملواطنني على حد 
ارتفعت  النذر  ، حيث مت خلق   �صواء 

من  اأكرث  اإىل  العيد  اأ�صاحي  اأ�صعار 
نق�ص  ذلك   اإىل  �صف  دج  الف   50
، من جانب  والنوعية  الكمية  كبري يف 
من  حرمانهم  اأن  املوالني  يرى  اآخر 
هذه  ويف  االأ�صواق  يف  موا�صيهم  بيع 
املوال  تعترب  فر�صة  التي  املنا�صبة 
معاناته  لتعوي�ص  ينتظرها  التي 
حقهم  يف  ،اإجحافا  حم�صوله  وبيع 
غلق  منذ  حمرومون  اأنهم  حيث   ،
االأ�صواق  خالل �صهر مار�ص يف الوقت 
تواجههم  م�صاريف كربى  ويف  الذي 
 ... ،االأدوية  االأعالف  مقدمتها 
وواجباتهم نحو عائالتهم   ما جعلهم 
مبراجعة  العليا  ال�صلطات  ينا�صدون 
احرتام  مع  االأ�صواق  وفتح  قرارها 

�رشوط الوقاية.
حممد بن ترار

على  جزئي  منزيل  حجر  فر�ص  مت 
ال�صاعة  من  �صطيف  بوالية  بلدية   18
اخلام�صة  غاية  اإىل  زواال  الواحدة 
�صباحا من اليوم املوايل ملدة 15 يوما 
يف  هذا  و  االأربعاء  غد  يوم  من  ابتداء 
اطار تدعيم تدابري الوقاية من انت�صار 
بالنظر  و  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�ص 
لتطور الو�صعية الوبائية بالوالية، ح�صب 
لوزارة  بيان  الثالثاء  اليوم  به  اأفاد  ما 

الداخلية و اجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية واأو�صح نف�ص امل�صدر اأن هذا 
االإجراء ي�صمل البلديات االآتية: �صطيف، 
عني ارنات، عني عبا�صة، اأوري�صيا، عني 
وملان، ق�رش االأبطال، قالل، عني ازال، 
بازر  العلمة،  حدادة،  بئر  احلجر،  عني 
عني  بوقاعة،  الزرقاء،  القلتة  �صكرة، 
)مركز(  برج  بي�صاء  اأو�صني،  بني  الروة، 

وعني الكبرية.

نا�صد الع�رشات من اجلزائريني املقيمني 
املتحدة والعالقني  العربية  باالإمارات 
رئي�ص  ا�صتنجاد  ر�صالة  يف  باجلزائر 
اجلمهورية عبد املجيد تبون بالتدخل 
اأ�رشهم وبحث  فك  اأجل  من  العاجل  
عائالتهم واأعمالهم  اإىل  ترحيلهم  �صبل 
فاقت  ملدة  باالإمارات  تركوها   التي 
مهدد  اأ�صبحت  ال05ا�صهروالتي 
هذا  واأ�صار امل�صتنجدون  بال�صياع. 
من  فراد   145 عددهم  جتاوز  الذين 
والطلبة اأن  والعمال  االأ�رش  اأرباب 
�صاعت  قد  ودرا�صتهم  اأعمالهم 
باالإمارات بعدما علقوا باجلزائر التي 
جاوؤو اإليها  يف زيارات عائلية ، واليوم 

التي  عائالتهم واأمالكهم  اأ�صبحت 
بال�صياع،هذا  مهددة  خلفهم  تركوها 
اإن  ر�صالتهم  يف  املحتجون  واأ�صار 
دولة  اأول  كانت  العربية  االإمارات  دولة 
اأمام   جمالها  اجلوي  فتحت  عربية 
ي�صتوجب  ،ما  اجلزائرية  الطائرات 
خا�صة  برتحيلهم  الظرف  ا�صتغالل 
الكورونا   منحى  ارتفاع  اإعادة  ظل  يف 
ل�صهور  الو�صع  با�صتمرار  يهدد  الذي 
برئي�ص  ي�صتنجدون  اأخرى ماجعلهم 
واأن  خا�صة   ، لنجدتهم  اجلمهورية 
مهددة  نفذت وعائلتهم  اأموالهم 

بالت�رشد يف بالد اأجنبية.
حممد بن ترار
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حممد بن ترار

ر�صالة  نقل  بعد  ومبا�رشة   حيث 
ال�صحة  وزير  املنتخبني  نزل 
على  واإ�صالح  امل�صت�صفيات  �صيفا 
فتح  على  وا�رشف  االأغواط  والية 
اال�صت�صفائية  للمدينة  من  املوؤ�ص�صة 
الوالية  ب�صكان  التكفل  اجل 
يتزايد  الذين  ومر�صى الكورونا 
مبعدل  يوم  بعد  يوما  عددهم 
عن  يوميا  ناهيك  حالة   30
نق�ص  الوفيات اليومية  بفعل 
اإىل  الوالية  وحتول  ال�صحية  املرافق 

بوؤرة  للوباء . هذا وكان  نائب رئي�ص 
االأغواط  لوالية  الوالئي  املجل�ص 
التحرير  جبهة  حزب  عن  املنتخب 
ات�صل  قد  قي�صاري   الوطني  طاهر 
ان�صغال  �صكان  لنقل  الو�صط  بجريدة 
هذا  غلق  االأغواط  حول  ا�صتمرار 
اإمتامه  مت   الذي  ال�صحي  املرفق 
 05 �صنوات  بعد   04 وجتهيزه  منذ 
الدولة  كلفت  االأ�صغال   من  �صنوات 
لتوفري  مليار    1500 عن  يزيد  ما 
معر�صا   بقي  والذي  �رشير    240
كلفت  بتجهيزات   2017 منذ  للتلف 
،  واأكد  اأن  املاليري  الدولة  ميزانية 

رف�صت  التي  ال�صحة  هي  وزارة 
اإال  اجلامعي   امل�صت�صفى  فتح 
بح�صور الوزير الذي لبى نداء �صكان 
وزار  امل�صت�صفى  االأغواط   وفتح 
اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 
بدعم  واآفلو  ووعد  الوالية  بعا�صمة 

عن  لتفادي  للك�صف  الوالية  بجهاز 
لتفادي  التاأخري  يف  كرونا  فريو�ص 
الك�صف عن  االإ�صابات ، حيث حتول 
التحاليل اإىل غاية م�صت�صفى با�صتور  
بالعا�صمة   وتتاأخر لع�رشة اأيام كاملة  

اأحيانا يف ظهور.

 متكنت  جريدة  الو�صط من  امل�صاهمة يف اإي�صال 
ان�صغالت منتخبو املجل�س الولئي لولية 

الأغواط  حول امل�صت�صفى اجلامعي للأغواط 
الذي ظلت اأبوابه اأبوابه للعام الرابع على 

التوايل عو�س فتحه للتكفل ب�صحايا كوفيد 19 .

و�صط احتجاجات املوالني

غلق اأ�سواق املوا�سي يف 13 والية

ابتداء من اليوم الأربعاء

فر�ض حجر منزيل جزئي على 
18 بلدية بوالية �سطيف 

م�صاحلهم مهددة بال�صياع

145 جزائري مقيم  باالإمارات 
عالقني باجلزائر

بعد تطرق الو�صط لق�صيته  على ل�صان  نائب املجل�س الولئي

افتتاح  امل�ست�سفى اجلامعي  بلأغواط 
للتكفل مب�سابي  لكورنا

اإىل  اجلمعيات  من  العديد  با�رشت 
والتاأهيلي  التوعوي   ن�صاطها  بعث 
العابرة  باالأودية  التكفل   اأجل  من 
اإىل  حتولت  التي  ال�صكانية  للتجمعات 
ال�صيف  ف�صل  خالل  خطر  م�صدر 
بعدما خطرها  ينح�رش يف في�صاناتها   
ال�صتاء وتهديدها بجرف  خالل ف�صل 
و�صع  تطور  اليوم   ، اجلوار  م�صاكن 
اإىل  حتولت  التي  االأودية  هذه  اأخطار 
م�صدر للموت  ، حيث حت�صي اجلزائر 
اأكرث من 500 جمرى مائي ووادي يعرب 
جتمعات �صكانية اأو  مير بجوارها ، ما 
كبري  �صيفي  خطر  اإىل  تتحول  جعلها  
بعدما كانت ت�صكل خطرا بفي�صاناتها  

خالل ف�صل ال�صتاء  .

غرق  الأطفال  والأمرا�س 
املتنقلة 

يف  املدنية  احلماية  م�صالح  حذرت 
االأودية  يف  ال�صباحة  من   بياناتها 
من  �صنويا  ت�صببه  ملا  املائية  والربك 
ماآ�صي  بفعل غرق العديد من االأطفال 
اإنقاذهم  وي�صعب  والربك  االأودية  يف 
املدنية  احلماية  و�صول  تاأخر  بفعل   ،
للتجمعات  العابرة  االأودية  وتعترب   ،
ال�صكان  ماآ�صي  اكرب  اإحدى  ال�صكانية 
م�صالح  اأح�صت  ال�صنة  هذه  ففي   ،
  10 وفاة  االآن   حلد  املدنية  احلماية 

واالأودية  الربك  االأقل يف  على  اأطفال 
بالبويرة خالل  و02  باملدية   03 منهم 
، هذا و�صاعفت  ال72 �صاعة االخرية 
التي  االأخرية  املطرية  الت�صاقطات 
جوان  �صهر  بداية  مع  متاأخرة  جاءت 
جريان  على  املحافظة  يف  املا�صي 
هذه االأودية اأو على االأقل بقاء املياه 
على  البحر   �صواطئ  منع   وزاد   ، بها 
الغرق  حوادث  ن�صبة  رفع  يف  ال�صباب 
هذه  على  الكبري  االإقبال   نتيجة 
احلر  لفح  من  هربا  املائية  املجاري 
الذي جتاوز احلدود وهربا من حظر 
الكورونا   وباء  فر�صه  الذي  التجوال 
اإىل  االأودية  يف  الغرق  �صبب  ويرتفع 
االأ�صجار   وجذور  الطمي  وجود 

واأغ�صانها يف اأعماق الربك.

الأودية  تتحول اإىل مفارخ 
لبعو�س  النمر 

وحماية  البيئة  م�صالح  تقارير  فجرت 
االإقليم بالبلديات التي حتوي  الوديان 
كبري   خطر  من  املائية   واملجاري 
يعرف  خطري  باعو�ص  انت�صار  يخ�ص 
بباعو�ص النمر والذي ظهر يف العديد 
 ، العا�صمة  غرار  على  املواقع  من 
الغزوات   ،. متو�صنت  عني   ، وهران 
..... واغلب املدن التي تعبها  الوديان 
والتي غالبا ما تكون مت�صبعة بالطمي 

وتنموا بها االأع�صاب الطويلة ال�صيقان 
والق�صب وهي  اأف�صل املواقع لتفريغ 
كل اأنواع  البعو�ص واحل�رشات ال�صارة  
قادتها  التي  التطهري  عمليات  ورغم   ،
وم�صالح  اجلمعيات  مبعية  البلديات 
اإن ذلك مل ي�صفع  اإال  البيئة بالواليات  
املعروف  النوع  هذا  على  الق�صاء  يف 
ينقل  �صار  الذي  النمر  بالباعو�ص 
يف  ويت�صبب  واالأوبئة  االأمرا�ص 
خا�صة  االأ�صخا�ص  من  العديد  معاناة 
اأولئك  امل�صابني  باالإمرا�ص املزمنة 
كال�صغط الدموي  وال�صكري  واالأطفال 
بفعل قلة مناعتهم ، حيث ظهرت مئات 
احلاالت  بالعديد من الواليات خا�صة 
باملواقع  �ص  الباعو    ارتبط  قد  و 
الغري نظيفة على غرار  املياه القذرة 
لدغاته  جعل  ما   ، واالأو�صاخ  والطمي 
وحذر    ، خطرية  جلدي  طفح  ت�صبب 
كوفيد19  فريو�ص  انتقال  من  االأطباء 
 ، الباعو�ص  بفعل   للكورونا   امل�صبب 
تكثف  واجلمعيات  البلديات  جعل  ما 
من حمالت التنظيف واإزالة االأع�صاب 

والق�صب من  هذه االأودية.

املياه القذرة و �صقي املحا�صيل 
الزراعية

من  وقريبا  ال�صباحة   عن  بعيدا 
العابرة  االأودية  خطر  فاأن  االأمرا�ص 

تطورت  �صيفا  ال�صكانية   للتجمعات 
اإح�صاء   مت  حيث   ، الأخرى  �صنة  من 
للقرى  عابر  وادي    500 عن  مايزيد 
امل�صتوى  على  واملدن  واملدا�رش 
اإىل  حتول  واد   478 منها  الوطني 
مفرغة للمياه القذرة لهده التجمعات  
اأخطارها  من  �صاعف  الذي  االآمر 
، حيث حتولت  ال�صكان  وتاأثريها على 
الباعو�ص  اأنواع   كل  اإىل  مفرخة  اإىل 
الكريهة  للروائح  وم�صدر    ، جهة  من 
من ناحية اأخرى  باالإ�صافة  اإىل مركز 
النتقال االإمرا�ص املنتقلة عن طريق 
املياه من خالل امتزاج املياه القذرة 
مبياه ال�رشب ، زد اإىل ذلك ا�صتعمال  
االأودية   لهذه  املجاورين  ال�صكان  
حما�صيل  �صقي  يف  القذرة  للمياه 
خماطر  من  �صاعفت  التي  زراعية  
خطرية  اأمرا�صا   واأظهرت   االأمرا�ص 
مبختلف  ال�رشطان  مقدمتها   ويف 
اخل�رش  ا�صتهالك  بفعل  اأنواعه  
امل�صقية باملياه القذرة خا�صة اخل�ص 
اخل�رش  واغلب  واخليار   والبطيغ 
من  ي�صاعف   ما  طبخها   اليتم  التي  
هذه  اأظهرتها   التي  االأخطار   رفع 
االأودية �صيفا ، بعدما كانت اأخطارها 
تهدد  في�صاناتها  التي  يف  حم�صورة 

باإغراق ال�صكان املجاورين لها �صتاءا
حممد بن ترار

تت�صبب يف كوارث اإن�صانية و بيئية

500 واد يهدد  ع�سرات التجمعات ال�سكانية 

االأطباء  عمادة  رئي�ص  اأكد 
املكلفة  العلمية  اللجنة  وع�صو 
كورونا،  فريو�ص  تطورات  مبتابعة 
احلجر  اأن  بركاين،  بقاط  الدكتور 
بلدية   18 على  اجلديد  املفرو�ص 
مت  قد  �صطيف،  والية  بلديات  من 

فر�صه للحد من �صل�صلة الوباء.
اأورد الدكتور بقاط، يف ت�رشيح  كما 
له عرب اأمواج اإذاعة �صطيف، اأنه من 
اإجراءات  اتخاذ  يتم  اأن  املرتقب 
عيد  �صعرية  بخ�صو�ص  ا�صتثنائية، 
تدابري  وفق  املبارك،  االأ�صحى 
الوقاية، وبالتن�صيق مع وزارة ال�صوؤون 
اإ�صقاط  قرار  اأن  م�صريا  الدينية، 
لفقهاء  يعود  االأ�صحية،  ذبح  �صعرية 
التجند  اإىل  اجلميع  داعيا  االأمة، 
كورونا،  مواجهة  معركة  ربح  الأجل 

واخلروج منها منت�رشين .

الرغبة  ا�صتغرب املتحدث،  يف حني 
القدّم،  كرة  مناف�صة  ا�صتئناف  يف 
وحتى  التاأجيل  من  البد  اأنه  موؤكدا 
خا�صة  الكروية،  املناف�صة  االإلغاء 
بوقت  مرتبطة  لي�صت  القدم  كرة  اأن 
حمدد، فهي متاحة على طول ال�صنة، 
التغلب على  والو�صع حايل هو وقت 

املر�ص.
اأخرى، متنى بقاط بركاين  من جهة 
يف االأخري، اأن ت�صرتجع والية �صطيف، 
وكل واليات الوطن، عافيتها، م�صددا 
على �رشورة االلتزام بالقناع الواقي 
الوقاية  اإجراءات  وكل  »الكمامة، 
االأخرى، من تباعد اجتماعي وغ�صل 
ال�صياق،  ذات  يف  حمذرا  االأيدي، 
والتجمعات  الزيارات  خطورة  من 

العائلية، كونها ت�صبب العدوى.
مرمي خمي�صة

رئي�س عمادة الأطباء وع�صو اللجنة العلمية 
الدكتور بقاط بركاين:

»نرتقب اإجراءات ا�ستثنائية 
بخ�سو�ض �سعرية ذبح االأ�سحية«

العطلة  تاأجيل  التجارة  وزارة  قررت 
لكافة  االأ�صبوع  نهاية  وعطلة  ال�صنوية 
�صهر  خالل  واملوظفني  االأعوان 
لتف�صي  حت�صبا  والية   13 يف  جويلية 
اجلزائر  ي�رشب  الذي  كورونا  وباء 
على غرار كافة الدول ح�صبما اأفاد به 

بيان لوزارة التجارة
االأول  اأم�ص  القرار  هذا  اتخاذ  ومت 
كمال  التجارة  اجتماع  وزير  خالل 
املكلف  املنتدب  الوزير  رفقة  رزيق، 

بكاي  عي�صى  اخلارجية  بالتجارة 
واجلهويني  الوالئيني  املدراء  مع 
ب�صبب  والية   13 اختيار  ومت  للتجارة 
حلاالت  ارتفاعا  قيا�صيا  ت�صجيلها 
االأيام  يف  كورونا  فريو�ص  وباء  تف�صي 
التجارة  وزير  واتخذ  االأخرية  الثالثة 
بيان  ح�صب  االإجراءات  من  جملة 
اال�صتعجايل  الطابع  ذات  الوزارة 
ال�صنوية  العطل  كل  تاأجيل  على غرار 
االأعوان  لكافة  االأ�صبوع  نهاية  وعطلة 

واملوظفني طيلة �صهر جويلية.
باالإ�صافة اإىل ا�صتحداث جلنة خا�صة 
وباء  تف�صي  انعكا�صات  مبتابعة  تعنى 
التجارة  قطاع  يخ�ص  فيما  كورونا 
واملحلي  املركزي  امل�صتوين  على 
ت�صتغل على مدار ال�صاعة  وذكر رزيق 
لتعليمات  ال�صارم،  التطبيق  باإلزامية 
ال�صيد الوزير االأول اخلا�صة مبحاربة 
يف  وي�صاهم  يوؤدي  اأن  ميكنه  ما  كل 
�صلطة  حتت  وهذا  الوباء،  انت�صار 

ال�صادة والة اجلمهورية وبالتن�صيق مع 
خمتلف اللجان االأمنية على امل�صتوى 

املحلي.
اأن  اأي�صا  التجارة  وزير  واأو�صح 
عاتق  على  تقع  التي  امل�صوؤولية 
اليوم،  القطاع  وموظفي  اإطارات 
واإمنا  فقط  مهنية  م�صوؤولية  لي�صت 
تردي  ظل  يف  مقد�ص  وطني  واجب 

االأو�صاع ال�صحية.
ع.ب

اأعوان التجارة

تاأجيل العطلة ال�سنوية ب13 والية تعرف انت�سار كورونا
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بقلم الأ�ستاذة : هابط ملعيد /
اأخ�سائية يف ال�سحة النف�سية

دخلنا املدر�سة كان يوما مميزا كان 
در�س  اأول  للكفاح  الر�سمية  البوابة 
عملية  كان  الريا�سيات  يف  تلقيناه 
ب�سيطة  و  �سهلة  كانت  نعم   2  =  1+1
هنا  الأول  احلياة  در�س  كانت  لكنها 
ات�سعت  كلما  الروؤية  و  الروؤية  تت�سع 

�ساقت بها العبارات.
احلقيقة  ملبداأ  ديباجة  العملية  تلك 
و اخل�سوع للواقع اأو كما يقال باللغة 
العامية } ما ينفع غري ال�سح { اأين 
الن�ساط  مراعاة  على  الفرد  يجرب 
و  الظروف  مع  متوافقا  النف�سي 

الواقع . 
الفرد  فيها  يكون  املرحلة  هذه  يف 
جميع  الأ�رسة  ت�ساركه  مقيد, 
تفا�سيله فهو يخ�سع لقانون النتماء 
مراحله  تكون  و  التبعية  يعي�س حتت 
هذه  يف  املجهر,  حتت  الأوىل 
بال  الأ�سياء  تكون  بالذات  املرحلة 

هو  اأنت  دورك  و  اأ�سماء 
تر�سمها  باأهداف  اكت�سافها 
العوامل  مع  متما�سية  تكون 
مقت�سيات  و  الجتماعية 

الرتبية .

عتبات

خطونا  و  كربنا  فعال   و 
فيها  ن�ُسج  جديدة  خطوة 
الإدراك  فيها  زاد  و  الوعي 
هذه  يف  الفرد  اأ�سبح  و 

اإ�سدار الأحكام  املرحلة قادرا على 
اأ�سبحت 1+1  , هنا تغريت املعادلة 
فيها  الغلبة  للقيود,  وجود  ل    3=
ي�سعى  طليقة  الطاقة  الأنا,  لركائز 
اللذة  حت�سيل  و  للبقاء  الفرد  فيها 
لديه  تكون  هنا   , الاللذة  اجتناب  و 
ال�سغائر  فيُكرب  الن�سال  �رسعية 
حتديد  يحاول  و  الكبائر  يُ�سغر  و 
لهذه  لأن  الأ�سياء  اأحجاما  ل  حجمه 
الأخرية اأحجام متغرية ل تثبت على 
حال فكل �سغري يكرب و كل كبري ي�سغر 
كما يقول املتنبي } و تكرب يف عني 
عني  يف  ت�سغر  و  �سغارها  ال�سغري 
الكبري العظائم { هي عالقة عك�سية 
اإذا كرُبْت ت�سغر يف عينك اأ�سياء كنت 
�سغريا,   كنت  عندما  كبرية  تظنها 
عينيك  يف  اأكرث  ت�سغر  كربت  وكلما 
اأن  لحقا  لتكت�سف  نف�سها  الأ�سياء 
اأنت  حجمك  لكن  يتغري  مل  حجمها 

الذي تغري .

اإح�سا�س

و  احلرية  نتذوق  املرحلة  هذه  يف 
يف  اأنف�سنا  نكت�سف  و  ال�ستقاللية 
هذه املرحلة اأي�سا تفي�س مكبوتاتنا 
و  ال�رساعات  اآمة  النف�س  ت�سبح  و 
�سعوريا.  ل  ال�سهوات  و  الرغبات 
و  اجلن�سية  احلياة  الفرد  يكت�سف 
معامل الرغبة و ال�سهوة ويكون بحاجة 
لإقامة عالقات و الرتباط لكن خارج 
نطاق الزواج , كاإقامة عالقات عابرة 
و موؤقتة و يتبنى العالقات داخل نطاق 

ا من الزواج والرتباط  العزوبة عو�سً
فاملجتمع  ر�سمية,  ب�سفة  بال�رسيك 
الجتماعية  القيود  من  العديد  ي�سع 
اإطار  يف  الأ�سخا�س  يعي�س  بحيث   ,
يراهم  اأن  املجتمع  ل  يف�سِّ حمدد, 
من  الكثري  دفع  ما  وهو  خالله,  من 
القيود  الهروب من هذه  اإىل  ال�سباب 
خا�سة  العزوبة,  حياة  وتف�سيل 
التحرر  موجة  مع  تتنا�سب  واأنها 
التي اكت�سفها الفرد يف نف�سه , فهي 
تعطيه فر�سة انفتاحه على املجتمع 
بعالقات متعددة مع الأهل والأقارب 
واجلريان, على عك�س املتزوج الذي 
عادة ما يفقد معظم هذه ال�سالحيات  
وي�سبح حم�سوًرا يف دائرة العالقات 

الأ�رسية املحدودة.
التبا�س

و  خمتلطة  مرحلة  كانت  هذه 
فيها  يكون  الفرد  حياة  من  معقدة 
يكره  و  ال�ستقاللية  و  للحرية  عبدا 
تكرث  وهنا  الجتماعية  القيود  فيها 

اخلالفات و ال�رساعات و كلما كربت 
كربنا .

انتهت الطفولة انتهت املراهقة نحن 
القيود  نكره  كنا  البلوغ  مرحلة  يف 
ملن  بحاجة  لها  بحاجة  اأ�سبحنا 
معنا  يتقا�سم  ملن  الدرب  ي�ساركنا 
عناء احلياة و اأمورها بحلوها و مرها 
 1=1+1 احلياة  معادلة  اأ�سبحت  هنا 
كانت  مهما  قوته  كانت  مهما  الفرد 
مكانته الجتماعية يبقى بحاجة ملن 
واحدة  اأحالمهم   تكون  كي  يوؤن�سه 
م�ساريعهم واحدة اأحزانهم و اآلمهم 
واحدة , ل ي�ستهني اأحد باحتياجات  
و ر�سا و �سعادة الآخر هذا اللتزام 
ال�ستقرار  يجلب  الذي  هو  الثابت 
للعالقة  و هذا ما يجعل الفرد يخطو 

خطوة الرتباط و الزواج . 

التوافق

الرتباط  قبل  فيه  نفكر  �سيء   اأول 
اأبرز  من  هو  و  التوافق  معيار  هو 
موؤ�رسات ال�سحة النف�سية يف الأ�رسة 
و يعني قدرة الزوجني على التكيف مع 
احلياة الزوجية و اأهم مبداأين لتحقيق 
التوازن بني الزوجني هما ال�رسعية و 
نية ال�ستمرار يف العالقة فال�رسعية 
اأو قانون و�سعي  تكون بت�رسيع ديني 
اأما النية فتبداأ بالإ�سهار لهذا الزواج 
على اأنه ن�سق اجتماعي لعالقة دائمة 
اجلن�سية  احلاجات  لإ�سباع  بينهما 

بينهما بطريقة م�رسوعة .
هنا يتم المتثال للمعايري الجتماعية 

التي تعترب و�سيلة املجتمع يف تنظيم 
امل�سائل اجلن�سية 

ي�سمل  ل  الجتماعي  التنا�سق  و 
امل�ستوى  و  النف�سي  التكافل  فقط 
العادات  اأي�سا  ي�سمل  بل  الت�سابه  و 
كان  فكلما  الأعراف  و  التقاليد  و 
الزوجني متقاربني من جمتمع واحد 
م�ستوى  زاد  كلما  واحدة  ثقافة  و 
التفاهم بينهما,  فهذه الأخرية تلعب 
التفكري  و  الت�سال  يف  هاما  دورا 

األتقاربي 
ففي اجلزائر توجد ثقافات متنوعة و 
خمتلفة و لكل مدينة اأو واحة م�ساحة 
القبائل  منطقة  معينة:   ثقافية 
�سواحيها  و  العا�سمة  الأورا�س  
الهقار   , مزاب  اأهل  العليا  اله�ساب 
و  الوهراين......  القطاع  ال�ساورة   ,
لكل منطقة خ�سائ�سها الثقافية فهل 
ثقافتني  من  اثنني  تزوج  لو  ترى  يا 
خمتلفتني فما مدى توافق و ان�سجام 

العالقة الزوجية بينهما؟؟؟؟  
اأمثلة

�سنتوقف عند حكاية �سامية 
البويرة  ولية  من  قبائلية 
ب�سار حتكي  لولية  تزوجت 
�سادفتها  التي  ال�سعوبات 
يف زواجها و �سعوبة تكيفها 
تقول  اجلديدة  البيئة  مع 
طريقة  خمتلف  املناخ 
العادات  خمتلفة  الكالم 
خمتلفة  التقاليد  و  خمتلفة 
الطبخ و املاأكولت اليومية 
و  النظر  وجهات  خمتلفة 
طريقة فهم الأمور و ا�ستيعابها اأي�سا 
على  لكنها جمربة   ......... خمتلفة 
لزوجها  فحبها  التكيف  و  التحمل 
يعترب الذخرية الوحيدة لإمتام حربها 

النف�سية .
لكن  اجلزائر  ترابنا  من  مثال  هذا 
رمبا  اأو  ؟  �سيني  الزوج  كان  لو  ماذا 
تركي اأو م�رسي اأو كوري ؟؟؟؟ اأو من 
هذا  نعم  اآخر  بلد  و  اأخرى  جن�سية 
يحدث كثريا  تزامنا مع تف�سي ظاهرة 
العوملة  ظل  يف  بالأجانب  الزواج 
اجلزائرية  فاملحاكم  النرتنت,   و 
لتثبيت  الق�سايا  األف  ت�سهد  اليوم 
الزواج املختلط الذي يكِيفه القانون 
العريف  الزواج  اإطار  يف  اجلزائري 
املدنية  احلالة  يف  ي�سجل  ل  كونه 
املرتجمني يف  مكاتب  ت�ستقبل  فيما 
�سهريا  اجلزائريني  مئات  اجلزائر 
تتعلق  وثائق  ترجمة  يطلبون  الذي 
بتثبيت الزواج املختلط يف املحاكم 
الن�سبة  بلغت   , بالأجانب  اجلزائرية 

حوايل 50 باملائة .

زواج خمتلط

زواج  حالت  على  تعودنا  لقد 
اأجنبني  و  اأجنبيات  من  اجلزائريني 
بينها  من  خمتلفة  عوامل  نتيجة 
الدرا�سة  و  العمل  لأغرا�س  الهجرة 
على  للجزائريات  الرهيب  الإقبال  و 
الوقوف  ت�ستحق  ظاهرة  الأجانب  

عندها .
و  الق�سوة  تدفع  كثرية  اأحيان  يف 

اختيار  اىل  باملهاجرين  الوحدة 
�رسيك من جن�سية خمتلفة ي�ساعدهم 
و  لالأهل  حنينهم  على  التغلب  على 
التاأقلم  على  ي�ساعدهم  كما   , البلد 
اختاروه  الذي  اجلديد  املجتمع  مع 
يف  ال�ستقرار  هل  لكن  لال�ستقرار,  
البلد يليه بال�رسورة ا�ستقرار العالقة 
 1=1+1 املعادلة  حتقق  و  الزوجية 

؟؟؟؟ هنا ال�سوؤال يطرح نف�سه .
و  العالقات  هذه  مثل  فنجاح    
ب�سبب  موؤكدا  يكون  ل  ا�ستمرارها 
الثقافية  اخللفية  ال�سديد يف  التباين 
كان  لو  حتى  الأمور  اإىل  النظرة  و 
الزوجان يدينان بنف�س الدين و هذا 
الزيجات  من  الكثري  مع  حدث  ما 
كلها  لي�س  و  اجلزائر  يف  املختلطة 
و  اليوتيوب  ق�سية  عند  �سنتوقف   ,
اجلزائريات اليوتوبورز اللواتي قررنا 
و  امل�ساهدين  مع  حياتهن  م�ساركة 
كثري  باأجنبي  الزواج  من  جتربتهن 
النوع  هذا  اعتربوا  امل�ساهدين  من 
للزواج  حمر�سة  الفيديوهات  من 
رحبوا  غريهم  لكن  و  املختلط 

بالفكرة و دعموها اأي�سا .
احللم ال�سيني

و  ب�سيني  تزوجت  جزائرية  كمثال 
من  فهمناه  ومما  ولدين  منه  اأجنبت 
م�ستقرة  حياة  تعي�س  اأنها  حكايتها 
الختالف  رغم  ال�سيني  زوجها  مع 
لكليهما  احلياة  لنمط  جدا  الكبري 
ما  , فكل  بتغيري جذري  قامت  فهي 
جمربة  كانت  تعلمته  و  عليه  كربت 
بالقبول  لتحظى  جانبا  و�سعه  على 
يف املجتمع ال�سيني الذي يعترب من 

اأغرب املجتمعات و اأعقدها .
�سنوات   04 بعد  هذا  ليومنا   : تقول 
زواج مل اأتعود ل على الأكل ال�سيني 
ل  و  ال�سينية  املنا�سبات  على  ول 
ل  العبارة  ب�رسيح  الطبيعية  على 
العالقة  عن  اأما  عليه   تعودت  �سيء 
جدا  مملة  زوجي  مع  احلميمية 

ي�سودها نوع من الركود .
اأنا �سخ�سيا اأت�ساءل عن ما 
اإذا كانت ت�ستطيع اأن ت�سعر 
متزوجة  هي  و  باأنوثتها 
اإ�سعار  لأن  �سيني  برجل 
ل  مهمة  باأنوثتها  الأنثى 
الرجال  جميع  يجيدها 
فاأحيانا املعاملة احل�سنة و 
اخلا�سة و احلب و الرعاية 
فمن  بالغر�س  تفي  ل 
تُ�رسع  التي  الأ�سا�سيات 
املراأة بالأنوثة , الكلمات و 
ما  غالبا  فامل�ساعر  اللغة  
تفقد قيمتها و م�سداقيتها 

حني ترُتجم .

ت�ساوؤلت

توؤيد  من  وجود  عدم  يعني  ل  هذا 
الأخت  مثل  الأجانب  زواج  ب�سدة 
م�سلم  تركي  برجل  املتزوجة  ليندا 
يف  مت�سابهون  النا�س  باأن  تقول  اأين 
اختالف  رغم  الإن�سانية  الطبيعة 
العادات و اأ�سلوب احلياة اإل اأن هذا 

الوقت  مع  يزول  اأن  ممكن  الأمر 
الأ�سا�س  على  مبنية  عالقتنا  لن 
بامل�ساواة بيننا كزوجني و انا فخورة 
مليء  زمن  يف  الثقافتني  بتقريب 

بالعن�رسية و الت�سدد .
نوع  تتبعه  الأجانب  من  فالزواج 
هذا  و  الهواج�س  و  املخاوف  من 
فمثال  امل�ساعر  و  احلب  عن  بعيدا 
هل  اأكرثها  ما  و  الطالق  حالت  يف 
رحلة  يف  هم  و  الأولد  �سيت�ستت 
البلدين  بني  الإياب  و  الذهاب 
مع  الوقت  من  بالقليل  لو  و  للظفر 
اأو     ) الأم  و  الأب   ( الطرفني  كال 
هي  وهذه  اأحدهما  من  �سيحرمون 
احلالة ال�سائعة , فغالبا ما يحرمهن 
ال�سيء  نف�س  و  اأبنائهن  من  الطليق 

بالن�سبة للرجل املتزوج باأجنبية .

جتارب

املوت  من  املراأة  تخاف  اأحيانا  و 
مع  غريب  بلد  يف  اأولدها  ترك  و 
اأولدها  كان  اإن  و  حتى  غريب  والد 
فما  غريبا  تعتربه  فهي  �سلبه  من 
م�سريهم ؟ و هل �سيتزوج مرة اأخرى 
رمبا بامراأة من جن�سيته و املعروف 
تبني  و  احلياة  حب  الأجنبيات  عن 
�سعار نف�سي نف�سي فمن امل�ستحيل 
لي�س  بولد  تعتني  اأن  ذلك  حدث  لو 

منها و تكون نعم الأم له. 
و  العوامل  هذه  كل  اأخرى  مرة 
يف  الرغبة  دون  تلوح  املخاوف 

الإجناب اأ�سال يف مثل هذه الزيجات 
و ت�سل لطريق م�سدود.

حملي  اأو  اأجنبي  كان  �سواء  الزواج 
فهو قائم على التفاق بني الطرفني 
م�سطلح  لدى  الوقوف  من  لبد  و 
فعندما  للزواج  مهم  جد  فهو  الدين 
خمتلفني  دينني  من  الطرفني  يكون 
الاإن�سجام خ�سو�سا  ذالك  عن  ينتج 

يكون  ما  غالبا  فهو  الزوج  جهة  من 
امل�سيطر و املوؤثر, هنا يجب التفكري 
من  امل�سلمة  فزواج  الدين  جيدا يف 

غري امل�سلم ل يجوز �رسعا.  
املختلط  الزواج  اأن  يرى  من  اليوم 
اأتى نتيجة لت�ساوؤل فر�س الزواج يف 
التعرف  اأي�سا  و  املجتمع اجلزائري 
على �رسيك من جن�سية خمتلفة �سار 
اجلزائريني  و  للجزائريات  متاحا 
النفتاح  و  العمل  ظروف  ب�سبب 
لكن هذا ل مينع رف�س  القت�سادي 
لهذا  اجلزائريات  العائالت  اأغلبية  
النوع من الزيجات و التحفظ عليها 

 .
اأبعاد قانونية

حتدثنا كثريا عن الأبعاد الجتماعية 
للظاهرة و الآن �سنتحدث عن الأبعاد 
العدل  وزارة  قررت  اأين  القانونية  
من  اجلزائريات  زواج  عقود  تنظيم 
م�ستوى  على  تتم  التي  الأجانب 
من  اجلزائر  يف  الأجنبية  ال�سفارات 
لت�سجيلها  على  الق�ساة  دعوة  خالل 
عريف  زواج  اإثبات  دعاوي  اأنها  على 
كما اأمرتهم بالتاأكد على مدى توفر 
اأركان الزواج وفقا للقانون اجلزائري 
املربمة  الزواج  عقود  اأن  اأكدت  و 
الأجنبية  ال�سفارات  م�ستوى  على 
باجلزائر هي لي�ست �سندات تنفيذية 
اجلزائري  القانون  مبفهوم  اأجنبية 
اأمام  الزواج  عقود  اإبرام  يلزم  الذي 
املدنية  احلالة  �سابط 
فاإنها  عليه  املوثق  اأو 
�سحيحة  غري  عقود  تعترب 
و�سع  نف�سه  للقانون  وفقا 
جدا   م�سددة  اإجراءات 
مما  تعجيزية  البع�س  راآها 
اجلزائريني  اأغلب  جعل 
يتجهون اإىل تون�س ال�سقيقة 

لإمتام عقود الزواج فيها .

موقف
الزواج  �سد  �سخ�سيا  اأنا 
م�سمونا  و  فكرة  املختلط 
فما اأراه اأنا يف الزواج على 
ميكن  ل  روحي  توافق  اأنه 
اأن يُج�سد مع اأجنبي فالإن�سان وليد 
بيئته و ل بد من وجود ان�سجام بني 
فيه  تتوحد  زواج  ل�سمان  البيئتني 
الزواج  و  الطموحات  و  الأهداف 
نهايته  تكون  ما  غالبا  بالأجانب 
الإجناب  بعد  خ�سو�سا  الطالق 
اتخاذ  قبل  التفكري جيدا  فالبد من 

هذا النوع من القرارات امل�سريية.

الزواج املختلط

ال�سيا�سةواحلببنيال�سامتالراأي
كنا �سغارا متنينا اأن نكرب, متنينا العبور لعمر الن�سج , كنا متعط�سني للم�سوؤولية و عامل 

الكبار , كل يوم نراقب ب�سغف التغريات اجل�سمية و البيولوجية التي تطراأ على اأج�سامنا 
و كاأننا نبحث عن الو�سفة ال�سحرية التي تربز فينا معامل البلوغ , مل نر�س اأن ُيرفع عنا 

القلم. كنا اندفاعيني للأمور نح�سر اأنفنا يف كل املوا�سيع نكره تلقي امل�ساعدة من اأحد 
حتى من الأم نف�سها نحب عمل كل الأ�سياء بتلقاء اأنف�سنا , كنا �سد الطبيعة و �سد اجلملة 

ال�سرطية ال�سغري حتى يكرب .

' '   جزائرية تزوجت ب�سيني و 
اأجنبت منه ولدين ومما فهمناه من 

حكايتها اأنها تعي�س حياة م�ستقرة مع 
زوجها ال�سيني رغم الختلف الكبري 
جدا لنمط احلياة لكليهما فهي قامت 

بتغيري جذري  ' '

' '   اأحيانا تخاف املراأة من املوت 
و ترك اأولدها يف بلد غريب مع والد 

غريبا حتى و اإن كان اأولدها من �سلبه 
فهي تعتربه غريب فما م�سريهم ؟ و 

هل �سيتزوج مرة اأخرى رمبا بامراأة من 
جن�سيته و املعروف عن الأجنبيات حب 
احلياة و تبني �سعار نف�سي نف�سي فمن 

امل�ستحيل لو حدث ذلك اأن تعتني بولد 
لي�س منها و تكون نعم الأم له' '  
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بقلم:جمال ن�صراهلل

ال زلت اأتذكر �صخ�صيا تلك املهانة 
االأديب  لها  تعر�ض  التي  ال�رش�صة 
ر�صيد بوجدرة يف دياره ومع  خالنه 
م�صاءلته  متت  جلدته،اأينما  وبني 
االإعالميني  من  فريق  طرف  من 
عن  خمتلفني  يكونوا  مل  الذين 
يعرثون  يوم  البولي�صيني  املحققني 
على امل�صتبه رقم واحد بني اأيديهم 
من  �صورة  فهي  �صئت   اإن  قل  ،اأو 
اأوروبا  يف  التفتي�ض  حماكم  �صور 
والهمجية.... الظالم  ع�صور  اأيام 
مرتبكا  بوجدرة  يومها  بدا  لقد 
حبل  نحو  ي�صاق  واأنه  ومفزوعا 
تكن  اأ�صئلة...مل  جراء  امل�صنقة  
بدا اأن ت�صدر من طرف جزائريني 
ال�صوداء  الع�رشية  اأيام  اإال  اأحرار 
كانت  التي  الدموية  واجلماعات 
متار�ض الربوبية والعياذ باهلل با�صم 

الدين واالإ�صالم احلنيف بعينه؟ا 
تذكرت هذا حتى واأنا اأختلف كلية 
امل�صائل  من  كثري  بوجدرة يف  مع 
وايديلوجية  اعتقاداته  يف  خا�صة 
فيها  جاء  وما  اأعماله  حتملها 
مقولته  بل  وجمون؟ا  عبثية  من 
وكاأنها  بها  يفتخر  التي  ال�صهرية 
اأول  باأنني  قال  )يوم  عظيم  اإجناز 
اإىل  اجلن�ض  اأدخل  عربي  روائي 

الرواية( .ولكن رغم ذلك تعاطفت 
معه...وقلت ال واألف ال؟ا   ال ميكن 
اأو  هكذا  االإبل  تورد  اأن  يقال  كما 
اآخر  وجه   �صعد...اإنها  يا  ت�صاق 
من وجوه االإرهاب املعنوي)ولي�ض 
هو االإرهاب الذي كان موجودا يف 
اجلبال( ...فاأهم �صيء تعلمناه  من 
لغة  هو  األي�ض  احلنيف  اإ�صالمنا 
احلديث  اأثناء  واللباقة  الت�صامح 
باأن  نحفظ  اأن  فائدة  ما  ....واإال 
.....ـ  باالأ�صا�ض  معاملة   الدين 
روح  هو  احلقيقي  االإ�صالم  واأن 
الت�صامح والتعاي�ض مع االآخر حتى 
وهو على ديانة اأخرى.ونحن جند 

حرية  ترتك  كثرية  بينات  اآيات 
اخليار لالإن�صان كي ال يفر�ض على 
ويّل  دينكم  لكم  ديانته)  كان  اأي 
فليوؤمن  منكم  �صاء  من  ديني.... 

ومن �صاء منكم فليكفر...الخ(
االإ�صالم يف مقا�صده العليا مل يكن 
يف يوم من االأيام اأداة تفر�ض على 
اآخر...  دون  دينا  اإتباع  االإن�صان 
املقيتة  الع�صبية  على  ُم�صجعا  اأو 
وهداية....ـ  دعوة  ر�صالة  كان  بل 
ـ  ترهيبا  يكن  ومل  ترغيبا  كان 
....  االإ�صالم هو من�صاأ االإن�صانية 
وحمطاته وم�صاراته ال�صمحاء ....
الدهماء  بع�ض  يفهمه  كما  ولي�ض 

ومازالوا  �صوهوا  الذين  املعقدين 
وتفا�صريه.... و�رشوحاته  اأحكامه 
اأن  املنرب  هذا  من  ندعو  اإننا 
وتتعامل  كثريا  النا�ض  تّتبني 
دون  الدقيقة  اجلزئيات  كل  مع 
تبدو  م�صائل  يف  تهور  اأو  ت�رشع 
وم�صلمات... اعتقادات  لهم 
كذلك... لي�صت  االأ�صل  يف  لكنها 
ال�صيقة  العقول  يف  لق�صور  نظرا 
من  الكثري  وا�صتيعاب  فهم  وعدم 

امل�صائل؟ا
االإ�صالمي  العامل  ي�صهده  ما  اليوم 
على  دليل  وانتكا�صات  تردي  من 
ن�صبوا  الذين  اأولئك  يفعله  ما 
باالإ�صالم  وروادا  قادة  اأنف�صهم 
باأنهم ين�رشونه ولو  وهم يف ظنهم 
واملناغ�صة...لذلك  ال�صيف  بلغة 
م�صطلح  هي  االإ�صالم  ففوبيا 
اأوجدته ت�رشفاتهم لي�ض اإال، الأنها 
اأثر وا�صح و�رشيح   لها  مل مل يكن 

يف الن�صو�ض 
الذين  هم  واالأحكام)االأ�صخا�ض 
جلبوا هذا الرهاب واأ�صقوه ب�صفة 
جبينه(...فر�صيد  على  ر�صمية 
م�صاره  طول  يتعر�ض  مل  بوجدرة 
وغربته يف بالد الغرب وهو الذي 
اأجرى اأزيد من �صبعني مقابلة .مل 

يتعر�ض  
اإىل ما تعر�ض اإليه يف بلده االأ�صلي 

ذهنيات  اإىل  اأ�رشنا  كما  ب�صبب 
واجلهل  بالعنف  مركبة  زالت  ال 
التي  .وهي  القبلية  والع�صبية 
واالأ�صواأ  اللفظي  العنف  راأ�صمالها 
عنف  اإىل  ذلك  يتحول  حينما 

�صلوكي؟ا
م�صامني  على  البع�ض  تهجم  لو 
الفنية  وقيمتها  بوجدرة  اأدب 
وعقبنا  معهم  اتفقنا  .لرمبا 
با�صم  ذلك  يتم  اأن  عليه...لكن 
معنويا  القاتلة  الدينية  املركزية 
ما  فهذا  اإن�صانيا  وحتى  وح�صاريا 
التاريخ  ولنا يف  اأي عاقل  يقبله  ال 
وحوادث.خا�صة  ماآثر  االإ�صالمي 
اأدراكم  وما  نف�صه  اخللق  �صيد  مع 
اأتباعه  يليه  ثم  اخللق  �صيد  ما 
االأمراء  الكرام.وبع�ض  وال�صحابة 
ال�صماحة  يف  خ�صال  والوزراء.من 
احلوار............ اإىل  والدعوة 
تنبت  فئات  علينا  تطلع  اليوم 
كالفطر تدعي باأنها تفهم وحدها 
الدين واأنها على نهج ال�صلف .واأن 
غلط  ومعاي�ض  موجود  هو  ما  كل 
يحملون  من  هم  .فقط  الغلط  يف 
اأرادوا  اأنهم  .اأي  احلقيقة  م�صعل 
اإجتهد  التي  االإجنازات  كل  حمو 
العقول  واأفذاذ  علماء  ب�صاأنها 
ال  وما  حقا(  اخلطاأ  عني  .)هذا 
يتفق مع املنطق واملو�صوعية...

هذه االأخرية التي تتوافق وتتطابق 
مع العقل ولي�ض اخلرافة وال�صعوذة 
وبع�ض الطرائق ال�صوفية املبتذلة 
�صياق  خارج  هي  التي  والهرطقة 
باأن  الت�صليم  مع  والزمن.  التاريخ 
احلقب  كافة  يف  موجود  التطرف 

والع�صور ويف جميع الديانات.
اأن  مببداأ  التقّيد  وجب  لذلك 
وكرما  اإن�صانا  �صيظل  االإن�صان 
معززا مهما اختلف معنا يف الفكر 
الديانة.. وحتى  واالإيديلوجية 
مع  اختلف  حينما  الكرمي  ر�صولنا 

يهود بني قري�صة وبني الن�صري
اأو  مبقاتلتهم  خطابا  ي�صدر  مل 
اإبادتهم بل اأجالهم خارج املدينة 
ومكرهم.وعدم  خبثهم  تظري 
مع  هذا  ـ   . العهد  على  بقائهم 
الر�صل واالأنبياءـ فما بالنا ب�صخ�ض 
عادي اليوم جتده يدعو اإىل �صفك 

دماء فالن وفلتان.
احلوار  باأن  نقول  اأن  وجب  اأخريا 
درجة  كانت  مهما  راأ�صمالنا  هو 
دوما  .وراأ�صمالنا  االآخر  الطرف 
والتعاي�ض.. ال�صرب  على  الدعوة 
مقاطعة  االأمور  نهاية  يف  وتاأتي 
جترب  اإن  ذاك  اأو  الطرف  هذا 
اأو  ترهيبه  ولي�ض  وا�صتع�صى 

الدعوة اإىل قتله ؟ا
�صاعر و�صحفي جزائري

ثقايف

خل�صر بن يو�صف

 – امل�صابقة  حتكيم  جلنة  وقّيمت 
نّظمت من طرف االحتاد الوطني 
اجلزائريني  ال�صعبيني  لل�صعراء 
ودار الثقافة حممد بلخري بالبي�ض 
كبار  �صعراء   5 من  املوؤلفة    -
ودكاترة   الوطني  امل�صتوى  على 
للق�صائد  املتاأنية  القراءة  وبعد   ،
وتقييمها  ومناق�صتها   ، امل�صاركة 
الو�صائل  جميع  با�صتعمال 
اأ�صماء   ، املتاحة  التكنولوجية 
بناًء على قيمة  باجلائزة  الفائزين 
وتاأثريه  واإن�صانيته  االأدبي  الن�ض 
الرتتيب  جاء  وقد   ، املتلقي  على 
على النحوي التايل : املرتبة االأوىل 
عطوي  ال�صاعرين  بني  منا�صفة   :
بومو�ض-  وميلود  القادر  عبد 
العيد  ال�صاعر   : الثالثـــة   املرتبة 
 : الرابعــة   املرتبة   -  . دبو�صي 
املرتبة   - تواتي  جمال  ال�صاعر 
اخلام�صة  : ال�صاعر اأحمد ب�صريي 
للفائزين  اجلوائز  ت�صلّم  اأن  ، على 
يف وقت الحق �صتحدده املوؤ�ص�صة 

 ، للم�صابقة  املنظمة  الثقافية 
و�صيكون بح�صور ر�صمي يف والية 

البليدة . 
من  االأ�صا�صي  الهدف  وكان 
الثقايف  احلدث  هذا  اإقامة 
الدور  تثمني   ، الهام  االفرتا�صي 
ال�صعراء  من  للمبدعني  الريادي 
الثقافة  وتعزيز   ، واملثقفني  
والتعّرف  اأنواعها  اختالف  على 
على  جدد  و�صعراء  كتاب  على 
امل�صتوى املحلي والوطني ، ومن 
واحل�صاري  الثقايف  التبادل  اأجل 
االإن�صاين بني ال�صعوب ،  باالإ�صافة 
وما  الفّعال  املثقف  دور  اإىل 
ن�رش  بالغة يف  اأهمية  من  يكت�صيه 
وم�صاهمته   ، الهادفة  الر�صالة 
يتوجب  مبا  واالأوبئة  االأزمات  يف 
الثقايف  واجبة  عليه  ويفر�صه 
ق�صايا  مع  ومتفاعال  فاعال 

جمتمعه . 
دبو�صي  العيد  ال�صاعر  فوز  ويعترب 
حل�صور  تكري�صا  امل�صابقة  يف 
االأ�صماء االأدبية احلجيلية يف هذه 
�صار  حيث   ، الوطنية  امل�صابقة 

هذه  قيمة  يك�صف  �صنويا  تقليدا 
املدينة ثقافيا واإبداعيا، فقد فاز 
الفّذ  ال�صاعر  وزميله  هو  �صابقا  
زيان دو�صن يف عديد امل�صابقات 
وحتى  والوطنية  الوالئية  املحلية 

خارج اجلزائر . 
من  دبو�صي  العيد  ال�صاعر  ويعترب 

ر�صموا  الذين  احلجيليني  ال�صعراء 
من خالل جتربتهم االأوىل حلظات 
�صعرية جميلة ، ويحاول من خالل 
روؤيته اخلا�صة  اأن يقف على  ذلك 
يف كتابة ال�صعر ال�صعبي ، وقد ن�رش 
يف  �صواء  له  �صعرية  ن�صو�ض  عدة 
جمالت اإلكرتونية اأو جرائد يومية 

االأفذاذ  ال�صعراء  من  يعترب  كما   ،
الثقايف  الفعل  ميار�صون  الذين 
بفاعلية  املختلفة  والن�صاطات 
باإ�صدار  موؤخرا  ترجمها  كبرية 

جديد مو�صوم بـ " اآهات " .
ال�صاعر  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
العيد دبو�صي بو�صفه قامة �صعرية 

ال�صعري  �صعبية عالية يف امل�صهد 
الغنية  بتجربته   ، اجلزائري 
احلجل  عني  ا�صم  رفع  واملميزة 
خا�صة وامل�صيلة عامة ، عاليا يف 
�صماء االإبداع والتمّيز ، لكنه يعاين 
من  املمنهج  واالإق�صاء  التهمي�ض 
املحلية  املعنية  اجلهات  طرف 
العمل  عن  عاطل  فهو   ، والوالئية 
مدخول  اأّي  له  لي�ض  اأ�رشة  ورب 
اأن  انتظار  يف   ، عائلته  به  يعيل 
الثقافية  دعما من اجلهات  يتلّقى 
وعزل  اإق�صاء  تعّمدت  التي 
ال�صاعر وتهمي�صه الأ�صباب جمهولة 
ال�صاحة  على  ا�صمه  وجود  رغم 
�صنة  ثالثون   ، واالأدبية  ال�صعرية 
نكرة  بقي  ا�صمه  اأّن  اإاّل  فيها  كتب 
بالن�صبة للمعنيني ، يعاين التهمي�ض 
فاإىل   ، االهتمام  وعدم  واالق�صاء 
مع  العيد  حكاية  ت�صتمر  متى 
حلمه  يتحقق   وهل   ، التهمي�ض 
يوما  باحل�صول على من�صب عمل 
دائم مبدر�صة مقر �صكناه احلجرة 
ال�صفراء ، التي ق�صى فيها 11�صنة 

كعامل بال�صبكة اجتماعية .

افتّك املرتبة الثالثة يف امل�صابقة الوطنية لل�صعراء ال�صعبّيني 

العيد دّبو�شي قامة �شعرية وجتربة غنية 
افتّك ال�صاعر ال�صعبي  الكبري العيد دبو�صي ، ابن مدينة عني احلجل ولية امل�صيلة  ،املرتبة الثالثة  جلائزة "الكورونا" الوطنية 

عن ق�صيدته " �صبح " لل�صعر ال�صعبي  بن�صختها 2020 يف ظّل الأزمة ال�صحية التي ي�صهدها العامل  ، وقد تقّدم للم�صابقة التي اأقيمت 
ا من ال�صعر امللحون -  ال�صعبي - على م�صتوى الوطن .  ا اأدبًيّ عن طريق التحا�صر املرئي عن بعد  40 عمًل ون�صًّ

موقف

لي�س دفاعا عن بوجدرة ولكن تعاطفا معه؟
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نعيمة فرحي املكلفة  رفعت املحامية 
وفاق  لنادي  العام  املدير  عن  بالدفاع 
خلف  املتواجد  حلفاية  فهد  �سطيف 
ترتيب  بتهمة  احلرا�ش  �سجن  اأ�سوار 
الت�سجيل  ت�رسيب  اإثر  على  املقابالت 
ن�سيم  املناجري  رفقة  له  ال�سوتي 
�سعداوي طلب ا�ستعجايل على م�ستوى 
املوؤ�س�سة العقابية ل�سجن احلرا�ش من 
اجل تدخل مديرها لتحويل موكلها اإىل 
الداخلية  الأمرا�ش  يف  خمت�ش  طبيب 
والع�سبية من اأجل الك�سف عنه يف ظل 
تدهور حالته ال�سحية ب�سكل خطري وهو 
اإىل  ويحتاج  ع�سال  مر�ش  يعاين  الذي 
العناية الطبية، وح�سب م�سادر لها �سلة 
املعلقة  العام  املدير  فاإن  باملو�سوع، 

مهامه يف الوفاق اإىل غاية ف�سل العدالة 
يف ق�سية الت�سجيل ال�سوتي يتواجد يف 
الذي فقد  حالة �سحية متدهورة وهو 
اأ�سبوعني  ظرف  يف  الوزن  من  الكثري 
ويعاين كثريا من الناحية ال�سحية التي 

اأ�سحت تهدد حياته وت�سعها يف دائرة 
املحامني  فريق  ينتظر  حيث  اخلطر، 
حلفاية  ق�سية  على  للدفاع  املكلّف 
توفري  اأجل  من  طلبهم  اإىل  الن�سياع 
اإىل  مبوكلهم،  الالزمة  الطبية  العناية 
جانب تقدمهم بطلب الإفراج املوؤقت 

عنه ب�سبب و�سعه ال�سحي املتدهور.

باإعادة النظر يف تركيبة 
اجلمعية العامة للنادي الهاوي

يف مو�سوع منف�سل، جرى اجتماع بني 
نادي  لت�سيري  املوؤقتة  اللجنة  اع�ساء 
جابر  رئي�سها  بقيادة  �سطيف  وفاق 
الكيفية  درا�سة  بخ�سو�ش  زغال�ش 
ويف  الهاوي،  النادي  بها  يديرون  التي 

تتعلق  بتو�سية  ال�سدد مت اخلروج  هذا 
اجلمعية  تركيبة  يف  النظر  باإعادة 
العامة للنادي الهاوي من الت�ساور رفقة 
ل�سطيف  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
اأين  بها،  املعمول  القوانني  وف  وذلك 
ال�سحي،  رفع احلجر  بعد  الأمر  �سيتم 
اإىل  الجتماع  خل�ش  ذلك  جانب  اإىل 
منا�سدة  اأجل  من  الفوري  التحرك 
التدخل  اجل  من  العمومية  ال�سلطات 
للتكفل  عمومية  �رسكة  الفريق  ومنح 
�سبق  الذي  املطلب  وهو  ب�سوؤونه 
ال�رسكة  اأع�ساء  اجتماع  به  خرج  ان 
الريا�سية بح�سور امل�ساهمني واأع�ساء 

جمل�ش الإدارة.
عي�شة ق.

التفاق  نادي  اإدارة  ان�ساعت 
ال�سعودي اإىل مطالب احلار�ش الدويل 
مبوحلي  وهاب  راي�ش  اجلزائري 
الذي رف�ش مقرتح الإدارة بخ�سو�ش 
ن�سبة  اإىل  ال�سهرية  الأجرة  تخفي�ش 
50% ب�سبب الأزمة املالية التي خلفها 
توقف املناف�سة الكروية ب�سبب تف�سي 
ال�سدد ك�سفت  وباء كورونا، ويف هذا 
العالقة  اأن  �سعودية  اإعالم  و�سائل 
التفاق  ناديه  وم�سريي  مبوحلي  بني 
التوتر  ي�سودها  كان  بعدما  حت�سنت 

و�ساءت ب�سبب القرار املتعلق بتقلي�ش 
عرين  حامي  رف�سها  التي  الرواتب 
الت�سكيلة الوطنية، حيث اأقدم الفريق 
على ت�سديد اأجرتني �سهريتني لالعب 
العودة  اأجل  من  منتظرا  يبقى  والذي 
اإىل  �سافر  كان  بعدما  ال�سعودية  اإىل 
عائلته  اأفراد  بني  يتواجد  اأين  فرن�سا 
ب�سبب توقف التدريبات واملناف�سة يف 

وقت �سابق.
عودة  على  التفاق  اإدارة  واتفقت 
الأيام  خالل  ال�سعودية  غلى  مبوحلي 

التدريبات  اأجل ا�ستئناف  املقبلة من 
اأعلن  بعدما  جمددا،  زمالئه  رفقة 
عودة  القدم  لكرة  ال�سعودي  الحتاد 
من  تبقى  ما  وا�ستكمال  املناف�سة 
من  ابتداء  احلايل  الكروي  املو�سم 
اإىل  ت�سعى  حيث  الداخل،  اأوت  �سهر 
ايجاد خمطط جوي ي�سمح لها باإعادة 
الت�سكيلة  اإىل  لفريقها  الأول  احلار�ش 
اللعب  اإىل  للعودة  التح�سري  اأجل  من 

جمددا.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

رفقاء  ي�ستفيد  ال�سياق،  ذات  ويف 
جميع  من  حمودة  بن  بالل  الالعب 
واملرافق  العليا  املدر�سة  من�ساآت 
�سوف تكون حتت ت�رسفهم واملتمثلة 
تقوية  قاعة  امللعب،  الفندق،  يف 
التدليك  قاعة  امل�سبح،  الع�سالت، 
اأن  ينتظر  اأين  واملكاتب،  والعالج 

تقوم الإدارة اجلديدة لالحتاد بتحويل 
مدر�سة  نحو  العا�سمي  النادي  مقر 
حاليا  يتواجد  الذي  وهو  البنيان  عني 
حمادي  عمر  ملعب  م�ستوى  على 
منف�سل،  مو�سوع  يف  ببولوغني. 
يحي  عنرت  الريا�سي  املدير  يوا�سل 
ي�ستهدف  الذين  بالالعبني  ات�سالته 
بت�سكيلة  لاللتحاق  معهم  التعاقد 
اأبناء »�سو�سطارة« ابتداء من املركاتو 

ال�سدد  هذا  ويف  املقبل،  ال�سيفي 
امل�سوؤول  اأن  عليمة  م�سادر  ك�سفت 
على ال�ستقدامات مهتم بالتعاقد مع 
الالعب املغرتب اأحمد طوبة الذي ل 
امل�ستقدمني  ثاين  يكون  اأن  ي�ستبعد 
املغرتب  رفقة  التوقيع  بعد  لالحتاد 
حيث  اجلليل،  عبد  اأ�سامة  الآخر 
اخلط  تدعيم  اإىل  يحي  عنرت  ي�سعى 
البالغ 22  الالعب  اأن  باعتبار  اخللفي 

عاما والنا�سط رفقة لوفان البلجيكي 
والرواق  الدفاع  حمور  يف  ين�سط 
بنية  امتالكه  عنه  ومعروف  الأي�رس 

مرفولوجية قوية.

 تعيني بو�شي�شة مديرا للمالية 
واملحا�شبة وحديث عن بريكي 

�شكرتري الفريق

احتاد  اإدارة  توا�سل  اأخرى،  جهة  من 

من  الإدارية  الهيكلة  يف  العا�سمة 
اأ�سحاب  تعيني  على  الإقدام  خالل 
اإثر  على  وذلك  املنا�سب  يف  اخلربة 
مدير  بو�سي�سة  الدين  عز  تعيينها 
املالية واملحا�سبة اجلديد يف النادي 
اجلديدة،  مهامه  يف  �رسع  الذي  وهو 
وهو املتح�سل على �سهادات عليا يف 
و�سهادة  واملحا�سبة  العايل  الت�سيري 
التدقيق العايل والتخطيط، وهو الذي 

يف  املن�سب  نف�ش  �سغل  اأن  له  �سبق 
�رسكات كربى، اإىل جانب ذلك حتدثت 
ال�سابق  الالعب  تعيني  عن  م�سادر 
لالحتاد حممد بريكي �سكرتري للفريق 
والذي يكون اإن �سح اخلرب خليفة منري 
املدير  اأعلن  اأن  �سبق  الذي  دبي�سي 
العام عبد الغني هادي عن حتويله اإىل 
خدمات  عن  ال�ستغناء  مقابل  عطلة 

املكلف بالعالم طارق غول.

توا�شل اإدارة نادي احتاد العا�شمة خطواتها نحو الحرتاف الكروي وذلك من خالل اإمتامها اأول اأم�س عملية توقيع 
عقد الكراء مع املدر�شة العليا للفندقة والإطعام بعيني البنيان ملدة �شنتني، اأين جرت اول اأم�س مرا�شيم عملية 

توقيع العقد بح�شور م�شوؤويل النادي العا�شمي يتقجمهم رئي�س جمل�س الإدارة عا�شور جلول واملدير اعالم ل�شركة 
�شريبور املالك لأغلبية اأ�شهم الحتاد واملدير العام لالحتاد عبد الغني هادي بح�شور م�شوؤويل املدر�شة العليا 

للفندقة والإطعام

طوبة مر�شح لاللتحاق بالت�شكيلة باملركاتوال�شيفي

احتاد العا�ضمة ي�ضتفيد من مرافق 
املدر�ضة العليا للفندقة لعامني

م�سطفى  اجلزائري  احلار�ش  نفى 
بالإ�سابة  ربطته  التي  الأخبار  زغبة 
يتواجد  حيث  كورونا،  بفريو�ش 
اأعلنت  اأين  ال�سعودي،  ناديه  رفقة 
اأول  ال�سعودية  الإعالم  و�سائل 
ح�سني  الإعالمي  يتقدمها  ام�ش 
توؤكد  اأخبارا  القحطاين  الرزاق  عبد 
وفاق  لنادي  ال�سابق  احلار�ش  اإ�سابة 
عدد  رفقة  كورونا  بفريو�ش  �سطيف 
اأن  قبل  النادي،  يف  زمالئه  من  اآخر 
اأن  قال  حيث  للنفي،  املعني  يخرج 
كل ما قيل حول تعر�سه اإىل ال�سابة 

بفريو�ش كوفيد19 جمرد اإ�ساعات ل 
ويتواجد يف  ال�سحة،  لها من  اأ�سا�ش 
التي  والقائمة  ظروف �سحية جيدة، 
مت ن�رسها ت�سم عددا من زمالئه يف 
الأمر  وف�رس  �سحيحة،  غري  انالدي 
بتواجد زميل واحد من فريقه ظهرت 
بخ�سو�ش  ايجابية  التحاليل  نتائج 
بالفريو�ش،  الإ�سابة  اإىل  تعر�سه 
بينما يتواجد هو يف احلجر ال�سحي 
اأي  يتفادى  حتى  بقواعده  وملتزم 

عدوى انتقال للمر�ش.
عي�شة ق.

ال�رسكة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اأكد 
ملولودية  اأ�سهم  ذات  الريا�سية 

اأنه  اأملا�ش  النا�رس  عبد  اجلزائر 
م�سوار  بقية  يف  للبت  الوقت  حان 
البطولة، املتوقفة منت�سف مار�ش 
كورونا،  جائحة  تف�سي  ب�سبب 
ا�ستئناف  �سعوبة  اإىل  م�سريا 
»حان  اأملا�ش:  و�رسح  املناف�سة، 
املو�سم،  بقية  للرتكيز على  الوقت 
حوايل  منذ  يتدربوا  مل  الالعبون 
ي�سب  ل  اأمر  وهذا  اأ�سهر،  اأربعة 
من  يل  بالن�سبة  م�سلحتهم،  يف 
املناف�سة،  ا�ستئناف  جدا  ال�سعب 

�سحي  و�سع  يف  نتواجد  كوننا 
العودة  قرار  اتخاذ  علينا  ح�سا�ش، 
وكان  عدمها«،  من  املناف�سة  اإىل 
يوم  املجتمع  الفيدرايل،  املكتب 
الإبقاء  قرر  قد  الفارط،  الثالثاء 
و�سعها  التي  الطريق  على خارطة 
يوم  لالحتادية  الفيدرايل  املكتب 
تق�سي  والتي  املا�سي،  اأبريل   30
املو�سم  من  تبقى  ما  مبوا�سلة 
من  لكل   2020-2019 الكروي 

الرابطتني الأوىل والثانية.

وا�سحة  غري  »الروؤية  واأ�ساف: 
�سيما  اجلزائر،  مولودية  فريق  يف 
واأننا ل نعلم م�سري املناف�سة على 
ال�سعب  من  الفرق.  بقية  غرار 
اأو  ال�ستقدامات  عن  احلديث 
خا�سة  القادم،  للمو�سم  التح�سري 
حاليا،  جممدة  و�سعيتنا  واأن 
اأم�سينا  اأننا  اإل  ذلك  من  وبالرغم 
عقود مع لعبني من فئات الفريق 
للم�ستقبل«.  لتح�سريهم  ال�سبانية 
لـ  املالية  الو�سعية  وبخ�سو�ش 

جمل�ش  رئي�ش  رف�ش  »العميد«، 
اأزمة،  وجود  عن  احلديث  الإدارة 
يطلب  مل  النادي  اأن  اإىل  م�سريا 
امل�ساهم  من  تكميلية  ميزانية 
الرئي�سي �رسكة �سوناطراك، وقال 
امل�سوؤول: »نحن ن�سري وفق معايري 
من  للنادي  املخ�س�سة  امليزانية 
نتواجد  حيث  �سوناطراك،  طرف 
يف اأريحية من اجلانب املادي. لكن 
فزمن  م�ستقبال،  �ستتغري  الأمور 
لدينا،  انق�سى  ال�سخمة  املرتبات 

النفقات«. ويف  يجب علينا تر�سيد 
النا�رس  عبد  اأفاد  ال�سياق،  نف�ش 
كتلة  تخفي�ش  اقرتح  اأنه  اأملا�ش، 
الإتفاقية  توقيع  اأثناء  الأجور 
الريا�سية  ال�رسكة  بني  الثالثية 
و  اخلربة  ومكاتب  »العميد«، 
املالية  و  الت�سيري  مراقبة  مديرية 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة 
تطوير  اأجل  من  »الفاف«،  القدم 
�سهادة  على  احل�سول  و  الت�سيري 

ايزو 9001.

نفى طلب اإدارة مولودية اجلزائر ميزانية تكميلية من �شوناطراك

اأملا�ص: حان الوقت التخاذ قرار بخ�ضو�ص بقية املو�ضم

وّجه طلبا للموؤ�ش�شة العقابية باحلرا�س لتحويله اإىل طبيب خمت�س

تدهور احلالة ال�ضحية حللفاية والدفاع يطلب االفراج املوؤقت

زغبة ينفي اإ�ضابته بفريو�ص كورونا
ت�شعى جاهدة لإيجاد خمطط جوي لعودته اإىل ال�شعودية

اإدارة االتفاق تتو�ضل التفاق مع مبوحلي وت�ضدد اأجرتني

تفاديا لعدم تزامنها مع كاأ�س اإفريقيا املوؤجلة 
اإىل مطلع نف�س العام

تاأجيل ال�ضان ببالدنا
 اإىل �ضائفة 2022

القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد  قرر 
اإفريقيا  اإقامة بطولة  اأول ام�ش  اليوم 
بالدنا  املقررة يف  املحليني  لالعبني 
بدل  ال�سيف  ف�سل  يف   ،2022 العام 
من �ستاء نف�ش العام، حتى ل تتزامن 
مع بطولة كاأ�ش اأمم اإفريقيا املقررة 
�ساعد،  حممد  وك�سف  بالكامريون، 
للعبة  العام لالحتاد اجلزائري  الأمني 
اأن الكاف اأبلغهم الثنني بتاأخري موعد 

البطولة من جانفي اإىل �سيف 2022.
ت�رسيح  يف  �ساعد  اأو�سح  حيث 
لالإذاعة الوطنية اأن الحتاد الإفريقي 

�سهري  بني  البطولة  تنظيم  اقرتح 
اأن مدة  جوان وجويلية 2022، موؤكدا 
بطولة »ال�سان �سوف متتد »22 يوما، 
�سيحدد  الفاف  اأن  �ساعد،  واأبرز 
بعد  نهائي،  ب�سكل  البطولة  موعد 
والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  ا�ست�سارة 
تاأجيل  اأعلن  الإفريقي،  الحتاد  وكان 
كانت  التي  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ش  بطولة 
 2021 مطلع  بالكامريون  مقررة 
التداعيات  ب�سبب  2022؛  بداية  اإىل 

ال�سلبية جلائحة كورونا.
ق.ر.

ق.ر.
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»ال�ساملة،  هي  الأجداد  فكورونا 
البوحمرون...  الطاعون، 
و�سائل  بطله  اليوم  الخ«،وحاكي 

الإعالم اجلديد م�رسح اجلائحة.
يف  اليوم  حاكي  جنح  ياترى  فهل 
�رسد الق�سة ونقل الأعرا�ض؟ وقدم 
املنتظر؟اأم  والعالج  الت�سخي�ض 
ظلت كورونا جمرد رواية تروى على 
ال�سيناريو  بنف�ض  يوم  كل  م�سامعنا 
نف�سها  تطرح  اأ�سئلة  وال�سخ�سيات؟ 
يرتقب  الكل  24�ساعة،  مدار  على 
وينتظر ما الذي �سيقدمه احلكواتي 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ابتداء  اليوم 
�سماع  يف  متاأملني  اآملني  م�ساءا 
النهاية ال�سعيدة املرتقبة منذ اأزيد 
الأزمة.  بداية  من  اأ�سهر  اأربعة  من 
غري اأن املوؤ�رسات املعرو�سة يوميا 
من�سات  وخمتلف  ال�سا�سات  على 
احلوار ومواقع التوا�سل الإجتماعي، 
باخلريا.  ولتب�رس  بالعك�ض  توحي 
العاجل  �رسيط  يوؤكده  ما  وهذا 
عدد  ارتفاع  يحوي  الذي  الأحمر 

ونادرا  الوفيات  وحالت  الإ�سابات 
ماتفوقهم حالت ال�سفاء، وكاأن هذا 
بعدوى  الأخري  هو  اأ�سيب  الأخري 

الفريو�ض.
جائحة  يكن  19مل  كوفيد  وبالتايل 
اأطاحت ب�سحة الفرد فقط و�سلبته 
اأملت  جائحة  كانت  بل  عافيته، 
الأخرى،  هي  الإعالم  بو�سائل 
اأخبارها  و  م�سادرها  فاأ�سابت 
وبات  مذيعها،  اإىل  حمرريها  من 
الكل  اليوم ي�سكك يف ق�سة احلاكي 
وم�سداقيتها، وبداأ ينفر منها رويدا 
رويدا ويعود تدريجيا حلاكي الأم�ض 
باحثا عن اأجوبة ت�سفي ت�ساوؤولته.

اأت�ساع حجم  وبدل من اأن تزيد من 
حتاول  بداخله،  الفجوة  اأو  الهوة 
وتقدمي  اخلوف  حجم  تقلي�ض 
العالج املنتظر وهذا ما يغيب عن 
اأ�سحى  اأين  اليوم لالأ�سف،  اإعالمنا 
الت�سخم و التهويل �سالحه وطريقته 

يف ال�رسد.
والواقع اأن ل اأحد منا ينكر وجودية 

اختالف  مع  الأزل  ومنذ  الوباء 
لكن  وقلت،  �سبق  كما  م�سمياته 
املعطيات  حول  القائم  الت�سكيك 
بكرثة  املتاحة  و  املقدمة 
فكورونا  الر�سمية  م�سمى  حتت 
كورونا  والطبيب غري  امل�ست�سفيات 
املعلن عنها يف الن�رسات والأخبار، 
ال�سكانري  عرب  املوؤكد  واحلالت 
وامل�رسح  املقدمة  نف�سها  لي�ست 
طائفة  بظهور  �سمح  ما  وهذا  بها، 
هو  وما  مقدم  ماهو  كل  ت�سكك يف 

قادم.
األف الأ�سخا�ض اليوم ي�سككون يف 
�سلبية،  اإو  كانت  اإيجابية  املعلومة 
حياتهم   فقدوا  منهم  الع�رسات  و 
كان  التحليل  لأن  فقط  ل�سيء  ل 
خاطيء، و الأ�سوء من كل هذا اليوم 
اأن تتخبط الن�سب واحلقائق بني مد 
لن  ال�رساع  هذا  خ�سم  ويف  وجزر، 
وح�سب  م�سداقية  الإعالم  يفقد 
الألياف حياتهم  بل  كما هو منتظر 
يتنكر  الذي  الوقت  يف  وبالتايل 

الوباء، هنالك من  لوجودية  البع�ض 
هو ق

اللقاح،  لتقدمي  و�ساق  قدم  على 
هاته  من  للخروج  نحن  بحاجة 
لتطهري  ما�سة  وب�رسورة  الدوامة 
الأعالم  قطاع  والعقول،  القطاع  
الطفيليات  من  امل�ساهدين  وعقول 
كما  والواقع  احلقيقة  وحتري 
الآن  عليه  نحن  فما  وح�سب،  هو  
لي�ض  ومانحتاجه  اليوم  به  ومامنر 
واأن  حتى  لأنه  لالإن�سانية   لقاحا 
اأحقيته،  ويف  فيه  �سي�سكك  وجد 
لو�سيلة  واأوؤكد  لتطهري  بحاجة  بل  
و التقنية من وباء ا�سمه الإ�ساعات 
ظلمات  من  ونخرج  الأزمة  لتجاوز 
التغليط  و التهويل وفريو�ض. ال�سك 

واجلهل اإىل نور احلقيقة.
مقاعد  اإىل  العودة  بنا  يجدر  كما 
كيف  ولنتعلم   امليدان  و  التكوين 
منار�ض ما ي�سمى باإعالم الأزمات، 
ويبقى يف الوقت الراهن اأح�سن لقاح 

واجنعهم بعد للقطاع .

كورونا و و�سائل �لإعالم

بقلم الأ�ستاذة: الزاهي دنيا

كورونا فريو�س اأو كوفيد19، وباء 
تعددت مفرداته وت�ساربت احلقائق 

حول م�سبباته، فكان للحاكي واحلكواتي 
فر�سة لن�سج احلكايا واإحياء القدمي 

منها. فبني غاز م�سرب باخلطاأ اأو ق�سدا 
من خمرب اإىل رواية اخلفا�س احلامل 

للمر�س، جند اأنف�سنا نتخبط يف �سراع 
اأزىل ونعي�س جائحة فتاكة من قرون 
م�ست اجلديد يف احلكاية هو احلاكي 

واحلكواتي، فبني الأم�س واليوم تغريت 
املفاهيم وتعددت الت�سميات.

ميديا

اإّن التدخالت الع�سكرية با�سم  كما 
احلمائية والن�سانية من قبل القوى 
الكربى باتت امل�سهد الأبرز خا�سة 
يف دول ما بعد »الربيع العربي« التي 
غرار  على  حقيقية  بوؤر  اأ�سبحت 
النتقائية  وم�ساءلة  وليبيا  �سوريا 
قبل  من  الع�سكري  التدخل  يف 
البلدين  بني  الدويل  الأمن  جمل�ض 

املذكورين.

قراءة يف خلفيات املوقف 
الرتكي

ليبيا  يف  الع�سكرية  التدخالت  اإّن 
فيفري   17 ثورة  بداية  مع  تزامنت 
الأمن  جمل�ض  اأعلن  اأين   2011
يف  ع�سكريا  التدخل  على  الدويل 
 1973 1970و  اأممي  بقرار  ليبيا 
العربية  الدول  جامعة  من  وبطلب 
واإمارتية  وبتزكية قطرية وم�رسية 
اأثار  فالقرار  �سعودية.  ومباركة 
دعا  الذي  الرتكي  اجلانب  رف�ض 
اىل احلل ال�سيا�سي لتنحية القذايف 
بدل من التواجد الع�سكري يف ليبيا 
وهو ما مل يلَق اأي تاأييد من القوى 
واأ�سقطت  تدخلت  التي  الكربى 
ف�سادا  الأر�ض  يف  وعاثت  النظام 
وف�سل  القت�سادي  العجز  بعد 
النتقال الدميوقراطي يف ليبيا بعد 
10 �سنوات من تاريخ الثورة الليبية 
اىل جانب الفو�سى وعدم ال�ستقرار 
ال�سيا�سي وع�سلة تواجد حكومتني 
والغرب،  ال�رسق  يف  وبرملانني 

ف�ساًل عن اإ�سكالية ت�ساعف ن�ساط 
الإرهابية  واجلماعات  »القاعدة« 
املتطرفة يف ليبيا التي وجدت فيها 
اأر�سية خ�سبة للتغلغل والنت�سار يف 

اإفريقيا.

الورقة احلفرتية �سد تركيا
ال�رساج  فايز  حكومة  طلب  جاء 
بالتواجد الرتكي الع�سكري يف ليبيا 
حفرت  بخليفة  الإطاحة  اأجل  من 
وانهاء  الليبي  ال�رسق  يف  وقواته 
دعاة  من  والتهديدات  املخاوف 
اأنه  الليبي مناطقًيا، غري  النق�سام 
ينبغي التاأكيد اأن اإ�سطنبول �ستُدافع 
اجليوا�سرتاتيجية  م�ساحلها  عن 
معمر  بعد  ليبيا  يف  والقت�سادية 
عموما  املنطقة  ويف  القذايف 
وتعمل على تاأمني ا�ستثماراتها التي 
العدالة  حزب  قدوم  مع  انطلقت 
التنمية الرتكي بقيادة رجب الطيب 
 2002 �سنة  احلكم  اإىل  اأردوغان 
القت�سادي  التو�سع  �سيا�سات  وفق 
اىل  »تركيا  �سيا�سات  من  واحلد 
الداخل«، كما اأن التدخل الع�سكري 
عدة  حفيظة  اأثار  ليبيا  يف  الرتكي 
و  ليبيا  تق�سيم  اىل  ت�ستهدف  دول 
وه�سا�سة  م�ساكلها  يف  ال�ستثمار 
و  ال�سيا�سية  القت�سادية،  بنيتها 
تو�سيع  اأجل  من  خا�سة  الأمنية 
ومن  ال�سيطرة  النفوذ  دائرة 
المارات  م�رس،  رو�سيا،  بينهما 
مادي  لدعم  دفعت  التي  وال�سودان 

ومايل خلليفة حفرت لرتجيح الكفة 
ذو  الرتكي  التواجد  قبل  ل�ساحله 

الأهداف اخلفية و املعلنة.
الغمو�س وال�سبابية

الغمو�ض  اأن  الأكيد  والأمر 
كان  اإن  م�ساءلة  تكتنف  وال�سبابية 
ع�سكرًيا  ليبيا  يف  الأتراك  تواجد 
كونهم حماة اأو غزاة، خا�سة يف ظل 
يومًيا  ت�سقط  التي  الليبية  الأرواح 
خارجي  وبتموين  اأجنبية  باأ�سلحة 
الدولية  العالقات  حقل  ويف   ،
دائمة  عداوة  »ل  مقولة  تتكّر�ض 
امل�سالح  اإمنا  دائمة،  �سداقة  ول 
فامل�سلحة هي من حتكم  دائمة«، 
اأجل  من  وحُتركهم  الدول  وت�سبط 
عموما،  الدولتي  الأمن  حفظ 
فاملخرجات الرتكية ل�سانع القرار 
�سلوك  وفق  يت�رسف  باإ�سطنبول 
من  ال�سوق  يف  القت�سادي  الرجل 
املنفعة  تعظيم  حماولة  خالل 
يف  واملنقذ  البطل  بثوب  والظهور 
الع�سكري  فالتدخل  وليبيا،  �سوريا 
الرتكي جاء كرد فعل  على جمل�ض 
التي  اخلم�سة  الدول  و  الأمن 
بالإجماع  عليه  و�سادقت  �ساندته 
بريطانيا،  فرن�سا  رو�سيا،  وهي 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
بتهليل  وكذا  ال�سرتاكية  وال�سني 

من دول عربية خا�سعة.
للتدخل  التهليل  اخلطاأ  من  اإنه 
كان  الذي  الع�سكري  الرتكي 

بالأم�ض القريب مع احلل والت�سوية 
الليبية،  لالأزمة  ال�سيا�سية  ال�سلمية 
واحلرب  القتتال  اأن  اعتبار  على 
ليبيا  يف  بالوكالة  الدائرة  الأهلية 
خارجية  اأجندات  وفق  تُدار  حاليا 
هي  والأخرية  الأوىل  وال�سحية 
ال�رساع  اأن  كما  الليبي،  ال�سعب 
باأجندات  يُحاك  ليبيا  يف  القبلي 
بليبيا  الذهاب  هدفها  وطنية  فوق 
امُلق�سم،  ال�سودان  اليه  اآل  ما  اىل 
املنافذ  يف  ترغب  تركيا  اأن  كما 
بحثا  افريقيا  �سمال  يف  البحرية 
وحجز  لبعث  جديدة  خمارج  عن 
الكربى  الدول  م�سف  يف  موقعها 
التا�سعة  املرتبة  حتتل  التي  وهي 

ع�سكريا على امل�ستوى العاملي.
امل�سالح فوق كل اعتبار

حتمل  تركيا  اأن  الأكيد  الأمر 
ليبيا  اعتبار يف  كل  فوق  م�ساحلها 
مع  املتحالفة  الدول  اأماين  ومن 
الأزمة  تطول  اأن  حفرت  خليفة 
ا�ستغالل  اأجل  من  اأكرث  الليبية 
امل�سلحة  لتعظيم  املرتدي  الو�سع 
احلرب  وغنائم  المتيازات  وحفظ 
وتهدف  بالوكالة،  ليبيا  يف  الدائرة 
تركيا يف غ�سون ال�سنتني القادمتني 
العمل  على  تقدير  اأق�سى  على 
العثمانية  »ال�سرتاتيجية  وفق 
التي  الأطروحات  وهي  اجلديدة«، 
العمل  وجاري  اأوغلو  داود  �ساغها 

على تنفيذها .

�أزمة "�جلار �ل�سيء" و�ملقاربة �جلز�ئرية لإد�رة �لأزمة
.    هل الأتراك ُحماة اأو ُغزاة؟

اأ/ اأو�سيف بالل باحث دكتوراه 
يف العالقات الدولية   

 soft « تراجع مفهوم »القوة الناعمة
الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف   power

على الأقل مع تغري دور ومبداأ الفواعل 
من القوى الر�سمية وغري الر�سمية بني 

الت�سعيد والتهدئة يف عملية ت�سوية 
واإدارة الأزمات التي تعي�سها الدول 

الهام�سية، الأمر الذي فتح املجال 
لربوز التدخالت الأجنبية املادية 

للفواعل الفوق وطنية يف �سوؤون الدولة 
القطرية التي ُتعاين ت�سّدعات يف 

تكوينات الدولة عموًما.
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حزب  على  ينطبق  ال  الو�ضع  وهذا 
فهو  فح�ضب  اال�ضرتاكية  القوى  جبهة 
فزيادة  تقريبا  االأحزاب  غالبية  �ضاأن 
تعي�ضها  التي  الداخلية  االأزمات  على 
ال�ضيا�ضي  الو�ضع  فاإن  االأحزاب  هذه 
جعلها  ال�ضعبي  احلراك  اأنتجه  الذي 
اأغلبها  يف  �ضيا�ضي  ركود  اإىل  تركن 
�ضالته  وجد  الركود  هذا  واأن  ال�ضيما 
ومربره يف تفاقم االأزمة ال�ضحية وغلبة 
واالقت�ضادية  االجتماعية  االهتمامات 

على ان�ضغاالت املواطنني.
حزب  يعرفها  التي  التجاذبات  تظهر 
مدى  �ضنوات  منذ  احمد  ايت  ح�ضني 
ه�ضا�ضة القاعدة ال�ضيا�ضية التي قامت 
عليها ال�ضاحة احلزبية يف اجلزائر، اإذ 
حماربة  على  قامت  التي  وهي  اأنها، 
لل�ضلطة  واال�ضتبدادي  االأحادي  الفكر 
اأمناط  اإنتاج  اأعادت  اال�ضتقالل،  منذ 
باتباعها  ذاتها  ال�ضيا�ضي  الت�ضيري 
على  مبنية  عمودية  هرمية  تنظيمات 
بركة ال�ضيخ اأو هالة الزعيم. وقد راأينا 
الذي  التحول  يف  امل�ضار  هذا  تبعات 
وجبهة  ال�ضلم  حدث يف حركة جمتمع 
وبدرجة  باالأخ�ص  اال�ضرتاكية  القوى 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  يف  اأقل 
زعمائها  ذهاب  بعد  والدميقراطية 
دخلت  فقد  االن�ضحاب.  اأو  باملوت 
حركة جمتمع ال�ضلم بعد وفاة زعيمها 
من  دوامة  يف  نحناح  حمفوظ  ال�ضيخ 
الزعامات  وحروب  الهيكلية  االأزمات 
ال�ضلطة  اإزاء  التموقع  حول  وخالفات 
واملعار�ضة بعد اأن كانت حنكة ال�ضيخ 

اأن ت�ضع  نحناح قد مكنت احلركة من 
رجال يف ال�ضلطة واآخر يف املعار�ضة. 
ان�ضطرت احلركة بعد وفاة ال�ضيخ عام 
2003 اإىل اأجزاء وتفرق اجلمع قبل اأن 
التجربة  بنحناح.  و�ضال  الكل  يدعي 
ذاتها عرفتها جبهة القوى اال�ضرتاكية 
بعد  نف�ضها  عن  تبحث  �ضارت  التي 
غياب الزعيم عام 2013 قبل اأن يتوفى 

عام 2015.
للثورة  الوطني  املجل�ص  موؤمتر  يف 
مل   1962 عام  بطرابل�ص  اجلزائرية 
واالإيدلوجية  ال�ضيا�ضية  اخليارات  تكن 
فقد  املطروحة  امل�ضكالت  �ضلب  يف 
وثيقة  على  احلا�رضين  جميع  �ضوت 
فرحات  فيهم  مبا  طرابل�ص  برنامج 
كان  اأبدى حتفظات مما  الذي  عبا�ص 
اأن  غري  ال�ضيوعي،  االنزالق  ي�ضميه 
عندما  لهيبها  وا�ضتد  دبت  اخلالفات 
املكتب  م�ضاألة  ملعاجلة  القوم  جاء 
البلد  يقود  من  لتحديد  ال�ضيا�ضي 
بقيت  وقد  الربنامج،  ذلك  ويج�ضد 
يومنا  اإىل  مفتوحة  املوؤمتر  جل�ضات 
جبهة  حزب  موؤمتر  وا�ضطر  هذا 
الإعادة   1964 عام  الوطني  التحرير 
امل�ضادقة عليها واختيار قيادة جديدة 
اإىل  اأزمة �ضائفة 1962  انتهت  اأن  بعد 

غلبة ميدانية الأطراف على اأخرى.
ال تقع م�ضكالت االأحزاب ال�ضيا�ضية يف 
اإفريقيا، يف  اجلزائر، منذ جنم �ضمال 
براجمها بالدرجة االأوىل فبع�ضها قائم 
خارجها  معدة  اأو  موروثة  برامج  على 
اأو  برامج  ميتلك  ال  االآخر  وبع�ضها 

على  خطابه  يبني  الأن  داعيا  يرى  ال 
وا�ضحة  واأهداف  را�ضخة  قناعات 
م�ضكالتها  عليها.  ومتفق  مكتوبة 
ورائها  ومن  وتنظيمية  هيكلية  اإذن 
مثل  مواقع،  وحرب  قيادية  �رضاعات 
ما يحدث منذ �ضنوات يف جبهة القوى 
لالأدبيات  تفتقر  ال  التي  اال�ضرتاكية 
بعد  تنظيمي  ال�ضتقرار  بل  ال�ضيا�ضية 
اأن انهار التنظيم الذي كان يعتمد على 
يدير احلزب  كان  الزعيم حتى عندما 
من موقعه هناك يف لوزان ال�ضوي�رضية، 
وبالفعل عندما قرر اأيت احمد مغادرة 
ال�ضحي  لو�ضعه  ليتفرغ  حزبه  رئا�ضة 
بعد انتهاء دورة احلياة على حد تعبريه، 
بداأ احلزب رحلته نحو م�ضتقر جديد 
ت�ضبق  التي  اللحظة  اإىل هذه  مل يجده 
موؤمتره اال�ضتثنائي الذي �ضينعقد هذا 

اخلمي�ص.
اأن  اال�ضرتاكية  القوى  منا�ضلو  راأى 
خال�ضهم هو يف ملء الفراغ الذي تركه 
خم�ضة  من  جماعية  بقيادة  الزعيم 
تيمن  باأنه  اخليار  هذا  وقدم  اأع�ضاء 
التن�ضيق  )جلنة  اخلما�ضية  بالقيادة 
موؤمتر  عن  انبثقت  التي  والتنفيذ( 
تدم  مل  التجربة  اأن  غري  ال�ضومام. 
طويال حيث تفككت القيادة اخلما�ضية 
ودفع ذلك اإىل ا�ضتدعاء موؤمتر جديد 
عن  منف�ضلة  جديدة  قيادة  الختيار 
احمد  اأيت  تركه  الذي  العائلي  االإرث 
الهوة  تعميق  يف  وفاته  زادت  الذي 
ف�ضال  للحزب  امل�ضكلة  االأطراف  بني 
يف  القيادة  على  �رضاعات  ظهور  عن 

وفاة  بعد  نداءات  تعالت  الذي  الوقت 
الزعيم اإىل عقد موؤمتر تاريخي جامع 
ي�ضم جميع املنا�ضلني والقيادات التي 
باالإق�ضاء  اأو  طواعية  احلزب  غادرت 
للتنظيم  �ضحايا  وكانت  والتهمي�ص 
الهرمي الذي خلف اأزمة عميقة جعلت 
يف  الريادي  دوره  عن  يكف  احلزب 
رقم  جمرد  واأ�ضبح  املعار�ضة  �ضاحة 
الدميقراطي ممثال  القطب  اأرقام  من 

باأطراف من احلزب دون اأخرى.
توقع  الأوانه  ال�ضابق  من  يكون  قد 
لكن  زرالدة  موؤمتر  عنه  �ضي�ضفر  ما 
حت�ضريه  وطريقة  اإليه  الدعوة  طبيعة 
االأزمة  حلل  منطلقا  منه  جتعل  لن 
معار�ص  حزب  الأقدم  التنظيمية 
القانون  احرتامه  عدم  اإىل  فزيادة 
اأن  ي�ضرتط  الذي  للحزب  االأ�ضا�ضي 
تكون الدعوة اإىل املوؤمتر من قبل ثلثي 
املجل�ص الوطني اأو القيادة اخلما�ضية 
التي جتد نف�ضها اليوم ممزقة، فاإنه مل 
املنا�ضلني  �ضمل  جلمع  منا�ضبة  يعد 
على  والتوافق  واجلدد  القدماء 
اأن  قبل  احلزب  اإنعا�ص  ا�ضرتاتيجية 
ما  مثل  التاريخ  متحف  م�ضريه  يكون 
اال�ضرتاكية  الثورة  حزب  م�ضري  كان 
الدميقراطية  واحلركة  لبو�ضياف 
كرمي  لبلقا�ضم  اجلزائري  للتجديد 
بن  الأحمد  الدميقراطية  واحلركة 
مبثابة  كانت  التي  االأحزاب  وهي  بله، 
امتداد للحركة الوطنية بعد اال�ضتقالل 
اتخذه حزب  الذي  ذاته  النهج  واتبعت 

جبهة التحرير الوطني.

هذه  بكالوريا  عن  احلديث  بداية  قبل 
ال�ضنة والتي تتميز اأنها �ضتقام يف ظروف 

خا�ضة. 
الظروف.   تلك  اأوال  ن�ضتعر�ص  اأن  يجب 
اأدق  بعبارة  اأو  ؟  الظروف  هذه  هي  فما 
باقي  عن  كورونا  زمن  بكالوريا  ميز  ما 
العام  هذا  بكالوريا  ؟ما ميز  البكالوريات 
اأي بكالوريا زمن كورونا هو لي�ص اخلوف 
الوباء لكن  من االمتحان، بل اخلوف من 
الرتبية،  وزارة  يف  يثق  اأن  الطالب  على 
وعليه اأن يتاأكد باأن الدولة �ضتوفر اأح�ضن 
واإن  االمتحان،  الإقامة  ال�ضحية  ال�رضوط 
ا�ضتمر الوباء على حاله فلكل مقام مقال. 
عن  املتعلم  وابتعاد  العطلة  طول  اأي�ضا 
جو التمدر�ص ل�ضهور، عدم متكن املتعلم 
قدرة  وعدم  باأ�ضاتذته،  االحتكاك  من 
بدرو�ص  اأنف�ضهم  تدعيم  على  املتعلمون 
الدعم للحجر والتباعد االجتماعي، كلها 
تعد ظروف خا�ضة وا�ضتثنائه قد توؤثر يف 
قدمنا  لهذا  �ضلبا  عليه  وتنعك�ص  املتعلم 
هذا املقال �ضعيا منا اأن نقف من املتعلم 
االإمكان.  قدر  ونوجهه  نف�ضيا  وندعمه 
والذكي  النجيب  للطالب  ينبغي  ال  بداية 
اأن يرتك جمال لتاأثري اجلائحة على كده 
الطلبة  اأوالئك  خ�ضو�ضا  اإرادته  و�ضالبة 
البداية  منذ  انطالقتهم  كانت  الذين 
جدية ومنظمة وناجحة. اأما باقي الطلبة 
واأق�ضد هنا الطلبة الذين كانت انطالقتهم 

ثمينة  اأو متاأخرة، فهذه فر�ضة  متو�ضطة 
يحتاج  االأمر  فقط  التاأخري،  لتدارك  لهم 
وعملية،  ناجعة،  منهجية  �ضبط  منهم 
وفقا  جناحه  متطلبات  تراعي  ومنظمة. 

مل�ضتواه العام، وم�ضتواه يف كل مادة.
اجلميع  يد  يف  البكالوريا  يف  النجاح  اإن 
حلمه  لتحقيق  يجتهد  من  هناك  فقط 
وطموحه، وهناك من يبقى رهني االأوهام 
واالأحالم. وطبعا �ضتان بني من يعمل بجد 
ويثابر على ذلك لي�ضمن اال�ضتمرارية ولو 
كانت �ضعات عمله قليلة، وبني من يبقى 
باالأحالم،  اإال  ي�ضتغل  ال  الفكر  م�ضتت 
لهذا جتده يتحدث كثريا عن النجاح وال 
يعمل اإال قليال. و قد يكرث بع�ص التالميذ 
دون  االإرهاق  درجة  اإىل  العمل  �ضاعات 
درا�ضة  من  به  يقومون  ما  ي�ضتوعبوا  اأن 
حقيقة  يالم�ضوا  اأن  ودون  ومراجعة، 
وهنا  عندهم  وال�ضعف  النق�ص  جوانب 
خ�ضو�ضا  التوجيه  اإىل  املتعلمون  يحتاج 
فهم  احلرجة،  املرحلة  هاته  مثل  يف 
بحاجة اإىل مرافقة نف�ضية وتوجيهية اأكرث 
اجلميع:  طرف  من  م�ضى  وقت  اأي  من 
العائلة، االأ�ضتاذ، املحيط، اجلميع. حتى 
والنف�ضي  الرتبوي  باالأمن  املتعلم  ي�ضعر 
امل�ضريي  االمتحان  هذا  مواجهة  يف 
هناك  يكون  جد  كل  له.بعد  بالن�ضبة 
ومن  مرادنا،  ننال  اجلهد  وبقدر  جناح، 
فاإمكانية  اإذن  الليايل.  �ضهر  العلى  اأراد 

املبذولة  اجلهود  قدر  اإىل  تعود  النجاح 
�ضخ�ص ميكنه  فاأي  تعاىل  اهلل  توفيق  مع 
واإرادة  ذلك  اأراد  اإن  ب�رضط  ينجح  اأن 
ويجب  العمل،  ثم  بالعمل  تكون  ذلك 
بالنجاح  التنبوؤ  ال ميكن  اأنه  هنا  االإ�ضارة 
الأنه  العمل،  االنطالق يف  قبل  الف�ضل  اأو 
بالنف�ص  الثقة  فقدنا  بالف�ضل  تنباأنا  اإذا 
النجاح.واإذا  اإىل  يقود  �ضيئ  اأهم  وهي 
تراخينا  مطلقة  ب�ضفة  بالنجاح  تنباأنها 
وتراجعت  بالغرور،  واأ�ضبنا  العمل  عن 
ن�ضبة اجتهادنا، وعلى هذا االأ�ضا�ص يجب 
علينا اأن نعمل وجنتهد وال نفكر كثريا يف 
وجنحنا  اجتهدنا  اإذا  الأننا  عملنا  نتيجة 
واإذا  بنجاحنا،  فرحني  �ضنكون  طبعا 
اجتهدنا ومل ننجح -وهذا قليل احلدوث 
�ضمرينا  يكون  اأ�ضباب-  بالتاأكيد  وله 
وال  ظروفنا  يقدر  �ضوف  والكل  مرتاح 
يكون هناك تعقيب وراء الف�ضل باأن يقول 
لك اأحد اأو والداك اأنك مل جتتهد ولهذا 
مل تنجح . ثم اإن اجتهادك لن ي�ضيع عبثا 
الثانية،  الفر�ضة  منه يف  �ضت�ضتفيد  الأنك 
فاخل�ضارة الكبرية هي الف�ضل يف الفر�ضة 
�ضعيفا،  فيها  اجتهادنا  كان  التي  االأوىل 
واالنطالق من جديد يف الفر�ضة الثانية، 
فتتحول الفر�ضة الثانية اإىل نف�ص م�ضتوى 
الفر�ضة االأوىل بعبارة اأخرى اأنت املعيد 
امل�ضتوى،  نف�ص  يف  اجلديد  والطالب 
الثانية  الفر�ضة  يف  جديد  من  فتنطلق 

الذي  الطالب  جديد.اأما  طالب  وكاأنك 
اأمام  نف�ضه  �ضيجد  ي�ضب  ومل  اجتهد 
نقائ�ضه،  ا�ضالح  فيها  ليتم  ثانية  فر�ضة 
وتكون له خربة وا�ضعة ليقويها يف ال�ضنة 

الثانية عند االعادة. 
كيـف تكـ�سـب الإرادة والثـقـة 

بالنـف�س يف هذه املرحلة ؟  

تعظيم  بعدم  اأوال  االإرادة  ك�ضب  يتم 
اجتاهه،  راأيك  وتخفيف  االمتحان 
وبعدها عليك بجعل حوافز تغذي وتقوي 
وت�ضلب اإرادتك كحافز » اإفراح الوالدين« 
اأو حتقيق طموحك يف النجاح، اأو تكري�ص 
اأحالمك على اأر�ص الواقع، فكلما تتذكر 
حلمك ت�ضاعفت جمهوداتك. كما عليك 
للحفاظ على �ضحتك  تتقيد باحلجر  اأن 
هنا  و�ضحتك  بك.  يحيطون  من  و�ضحة 
قاطرة  تقود  جتعلك  التي  فهي  مهمة 
خرجت  واإن  اخلروج  تكرث  فال  النجاح، 
احرتم قواعد التباعد، وارتداء الكمامة...
وال  العمل  يف  تنطلق  اأن  يجب  كما  اإلخ. 
تنزاح اإىل من يروجون االأكاذيب، اأو الذين 
بالعك�ص  بل   ، ال�ضهادة  باإلغاء  يطالبون 
واعتماد  ل�ضاحلك،  املنزيل  فاحلجر 
فقط  والثاين  االأول  الف�ضل  على  الوزارة 
لالختبار يف ال�ضهادة، كلها نقاط حت�ضب 
ل�ضاحلك ال ل�ضدك. اإذن عليك اأن تغتنم 

هذه الفر�ضة الثمينة .  

�لأفافا�س و�لنز�ع على تركة �لزعيم

�لتح�ضري �جليد للبكالوريا يف ظل كورونا 

بقلم اح�سن خال�س   

ه�سام قا�سي/
 موؤلف �سل�سلة ال�سبيل يف الفل�سفة 

وال�سبيل يف التاريخ، دليل اأ�سهر اأقوال 
الفال�سفة، روائع من اأقوال الفال�سفة، 
املفيد يف الفل�سفة، ال�سايف يف الفل�سفة.

بعد �سهر من عقد حزب جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي 

موؤمتريهما ها هو الدور هذه الأيام 
على جبهة القوى ال�سرتاكية لتعقد 
موؤمترا من اأ�سعب موؤمتراتها بعد اأن 

دخل احلزب يف دوامة من ال�سراعات 
الداخلية اأفقدته مكانته كقوة اقرتاح 
ذات وزن يف النقا�س ال�سيا�سي الوطني 
باعتباره اأقدم حزب معار�س ل يزال 

على قيد احلياة.

 الكثري منا من يت�ساءل هل كورونا لها 
تاأثري كبري على طلبة البكلوريا ؟ هل 
احلجر املنزيل ل�سالح التلميذ اأم ل ؟ 

كيف ميكن لطالب الباكالوريا اأن يتجاوز 
التداعيات النف�سية للجائحة ؟  هذا ما 
�ساأحاول الإجابة عليه يف هذا املقال. 
مع اإرفاق املقال بحزمة من التوجهات 

البيداغوجية والنف�سية علها تنفع الطالب 
يف م�ساره التعُلمي يف هذه املرحلة. 

ع�سية عقد موؤمتره

نحو حتقيق الطماأنينة و ال�سالمة والنجاح  اجلزء 01



تقرير: علي �سمودي 

عر�س احلرية الكبري

م�ساء اليوم املوعود ، ارتدت قرية 
كوبر م�سقط راأ�س نائل حلة الفرح 
عائلة  فرحة  لتتوج  الن�رص  واأثواب 
الفل�سطيني  ال�سعب  وكل  الربغوثي 
 34 �سمد  الذي  الويف  البار  بابنه 
عاما يف الأ�رص ، واأ�رصت ان تكرمه 
بعر�س احلرية الكبري ، وعندما اطل 
الأكتاف جلانبه  نائل حممول على 
والقيد  الن�سال  يف  دربه  رفيق 
وقف   ، وابن عمه فخري  واحلرية 
جمهور احل�سور يف قاعة الحتفال 
من  تداعت  التي  الفرق  ي�ساركون 
نائل  لتكرمي  الوطن  اأرجاء  كل 
والهتاف  والت�سفيق  الغناء  واإميان 
 " فخري  وقال   ، التهاين  وتقدمي 
الذي  الأول  الن�رص  نائل هو  عر�س 
و�سعب  ومقاومة  كا�رصي  نحققه 
حياتنا  �سادر  الذي  الحتالل  على 
فقد   ، اأحالمنا  من  ينال  مل  ولكنه 
ورغم   ، واملعايري  القيود  حتطمت 
كل عذابات القيد وال�سجن ، نزف 
نائل واإميان كب�رصى بانتظار الفرح 
عن  رغما  املوؤزر  والن�رص  الكبري 

انف الحتالل.

علم فل�سطني
يف  واإميان  نائل  �سكل  ومثلما 
جتربتهما العتقالية عنوانا لل�سمود 
للوحدة  ورمزا  للن�سال  ومدر�سة 
لفل�سطني  كربى  انت�سار  و�رصخة 
متنياه  الذي  الفرح  يوم  يف  فانه   ،

طويال ، اأ�رصا على اأن ل تعلو راية 
مدار  وعلى   ، فل�سطني  راية  فوق 
�ساعات احلفل رفع نائل علم وطنه 
�سبيله  يف  �سيء  بكل  �سحى  الذي 
،فزرع البت�سامة والفرح على وجوه 
وقلوب اجلميع وهو ي�سارك اجلميع 
الغناء والدبكة رافعا علم فل�سطني 
كبرية  فرحتي   " ملرا�سلنا  وقال   ،
اأول  بفرحي  اأمنيتى  حقق  اهلل  لن 
باحلرية وبارتباطي باإن�سانة موؤمنه 
عر�سي  وباإحياء  ووفيه  ومنا�سلة 
الفل�سطيني  العلم  ظالل  حتت 
انت�سارنا  و�رص  ي�سكل عنوان  الذي 
اندم  مل  اعتقايل  فرتة  وطوال   ،
يوما ومل افقد الأمل ويف كثري من 
الأحيان كنت اأتوقع اأن اأعود حامال 
العلم اأو ملفوفا به "، واأ�ساف " �ساء 
بهذه  يكرمني  اأن  اهلل وقدره  ق�ساء 
ال�سفقة الرائعة لأزف حامال العلم 
عنوان  لأنه  مرفوعا  �سيبقى  الذي 
للن�رص ودليل وحدتنا الوطنية التي 

نام لن تتحقق قريبا.

رفاق الدرب

وتعبريا عن الوفاء واحلب والتالحم 
املحررين  من  املئات  تدفق   ،
حمافظات  كل  من  واملحررات 
جنني  حتى  القد�س  من  الوطن 
"وفاء  �سفقة  حمرري  وخا�سة 
واإميان  نائل  مل�ساركة  الأحرار" 
،وبكت  الفرح  حلظات  اأجمل 
وفخري  نائل  ت�ساهد  وهي  العيون 
عبد  وموؤيد  املحروم  و�سامر 
وعامر  التميمي  ونزار  ال�سمد 
الأكتاف  على  القوا�سمي حممولني 

تارة ، اأيديهم مت�سابكة، ويرق�سون 
ويعنون تارة اأخرى وكل واحد منهم 
يقبل نائل وجبهته ، وقال املحروم 
" يف عر�س نائل واإميان  من جنني 
الذي  احللم  من  كبري  جزء  حتقق 
كنا نحمله اأن نرى اأ�رصانا عر�سانا 
 ، واخلا�س  العام  باملعنى  للوطن 
نخو�س  الأ�رص  يف  كنا  �سهر  قبل 
عميدنا  نزف  واليوم  املعركة 
اإمياننا  املحررة  دربنا  ورفيقة 
عر�سانا فهذا ن�رص وعر�س للحرية 
على  تاأكيد  م�ساركتنا   " واأ�ساف   ،
اإ�رصارنا  لنوؤكد  م�سريتنا  موا�سلة 
العمر  ونتمنى   ، احلرية  حياة  على 
اأ�رصة  لبناء  واإميان  لنائل  املديد 
ج�سدته  ملا  ا�ستكمال  فل�سطينية 
املنا�سلة ال�سهيدة اأمنا فرحة والدة 
لتكون  عمر  اأبو  ووالده   ، النور  ابو 
وو�سط  اأ�رصانا،  كل  حلرية  ب�رصى 
عبد  املحرر  قال  الفرح،  اأجواء 
نائل  عر�س   " من طولكرم  ال�سمد 
واإميان تعبري عن التحدي وال�سمود 
انه   ، والنت�سار  والأمل  والإرادة 
خطوة اأخرى توؤكد اننا يف الطريق 
حتى  تكتمل  لن  التي  الفرحة  نحو 

حترير اأخر اأ�سري واأ�سرية.

اأغاين الوحدة والن�سر

وو�سط اأجواء الفرح ، كانت اأغنيات 
�رصورة  عن  تعرب  امل�ساركة  الفرق 
اكمال الفرحة بتعزيز وحدة ال�سف 
اجلميع  فغنى   ، النق�سام  واإنهاء 
وال�سهداء  لفل�سطني  واحد  ب�سوت 
لتتحول   ، الوطن  ووحدة  والأ�رصى 
اللحظات ملهرجان وطني مل يعلو 

فيه �سوى �سوت الأمل بقرب اجتماع 
ال�سمل وحتقيق امل�ساحلة ، وو�سط 
تلك الأجواء واإ�رصار العري�س نائل 
على الغناء للوطن واحلرية ،عانقه 
اخلليل  من  القوا�سمي  املحرر 
واإميان  نائل  عر�س   " يقول  وهو 
من  الفل�سطينيني  كل  �سمل  جميع 
يف  الوحدة  وجت�سدت  القوى  كافة 
ال�رصى  اأن  اأكد  فل�سطيني،  عر�س 
هم من يوحدون ال�سعب ، ونام لن 
ت�سل هذه اللوحة الوطنية الرائعة 
للقيادة بكل اأطيافها يف الجتماع 
القادم بني الرئي�س ابو مازن وخالد 
م�سعل الذين ا�ستبقناهم يف اإعالن 
الوحدة يف الأ�رص ويف عر�س نائل 
ير�سم  ونائل  بكيت   " واأ�ساف   ،"
وهو  قلوبنا  يف  حقيقيا  فرحا 
للجميع  يوؤكد  الذي  علمنا  يحمل 
القوى  كل  فوق  وعلمه  الوطن  اأن 
على  تعمل  ان  ال�رصوري  ،ومن 
وحدة  واإعالن  النق�سام  اإنهاء 
ويوا�سل  �سعبنا  ليفرح  حقيقية 

معاركه الطويلة ".

يوم لكل فل�سطني

 ، ونائل  اإميان  فرح  عن  يغب  ومل 
اأبناء ال�سعب من الداخل والقد�س 
، فاأ�رص قدري اأبو وا�سل �سكرتري 
جمعية اأ�سدقاء املعتقل وال�سجني 
 ، احل�سور  على  النا�رصة  من 

لكل  كبري  فرح  يوم  هذا   " وقال 
لتكتمل  موعد  على  ونحن  �سعبنا 
�رصاح  باإطالق  الكبرية  فرحتنا 
وهذه   ، والأ�رصى  الأ�سريات  كل 
الداخل  من  لوفود  امل�ساركة 
باأكمله  �سعبنا  فرحة  عن  تعرب 
الذي  النور  اأبو  العامل  مبانديال 
واإميان  وزفافه  حريته  تب�رصنا 
من  ل�سعبنا  القريب  احلرية  بفجر 
�سجون  من  ولأ�رصانا  الحتالل 
الظلم "، اأما عائ�سة م�سلوحي من 
خالل  نائل  تبنت  والتي  القد�س 
يف  زيارته  على  وداومت  اعتقاله 
�سجون الحتالل خا�سة يف مرحلة 
 " ،فقالت  زيارته  من  عائلته  منع 
نائل ابن لكل ال�سعب الفل�سطيني ، 
ربطتني به عالقة خا�سة منذ عام 
1983 ،وا�ستمرت يف زيارته كابني 
بالأمل  ممزوج  فرح  زفافه  ويوم   ،
علما  تعترب  التي  والدته  لغياب 
طاملا  والتي  فل�سطني  اأعالم  من 
حرية  الأكرب  حلمها  عن  حدثتني 
نائل وفرحه ، من املوؤمل ان تغيب 
عنا يف اأجمل حلظة مل نتوقف عن 

ال�سالة لأجلها.

�سوت الأ�سرى

واأغنية  وق�سيدة  كلمة  ويف 
ال�رصى  كان   ، وموال  واأهزوجة 
نائل  حفل  يف  ح�سوراً  الأكرث 

الفرق  تفننت  فقد   ، واإميان 
والزجالني  وال�سعراء  امل�ساركة 
ال�سعبني من كافة املحافظات يف 
اأغنياتهم التي جمدوا فيها ال�رصى 
ل�سمودهم  التحية  فيها  ووجهوا 
وبطولتهم ، وقال الفنان ال�سعبي 
مو�سى حافظ " اأن كوكبة ال�سعراء 
وحتى  جنني  من  ح�رصت  التي 
كل  فرحة  عن  عربت   ، اهلل  رام 
الذي  نائل  الكبري  بالقائد  ال�سعب 
الأ�رصى  اإبالء ق�سية  حر�س على 
عر�سه  اأغنيات  يف  اكرب  اهتماما 
لكل  وفرح  ن�رص  نعتربه  الذي 
عهد  ور�سالة  الفل�سطيني  ال�سعب 
ووفاء ملن تبقوا بالأ�رص ودعوات 
دون  تكتمل  لن  الفرحة  لن  اأمل 
تليت  احلفل  وخالل   ،" حريتهم 
التهنئة  وبرقيات  ر�سائل  ع�رصات 
كل  من  واإميان  لنائل  اخلا�سة 
قالع ال�رصى ، وبرز منها برقيات 
القادة مروان الربغوثي وعبد اهلل 
الهيجاء  اأبو  وجمال  الربغوثي 
واحمد �سعدات وغريهم ، يف وقت 
بكى فيه نائل وهو يقول " �ستبقى 
حتى  حقيقي  فرح  بال  حياتنا  كل 
نحتفل بتحريرهم ، يف كل حلظة 
نتذكرهم ومن عر�سي اأ�سلي هلل ان 
يكرمهم باحلرية والعودة ، فلم ولن 
نن�ساهم ولن نفرح حتى اإغالق كل 

ال�سجون.
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من ذاكرة الفرح 

نائل �لربغوثي �أقدم �أ�سري �سيا�سى  بالعامل
اأ�سري  يا  نفديك  بالدم  " و"بالروح  فل�سطني  يا  نفديك  بالدم  "بالروح 

وا�سري  اأ�سريات  مقدمتها  ويف  احلناجر  رددتها مئات  التي  الفرح  "،هتافات 
احلرية يف �سهرة وحفل زفاف عميد ال�سرى نائل الربغوثي واملحررة 
اإميان نافع الذي حتول ملهرجان وطني و�سعبي وحد كل اأ�سكال الطيف 
الفل�سطيني حتت راية علم فل�سطني واأغنيات واأهازيج وحدت الدعاء 

حلرية ال�سرى والوطن والوحدة الوطنية ، ويف حمطات العر�س الأربعة ، 
يف منزل عائلة العري�س وديوانها يف كوبر، ويف منزل العرو�س يف نعلني ، ويف 

البرية قاعة "عر�س" احلرية ، ويف �سجن عوفر حيث يقبع ال�سقيق الأكرب 
عمر رهن العتقال الإداري عمت اأجواء الفرح على دوي اأغنية " طلعنا 

وقهرنا ال�سجان "، والتي اأ�ساف اإليها نائل وهو ي�ستقبله رفاقه مازحا عبارة 
ال�سجان. وقهرنا  " اأجتوزنا 

اجلزء 01

واملحررين  الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  قالت 
املري�س  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  اإن   ،
من  عاماً   46 وعر  اأبو  كمال  بال�رصطان 
بلدة قباطية ق�ساء جنني، والقابع حاليا يف 

�سجن جلبوع، خطري و�سيئ للغاية. واأ�سارت 
من  وعر  اأبو  الأ�سري  معاناة  اأن  اإىل  الهيئة، 
ال�رصطان بداأت تظهر معه منذ اأواخر عام 
بعد  اإ�سعاعي،  لعالج  خ�سع  وقد  2019م، 

اهمال طبي متعمد، حيث نقل اأكرث من مرة 
البو�سطة  �سيارة  عرب  فحو�سات  لالإجراء 
مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه ال�سحية. 
من  يعاين  وعر  ابو  الأ�سري  اأن  اإىل  ولفتت، 

�رصطان باحلنجرة، يتفاقم ب�سكل متوا�سل، 
اأدى اىل فقدان يف الوزن و�سعوبة كبرية يف 
وحملت  والراأ�س.  بالرقبة  واأوجاع  الكالم 
الهيئة �سلطات الحتالل امل�سوؤولية الكاملة 

عن حياة الأ�سري اأبو وعر املحكوم بال�سجن 
اأ�سري   700 وحياة  و)50( عاماً،  موؤبدات  لـ6 
الأقل  على  اأ�رصى  ع�رصة  منهم  مري�س، 

يعانون من مر�س ال�رصطان.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

 �لو�سع �ل�سحي للأ�سري كمال �بو وعر �سيئ وخطري
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بقلم الأ�سري املحرر والباحث  
الدكتور راأفت حمدونة

و  الب�رشية  الهند�سة  يف  خرباء   
املعقدة  والهياكل  النظم  ذات  الطواقم 
خالل  هدفت  واملدربة،  واملتخ�س�سة 
الن�سالية  الروح  لتحطيم  نائل  اعتقال 
ولالأ�رشى  له  واملعنوية  والوطنية 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيات  والأ�سريات 
وغري  املمكنة  الو�سائل  بكّل  و�سعت   ،
جعل  اإىل  واإن�سانياً  قانونياً  امل�رشوعة 
من خالل جمموعٍة  له،  مقابر  ال�سجون 
التعذيب  كممار�سة  ال�سيا�سات،  من 
النفـرادي،  والعزل  واجل�سدي،  النف�سي 
وا�ستخدام الأ�ساليب الردعية واملعاملة 
غري الإن�سانية وغري الأخالقية، واحل�سار 
لبدايات  بالعودة  والتهديد  الثقـايف، 
الفكري،  والت�سوي�ش  الأوىل،  العتقال 
والقتحامات الليلية والتفتي�سات العارية، 
املبا�رش،  والقتل  املمتلكات،  وم�سادرة 
العتقالت  وت�ساعد  الزيارات،  ومنع 
الإدارية، ومنع التعليم اجلامعي والثانوية 
العامة واإدخال الكتب، و�سوء الطعام كًما 
وغري  الطبي  ال�ستهتار  و�سيا�سة  ونوًعا، 
وزمالئه مل  اأنه  اإل   ، انتهاكات  من  ذلك 
ال�سجون،  اإدارة  ملخططات  ي�ست�سلموا 
فكان " نائل" وزمالئه الأقدر على  قراءة 
الواقع من حيث حاجة الأ�رشى للمطالب 
حيث  من  الأو�ساع   ودرا�سة  واحلقوق، 
البدائل  جميع  ودرا�سة  وال�سعف،  القوة 
وفق الإمكانيات املتاحة، والأهم اختيار 
تاأثرًيا واأقل تكلفًة  الن�سال الأكرث  و�سيلة 
ال�سجان،  مواجهة  يف  مالئمًة  واأكرث 
واأخرى  التكتيكية  باخلطوات  تارًة 
ال�سلمية  وبالو�سائل  بال�سرتاتيجية، 
والإ�رشابات  وباحلوارات  والعنيفة، 
واحلرب  الوجبات،  وترجيع  واملواجهة 
الت�سحيات  من  وبالكثري   ، النف�سية 
من  التنظيمية  والنخب  نائل"   " وبقيادة 
الأ�سرية  احلركة  انتقلت  الجتاهات  كل 
من �سعف التجربة اإىل اخلربة والقيادة، 
ومن  والريادة،  الإعداد  اإىل  العجز  ومن 
ومن  والأمن،  احلماية  اإىل  ال�ستهداف 
ومت  القادة،  اإعداد  اإىل  الكادر  غياب 
من  اأف�سل،  اإىل  مرحلة  من  النتقال 
العفوية وفقدان التزان، اإىل مرحلة بناء 
مرحلة  اإىل  واخلطاأ،  والتجربة  الذات 
البنى  وماأ�س�سة  التنظيمي  التكوين 
و�سيادة  البناء  مرحلة  اإىل  التنظيمية، 
الن�سال  مرحلة  اإىل  التنظيمية،  ال�سلطة 
والنت�سار  واملخا�ش  والن�سج  ال�سامل 
والعزة والكرامة وحتقيق معادلة الرعب 
ال�سجون،  م�سلحة  اإدارة  طواقم  مع 
من  حقيقية  حالٍة  اإىل  الو�سول  ثم  ومن 

التنظيمية  امل�ستويات  كل  على  الإبداع 
والأمنية  واملالية  والثقافية  والإدارية 
والأ�رشى  نائل"   " ا�ستغل  واخلارجية. 
الثقافية  باجلل�سات  اأوقاتهم  حوله  من 
يف  والتعمق  التنظيمية  الهياكل  وبناء 
جتارب  ودرا�سة  واملعارف  العلوم 
يف  والتعلم  العاملية،  التحرر  حركات 
اجلامعات الفل�سطينية والعربية والعربية 
ال�سهادات،  على  وح�سلوا  والدولية، 
اأهم  من  كانت  التي  بالثقافة  واهتموا 
�ساغتها  التي  العتقالية،  احلياة  معامل 
وبرزت  ن�ساأتها،  منذ  الأ�سرية  احلركة 
منذ  ثقايف  جٍو  لبلورة  الأ�رشى  حاجة 
بدايات ت�سكل نواة احلركة الأ�سرية، من 
اعتقالهم  الناجم عن  الفراغ  ملء  خالل 
يف  والإبداع  الوقت،  من  وال�ستفادة 
هذا اجلانب هو حماولة نقل الوقت من 
نطاق �سيطرة ال�سجان اإىل نطاق �سيطرة 
الكثري  بتجربته  نائل"   " و�سنع  الأ�سري. 
ولعل  ال�سجون،  يف  الإبداع  مظاهر  من 
اأهمها تخريج القادة، املتمتعني باخليال 
للم�سكالت،  ال�ست�سالم  وعدم  الوا�سع، 
احللول  اإىل  للو�سول  بال�سرب  والتحلي 
قادة  الإمكانيات،  واأقل  التكلفة  باأقل 
مييلون  و  الذاتي،  بالن�سباط  يتمتعون 
ومتقبلون  القرار،  اتخاذ  يف  لال�ست�سارة 
اإىل  للو�سول  عليه  والبناء  الذاتي  للنقد 
املفتوح،  بالعقل  مت�سفون  الأف�سل، 
والتحلي باملرونة والت�ساف باحل�سا�سية 
املطلوبة نحو امل�سكالت، والقدرة على 
توليد الأفكار اجلديدة، واحلزم والقدرة 
والإ�رشاف،  والتوجيه  ال�سيطرة  على 
امل�سوؤولية،  وحتمل  باملثابرة  والتميز 
م�سلحة  لإدارة  ال�ست�سالم  وعدم 
وخمططاتها  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
والقدرة  العن�رشية،  و�سيا�ساتها  القمعية 
على التكيف مع املحيط والتقلبات رغم 
والتطلع  املتغريات،  وكرثة  التنقالت 
والقراءة  للم�ستقبل،  تفاوؤلية  بنظرة 

من  العربة  واأخذ  للما�سي،  اجليدة 
التجارب ال�سابقة، وقراءة واعية للواقع، 
وا�ست�رشاف للم�ستقبل مع اليقني بالن�رش 
تلك  بكل  نائل"   " وت�سلح  واحلرية، 
والقيادات  وبتجربته  املبدعة،  ال�سفات 
التي  التنظيمية،  الهياكل  بنوا  والنخب 
لنطالق  والأجواء  الظروف  كل  هيئت 
الأ�سرية،  للحركة  الإبداع  اأ�سكال  كافة 
والتي حكمت جميع العالقات و�سبطتها 
الأ�رشى  و�سبطت  وقوانني،  بلوائح 
اجلماعية  باحلياة  لاللتزام  والأ�سريات 
�سلوكهم،  على  والرقابة  املنظمة، 
الأ�سري  حتكم  التي  ال�سوابط  واأوجدت 
حقوقه  وبتحديد  التنظيمي  باإطاره 
بالكل  الأ�سري  حتكم  والتي  وواجباته، 
من  واأحبته  نائل"   " واأوجد  العتقايل. 
اللوائح  العتقال  طول  على  القيادات 
املوؤ�س�سات  عمل  حتكم  التي  واملواثيق 
وجرمت  الف�سائل،  بني  العتقالية 
وغري  املنظمة  غري  الفردية  الأعمال 
املغطاة ولو �سمنياً من الأطر التنظيمية 
على  واأكدت  العتقالية،  واملوؤ�س�سات 
العامة  العتقالية  بالقرارات  اللتزام 
والورقة  نائل،  بندقية  القلم   و�سكل   ،
على  لديه  العتقالية  املعركة  �ساحة 
كل اجلبهات، وقام وزمالوؤه بالت�سحيات 
للح�سول  ال�سهداء  ع�رشات  ودفعوا 
واإدخال  والقرطا�سية  القلم  على 
والتلفاز،  واملذياع  وال�سحف  الكتب 
من  الكثري  والأ�رشى  نائل"   " ودر�ش 
"يف  املجالت  �ستى  يف  التخ�س�سات 
والعلوم  النف�ش،  وعلم  الجتماع  علم 
الإن�سانية، والعلوم الإدارية، وال�سيا�سية، 
والدينية"،  والقت�سادية،  والع�سكرية، 
للجامعات  وانت�سبوا  اللغات  وتعلموا 
العليا،  ومنها  ال�سهادات  على  وح�سلوا 
واإمكانياتهم  و�سمودهم  وب�سربهم 
الب�سيطة، ا�ستطاعوا اأن يحولوا زنازينهم 
تعليمية،  وحلقات  درا�سية،  ل�سفوف 

جامعية،  وحما�رشات  ثقافية،  ودورات 
الق�سائد  كتبت  والظلمة  الوح�سة  ويف 
والكتب  الأدبية،  والروايات  ال�سعرية، 
الفكرية، والتجارب الأمنية، والتوجيهات 
الثقافات  على  والطالع  التنظيمية 
واملعارف واحل�سارات. ومار�ش " نائل"  
وزمالوؤه جتربة الدميقراطية بني جدران 
�سجون مغلقة، وممار�سات قمعية قهرية 
غري معقولة من قبل �سلطات الحتالل، 
الدميقراطية تطورت يف  ولكن امل�سرية 
الداخلية  الأو�ساع  تطور  مع  ال�سجون 
 " فاأ�س�ش  اأخرى،  بعد  مرحلًة  لالأ�رشى 
نائل" والأ�رشى يف ال�سجون جمتمًعا قائًما 
على تدوال ال�سلطة، واإجراء النتخابات 
لختيار القيادة التي تدير �سوؤون جمتمع 
الأ�رشى يف املعتقالت، واحرتام احلقوق 
واحلقوق  امل�ساواة  كمبداأ  الأ�سا�سية 
الفرد يف  الراأي، وحق  التعبري عن  كحق 
على  العتداء  من  له  املجتمع  حماية 
ووجود  الإن�سانية،  كرامته  اأو  �سخ�سه 
اليومية،  احلياة  حتكم  التي  القوانني 
والفرد  بالفرد،  الفرد  عالقة  وتنظم 
ووجود  ال�سلطات،  وف�سل  باملجتمع، 
عقد اجتماعي يتم التنازل من خالله عن 
جزء من احلرية الن�سبية التي يمتتع بها 
لهذه  منتخبة  جهة  وتفوي�ش  الأ�رشى، 
با�سم  �سوؤونهم  ت�رشف  لكي  ال�سلطات 
والأ�رشى  نائل"   " وخا�ش  املجموع. 
ال�سرتاتيجى  ال�سلمي  الن�سال  طريقة 
املتمثل بالإ�رشاب املفتوح عن الطعام 
و�سائل  كاأحد   " واجلماعي  الفردي   "
التي تعد  الو�سيلة  الن�سال املوؤثر، هذه 
العاملي،  الن�سال  اأ�سكال  لأحد  امتداداً 
ولقد اأثبت " نائل"  بطولة غري م�سبوقة 
بخو�سه ع�رشات ال�رشابات املفتوحة 
حلتى  اعتقاله  حلظة  منذ  الطعام  عن 
الإ�رشاب  اأن  العلم  مع   ، اللحظة 
بحد  هدفاً  لي�ش  الطعام  عن  املفتوح 
غري  الأخري،  اخليار  هو  بل  لديه،  ذاته 
اخلطوات  كافة  ا�ستنفاذ  بعد  املف�سل 
نائل"   " واأف�سل  التكتيكية.  الن�سالية 
اإدارة  خمططات  كل  الأ�رشى  وزمالوؤه 
ال�سجون بتحويلهم لعبٍء يثقل  م�سلحة 
ونتيجة  حتررهم،  بعد  املجتمع  كاهل 
�سيا�سيني  قادًة  خرجوا  اإبداعاتهم 
وع�سكريني فهموا حقيقة عدوهم باأكرث 
و�ساركوا  وعمق،  ودراية  وحكمة  وعي 
وخمت�سني،  كخرباء  جمتمعاتهم  يف 
وانخرطوا  و�سحفيني،  واأدباء  وكتاب 
والأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف 
ومفكرين،  قادة  الوطنية،  والف�سائل 
جمل�ش  واأع�ساء  لتنظيماتهم  واأمناء 

وطني ووزراء حكوميني.
مدير مركز الأ�رشى للدرا�سات

نائل الربغوثى -

 اأيوب الع�سر ويو�سف الزمان
كيف اأبداأ ومن اأين ؟ عند احلديث عن اأيوب الع�سر ويو�سف الزمان واأحد اأهم اأعمدة الأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون 

ال�سرائيلية الأ�سري البطل نائل �سالح الربغوثى )اأبو النور(، اأبداأ من �سجرة الليمون ، من حكايا احلجة فرحة، من 
الع�سق الالمتناهى لكوبر ورام اهلل وفل�سطني ، من �سجن نفحة وفورة ع�سقالن والنخلة ، من الروح الإيجابية ، من 

عنوان العالقات الوطنية ، من اللون البنى وبدلة العتقال ، من رائحة الفدائيني الأحرار، من حلم احلرية وال�سيادة 
وال�ستقالل ، من مواقف الرجولة يف الع�سرين ، من ال�سهامة والرجولة والرزانة والوقار ب�سن الثالثني ، من براءة 
الطفولة يف اخلم�سني ،من العقل و�سعة الأفق والفكر والثقافة وكل الفخر اأحتدث ، عن نائل الربغوثى املعتقل يف 

اأبريل/ني�سان 1978 بعمر 19 عاما، املحكوم بال�سجن املوؤبد مدى احلياة  ، املفرج عنه يف �سفقة وفاء الأحرار يف العام 
2011 بعدما ق�سى 34 عاما متوا�سلة يف الأ�سر ثم اأعاد الحتالل اعتقاله بعد ثالث �سنوات ، وُحكمه بال�سجن 30 �سهرا 

بعد اعتقاله الثاين، واملفاجئة بعد انتهائها بقرار اإ�سرائيلي يعيده اإىل حكم املوؤبد حلتى هذه اللحظة .

! مرتني  النور  "علي" يب�سر 
تقرير: اإعالم الأ�سرى

عليه  واأحلت  راأ�سه  طرقت  فكرة 
ع�رشات  اإجناب  من  موجة  بعد 
النطف  عرب  اأطفال  الأ�رشى 
غريبة  فكرة  اأنها  ورغم  املهربة، 
اإل  بعد  يتزوج  مل  �ساب  على 
تقهر  اأنها  ملجرد  بها  اقتنع  اأنه 
اأ�سابيع  وبعد  وتغيظه.  ال�سجان 
عائلته  اإقناع  من  طويلة  اأ�سهر  بل 
الزوجان  بالفكرة؛ خا�ش  و�سريين 
التجربة وجنح حمل �سريين بنطفة 
حمررة من داخل الأ�رش، ويف عام 
اأ�ساء  الذي  "علي"  اأجنبت   2015
فيها،  النور  انقطاع  بعد  حياتها 
واأ�سبح لها كل �سيء.. اأربع �سنوات 
عا�سها علي مع والدته دون والده 
يلتقيان  كانا  الأ�رش،  غيبه  الذي 
الزيارات  وبع�ش  ال�سور  عرب 
اأي  يوفر  ل  فالحتالل  املعدودة، 
خا�سة  عليهما  للتنغي�ش  فر�سة 
�سنوات  اإرادة احلياة.  انت�سار  بعد 
و�سعبة  مريرة  كانت  علي  عا�سها 
اأن  يدرك  بداأ  وحني  والده؛  بدون 
والدته  ي�ساأل  بداأ  يعو�ش  ل  الأب 
عن  بالذات  هو  وملاذا  اأبيه  عن 
الظرف  يعي�ش هذا  الأطفال  بقية 
الإجابات يف ذهنها  وحده، لرتتب 
وتخربه اأنه طفل مميز يف كل مرة.. 
وم�ست ال�سنوات اخلم�سة ع�رش ما 
بني اأمل واأمل حتى جاء يوم احلرية، 
فيه  �سيقابل  الذي  املن�سود  اليوم 
له  وي�سبح  و�سيحت�سنه  والده  علي 
اأب.. ارتدى اأجمل مالب�سه وتوجه 
مع اأمه اإىل معرب الظاهرية جنوب 
حتت  �ساعات  وانتظر  اخلليل، 
جاءت  حتى  ال�ساطعة  ال�سم�ش 
الوالد  يظهر  ومل  الغروب  �ساعة 

من  ات�سال  �سريين  تلقت  بعد. 
اأن  فيها  تبلغها  الحتالل  �رشطة 
فور  جمددا  اعتقاله  اأعيد  �سالح 
الإفراج عنه، وبعد �ساعات اأخرى 
من النتظار مت اإبالغ حماميه باأن 
حمكمة �ستعقد له بعد اأيام ما يعني 
العائلة  تبديد حلم احلرية. عادت 
بعد طول انتظار اإىل منزلها ولكن 
من غري �سالح؛ عاد علي لينام يف 
�رشيره مرهقا مك�سور القلب.. عاد 
لينظر يف �سورة والده ونام دون اأن 
العائلة  ولكن  كلمة.  باأي  يتحدث 
التي اعتادت اأن ت�سحق احلزن واأن 
فرح  من  ق�سورا  ال�سرب  من  تبني 
قبل  يومني  وبعد  الأمل،  تفقد  مل 
موعد املحاكمة اأخربها املحامي 
الإفراج عن �سالح عرب  �سيتم  اأنه 
ال�سفة..  جنوب  ترقوميا  معرب 
املن�سود،  اللقاء  هو  هذا  كان 
وكانت تلك اللحظات هي القريبة 
بوابة  من  �سالح  خرج  للحرية، 
ال�سجن يرك�ش باجتاه حلمه الذي 
مل يعد �رشابا، احت�سن علي وقّبله 
حلظات  كانت  دائما،  متنى  كما 
املوقف  قوية  امل�ساعر  ممزوجة 
ل ميكن تكرارها. ولكن الحتالل 
جديد،  من  اللحظات  هذه  نّغ�ش 
ل�ساعات  �سالح  اعتقال  فاأعاد 
طويلة على حاجز الكونتيرن قرب 
ثم  بيته،  اإىل  عائد  وهو  حلم  بيت 
من  متاأخرة  �ساعة  يف  عنه  اأفرج 
الزوجان  اأقام  يومني  وبعد  الليل. 
يف  طفلهما  ليح�رشه  زفافهما 
فل�سطني..  يف  زفاف  حالة  اأغرب 
ولكن عنوانها احلرية وحب احلياة 
النور  علي  ليب�رش  الأ�رش،  وحتدي 
والثانية  الأوىل عند ولدته  مرتان 

عند حترر والده.

اجلزء 02

م�سلحة ال�سجون ال�سهيونية

تعهد بف�سل نقل الأ�سريات
 الفل�سطينيات عن ال�سجناء الإ�سرائيليني

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

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

التوقيف والتحقيق.
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اأبدى �سكان املخادمة بورقلة 
مت�سكهم الكبري ب�رضورة توفر 
طرف  من  حقيقية  اإرادة 
اأجل  من  العمومية  ال�سلطات 
اال�ستجابة ملطالبهم التنموية 
وجت�سيدها على اأر�ض الواقع 
اأ�سموه باحللول  بعيدا عن ما 
�سكان  طالب   . الرتقيعية 
ب�رضورة  بورقلة  املخادمة 
للم�سوؤول  العاجل  التدخل 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
بالوالية ، من اأجل اال�ستجابة 
التي  امل�رضوعة  ملطالبهم 
�رضورة  مقدمتها  يف  تاأتي 
بني  الرابط  طريق  تهيئة 
اإ�سافة   ، بامنديل  و  خمادمة 
اىل  80م�سكن  من  للطريق 
اأبدى  كما   ، املدنية  احلماية 
�ساكنة احلي العريق مت�سكهم 
الر�سيف  تهيئة  مبطلب  
وامل�ساحات اخل�رضاء وباألوان 
فاحتة )ما ي�سد�ض �سخانة( ، 
اأنابيب  الإ�ستعمال  اإ�سافة  
�سقي )قوت اآقوت( للم�ساحات 
اخل�رضاء، مع  تو�سيع االأماكن 
بها،  لالنتفاع  اخل�رضاء 

�سوؤال  بعد  جاء  الطلب  وهذا 
بوجود  اأجابوا  الذين  العمال 
�سامبل(و عدم وجود  )كارالج 
ح�سب  اآقوت(  اأنابيب)قوت 
فقد  ذلك  اإىل جانب  هوؤالء.  
�سدد املت�رضرين من امل�ساكل 
املخادمة   بحي  الالمتناهية 
ب�سبكة  دعمهم  ب�رضورة  
النت�سالهم  العمومية  االإنارة 
الظالم  وخملفات  �سبح  من 
علمنا  اذا  خا�سة   ، الدام�ض 
اأننا يف املرحلة ال�سيفية اأين 
 ، ال�سامة   احل�رضات  تتكاثر 
رحيل  مطلب   ن�سيان  دون 

املجل�ض لبلدي ورقلة.
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
�سدد  قد  تبون  املجيد  عبد 
خالل  الوالة  مع  اللهجة 
احلكومة  مع  االأخري  لقائهم 
النزول  ب�رضورة  األزمهم  و   ،
اال�ستماع  و  للميدان 
الن�سغاالت املواطنني وال�سعي 
خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ 
ح�سب االأولويات و االإمكانات 

املتاحة .
اأحمد باحلاج  

حذروا من التمادي يف الإق�صاء والتهمي�ش 

�سكان املخادمة بورقلة يطالبون 
بالتنمية على اأر�ض الواقع

مترنا�صت

حمطة النقل القدمية تغرق  يف الفو�سى 

جناة ،ح 

طالب عدد كبري من مرتادي حمطة 
القدمية  للم�سافرين   الربي  النقل 
بتمرنا�ست  ، من م�سالح وايل الوالية 
لو�سع  العاجل  بالتدخل  بتمرنا�ست 
حد حلجم الفو�سى التي يتخبط فيها 
املرفق املذكور ، ب�سبب الت�رضفات 
الغري م�سوؤولة الأ�سحاب حافالت نقل 
يحرتمون  ال  عادة  الذين  امل�سافرين 
مواعيد الدخول واخلروج من املحطة 
، مما بات يثري �سخط الركاب الذين 
اأكدوا على ل�سان اأكرث من متحدث يف 
غياب  ثمن  يدفعون  اأنهم  املو�سوع 
و�سع  املحطة  ن�ساط  على  الرقابة 
اخلوا�ض  املتعاملني  هوؤالء  ا�ستغله 

من  �ساعة  الن�سف  قرابة  لزيادة 
بالركاب  حافالتهم  ملالأ  الزمن 
مواقيت  ح�ساب  على  ذلك   كان  ولو 

اقت�سى  وان  املحطة  من  اخلروج  
ذلك خروج احلافالت بن�سف الركاب 
املديرية  تعليمات  عليه  تن�ض  مثلما 

الوالئية للقطاع .
من جانب اآخر ، طالب حمدثينا من 
ت�سديد  ب�رضورة  املعنية  ال�سلطات 
املحطة  على  القائمني  مع  اللهجة 
الهائل  الغزو  من  لتطهريها  ذاتها  
ملجاأ  حولوها  الذين  للمت�سولني 
بع�ض  يف  واملبيت  للت�سول  مف�سال 
نقطة  هوؤالء  اأ�ساف  كما   ، االأحيان 
فيها  النظر  ت�ستدعي  باتت  مهمة 
من طرف القائمني على حمطة نقل 
والقرى  البلديات  بني  امل�سافرين 
واملتمثلة يف �سن حملة نظافة وا�سعة 
اخلدماتية  املرفق  لتطهري  النطاق 
املدينة  واجهة  يعد  الذي  املذكور 
الفظيع  االنت�سار  من  احلقيقية 

لالأو�ساخ و االأكيا�ض البال�ستيكية .

تتخبط حمطة النقل الربي للم�صافرين القدمية مبدينة مترنا�صت  ، يف جملة من امل�صاكل التقليدية لعل 
من اأبرزها النت�صار الفظيع لالأو�صاخ ف�صال عن عدم التزام املتعاملني اخلوا�ش من اأ�صحاب احلافالت يف 

مواعيد الدخول واخلروج منها لي�صاف اإىل ذلك م�صكل اأخر اأ�صبح يزعج امل�صافرين واملتمثل يف النت�صار 
املقلق للمت�صولني الذي متكنوا يف ظرف وجيز من حتويل املرفق اخلدماتي ملجاأ مف�صال ملمار�صة ظاهرتهم 
العتيادية التي كانت بالأم�ش القريب تقت�صر على ال�صاحات العمومية وامل�صاجد ومراكز الربيد والبنوك 

.

اأخبار اجلنوب

عني  بوالية  املمهالت  واقع  اأثار 
بعد  على  الواقعة  املنتدبة  �سالح  
حوايل 700 كلم عن والية مترنا�ست  
�سكان  لدى  ق�سوى  اإ�ستنفار  حالة 
املنطقة ، بغ�ض النظر عن طبيعتها 
اأم  كانت ممهالت �رضعية  اإذا  فيما 
ع�سوائية ، فاإن كرثتها بالعدد املبالغ 
خا�سة  و  ال�سكان  اإ�ستياء  اأثار  فيه 
 ، املركبات  اأ�سحاب خمتلف  منهم 
�سلبا على  الظاهرة  اإنعكا�ض  ل�سبب 
مركباتهم ، الذي ال تنجح حماوالتهم 
العديدة لكرثتها يف التهرب منها . و  

نوه ال�سائقون اإىل اإفتقار املمهالت 
�سالمتها  ت�سبط  التي  معايري  لعدة 
اجلانب  غياب  حيث  من  ذلك  و   ،
اأكد املعنيون ذاتهم  التقني و الذي 
تغيري  على  يجربون  اأنهم  ب�ساأنه 
االقت�سار  اأو  املق�سود  م�سارهم 
تكلفة  رفع  اأو  معينة  طرق  على 
وفق  ال�سائق  يحددها  التي  النقل 
هواه علما اأن املمهالت الع�سوائية 
ا�ستفحلت على خلفية ارتفاع �سحب 
القاتلة  املرور  حوادث  و  الغبار 
حدا  اأحياء مما  عدة  �سهدتها  التي 

ممهالت  لبناء  املواطنني  ببع�ض 
ترابية و اأحيانا اإ�سمنتية لكبح جماح 
على  خ�سو�سا  اخلطرية  الظاهرة 
راآها  ممهالت  هي  و  الق�رض  حياة 
بعده  ما  له  ترقيعيا  حال  الكثريون 
املحلية  ال�سلطات  جهتها  من   ،
املن�رضمة  ال�سهور  يف  بادرت 
بالقرب  نظامية  ممهالت  لن�سب 
غري   ، الرتبوية  املوؤ�س�سات  من 
القائم يف  اأن  هذا مل مينع اجلدل 
عددها املبالغ فيها و يف نوعيتها و 
اأ�سحاب  روؤية  و  روؤية املواطن  بني 

و   ، باأنواعها  للممهالت  املركبات 
اجلهات  تدخل  واجبا  بات  الذي 
املعنية لن�سب ممهالت حترتم فيها 
التمدد  و  العلو  من  املقايي�ض  كل 
هامة  طرقا  اأن  خ�سو�سا  اللون  و 
تفتقر لالإنارة العمومية و اأخرى تقع 
مبحاذاة خنادق مك�سوفة مما يحتم 
االإ�سكالية  هذه  حل  يف  االإ�رضاع 
ملن  ال�سارم  العقاب  �رضورة  مع 
ال�رضعة املطلوبة داخل  يتجاوزون 

النطاق احل�رضي . 
جناة ،ح 

فيما اأثر الو�صع �صلبا على املركبات

ال�سكان يطالبون بعقالنية املمهالت

التي  املجهودات  اإطار  يف 
للحد  ال�رضطة  قوات  تبدلها 
كورونا،  فريو�ض  انت�سار  من 
ويف اإطار اإلزامية ارتداء القناع 
الواقي ملواجهة جائحة كورونا 
باأمن  ال�رضطة  قوات  توا�سل 
التدابري  تطبيق  اأدرار  والية 
لفريو�ض  للت�سدي  الوقائية 
مع  بالتن�سيق  وهدا  كورونا 
الفاعلة  اجلمعيات  من  العديد 
يف امليدان  من خالل حت�سي�ض 
وتوعية املواطنني املتواجدين 
على م�ستوى ال�ساحات واالأماكن 
للتحلي  دعوتهم  و  العمومية 

باالإجراءات الوقائية .
مع  وبالتن�سيق  ال�رضطة  قوات 
امليدان  يف  الفاعلني  ال�رضكاء 
احلمالت  من  العديد  نظمت 
على  التوعوية  التح�سي�سية 
املحالت   ، االأ�سواق  م�ستوى 
خاللها  من  مت  التجارية، 
التجار  وتوعية  حت�سي�ض 

واملواطنني وحثهم على �رضورة 
وااللتزام  الواقي  القناع  ارتداء 
باالإجراءات الوقائية مع احرتام 
االجتماعي  التباعد  قواعد 
التح�سي�سية  احلمالت  هده   ،
مطويات  توزيع  خاللها  مت 
االأعرا�ض  حول  حت�سي�سية 
الفريو�ض  لهدا  املبدئية 
حول  واإر�سادات  ن�سائح  وكدا 
باالإ�سافة  االجتماعي  التباعد 
�ساأنها  من  التي  الكمامات  اإىل 
و  املواطنني  �سحة  حماية 
طبقا  وهدا  اإجبارية  كونها 
-20 رقم  التنفيذي  للمر�سوم 
 2020 ماي   20 يف  املوؤرخ   127
الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادر 
لهدا  خمالف  اأي  العدد30، 
اإلزامية  على  النا�ض  املر�سوم 
ملواجهة  الواقي  القناع  ارتداء 
لعقوبة  معر�ض  كورونا  جائحة 

تتمثل يف غرامة مالية .
اأحمد باحلاج  

يف اإطار اإلزامية ارتداء القناع الواقي 

اأمن اأدرار يوا�سل التدابري 
الوقائية من اجلائحة 

االأمن  م�سالح  متكنت  
مكافحة  يف  املخت�سة 
الهجرة  و  املنظمة  اجلرمية 
باملقاطعة  ال�رضعية  غري 
خمتار  باجي  برج  االإدارية 
واعتقال  توقيف  من  باأدرار 
يحملون  اأفارقة  رعايا   05
ت�ساد  لدول  خمتلفة  جن�سيات 
و الغابون و�ساحل العاج ، ليتم 

املعنية  للم�سلحة  اقتيادهم 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
واجناز  معهم  القانونية 
ليتم  �سدهم  ق�سائية  ملفات 
بعدها تقدميهم اأمام اجلهات 
للنظر يف و�سعيتهم  الق�سائية 
ال�رضعية  غري  االإقامة  بتهمة 

بالرتاب الوطني .
جناة ،ح 

بتهمة الإقامة غري ال�صرعية بالرتاب الوطني 

توقيف 05 رعايا اأفارقة 
بربج باجي خمتار 

ANEP N°:  2016010721الو�صط:2020/07/08

اإ�سهار
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ANEP N°:  2016011035الو�سط:2020/07/08

�إ�شهار

ANEP N°:  2016011027الو�سط:2020/07/08
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الو�سط:2020/07/08الو�سط:2020/07/08

الو�سط:2020/07/08 الو�سط:2020/07/08

الو�سط:2020/07/08

الو�سط:2020/07/08الو�سط:2020/07/08

الو�سط:2020/07/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
الكائن مقرها : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�سراقة

هاتف فاك�س : 36.33.46 )023(

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ اأمر اأداء 
عن طريق الن�سر

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها الرئي�سي برقم 29 
حي 60 م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنــــاه.

لفائـــدة : ال�سيد/ اأفرو�ســـان مــــــــراد.
ال�ساكــن : �سارع اأكلي راحيم رقم 27، بولوغني، اجلزائـــــــــــــــــــــــــر.

القائمة يف حقه واحلا�رشة عنه يف ق�سية احلال، وكيلته الأ�ستاذة/ بن عربية فايزة املحامية املعتمدة لدى املجلـــــــ�س.
وتنفيذا للأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/06/29، حتت رقم 20/2032، املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي لأمر الأداء بجريدة يومية وطنية على 

نفقة الطالــــــــــــــــــب.
ومبقت�سى املواد 412/ و308 وما يليها من قانون الإجراءات املدنية والداريــــــــــــــــــة.

نبلــــغ عـــن طريـــق هــــذا الن�ســــر
اإلــــى : النادي الهاوي ملولودية اجلزائر – ممثل يف �سخ�س رئي�ســــــــــــــــــــــه.

الكائن مقره : 12 قطعــة بــن حــداد ال�رشاقــة، اجلزائــــــــــــــــــــــر.
                              م�سمون اأمر الأداء ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة تاريخ 2020/02/17، رقم الرتتيـــــــــــــب 20/829،

ونكلفـه بدفعه بني يدينا خلل اجل خم�سة ع�رش )15( يوما لفائدة العار�ســـــــــــــــــــة :
مقابــل الديــن املقــدر مببلــغ 1.000.000.00دج، م�سافــا لــه امل�ساريــف واحلقــوق القانونيــة، اأي مــــا جمموعــــــــــــــــــــــه 1.065.080.00 دج

)واحد مليون وخم�سة و�ستون األفا وثمانون دينارا جزائريا(
- كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خلل اأجل خم�سة ع�رش )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي، وذلك بطريق 

ال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر الأمر طبقا لن�س املادة 308 من قانون الإجراءات املدنية والإداريـة.
حتــت جميـــع التحفظــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميـة وطنيـة طبقـا للقانــــون.
املح�ســــر الق�سائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 
 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 

 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة بئر مراد راي�س »الق�سم التجاري/ البحري« بتاريخ 2014/12/01، رقــــــم اجلــــــدول 14/6898، رقـــــــم الفهـــــــــر�س 14/9049.
وتنفيذا للأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/06/22، حتـت رقــم 20/1915،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�سيـــد : بعجـــــة يو�ســـــــــــف.

العنــوان  : الربيجـــة جتزئــــة 402 مق�ســـــم 04، ا�سطاوالــــــــــــــي.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي بالت�سامـن مـع �س ذ م م �سيمانتـو وال�سيـد فغولـي علـي :

لفائـــدة : بنك اخلليج اجلزائر �س ذ اأ – ممثلة مبمثلها القانونــــــــــــــــــــــي.
العنــوان  : حــو�س قــاو�س طريــق ال�رشاقــة، دالــــي اإبراهيــــــــــــــم.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ يون�سي �سعيد املحامي املعتمد  لدى املحكمة العليــــــا.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــغ 182.092.461،70 دج
)مائة واثنني وثمانني مليونا واثنني وت�سعني األفا واأربعمائة وواحد و�ستني دينارا جزائريا و70 �سنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمة بئر مراد راي�س »الق�سم التجاري/ البحري« بتاريخ 2014/12/01، رقــــــم اجلــــــدول 14/6898، رقـــــــم الفهـــــــــر�س 14/9049
وتنفيذا للأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/06/22، حتـت رقــم 20/1916،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�سيـــد : فغولـــــي علـــــــــــي.

العنــوان  : الربيجـــة جتزئــــة 402 مق�ســـــم 04، ا�سطاوالــــــــــــــي.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي بالت�سامـن مـع �س ذ م م �سيمانتـو وال�سيـد بعجة يو�سـف :

لفائـــدة : بنك اخلليج اجلزائر �س ذ اأ – ممثلة مبمثلها القانونــــــــــــــــــــــي.
العنــوان  : حــو�س قــاو�س طريــق ال�رشاقــة، دالــــي اإبراهيــــــــــــــم.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ يون�سي �سعيد املحامي املعتمد  لدى املحكمة العليــــــا.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــغ 182.092.461،70 دج
)مائة واثنني وثمانني مليونا واثنني وت�سعني األفا واأربعمائة وواحد و�ستني دينارا جزائريا و70 �سنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير

ال�سراقة - ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم ابتدائي ح�سوري
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/حمدي با�سا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن مقرها  
برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة : ال�سيد/ بـن عربيـــة حمفـــــــوظ.
العنــوان  : املختار موطنه لدى مكتب وكيلته احلا�رشة عنه يف ق�سية  احلال الأ�ستاذة/ خدار بهية، املحامية لدى املجلـ�س.

الكائــن : 12 �ســارع ح�ســني بلعجــل الطابــــق الأول، اجلزائـــــــــــــــر.
وتنفيذا للأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2020/07/02، رقم الفهر�س 20/2173، املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي بجريدة 

يومية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب   
ومبقت�سـى املـواد  405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.

بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  
اإىل : ال�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة »ب�سة للرتقية« �رشكة جتارية، املمثلة من قبل م�سريها القانوين.

الكائن مقره : طريـق ال�رشاقـة اأولد فايـت، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــر.
ن�سخـة مـن احلكـم البتدائـي ح�سـوري ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقــة الق�سـم التجاري البحري، بتاريــخ 2019/12/09، رقـــم اجلــدول 19/4862، رقـــم الفهــــــر�س 19/7466.

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ستئنـاف حمـدد  ب�سهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �سخ�سيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �سهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

 حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

                                                                                               املح�ســـــر الق�سائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير

ال�سراقة - ولية اجلزائر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023

 حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم ابتدائي ح�سوري اعتباري
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/حمدي با�سا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن مقرها  
برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة : ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة بنو م�سعود متعددة اخلدمات، املمثلة يف �سخ�س م�سريهــــــــا.
العنـــوان : املكان امل�سمى التورا�س ق�سم 10 جمموع ملكية 108 بلدية عمر، ولية البويـــــــــــرة.

وتنفيذا للأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2020/07/02، رقم الفهر�س 20/2171، املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي بجريدة 
يومية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب   

ومبقت�سـى املـواد  405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.
بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  

اإلــى : ال�رشكة الرتكية »EFES« �رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة، املمثلة يف �سخ�س م�سريهـــــــــــــــا.
العنوان  : حي 01 نوفنرب 1954 فيل رقم 51 بابا ح�سن، ولية اجلزائــــــــــــــــــر.

ن�سخـة مـن احلكـم البتدائـي ح�سـوري اعتبـاري ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقــة الق�سـم التجاري البحري، بتاريــخ 2020/02/18، رقـــم اجلــدول 19/7901، رقــم الفهـــر�س 
.19/1681

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ستئنـاف حمـدد  ب�سهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �سخ�سيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �سهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

املح�ســـــر الق�سائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 
م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجب ال�سيغة التنفيذية للحكم ال�سادر عن حمكمـة ال�رشاقـة »الق�سـم التجـاري البحـري« بتاريـخ 2019/10/07، رقــــم اجلـــــدول 19/3036، رقـــــــم  الفهـــــــــــــــــر�س 19/5969.
وتنفيذا للأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/06/25، حتـت رقــم 20/1973،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
الوكالة الوطنية لل�سناعة التقليدية موؤ�س�سة عمومية ذات طابع �سناعي وجتاري – املمثلة من طرف مديرها العـــــام.

العنـــوان : �سيدي فرج، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي :

لفائــــدة : ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة اوريكا ديزاين – املمثلة من طرف م�سريهــــــــــــا.
العنـــوان  : 12 �سارع ماري�سال لنا�س مريامار، وهـــــــــــــــــــــــــران.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ عا�سور خالد املحامي لدى املجلــــــــــــ�س.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري،  مبقر ال�رشكة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكــره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 1.212.682،68 دج
 )واحد مليون ومائتني واثنتي ع�رش األفا و�ستمائة واثنني وثمانني دينارا جزائريا و68 �سنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
ال�سراقة - ولية اجلزائر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم ابتدائي ح�سوري
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/حمدي با�سا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن مقرها  
برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة : ال�سيد/ حممــــد معالـــــــــــم.
العنــوان  : املختار موطنه لدى مكتب وكيلته احلا�رشة عنه يف ق�سية  احلال الأ�ستاذة/ خدار بهية، املحامية لدى املجلـ�س.

الكائــن : 12 �ســارع ح�ســني بلعجــل الطابــــق الأول، اجلزائـــــــــــــــر.
وتنفيذا للأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2020/07/02، رقم الفهر�س 20/2172، املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي بجريدة 

يومية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب   
ومبقت�سـى املـواد  405 اإىل 416 مـن قانـون الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.

بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  
اإلــى : ال�رشكة ذات ال�سخ�س الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة »ب�سة للرتقية« �رشكة جتارية، املمثلة من قبل م�سريها القانوين.

الكائن مقره : 136 م�سكن طريـق ال�رشاقـة اأولد فايـت، اجلزائــــــــــــــــــــــر.
ن�سخـة مـن احلكـم البتدائـي ح�سـوري ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقــة الق�سـم التجاري البحري، بتاريــخ 2019/12/16، رقـــم اجلــدول 19/4861، رقـــم الفهــــــر�س 19/7638.

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ستئنـاف حمـدد  ب�سهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �سخ�سيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �سهريـن )02( اإذا تـم فـي موطنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــون الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانــون.

املح�ســـــر الق�سائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني
لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة

للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد
املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير

 ال�سراقـة – وليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجــب ال�سيغــة التنفيذيــة لأمــر  الأداء ال�ســادر عــن  رئيــ�س حمكمــة ال�رشاقــة، بتاريــــــخ 2019/11/28، رقـــــــــم الرتتيــــــــــــــب 19/5114.
وتنفيذا للأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/06/22، حتـت رقــم 20/1914،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
.GROUPEMENT POLIKON KARAMADEN موؤ�س�ســة قرومبــون بوليكــون كرم�ســـان الرتكيـــــة

الكائن مقرها : طريــق الثانويــة فيــل رقـــم 02، زرالـــــدة، اجلزائـــــــــــر.
بـاأدائه بـني يدينـا خـلل الأجـل القانونـي :

لفائـــدة : املوؤ�س�سـة ذات ال�سخــ�س الواحــد ذات امل�سوؤوليــة املحــدودة امل�سمــاة جيبــا طـراد
املمثلـة مــن طــرف م�سريهــا القانونــي اأيــت عامــــر حممــــــــد.

الكائن مقرها : رقـــم 02 حـــي 20 اأوت تاجنانــــت، وليــــــة ميلـــــــــة.
القائم يف حقها واحلا�رش عنها يف ق�سية  احلال، وكيلها الأ�ستاذ/ بن دحو عثمان املحامي املعتمد  لدى املجلــــــ�س.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــغ 110.841.889،17 دج
)مائة وع�رشة مليني وثمامنائة وواحد واأربعني األفا وثمامنائة وت�سعة وثمانني دينارا جزائريا و17 �سنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�ســـــر الق�سائــــــــي
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ر�شالة القاهرة 
لفهم دقيق ووعي �شامل

كورونا.... حديث ال�شاعة �شني وجيم
بالطبع ل فقد تزايدت ن�شبة الإ�شابة بكورونا ب�شكل كبري يف الفئات الأ�شغر 
عمرا مما يجعل فر�ص الإ�شابة بكورونا لدي اجلميع مت�شاوية ومل يعد الأمر 

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

د.حممد فتحي عبد العال

-1هل تبقى بع�ص الأعرا�ص على 
الرغم من ال�شفاء من كورونا؟

من  املتعافني  اأن  اإىل  الدرا�شات  ت�شري 
وظائف  يف  �شعف  من  يعانون  قد  كورونا 
الت�شخي�ش  لكن  والقلب..  والكبد  الرئتني 
هذه  من  يقلل  اأن  ميكنه  املبكر  والعالج 

الآثار ال�شلبية بعد ال�شفاء.

دور  الطبيعية  للر�شاعة  هل   2-
يف وقاية اأطفالك من كورونا؟

الوقاية  يف  فعال  بدور  الر�شاعة  ت�شهم 
اجلهاز  تقوي  فهي  املعدية  الأمرا�ش  من 
املناعي عرب نقل الأج�شام امل�شادة من الأم 
اإىل ر�شيعها مبا�رشة وعليه جتب الر�شاعة 
الطبيعية املقت�رشة على حليب الأم ملدة 6 
اأ�شهر ثم اإ�شافة الأغذية التكميلية يف عمر 
العاملية  ال�شحة  منظمة  وتو�شي  اأ�شهر   6
يف  حتى  الطبيعية  الر�شاعة  با�شتمرار 
الأم بكوفيد - 19وعدم  اإ�شابة  تاأكد  حالة 
وبح�شب  امل�شابة   اأمه  عن  الوليد  ف�شل 
العاملية فهناك عددا من  ال�شحة  منظمة 
الأمهات  من  اتخاذها  الواجب  الإجراءات 

املر�شعات :
القرتاب  عند  الطبية  الكمامة  -ا�شتعملي 

من طفلك. 
وال�شابون  باملاء  جيدا  يديك  -اغ�شلي 
اأو املطهر قبل  ملدة ل تقل عن 40ثانية  
مالم�شة طفلك وبعدها ويف حال العط�ش 
اأي�شا  فالبد  �شدرها  على  الم  �شعال  اأو 
قبل  وال�شابون  باملاء  الثديني  غ�شل  من 

الر�شعة. 
بك  حتيط  ا�شطح  اأي  وطهري  -نظفي 

وبطفلك و تلم�شينها  ب�شكل روتيني. 

الإر�شاع  على  القدرة  عدم  حالة  -يف 
الثدي فاع�رشي احلليب من  املبا�رش من 
عليه  ليتغذي  بامل�شخة  اأو  باليد  الثدي 

طفلك. 
او  الإر�شاع  على  القدرة  عدم  حالة  -يف 
مر�شعة  اإىل  اللجوء  فيمكن  احلليب  ع�رش 
بديلة اأو ا�شتخدام احلليب الب�رشي املتربع 

به. 

باأن  -3 هل لزال العتقاد قائما  
من  امل�شتهدف  املكان  هما  الرئتني 

كورونا؟ 
ل يوؤثر كوفيد- 19 على الرئتني فح�شب بل 
ت�شري بع�ش الدرا�شات املختربية اأنه ميكن 
واخلاليا  القلب  خاليا  اإ�شابة  لكورونا 

الع�شبية.

من  التعايف  -4هل 
املري�ص  يقي  كورونا 
مرة  به  الإ�شابة  من 

اأخرى؟ 
ي�شابون  الذين  العادة  يف 
الفريو�شي   باملر�ش 
للفريو�ش  مناعة  يكت�شبون 
الأمر  ي�شتغرق  و  املت�شبب 
يف حالة كورونا حوايل ثالثة 
كمية  على  للح�شول  اأ�شابيع 
كافية من الأج�شام امل�شادة 
العدوى  ولكن  التي تقي من 
عليه  الإجابة  ميكن  ل  ما 
حاليا يف ظل الغمو�ش الذي 
من  كم  هو  كورونا   يكتنف 
الوقاية؟  هذه  تدوم  الوقت 

هل لب�شعة اأ�شهر اأم ب�شع �شنوات اأم مدى 
احل�شبة  بفريو�ش  العدوى  فمثال  احلياة؟! 
املقابل  يف  احلياة  مدى  مناعة  متنح 

اأن  ميكنها  النفلونزا  بفريو�ش  فالعدوى 
الأج�شام  جتعل  كبرية  ب�رشعة  تتحول 
عند  عليها  تتعرف  ل  الواقية  امل�شادة 
حالة  ويف  الأخرى  املرات  يف  الإ�شابة 
فريو�ش �شار�ش فاإن املر�شى الذين تعافوا 
كانت لديهم حماية �شد املر�ش من �شنتني 

اإىل ثالث �شنوات. 
 

وهل  بالبالزما؟  العالج  -5ماهو 
امل�شابني  حالت  حت�شن  يف  ي�شهم 

بكورونا؟
للجراثيم  الإن�شان  ج�شم  يتعر�ش  عندما 
بروتينات  ي�شنع  فاإنه  مثال  كالفريو�شات 
تت�شدي   امل�شادة  الأج�شام  ت�شمى 

للعدوى. 
 وتعتمد فكرة العالج بالبالزما على احتواء 

على  كورونا  من  املتعافني  الأ�شخا�ش  دم 
اأج�شام م�شادة للمر�ش تطفو يف البالزما  
لذا  الدم  ال�شائل من  اجلزء  والبالزما هي 

ت�شمى بالزما النقاهة.
امل�شادة  الأج�شام  من   ال�شتفادة  تعترب  
البالزما   يف  ترتاكم  والتي  للمتعافني 
مع  بداأت  قدمية  عالجية  ا�شرتاتيجية 
كما   1918 عام  الإ�شبانية  الإنفلونزا  وباء 
ا�شتخدمت مع فريو�ش ايبول عامي 1974و 
معدلت  من  تقلل  اأن  وا�شتطاعت   2014

الوفاة. 
ا�شتخدام  يف  الدول  اأوىل  ال�شني  كانت 
امل�شابني  عالج  يف  املتعافني  بالزما 
وم�رش  وامريكا  اإيطاليا  وتلتها  بكورونا 
وت�شري الدرا�شات ال�شغرية التي اجريت اإىل 

نتائج مب�رشة مع امل�شابني بكوفيد - 19
فالعالج  كلينيك  مايو  موقع  وبح�شب 
ل  اأنه   اإل  اآمنا  كان  واإن  النقاهة  ببالزما 

يخلو من خماطر منها :
بالرئة  وال�رشار  التح�ش�شية  الفعل  ردات 
للعدوى  التعر�ش  وخطر  التنف�ش  و�شعوبة 

باليدز واللتهابات الكبدية بي و�شي ولكن 
مع  �شعيفا  احتمال  العدوى  خطر  يبقى 
املعايري امل�شددة من هيئة الغذاء والدواء 
الأمريكية FDA فيما يتعلق بالدم املتربع 

به والتيقن من  �شالمته.
يتعلق  -6فيما 
ال�شكري  بدواء 
الثاين  النوع  من 
مني  ر مليتفو ا
ي�شبح  هل 
عالجيا  خيارا 

لكورونا؟
بح�شب جريدة )ديلي 
الربيطانية  مريور( 
باحثني  عن  نقال 
ووهان  مدينة  يف 
دواء  اأن  ال�شينية 
رمبا  )ميتفورمني( 
فعال  عالجا  يكون 
يوؤدي  حيث  لكورونا 
ا�شتجابة  خف�ش  اإىل 
لاللتهابات  اجل�شم 
وعا�شفة  اللتهاب  اأن  املعروف  ومن 
للوفاة  الرئي�شية  الأ�شباب  من  ال�شيتوكني 
انخفا�شا  الباحثون  وجد  وقد  بكورونا  
بني  الوفيات  معدلت  يف  ملحوظ  ب�شكل 
م�شابي كورونا الذين يتعاطون هذا الدواء 

باملقارنة بنظرائهم ممن ل يتناولونه.
فما هو دواء امليتفورمني؟

الأول  املعاجلة  خط  امليتفورمني  يعترب 
خا�شة  الثاين  النوع  من  ال�شكري  ملر�شى 
الذين يعانون من ال�شمنة حيث يوؤدي اإىل 

خف�ش الوزن.
كان اكت�شاف امليتفورمني للمرة الأوىل عام 
1920 ورغم ذلك مل يتم توظيفه يف عالج 
ال�شكري يف اأوروبا ال يف اخلم�شينات و يف 
ب�شكل ر�شمي  يف عام  الوليات املتحدة 

1995
عالج  يف  اأي�شا  امليتفورمني  وي�شتخدم 

حالت تكي�ش املبي�ش.
النادرة   اخلطرية  اجلانبية  الآثار  ومن 
حم�ش  م�شتوى  ارتفاع  هو  ل�شتخدامه 
الالكتيك ) حم�ش اللنب ( يف الدم مما قد 

اأجهزة  وانهيار  الدم  حتمي�ش  اإىل  يوؤدي 
ب�شاأن  احلذر  توخي  ينبغي  كما  اجل�شم  

ا�شتعماله يف مر�شى الكلى. 

كاوا�شاكي  متالزمة  ماهي   7-
بينها  ال�شلة  موؤخرا  تردد  التي 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  وبني 

يف الأطفال؟ 
“ب�شكل  العاملية  ال�شحة  منظمة  تدر�ش 
عاجل” احتمالية وجود �شلة بني فريو�ش 
كاوا�شاكي  ومتالزمة  امل�شتجد  كورونا 
دون  عمر  يف  الأطفال  ت�شيب  التي 
النادرة  الأمرا�ش  من  وهي  اخلام�شة.   
اللتهابات  ا�شطرابات  اأكرث  ت�شبب  التي 
تعود  الأطفال.  يف  �شيوعا  الوعائية 
طبيب  مكت�شفه  اإىل  ال�شم  بهذا  ت�شميته 
كاوا�شاكي(  )تومي�شاكو  الياباين  الأطفال 
)العقدة  متالزمة  اأي�شا  عليه  ويطلق 
التهاب  وهو  اجللدية(  املخاطية  اللمفية 
مما  الدموية  الأوعية  جذر  ي�شيب  حاد 
ي�شبب ات�شاعها اأو متددها يف اأي �رشيان 
من ال�رشايني متو�شطة احلجم يف اجل�شم 
فتاأثر  لذا  التاجية  ال�رشايني  وبخا�شة 
بهذه  الإ�شابة  خماطر  اأكرث  من  القلب 
احلمى   (  : اأعرا�شه  ومن  املتالزمة. 
والقدمني  اليدين  وتورم  اجللدي  والطفح 
وتورم  العينني  بيا�ش  واحمرار  وتهيج 
الغدد الليمفاوية يف الرقبة وتهيج والتهاب 
اأ�شباب  وتت�شم  واحلنجرة(.  وال�شفاه  الفم 
هذه املتالزمة بالغمو�ش وهناك العديد 
وبني  بينها  تربط  التي  النظريات  من 
البكترييا اأو الفريو�شات اأو العوامل البيئية 
املختلفة وهي ت�شيب الأطفال من اأ�شول 
اآ�شيوية اأو من جزر املحيط الهادي )مثل 
الذكور  الأطفال  وي�شيب  وكوريا(  اليابان 
بدرجة اأكرث قليال من الإناث وهو مر�ش 
ال�شفاء  فر�ش  اأن  عن  ف�شال  معٍد  غري 
منه كبرية على الرغم من ارتفاع تكاليف 
عالية  واحدة  جرعة  هو  والعالج  العالج 
م�شادة(  )اأج�شام  جاما  الغلوبيولني  من 
يبداأ  وقد  والأ�شربين  الوريدي  املناعي 
من  ق�شرية  فرتة  بعد  التح�شن  الطفل يف 

اأول عالج باجللوبيولني جاما

اجلزء 05
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املهارة  و  الأداء  مهارة  تتطلب  الوظيفة 
مع  اطرادا  تزيد  والكفاءة  الكفاءة  ت�ستوجب 
التخ�س�ص ، فكلما كان العامل خمت�سا زادت 
كفاءته و جاء عمله متقنا ملبيا للحاجة التي 
طلبته ، ول عيب اأن ي�ستعني املوظف بغريه اأن 
ا�ستع�سى عنه اأمر و ا�ست�سكلت اأمامه مهمة ، 
خري من اأن ينفذها عرجاء و يتممها ناق�سة ، 
فال هو ينجح ، ول الغر�ص من املهمة اأجنز ، 

ول النفع املرجو منها للغري اأنتج .
ين�سحب التمام و النق�سان يف اأداء الواجب و 
تنفيذ املهام  اإىل جميع مفا�سل و م�ستويات 
على  راأ�سه  يرتكز  هرم  فالوظيفة  الدولة 
و  ارتباطا  ترتبط  م�سننة  دواليب  و  قواعده 
 ، اأدناها  تدر  مل  ما  اأعالها  تدور  ل  ظيفيا 
الدواليب  اختيار  يف  التحري  العقل  من  لذا 
املحورية و ا�سطفاء اأهل الوظائف احل�سا�سة 
بعيدا عن العواطف الباردة التي ت�سني تدبري 
�سوؤون الدولة و امليل مهما كان دافعه ي�رض 
كان  �سليمان  بن  مالك   : قال     . بالوظيفة 
لإبراهيم بن طهمان جراية )�سهرية( من بيت 
مال امل�سلمني ، ف�سئل عن م�ساألة يف ح�رضة 
اخلليفة ، فقال ل ادري ، فقالوا له تاأخذ كل 
�سهر كذا و كذا و ل حت�سن م�ساألة . فقال : 
اإمنا اآخذ على ما اأح�سن ولو اأخذت على ما 
ل اأح�سن لفني مال بيت امل�سلمني ، ول يفنى 
ما ل اأح�سن . فاأعجب اخلليفة جوابه و اأمر 

له بجائزة فاخرة و زاد يف جرايته .
�سبب  و  العجز  عني  فهو  التنطع  يف  العيب 
الف�سل و جممع خراب الوظيفة ، فال يكون 
يف  يفتي  الذي  كذلك   ، ُخنف�ساريا  الواحد 
�ساق  حتى  عنه  ي�ساأل  او  ي�سمعه  �سيء  كل 
به اأقرانه فاجمعوا على ا�ستحداث لفظة و 
يختربوها فيها فاتفقوا على كلمة )ُخنف�سار( 
و�ساألوه عنها فاأجاب على البديهة:  باأنه نبت 
طيب الرائحة ينبت باأطراف اليمن اإذا اأكلته 
 : اليماين  �ساعرهم  قال   ، لبنها  عقد  الإبل 
عقد  كما   .... فوؤادي  حمبتُكم  َعَقَدت  لقد 
الأنطاكي يف  داود  وقال  اخلنف�سار  احلليَب 
وفالن  فالن  وقال   ، وكذا  كذا  )تذكرته( 
 ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقال   ..
 ، هوؤلء  على  كذبت   : وقالوا   ، فا�ستوقفوه 
فال تكذب على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 
ِجَراب   : امل�سكنَي  ذلك  اأن  لديهم  وحتقق 
،فال  تعامله  �سبيل  افرتاٍء يف  ، وعيبة  كذٍب 

تتخنف�رضوا يف موؤ�س�سات الدولة

قلم جاف

موظفوا الدولة
الوليد فرج

بقرار من رئي�س اجلمهورية
عر�ش خطة النعا�ش على 

الفاعلني القت�صاديني
.  ال�سروع يف ا�ستغالل منجمي غار 

جبيالت بتندوف، وواد اأمزور ببجاية

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  تراأ�ص 
الوزير  ح�رضها  عمل  جل�سة  اأم�ص  تبون 
وال�سناعة،  والطاقة،  املالية،  ووزراء  الأول 
والتنمية  والفالحة  والتجارة،  واملناجم، 
الريفية، والوزير املنتدب لدى الوزير الأول 
لبحث  خ�س�ست  بال�ست�رضاف،  املكلف 
لالإنعا�ص  الوطنية  اخلطة  م�رضوع  تفا�سيل 
لعر�سها  متهيدا  والجتماعي،  القت�سادي 
على جمل�ص الوزراء يف اجتماعاته القادمة.

وقد قدم الوزراء احلا�رضون تباعا عرو�سا 
لتنفيذ  املقرتحة  العملية  التدابري  حول 
بناء  اإىل  الهادف  احلكومة  عمل  برنامج 
تنويع  على  يقوم  جديد  وطني  اقت�ساد 
والت�سيري  املعرفة  واقت�ساد  النمو  م�سادر 

العقالين للرثوات الوطنية.
رئي�ص  ال�سيد  اأعطى  املناق�سات،  خالل  و 
اجلمهورية تعليمات مف�سلة لكل وزير معني 
ال�سيا�سة  �سمن  هيكلية  باإ�سالحات  بالقيام 
الأجنع  بال�ستغالل  ت�سمح  للحكومة  العامة 
الطبيعية  الرثوات  و  للقدرات  وال�سفاف 
الوطنية كاملة بدءا باملناجم التي تزخر بها 
ا�ستغالل  يف  بال�رضوع  وجه  وهنا  اجلزائر، 

منجمي غار جبيالت للحديد يف ولية
تندوف، وواد اأمزور للزنك يف ولية بجاية. 
جديد  حقيقي  اقت�ساد  بناء  باأن  اأكد  و 
ي�ستلزم تغيري الذهنيات واإطالق املبادرات 
البريوقراطية،  القيود  من  وحتريرها 
اأو  احلالية  القانونية  الن�سو�ص  ومراجعة 
املنطق  من  تنطلق  واقعية  بروح  تكييفها 
القت�سادي بدل املمار�سات الآنية، وهو ما 
�سيمكن من ا�ستعمال الذكاء الوطني، وعدم 
التمييز يف خلق الرثوة ومنا�سب ال�سغل بني 

القطاعني العام واخلا�ص.
واألح ال�سيد الرئي�ص على �رضورة اإيجاد قيمة 
م�سافة وراء كل م�رضوع كما اأمر با�ستك�ساف 
كل الأرا�سي مبا فيها الأرا�سي النادرة ق�سد 
تراجع  لتعوي�ص  ال�رضوط  اأق�سى  توفري 
مداخيل الدولة. و طلب من وزير ال�سناعة 

عر�ص ما هو جاهز من دفاتر ال�رضوط
يف الجتماع القادم ملجل�ص الوزراء وكذلك 
النفط  مل�ستقات  اأجنع  فعالية  عن  البحث 

والغاز ق�سد الزيادة يف الدخل الوطني.
اأن  الرئي�ص  ال�سيد  اأعلن  اأخرى  جهة  من 
القت�سادي  لالإنعا�ص  النهائية  اخلطة 
الفاعلني  كل  على  �ستعر�ص  والجتماعي 
اعتمادها  بعد  اجلزائريني  القت�ساديني 
طريق  كخارطة  الوزراء  جمل�ص  طرف  من 
اإثر  تقييمها  لغاية  تطبيقها  باآجال  مرفقة 

انق�ساء هذه
الآجال، م�سددا على اأن هذه اخلطة الوطنية 
الجتماعي  الطابع  على  حتافظ  اأن  يجب 
للمواطن  ال�رضائية  القدرة  و�سيانة  للدولة 

وخا�سة الطبقة اله�سة.
عبدال�سالم.غ

اجللفة 

جريان الوايل يعانون يف �صمت ... !!

اجللفة: �سبع حممد

ذات الأ�سغال عرفت بطئا كبريا 
تكتمل  ومل  حيث،  الإجناز  يف 
�ساكنة  جعل  ما  فيها،  الأ�سغال 
احلفر  من  ي�ستكون  احلي  
الع�سوائي للمقاولة لرتكها للحفر 
يف ال�سوارع كما هي. ومن جهته 
�سهدت مدينة اجللفة يف اليام 
القليلة املا�سية،�سقوط الأمطار 
اإىل  ال�سوارع  حتول  عنها  نتج 
ال�سري  ي�سعب  واأوحال    برك 

فيها �سواء راكبا اأو راجال.
ول تزال معاناة كل من �سكنات 

من  وال�سوارع  املواطنني 
بها  قامت  التي  الأعمال  هذه 

للم�رضوع  تركها  املوؤ�س�سة،بعد 
جمهولة،جعل  لأ�سباب  وتوقيفه 

ال�سوارع تت�سبب يف اإعاقة حركة 
التي  املوؤ�س�سة  املرور،علما 
و  اجناز  م�رضوع  من  ا�ستفادت 
نوي  موؤ�س�سة  ال�سوارع  تعبيد 
العمومية  لالأ�سغال  اإبراهيم 
ال�سفقة  من  ان�سحب  الذي  و 
ال�سلطات  دون تو�سيح ذلك من 
املعنية بالمر. ويطالب ال�سكان 
يف  الو�سع  لهذا  حل  باإيجاد 
الوقت الذي تلتزم فيه ال�سلطات 
حترك  ومل  ال�سمت  املحلية 
لإكمال  التدخل  اأجل  من  �ساكنا 
امل�رضوع، واإنهاء معاناتهم التي 

يعي�سونها منذ �سنوات.

مازال �سكان حي الظل اجلميل الواقع بالقرب من اإقامة وايل والية اجللفة،يعانون يف �سمت جراء 
غياب التهيئة و اهرتاء الطرقات يف �سوارع احلي،حيث اأن احلي �سجل م�سروع اإعادة التهيئة و 

التعبيد قبل �سنة،لكن وقعت بع�س امل�ساكل االإدارية ما جعل �ساحب موؤ�س�سة االأ�سغال يتوقف عن 
االأ�سغال الأ�سباب جمهولة،ما جعل احلي يتحول اإىل برك و اأوحال خالل ت�ساقط الغيث،وترك 

ال�سكان يتخبطون يف املياه القذرة، رغم النداءات املتكررة للمواطنني الأكرث من �سنة.

عني متو�سنت

برجمة اإجناز 86 حمطة لتو�صيع 
�صبكتي الأنرتنيت والهاتف

برمج قطاع الربيد واملوا�سالت 
عني  بولية  والال�سلكية  ال�سلكية 
اجلارية  ال�سنة  خالل  متو�سنت 
حمطة   86 لإجناز  م�ساريع 
دائرة  لتو�سيع  جديدة  ات�سالت 
الأنرتنيت  ب�سبكتي  الربط 
اأم�ص  علم  ح�سبما  والهاتف، 
القطاع  م�سوؤويل  لدى  الثالثاء 
و�سيتم خالل هذه ال�سنة ال�رضوع 
من  71 حمطة جديدة  اإجناز  يف 

املو�سلة  الب�رضية  الألياف  نوع 
اإىل البيت )اأف تي تي اأ�ص( التي 
التدفق  تكنولوجيات  ت�سمن 

العايل 
لالأنرتنيت حيث مت اختيار مواقع 
اإقليم  عرب  "بعناية"  اإجنازها 
تغطية  �سمان  اأجل  من  الولية 
لواأج  اأبرزته  ح�سبما  لل�سبكة، 
للقطاع، ن�سرية  الولئية  املديرة 

العيداوي.

ل�سندوق  املحلية  الوكالة  توا�سل 
تفعيل  م�ستغامن  بولية  التقاعد 
خدمة املن�سة اللكرتونية " اأرائكم 
" وهذا بعد عملية حت�سي�ص ووتاأطري 
خمتلف  موظفوا  منها  ا�ستفاد 
امل�سالح الإدارية بال�سندوق لتعميم 
اللكرتونية  املن�سة  ا�ستخدام 
م�سالح  خمتلف  عرب  التفاعلية 
املكلفة  وح�سب  ال�سندوق  وخاليا 
بالإعالم والعالقات العامة ب�سندوق  
التقاعد لولية م�ستغامن فان املن�سة 
�سمن  ا�ستحداثها  مت  التي  الرقمية 
الو�سية  للوزارة  ر�سمي  توجه وطني 

تعزيز  اإىل  يهدف  العامة  واملديرية 
ال�سندوق  بني  الت�سال  عالقات 
بال�سندوق  املتعاملني  واملواطنني 
خدمات  الرقمية  املن�سة  توفر  اإذ 
منها  واملتعامل  للزبون  نوعية 
ومقرتحات  ا�ستف�سارات  ا�ستقبال 
اإىل  امل�سوؤولة  ودعت  وان�سغالت 
خمتلف  يف  ال�ستثمار  �رضورة 
لالت�سال  احلديثة  التكنولوجيات 
�سناديق  عرب  املوجودة  والإعالم 
هاما  دورها  يبقى  التي  التقاعد 
بان�سغالت  بعد  عن  التكفل  يف 
الراغبني  واملواطنني  املتقاعدين 

هذا  للتقاعد  ملفاتهم  اإيداع  يف 
بولية  التقاعد  �سندوق  وي�سهد 
تعميم  يف  هامة  حركية  م�ستغامن 
ا�ستخدام الرقمنة وو�سائل الت�سال 
وقد  العمومية  اخلدمة  يف  احلديثة 
هامة يف  اأ�سواطا  املوؤ�س�سة  قطعت 
مدير  تاأكيدات  ح�سب  املجال  هذا 
الذي   " مالكي  "مراد  ال�سندوق 
الرقمية  املن�سة  اأهمية  على  اأكد 
ال�ستماع  يف   " اأرائكم   " اجلديدة 
املواطنني  ومقرتحات  لن�سغالت 
العمومية  الإدارة  عالقة  وتعزيز 

باملواطنني 

للمواطنني ات�سالية  " خدمة  "ارائكم 

�صندوق التقاعد مب�صتغامن يك�صف عن من�صة رقمية جديدة

عرفت حوادث املرور يف اجلزائر 
اأ�سهر  اخلم�سة  خالل  تراجعا 
 22.7 بن�سبة   ،2020 ل�سنة  الأوىل 
باملائة، مقارنة بنف�ص الفرتة من 
اأفادت به  ال�سنة املا�سية ح�سبما 

املديرية العامة لالأمن الوطني .
احل�سيلة  يف  املديرية  و�سجلت 
الأمن  م�سالح  لن�ساطات  الوطنية 
التي  التح�سي�سية  احلملة  خالل 
قامت بها، موؤخرا، خالل اخلم�سة 
اأ�سهر الأوىل 5.271 حادث خلف 
مقتل 227 �سخ�سا واإ�سابة 6.333 

اآخرين، مقابل 6.819 حادث و293 
نف�ص  خالل  جريح  و8.129  قتيل 
ويحتل  املا�سي  العام  من  الفرتة 
العن�رض الب�رضي مقدمة الأ�سباب 
لنف�ص  املرور  حلوادث  الرئي�سية 
يف  جاء  حيث  احلالية،  الفرتة 
احل�سيلة الرقمية، ت�سجيل 5.174 
ت�سببت 48 مركبة يف  بينما  حالة، 
الطريق  حالة  اأما  مرور،  حوادث 
امل�سدر  نف�ص  فذكر  واملحيط 

ت�سجيل 49 حالة ك�سبب مبا�رض.
ع.ب

الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت 
بوهران،  الثنني  اأم�ص  ال�سعبي، 
للجماعات  دعم  عنا�رض  ثالثة 
به  افاد  ما  ح�سب  الإرهابية، 
اليوم الثالثاء  بيان لوزارة الدفاع 

الوطني.
وجاء يف البيان: "يف اإطار مكافحة 
ا�ستغالل  وبف�سل  الإرهاب 
مفرزة  اأوقفت  املعلومات، 
 06 يوم  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص 
جويلية 2020، ثالثة )03( عنا�رض 
دعم للجماعات الإرهابية بوهران 
بالناحية الع�سكرية الثانية"واأ�ساف 

امل�سدر ذاته اأنه يف اإطار حماربة 
املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
اإثر  احلدود،  حرا�ص  حجز 
قرب  وا�ستطالع  بحث  دورية 
بتلم�سان  احلدودي  ال�رضيط 
 )25(" الثانية،  الع�سكرية  بالناحية 
املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما 
الدرك  عنا�رض  اأوقف  فيما 
متفرقة  عمليات  خالل  الوطني، 
وجيجل  وبجاية  عنابة  من  بكل 
بالناحية الع�سكرية اخلام�سة، �ستة 
)06( اأ�سخا�ص بحوزتهم )11168( 

وحدة من خمتلف امل�رضوبات".

حوادث املرور

انخفا�ش باأكرث من 22 باملائة 
يف 2020

وهران

توقيف ثالثة عنا�صر دعم للجماعات 
الإرهابية 

 1930 �سنة  التجاين  قحم�ص  ال�سهيد  ولد 
القادر  عبد  اأولد  عر�ص  من  بالطيبات 
حفظ ن�سيب من كتاب اهلل على يد الطالب 
رحماين انخرط يف املنظمة املدنية �سنة 
1959 ثم جي�ص التحرير الوطني عمل حتت 
وب�سبب  ح�ساين  ن�رضات  ال�سهيد  قيادة 
قيامه بعملية ت�سفية اخلائن بن علية علية 
دار  معتقل  يف  به  وزج  القب�ص  عليه  القي 
�سديد  لتعذيب  وتعر�ص  و  بتقرت  الدوب 
من  متكن  لكنه  بالإعدام  عليه  حكم  ثم 
ال�سلك  اجتيازه  واأثناء  املعتقل  من  الفرار 

كل  متزقت  باملعتقل  املحيط  ال�سائك 
عريان  الليل  يف  مي�سي  اأن  وا�سطر  ثيابه 
حيث  خليفة  خليفة  منزل  اإىل  و�سل  حتى 
مكث به 18يوما ثم بلغه ا�ست�سهاد ن�رضات 
ح�ساين وات�سل بالقائد اجلديد للق�سمة 80 
ال�سهيد  وهو  ال�سهيد قحم�ص  يتبعها  التي 
املدعو  حممد  بن  الرحمان  عبد  قوتال 
النوي من قرية وليلي بب�سكرة مع  �سي بن 
عقاب  منطقة  يف  جواحي  اأحمد  ال�سهيد 
اأين مت تن�سيب املكتب البلدي ثم غادروها 
ومبجرد بلوغهم غابة بورخي�ص باملقارين 

و�سلت اجلي�ص الفرن�سي و�ساية من طرف 
اخلائن بو�ستها وكان متق�سي اآثار حمرتف 
مقر  قرية  املجاهدين  و�سول  وبعد 
ال�ساعة  الفرن�سي من  ا�ستبكوا مع اجلي�ص 
ا�ست�سهد  حيث  10ليال  حتى  09�سباحا 
قحم�ص  ال�سهيد  اأ�سيب  و  جواحي  احمد 
يف �ساقه لكنه متكن من الختباء وا�ست�سهد 
ج�سده  يكت�سف  ومل  احلاد  النزيف  ب�سبب 
القائد  اأما  املوايل  اليوم  �سباح  يف  اإل 
قوتال عبد الرحمان فقد قطعت الطائرة 
يديه واألقي عليه القب�ص اأراد احد القومية 

�سيجارة من عنده رف�ص وطلب  يناوله  ان 
له �سجارة من جيبه معتربا  ي�سعل  اأن  منه 
�سيجارة القومي جن�ص ثم نقلوه اإىل ورقلة 
بو�سوله عند  لكن  ا�ستنطاقه  ثم  ملعاجلته 
اكرمه  تعمر  بليدة  منطقة  عند  كلم   15
اأوت 1961 رحم اهلل  اهلل بال�سهادة .يوم 28 

�سهداء اجلزائر
مالحظة: اأطلق اجلي�ص الوطني ال�سعبي 
بب�سكرة  املظليني   18 الدفعة  على  اإ�سمه 
�سقيقه  به  زودنا  املعلومات  كل   2008

املجاهد م�سعود قحم�ص

كلمة البد منها

نبذة عن ال�صهيد قحم�ش التجاين

د.جمال العيد البو�س/
جامعة امل�سيلة

م.مرواين 
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