
 وزارة الرتبية 

ندوات حملية وجهوية و وطنية لالإ�صالح

على خلفية تنامي االحتجاجات وتاأخر امل�شاريع 

وزير ال�صكن يف دورية نحو الغرب  
الرئي�س منح بنك اجلزائر قطعة اأر�شية 

مطبعة جديدة لالأوراق النقدية

حمكمة �شيدي احممد بخ�شو�س ملف ا�شتثمارات 

التما�س16 �صنة يف حق طحكوت و م�صادرة اأمالكه
�س2

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�صا www.elwassat.com1 €  اخلمي�س 09  جويلية  2020  املوافـق  لـ 18 ذو القعدة  1441ه العدد:5289   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�صا

الرئي�س تبون  يعلن مالمح خارطة الطريق

ا�صتثمار اأكرب للموارد 
املتاحة وتر�صيد 

الإنفاق العام

حكاية الأمانات املقد�صة 
و ق�صة م�صحف عثمان

�س2 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س4

�س2 

�س2

�س4

وزير ال�شحة  بن بوزيد يعلن :

خمابر للك�صف عن كورونا يف كل ولية
�س 3

ق�شر طوب قابي اأكرب ق�شر يف 
مدينة اإ�شطنبول

ISSN
 2761-7771

عبودية

مالب�صنا ت�صنع بجوع الفقراء ودم العبيد 
العدو الرقمي الفّتاك 

اأوجه احلرب اللكرتوكونية و م�صرحها
احلكومة تعيده اإىل �شاحة النقا�س

هكذا يكون الإقالع القت�صادي اأو ل يكون 

�س7

�س8

�س9

مقاالت

  .              مكافاأة املخابر اخلا�صة التي �صاهمت يف مكافحة الوباء



اخلمي�س 09  جويلية  2020  املوافـق  لـ 18 ذو القعدة  1441ه 24 �ساعة2
الرئي�س تبون  يعلن مالمح خارطة الطريق

ا�ستثمار اأكرب للموارد املتاحة وتر�سيد الإنفاق العام
.    تقلي�س النفقات غري ال�صرورية على املدى الق�صري

ك�صفت خمرجات الجتماع الأخري لرئي�س اجلمهورية مع بع�س وزراء 
حكومته عن مالمح الإ�صالح القت�صادي و اإعادة �صبط التوازنات 

املالية يف ظل الأزمة املركبة التي تواجهها البالد.
عبدال�صالم.غ/

اجلديدة  املرحلة  �سيا�سة  تقوم 
على فتح ملف ال�سناعات الثقيلة و 
ا�ستغالل  الرثوات املنجمية و هذا 
القانونية  للمنظومة  مراجعة  عرب 
القطاع  ت�سيري  يف  املتحكمة 

االقت�سادي.
رئا�سته  االأوىل من  االأ�سهر  ات�سمت 
باأزمة اقت�سادية، جراء انهيار اأ�سعار 
النفط يف ال�سوق الدولية، وتداعيات 
جائحة كورونا، التي ت�رضب العامل 
منذ اأ�سهر، وعقد تبون، جل�سة عمل 
مع رئي�س الوزراء عبد العزيز جراد، 
وال�سناعة  والطاقة  املالية  ووزراء 
والفالحة،  والتجارة  واملناجم 
وكاتب الدول املكلف باال�ست�رضاف 
)التخطيط(، بح�سب بيان للرئا�سة، 

عر�س  �سيتم  اأنه  البيان  واأو�سح 
بكامل  االقت�سادي  االإنعا�س  خطة 
يف  الوزراء  جمل�س  على  تفا�سيلها 

اجتماعاته القادمة.
»اخلطة  اأن  اأعلن  تبون  اأن  واأ�ساف 
االقت�سادي  لالإنعا�س  النهائية 
كل  على  �ستعر�س  واالجتماعي 
الفاعلني االقت�ساديني اجلزائريني، 
جمل�س  طرف  من  اعتمادها  بعد 
مرفقة  طريق  كخارطة  الوزراء 
اقت�ساد  تطبيقها«ويعاين  باآجال 
لعائدات  مفرطة  تبعية  اجلزائر 
حيث  وغاز(،  )نفط  املحروقات 
متثل 93 باملائة من اإيرادات البالد 
بيانات  االأجنبي، بح�سب  النقد  من 
باأن  الرئا�سي  البيان  واأفاد  ر�سمية 
يجب  االقت�سادي  االإنعا�س  خطة 
اأن حتافظ على الطابع االجتماعي 

ال�رضائية  القدرة  و�سيانة  للدولة، 
اله�سة  الطبقة  وخا�سة  للمواطن، 
احلكومة  اأع�ساء  من  تبون  وطلب 
تقلي�س  االجتماع  يف  احلا�رضين 
على  ال�رضورية  غري  النفقات 
وت�سجيع  وزيادة  الق�سري،  املدى 
حماربة  وت�سديد  املحلي،  االإنتاج 
كما  والتبذير  ال�رضيبي  التهرب 
بقوة  الت�سدي  احلكومة  من  طلب 
يحاول  الذي  الفا�سد«،  »املال  لـ 
عملية  لعرقلة  ا�ستعماله  اأ�سحابه 
بعد  انطلق  الذي  اجلذري،  التغيري 
دي�سمرب   12 يف  رئي�سا،  انتخابه 
وتت�سمن  البيان  وفق  املا�سي، 
ا�ستثمارا  كذلك  الطريق  خارطة 
ومنها  الطبيعية،  للرثوات  اأكرب 
يف  بال�رضوع  تبون  ووجه  املناجم 
بداية ا�ستثمار منجم غار جبيالت 

)جنوب  تندوف  والية  يف  للحديد 
غرب( على احلدود مع موريتانيا، 
يف  االحتياطات  اأكرب  من  وهو 
للزنك  منجم  اإىل  اإ�سافة  العامل، 

بوالية بجاية )و�سط(.

اأي�سا  الطريق  خارطة  وتت�سمن 
من  وحتريرها  مبادرات  اإطالق 
ومراجعة  البريوقراطية،  القيود 
اأو  احلالية  القانونية  الن�سو�س 
اإىل  حتتكم  اأكرب  بواقعية  تكييفها 

االقت�سادية،  املمار�سة  منطق 
�سناعية  اأن�سطة  تطوير  وكذلك 
والغازية  النفطية  للم�ستقات 
)البيرتوكيماويات(، لزيادة اإيرادات 

اجلزائر من النقد االأجنبي.

بن  اأمين  املالية،  وزير  قال 
اأن  اأم�س،   ، الرحمان  عبد 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
منح  قرر  قد  تبون،  املجيد 
قطعة اأر�سية لبنك اجلزائر، 
من اأجل بناء مطبعة جديدة 

لالأوراق النقدية.
يف  املالية،  وزير  واأكد 

الوطنية،  لالإذاعة  ت�رضيح 
قرار  الرئي�س،  قرار  هذا  اأن 
مثله  ن�سهده  مل  ا�ستثنائي، 
اأن  خا�سة  اال�ستقالل،  منذ 
موجودة  احلالية  املطبعة 
يف مقر، يعود اإىل عام 1901، 
العملة متثل  اأن قيمة  م�سريا 
اأهمية اقت�ساد دولة ما، فاإن 

تكون  جيدا  االقت�ساد  كان 
يكن  مل  واإن   ، قوية  العملة 
تكون  ن�سيباً  قوياً  االقت�ساد 
العملة كذلك، يف تاأكيد منه، 
اأن العملة الوطنية متثل اأحد 

رموز ال�سيادة الوطنية
كما لفت املتحدث، يف ذات 
ذاهبة  اجلزائر  ال�سياق، اأن 

قرارات  نحو  ثابتة،  بخطى 
اال�ستثمار  لت�سجيع  اأخرى، 
اخلالق  واال�ستثمار  املثمر 
ال�سغل،  وملنا�سب  للرثوات، 
هذه  اأن  باملقابل  م�سيفا 
القرارات �ستعمل على تقوية 

عملتنا، ال حمالة.
 مرمي خمي�صة

الرئي�س منح بنك اجلزائر قطعة اأر�صية 

مطبعة جديدة للأوراق النقدية

حمكمة �صيدي احممد بخ�صو�س ملف ا�صتثمارات 

التما�س16 �سنة يف حق طحكوت و م�سادرة اأملكه
.      20 �صنة �صجنا لبو�صوارب 

.       15 �صنة يف حق �صالل واأويحيى
لدى  ممثل  احلق  التم�س 
اأحممد  �سيدي  حمكمة 
�سنة   20 عقوبة  االأربعاء 
ال�سناعة  وزير  حق  يف  �سجنا 
ال�سابق عبد ال�سالم بو�سوارب 
رجل  حق  يف  �سجنا  �سنة  و16 
االأعمال حمي الدين طحكوت 
و  دينار  مليون  غرامة ب8  مع 
جانب  اإىل  اأمالكه  م�سادرة 
�سجنا يف حق  �سنة   15 عقوبة 
ال�سابقان  االأوالن  الوزيران 
املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
للمتهمني  مماثلة  وبغرامة 
بني  بال�سجن  واأحكام  الثالثة 
باقي  حق  يف  �سنوات  و8   12

اأفراد عائلة طحكوت .
كما التم�س ممثل النيابة العامة 
الذي اأكد اأن هذه الق�سية لي�س 
�سيا�سية بل ق�سية ف�ساد بجميع 
�سنوات   10 عقوبة  االأركان 
يف  دينار  مليون  ب2  وغرامة 
ال�سابق  ال�سناعة  وزير  حق 
النقل  ووزيرا  يو�سفي  يو�سف 
�سابقا  العمومية  واالأ�سغال 
غول  عمار  زعالن  الغني  عبد 
اإىل  دينار جزائري  مليون   2 و 
جانب عقوبة ب12 �سنة �سجنا 
و2 مليون يف حق وايل �سكيكدة 

 2 �سنة  و12  بلح�سني  ال�سابق 
مليون كغرامة مالية باالإ�سافة 
و8 ماليني  �سنة �سجنا  اإىل 12 
دينار غرامة وم�سادرة اأمالك 
عقوبة  وكذا  طحكوت  ر�سيد 
دينار  ماليني  و5  �سنوات   8
اأمالك  م�سادرة  مع  غرامة 
مت  فيما  حميد  طحكوت 
ومليون  �سنوات   10 التما�س 
دينار غرامة يف حق جنل حمي 

الدين طحكوت بالل .
اأن  العامة  النيابة  ممثل  واأبرز 
ق�سية  هي  طحكوت  ق�سية 
ف�ساد مقنن ، ولي�س  لها خلفية 
ارتكبت  جرائم  واإمنا  �سيا�سية 
عمومية  موؤ�س�سات  حق  يف 
و�سملت جميع اأ�سكال الف�ساد ، 
يف قطاع ال�سناعة  النقل ونقل 
مو�سحا  واملواطنني  الطلبة 
ال�سابق  ال�سناعة  وزير  اأن 
بو�سوارب تورط  ال�سالم  عبد 
على  ف�ساد  جرائم  عدة  يف 
والتبيي�س  التبديد  راأ�سها 
تبني  ،وقد  النفوذ  وا�ستغالل 
تقييم  ان�ساأ جلنة  التحقيق  من 
اأ�سخا�س  من  �سكلها  تقني 
جمال  يف  خربة  لهم  لي�ست 
اأن  مربزا   ، ال�سيارات  �سناعة 

املتهم  ارتكبها  التي  اجلرائم 
اخلزينة  كبدت  بو�سوارب 
خ�سائر اأكرث من 30 األف مليار 
دينار وعن اأويحي ب�سفته وزير 
تعليمات  انه  ا�سدر  ابرز  اول 
التنظيمية  للمرا�سيم  خمالفة 
ا�ستغالل  واأ�ساء  والتنفيذية 
امل�سالح  وتعار�س  الوظيفة 
والر�سوة ومل يتحلى ال بالنزاهة 
املطلوبة  بال�سفافية  وال 
وتوجد ادلة قوية تدينه مبنحه 
اأو�سح  امتيازات وا�سحة فيما 
مار�س  املالك  عبد  �سالل  اأن 
 2012 من  اأول  كوزير  مهامه 
2017  باالعتماد  على  اىل 
كان  قانوين  غري  �رضوط  دفرت 
،ومل  بو�سوارب  و�سعه  قد 
يتحرى بوجود اختالالت كبرية 
،كما  طحكوت  م�سنع  ب�سان 
تورط  تثبت  كثرية  اأدلة  توجد 
�سالل من خالل توجيه ر�سالة 
عدم  فيه  يحثه  لبو�سوارب 
تخ�سي�س اأي وعاء عقاري الأي 
م�رضوع �سوى تلك التي توافق 
عليها الوزارة االأوىل اإ�سافة اإىل 
ومنح  الوظيفة  ا�ستغالل  �سوء 
االمتيازات اإىل جانب  يو�سفي 
وبدد  امتيازات  الذي  منح 

الختيار  النفوذ  وا�ستغل  اأموال 
 . املحاباة  طريق  عن  قائمة 
العمومية  االأ�سغال  وزير  اأما 
ممثل  اأبرز  فقد  غول  ال�سابق 
تورط  اأنه  العامة  النيابة 
ب�سكيكدة  عقار  منح  يف 
الدين  حمي  االأعمال  لرجل 
طحكوت  بطريقة  خمالفة 
اأنها منطقة  ثبت  اأين  للقوانني 
مبر�سوم  حددت  �سناعية 
باملخاطر  حافلة  كمنطقة 

الكربى
اخلزينة العمومية 

تكبدت خ�صائر ب100 
مليار دينار

اأخرى  التم�س  دفاع  جهة  من 
حمكمة  العمومية من  اخلزينة 
من  تعوي�س  احممد  �سيدي 
الدين  حمي  االأعمال  رجل 
دينار  مليار  ب100  طحكوت 
املتهمني  لباقي  دينار  ومليون 
ت�سببت  التي  اخل�سائر  جراء 
واملقدرة  ا�ستثماراته  فيها 
جاء  كما  دينار  مليار  ب300 
خزينة  حمامي  ل�سان  على 

املال العام .
عطار باية 

رغم تربئته من  تهمة اجلو�ص�صة

علي لغديري  يطعن يف  قرار غرفة التهام 
مقربة  م�سادر  ك�سفت 
العليا  من  املحكمة 
علي  اأن اللواء املتقاعد 
طعنا  قدما  قد  لغديري 
قرار غرفة  يف  بالنق�س 
عن جمل�س  ال�سادر  االتهام 
 10 بتاريخ  العا�سمة  ق�ساء 
اإن  املن�رضم  رغم  جوان 
جناية  عنه  القرار اأ�سقط 
ت�سليم معلومات  امل�ساركة يف 
اإىل  م�ستندات  اأو  اأ�سياء  اأو 
ق�سد  اأجنبية  دول  عمالء 
الوطني  باالقت�ساد  االإ�رضار 
وابقى   ، الوطني  وبالدفاع 
فقط على تهمة امل�ساهمة يف 
وقت ال�سلم يف م�رضوع اإ�سعاف 
ق�سد  للجي�س  املعنوية  الروح 
االإ�رضار بالدفاع الوطني،  كما 

غديري  علي  اإحالة  مت 
حمكمة  اجلنايات  على 
رف�سه   مر�سح  ما  وهو 
�سنة  الرئا�سيات  املوقفة 
2019 االأمر الذي �سيمدد  فرتة 

مكوثه يف  احلب�س املوؤقت .
اللواء  دفاع  هيئة  وكانت  هذا 
اأودعت  لغديري  قد  علي 
اإقامته  مت  الذي  طعن  مذكرة 
جوان   15 يوم  باملجل�س 
القانونية  االآجال  داخل 
�سهر  فرتة  حتدد  والتي 
التي  اأ�س�سها  املذكرة  الإيداع 
 500 املادة  الدفاع  على 
االإجراءات  قانون  من 
ميكن  ا   بهذ و ئية   ا جلز ا
لغديري  اإيداع  علي  لدفاع 
موؤقت  جديد  طلب  اإفراج 

بالنق�س  لن  الطعن  بحكم  اأن 
ي�ستمر  وقد  قريبا  فيه  يف�سل 
بني ال05 اأ�سهر و�سنة  بحكم اأن 
اإجراءات الف�سل وفقا للقانون 
لن تكون يف اقل من 05 اأ�سهر 
فرتة  اأ�سهر  تخ�س   04 منها 
املجل�س  من  امللف  حتويل 

اإىل املحكمة العليا.
حممد بن ترار

قبل عر�س الد�صتور على ال�صتفتاء

حركة النه�سة تدعو اىل  ت�سريعيات م�سبقة 
على  النه�سة  حركة  دعت 
بن  يزيد  العام  اأمينها  ل�سان 
اإجراء  �رضورة  اإىل  عائ�سة 
م�سبقة  ت�رضيعية  انتخابات 
تعديل  ا�ستفتاء  اإجراء  قبل 
ب�رضورة  الد�ستور،مطالبة 
رئا�سي  �سبه  نظام  اعتماد 
ب�سالحيات وا�سحة لكل �سلطة 
مع اإلغاء جمل�س االأمة النعدام 

مربر وجوده .
خالل  عائ�سة  بن  وقال 
ا�ست�سافته بالتلفزيون العمومي 
الإبراز موقف حزبه من م�سودة 
التي  الد�ستوري  التعديل 
اجلمهورية  رئا�سة  طرحتها 
للنقا�س اأن هذه امل�سودة جاءت 
» خميبة لالأمال » لعدة اأ�سباب 
الديباجة  غمو�س  ح�سبه  منها 
اإدراج  وعدم  املتكرر  واحل�سو 
وبيان  الوطنية  الهوية  مبادئ 
اأن  مربزا   ،  1954 نوفمرب  اأول 
املقرتحات  عديد  رفع  حزبه 

منها  اجلمهورية  لرئا�سة 
حكم  نظام  اعتماد  �رضورة 
بالتوازن  يقر  رئا�سي  �سبه 
ال�سلطات  �سالحيات  وو�سوح 
والتنفيذية  الت�رضيعية 
والق�سائية ، كما اقرتح تقلي�س 
اجلمهورية  رئي�س  �سالحيات 
بالتعيينات  تعلق  فيما  خا�سة 
 ، للدولة  العليا  املنا�سب  يف 
ورغم ن حركة النه�سة م�ساركة 
النه�سة  اجل  من  التحالف  يف 
يراأ�س  الذي  والبناء  العدالة 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
ب�رضورة  طالبت  اأنها  اإال   ،
واإجراء  احلايل  الربملان  حل 
انتخابات ت�رضيعية م�سبقة قبل 
عر�س الد�ستور على اال�ستفتاء 
ال�سعبي يف الدخول االجتماعي 
رئي�س  عنه  اأعلن  كما  القادم 
ذلك  يف  وحجته   ، اجلمهورية 
ناق�س  احلايل  الربملان  اأن 
ال�سياق  نف�س  ويف   ، ال�رضعية 

ح�سب  النه�سة  حركة  طالبت 
اإلغاء  ب�رضورة  االأول  م�سوؤولها 
التعديل  يف  االأمة  جمل�س 
الد�ستوري القادم الأنه كما قال 

مل يعد هناك مربر لوجوده .
كما انتقد بن عائ�سة الغمو�س 
هيئة  ان�ساء  مقرتح  �ساد  الذي 
الف�ساد  ملكافحة  عليا  وطنية 
اإعطائها  �رضورة  اىل  داعيا 
بدورها  للقيام  قانونية  قوة 
العام  املال  على  احلفاظ  يف 
تخ�سي�س  ب�رضورة  طالب  كما 
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة 
م�ستقال  ف�سال  لالنتخابات 
لها  ملا  القادم  الد�ستور  يف 
�سفافية  �سمان  يف  اأهمية  من 
وكذا  االنتخابات  ونزاهة 
ظاهرة  ملحاربة  األيات  و�سع 
داخل  الفا�سد  ا�ستعمال 
خالل  ال�سيا�سية  الت�سكيالت 

املواعيد االنتخابية .
عطار باية 
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اإميان لوا�س

اأ�صاد وزير ال�صحة عبد الرحمن 
الذي  بالدور  الأم�س  بوزيد  بن 
خالل  اخلا�صة  املخابر  لعبته 
تعي�صها  التي  ال�صحية  الأزمة 
العديد  اأن   اإىل  م�صريا  البالد،  
من املخابر اخلا�صة وقفت  اإىل 
جانب الدولة يف اإجراء التحاليل 
فريو�س  عن  بالك�صف  اخلا�صة 

كورونا.
بن  قال  مت�صل،  �صياق  يف  و 
مكافاأة  �صيتم  باأنه   »: بوزيد 
وقفت  التي  اخلا�صة  املخابر 

الأزمة،  هذه  خالل  الدولة  مع 
اجلهد  ربح  يف  �صاهمت  لأنها 
والوقت، و  اأنه �صيتم فتح خمرب 
فريو�س  عن  للك�صف  حتاليل 
كورونا يف كل ولية، م�صريا اإىل 
تكوين خمت�صني يف هذا املجال 

وجتنيدهم يف كل م�صلحة«.
و اأفاد امل�صوؤول الأول يف القطاع  
يف  خمت�صني  تكوين  �صيتم  اأنه 
كل  يف  وجتنيدهم   19 الكوفيد 
الزيارات  اأن  م�صيفا  م�صلحة، 
الأيام  هذه  بها  يقوم  التي 
مع  الت�صامن  اأجل  للوليات من 
لن�صغالت  وال�صماع  الزمالء 

�صيتم  حيث  الطبي،  الكادر 
والكادر  الوليات  مع  التن�صيق 
نق�س  وتغطية  لروؤية  ال�صحي 

احتياجات امل�صت�صفيات.
الوزير  ويف �صياق مغاير، ك�صف 
وطنية  رقمية  اأر�صية  عن 
ال�رسطان،  مر�صى  ملواعيد 
من  مانع  يوجد  ل  اأنه  موؤكدا 
يف  ال�رسطان  مر�صى  اقامة 
مدراء  وعلى  ال�رسطان،  مراكز 
اإقامة  ت�صهيل  ال�رسطان  مراكز 

املر�صى يف امل�صت�صفى.
على  الأول  امل�صوؤول  اأعلن  و  
رقمنة  فتح  عن  ال�صحة  قطاع 

مر�صى  ملواعيـد  وطنية 
ال�رسطان موؤكدا اأنه ل يوجد اأي 
ال�رسطان  مر�صى  لإقامة  مانع 
ال�رسطان،  مكافحة  مراكز  يف 

مراكز  مدراء  الوزير  دعا  كما 
ت�صهيل  اإىل  ال�رسطان  مكافحة 
اأثناء  املر�صى  اإقامة  عملية 

فرتات العالج.

اأعلن وزير ال�سحة عبد الرحمن بن بوزيد باأنه �سيتم مكافاأة املخابر 
اخلا�سة التي وقفت اإىل جانب الدولة خالل اأزمة كورونا، كا�سفا باأنه 

�سيتم فتح خمرب حتاليل للك�سف عن فريو�س كورونا يف كل والية.

وزير ال�سحة  بن بوزيد يعلن :

خمابر للك�سف عن كورونا يف كل والية
.    مكافاأة املخابر اخلا�سة التي �ساهمت يف مكافحة الوباء  

منددين بظروف العمل

عمال م�ست�سفى �سور الغزالن ينتف�سون

رئي�س النقابة الوطنية ملمار�سي ال�سحة 
العمومية:

ندعم احلجر الكلي الحتواء الوباء

ال�صلك  عمال  اأم�س  �صبيحة  نظم 
الغزلن  �صور  مدينة  مب�صت�صفى  الطبي 
على  منهم  تنديدا  احتجاجية  وقفة 
بالو�صعية  ت�رسيحاتهم  يف  و�صفوه  ما 
فيها  تتواجد  التي  واملوؤ�صفة  الكارثة 
م�صلحة كوفيد 19 من نقل و�صائل العمل 

الفريو�س  عدوى  من  الواقية  الألب�صة  و 
زاد  وما  كل حلظة  بهم يف  التي حتدث 
املمر�صة  زميلتهم  اأم�س  وفاة  تخوفهم 
احلامل يف �صهرها ال�صاد�س مب�صت�صفى 
نا�صدوا  حيث   ، العا�صمة  يف  زمرييل 
جميع اجلهات امل�صوؤولة التدخل العاجل 

لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه قبل تفاقم الأمور 
عدة  ت�صتقبل  امل�صلحة  واأن  خا�صة 
حالت ب�صفة يومية ما �صعب املاأمورية 
ونهارا  ليال  العمل  �صغط  اأمام  عليهم 
ال�رسورية  بالو�صائل  تزويدهم  خا�صة 
يف مثل هذه احلالت ، ومن جهته ك�صف 

اللوازم  كل  توفر  عن  امل�صت�صفى  مدير 
الوزارة  تعليمات  وفق  امل�صلحة  بذات 
اخلا�صة   18 التعليمة  خا�صة  الو�صية 
اخلا�صة  الواقية  الألب�صة  بتحديد 

بالأطباء واملمر�صني .
اأح�سن مرزوق

الوطنية  النقابة  رئي�س  قال 
العمومية،  ال�صحة  ملمار�صي 
مرابط،  اإليا�س  الدكتور 
وباء  تف�صي  �صبب  اإن  اأم�س، 
يف  رقعته  وتو�صع  كورونا، 
اإىل  يرجع  الأخرية،  الآونة 
املواطنني،  اأغلبية  تراخي 
الوقاية،  بتدابري  وا�صتخفافهم 
يدفع  ذلك  اأن  اإىل  م�صريا 
الفريو�س  ور�صد  متابعة  جلنة 
يف  اأولوياتها  ترتيب  لإعادة 
منه  اإ�صارة  يف  الوباء،  مواجهة 
اأن احلجر اجلزئي ل ينفع، واأن 
انت�صار  لحتواء  الأمثل  احلل 
حجر  فر�س  يظل  الفريو�س، 
كلي  مع التوعية والردعوتاأ�صف 
على  �صيفا  نزوله  لدى  مرابط 
مما  الأوىل،  الإذاعية  القناة 
اأنه  معتربا  ال�صارع،  يف  نراه 
ا�صتخفاف  ب�صبب  حمبط،  اأمر 
بخطورة  املواطنني  من  الكثري 
احرتام  وعدم  الفريو�س، 
كاحرتام  الوقاية،  تدابري 
الجتماعي،  التباعد  م�صافة 
ولفت  الواقية.  الأقنعة  وارتداء 
اأن  املتحدث، يف ذات ال�صياق، 
التوعية والتح�صي�س �رسوريتان، 

بخطورة  الوعي،  م�صتوى  لرفع 
�صحة  على  كورونا  فريو�س 
تطبيق  جانب  اإىل  املواطنني، 
جترب  التي  اجلمهورية،  قوانني 
املواطنني على اللتزام، بتدابري 
الف�صاءات  يف  �صواء  الوقاية 
م�صيفا  املفتوحة،  اأو  املغلقة 
كورونا،  مواجهة  خمطط  اأن 
يرتكز على حمورين اأ�صا�صيني، 
الأول حت�صي�صي وتوعوي، يجب 
ثاين،  واملحور  ي�صتمر،  اأن 
الأمر  تعلق  �صواء  الردع  يخ�س 
اإغالق  اأو  غرامات،  بفر�س 

املحالت التجارية املخالفة.
عدد  اأن  امل�صدر،  نف�س  واأكد 
الواقع  يعك�س  ل  الإ�صابات 
انت�صار  حيث  من  اجلزائر،  يف 
مو�صحا  بالدنا،  يف  الوباء 
حالت  عدد  زاد  كلما  اأنه 
ت�صجيل  �صيزيد  الت�صخي�س، 
الإ�صابة  حالت  من  مزيد 
احلجر  اأن  معتربا  املوؤكدة، 
املوبوؤة،  الأحياء  على  الكلي 
،يظل  اجلزئي  احلجر  ولي�س 
انت�صار  لحتواء  الأمثل  احلل 

الفريو�س.
مرمي خمي�سة

�صن مواطنون من  ولية ب�صكرة، 
احتجاجية،  وقفة  اأم�س، 
حكيم  م�صت�صفى  مدخل  اأمام 
�صعدان، تعبريا عن غ�صبهم من 
الكارثية مل�صت�صفياتهم،  احلالة 
على  حتافظ  تعد  مل  التي 
منتظرين  املري�س،  كرامة 
الأوىل،  ال�صباح  �صاعات  منذ 
وال�صكان  ال�صحة  وزير  و�صول 
عبد  امل�صت�صفيات،  واإ�صالح 
زيارة  يف  بوزيد،  بن  الرحمان 
للولية،  طارئة  ب�صفة  برجمت 
التي احتلت ال�صدارة، يف عدد 
الإ�صابات بفريو�س كورونا، يف 

الأيام الأخرية.
واأفادت م�صادر »للو�صط«، باإن 
�صكان ب�صكرة، قد رفعوا لفتات 
خاللها  من  مطالبني  للوزير، 
مبحا�صبة كل م�صوؤول �صاهم يف 
اإهمال القطاع، وتردي الأو�صاع 
مب�صالح مر�صى كورونا، وعلى 
راأ�صهم، مدير م�صت�صفى حكيم 

على  �صددوا  الذين  �صعدان، 
�رسورة اإقالته من من�صبه، بعد 
ن�رسه  الذي  الفا�صح،  الفيديو 
والذي  املر�صى،  اأهايل  اأحد 
املزري مب�صلحة  الو�صع  عرى 
املر�صى  يعاين  اأين  الكورونا، 
واآخرون  اأوك�صيجني،  بدون 
غارقون  وهم  احلياة  فارقوا 
نف�س  واأ�صافت  ف�صالتهم.  يف 
ب�صكرة،   �صكان  اأن  امل�صادر، 
يف  العليا  ال�صلطات  دعوا  قد 
البالد، اإىل فر�س حجر جزئي 
على كل بلديات ب�صكرة، بداية 
اإىل  م�صاء  الرابعة  ال�صاعة  من 
غاية اخلام�صة، لحتواء انت�صار 
م�صريين  كورونا،  فريو�س 
ال�رسامة  غياب  اإىل  باملقابل، 
�صد  القانون،  تطبيق  يف 
احلجر  لإجراءات  املخالفني 
اإىل  بالإ�صافة  �صابقا،  ال�صحي 
الب�رسية  املوارد  ت�صري  �صوء 
التزام  وعدم  م�صت�صفيات  يف 

كلها  املناوبة  بواجب  البع�س 
تفاقم  يف  ت�صببت  عوامل 

الو�صع.
 من جهته، اأقدم مدير املوؤ�ص�صة 
ال�صت�صفائية،  العمومية 
له،  بيان  يف  �صعدان،  حكيم 
بتفنيد وتكذيب كل ما جاء يف 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
الأوك�صجني،  نفاذ  بخ�صو�س 
مل  الأوك�صجني  اأن  م�صريا 
املر�صى،  عن  متاما  ينقطع 
كان  اخلزان  �صغط  اأن  حيث 
يكفي لتزويد كل املر�صى، بعد 
اوك�صجني،  قارورات   10 و�صع 
لأي  حت�صبا  الإنعا�س  مب�صلحة 
طارئ، بالإ�صافة اإىل 27 قارورة 
خمتلف  على  موزعة  اأخرى 
امل�صالح، يف حماولة يائ�صة من 
قبل،  لتغطية الأخطاء الفادحة 
املرتكبة يف حق مر�صى كوفيد 
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و ك�صفت مديرية ال�صحة لولية 

ب�صكرة، اأم�س، يف بيان لها، عن 
الأوك�صجني،  �صهريج  تعر�س 
�صعدان،  احلكيم  مل�صت�صفى 
لفعل تخريبي الثالثاء املن�رسم، 
على ال�صاعة الـ11 ليال، م�صرية 
الوقت  يف  التدخل  مت  قد  اأنه 
ال�رسر،  وتفادي  املنا�صب 
الذي كان قد يت�صبب يف تاأزمي 
للمر�صى،  ال�صحية  الو�صعية 
اجلهات  جميع  اإخطار  مع 
املعنية مبا فيها الأمنية، لفتح 
الق�صية،  مالب�صات  يف  حتقيق 
على  يبعث  الذي  الأمر  وهو 
اأن  خ�صو�صا  وال�صك،  احلرية 
الفيديو املتداول عن الو�صعية 
اأم�صية  ن�رس  قد  الكارثية، 
اأن  حني  يف  املن�رسم،  الإثنني 
تكذيب مدير امل�صت�صفى، جاء 
اأي  اجلاري،  جويلية   7 بتاريخ 
وجود  عدم  عن  الثالثاء،  يوم 
الأوك�صجني،  �صهريج  يف  خلل 
وهو الأمر الذي اأكدته مديرية 

ال�صحة بالولية.
�صكري  الدكتور  �رساح  اإطالق 

�رسف الدين
وكيل  اأمر  اآخر،  جانب  من 
ب�صكرة،  مبحكمة  اجلمهورية 
الدكتور  �رساح  باإطالق  اأم�س، 
الدين،  �رسف  �صكري  الكاتب، 
عنا�رس  قبل  من  توقيفه  بعد 
ن�رسه  خلفية  على  الأمن، 
احلالة  فيها  انتقد  فيديوهات، 
مر�صى  يعي�صها  التي  الكارثية 
ق�صوا  الذين  كورونا،  جائحة 
املتكرر  العطب  ب�صبب  نحبهم 
للغاز  الرئي�صي  ال�صهريج  يف 
الأك�صيجني،  يوفر  الذي 
بع�س  اختناق  اإىل  اأدى  مما 
عط�صا  موتهم  اأو  املر�صى، 
املمر�صني،  وجود  عدم  ب�صبب 
بكميات  امل�صابني  لتزويد 
الإهمال  على  ناهيك  املاء، 

والت�صيب.
مرمي خمي�سة

ب�سكرة 

وزير ال�سحة يف مواجهة احتجاجات ال�سكان

الفنادق  عديد  تخ�صي�س  مت 
العام  للقطاعني  التابعة 
بلديات  عرب  املوزعة  واخلا�س 
ولية �صطيف، للتكفل باملر�صى 
كورونا  بفريو�س  امل�صابني 
مما  )كوفيد-19(،  امل�صتجد 
توفري  �صمان  يف  �صي�صاهم 
بهم،  اأف�صل  تكفل  ظروف 
من  الأربعاء  اأم�س  علم  ح�صبما 
ذات  واأو�صح  الولية.  م�صالح 
تندرج  العملية  باأن  امل�صدر 
املتخذة  الإجراءات  اإطار  »يف 
فريو�س  تف�صي  من  للوقاية 
)كوفيد- امل�صتجد  كورونا 

اأف�صل  تكفل  و�صمان   )19
حيث  من  باجلائحة  بامل�صابني 
كما  وغريها«  والإطعام  الإيواء 
ال�صغط  تخفيف  يف  �صت�صاهم 
بلديات  عرب  امل�صت�صفيات  على 
الولية ل �صيما تلك التي تعرف 
تزايدا كبريا يف عدد الإ�صابات 
امل�صجلة بهذا الفريو�س التاجي 
تعلق  ما  ل�صيما  اجلديد، 
اجلامعي  ال�صت�صفائي  باملركز 
�صعادنة  النور  عبد  حممد 
وم�صت�صفيات  الولية  بعا�صمة 
وملان  وعني  اأزال  عني  بلديات 
والعلمة، وفق ما ذكرته م�صالح 
اليومني  خالل  ومت  الولية 
املر�صى  جميع  نقل  الأخريين 
م�صتوى  على  بهم  املتكفل 
التكوين  املعهد املتخ�ص�س يف 
مبدينة  تبينت  بحي  املهني 
الذي  الهيكل  هو  و  �صطيف 
التكفل  اأجل  من  تخ�صي�صه  مت 
بالفريو�س  امل�صابني  باملر�صى 
اله�صاب،  فندق  اإىل  باملنطقة 

ح�صب ذات امل�صدر .
اأجل  من  العملية  و�صتتوا�صل 
ا�صتقبال املر�صى على م�صتوى 
عديد الفنادق على غرار فندقي 
مبدينة   « »املنارة  و  »الريف« 
العلمة و كذا نزل »الدرة« ببلدية 

ت�صجيل  حال  »يف  اأزال  عني 
م�صتوى  على  عجز  و  اكتظاظ 
متت  كما  ال�صحية،  الهياكل 

الإ�صارة اإليه.
حممد  �صطيف،  وايل  وكان 
الثالثاء  اأم�س  اأفاد  قد  بلكاتب، 
مبقر  جمعه  اجتماع  خالل 
يف  الفاعلني  بجميع  الولية 
اجلائحة  هذه  مكافحة  جمال 
ب�صطيف  الوبائية  الو�صعية  باأن 
ت�صجيلها  بعد  »متدهورة« 
تزايدا  الأخرية  الأ�صابيع  خالل 
حالت  عدد  يف  »حم�صو�صا« 
ودعا  اليومية  املوؤكدة  الإ�صابة 
جميع  ت�صخري  اإىل  باملنا�صبة 
و  الب�رسية  الولية  طاقات 
الق�صاء  اأجل  من  اللوجي�صتيكية 
اخلروج  و  اجلائحة  هذه  على 
يذكر  باأقل خ�صائر ممكنة  منها 
كذلك اأن وزير ال�صحة و ال�صكان 
عبد  امل�صت�صفيات،  اإ�صالح  و 
الرحمن بن بوزيد، كان قد دعا 
قادته  التي  العمل  زيارة  خالل 
ولية  اإىل  املن�رسم  اخلمي�س 
الفنادق  »ت�صخري  اإىل  �صطيف 
التابعة  واملراكز  والهياكل 
للتكفل  القطاعات  ملختلف 
بامل�صابني بكوفيد-19 لتخفيف 
امل�صت�صفيات«،  على  ال�صغط 
مردفا باأن هذا الأمر »�صي�صمح 
بتخ�صي�س امل�صت�صفيات للتكفل 
بفريو�س  امل�صابة  باحلالت 
كورونا و باأمرا�س مزمنة اأخرى 
اأو  طبية  مرافقة  اإىل  حتتاج 
تكفل  �صمان  ثمة  من  و  اإنعا�س 

اأف�صل بهوؤلء املر�صى«.
و بلغ يف هذا الإطار عدد حالت 
بفريو�س  املوؤكدة  الإ�صابة 
اإىل  ب�صطيف  امل�صتجد  كورونا 
غاية اأم�س الثالثاء 1614 حالة، 
جلنة  عنه  ك�صفت  ما  ح�صب 
كورونا  فريو�س  متابعة  و  ر�صد 

باجلزائر. 

لتخفيف ال�سغط على امل�ست�سفيات عرب 
بلديات الوالية

ا�ستغالل املوؤ�س�سات الفندقية 
للتكفل مب�سابي كورونا

مقر  اأمام  ب�صكرة  مدينة  احتج   �صكان 
�صخطهم  عن  للتعبري  ال�صحة،  مديرية 
التي  الكارثية  الو�صعية  اجتاه  ال�صديد 
الأخرية،  الأ�صابيع  الولية خالل  تعي�صها 
مدير  برحيل  املحتجون  طالب  حيث 
لهجة  من  الت�صعيد  قبل  فورا  ال�صحة 

اخلطاب.
تداعيات  من  الأمور  اإليه  اآلت  ملا  نظرا 
انتف�س  الأخرية،  الفرتة  خالل  خميفة 

�صكان مدينة ب�صكرة �صد امل�صوؤول الأول 
احتجاجية  وقفة  يف  ال�صحة  قطاع  على 
الو�صية  املديرية  مقر  اأمام  نظموها 
املحتجون  طالب  اأين  الثنني،  �صبيحة 
الفوري  بالتنحي  الأخرية  هذه  مدير 
الذي  الذريع  للف�صل  نظرا  من�صبه،  عن 
داخل  كوفيد19  لأزمة  ت�صيريه  �صاحب 
املحتجون  وقال  هذا  الولية،  اإقليم 
�صوء  �صئموا  باأنهم  حديثهم  معر�س  يف 

الت�صيري الذي خلف وراءه خ�صائر ب�رسية 
موؤ�صفة، واأن فقدان ولية ب�صكرة لأبنائها 
الكرام  مرور  مير  لن  الآخر  تلو  الواحد 
على كل من كانت له يد يف هذا الت�صيري 
الأعرج لأهم قطاع حيوي يف املنظومة 

التنموية.
املحتجون  انتقد  مت�صل  �صياق  ويف 
اتخاذه  وعدم  ال�صاحة  عن  الوايل  غياب 
احلالية،  الأزمة  اجتاه  �صارمة  قرارات 

يف  والربط  احلل  عقد  واأن  ل�صيما 
العليا  ال�صلطات  مطالبة  ذلك  من  يده، 
اأو على الأقل و�صع  الطبية،  بالإمدادات 
�صورة  يف  ال�صلطة  هرم  اأعلى  م�صوؤويل 
اأين  ب�صكرة،  يف  يحدث  عما  وا�صحة 
اإىل  باللجوء  الغا�صبون  املواطنون  هدد 
ال�صحة  وزارة  اأمام  والحتجاج  الت�صعيد 
بالعا�صمة يف حال عدم حترك املعنيني 

بالأمر.

جملة من االنتقادات يف وقفة احتجاجية

وايل ب�سكرة ومدير ال�سحة يف عني االإع�سار

اأحمد نا�سري



حملية  ندوات  تبا�رش  الرتبية  وزارة 
،جهوية ثم وطنية لإ�صالح املنظومة 
با�رشت  التعليم  ومناهج  الرتبوية 
وزارة الرتبية الوطنية يف توزيع  وثائق 
وال�رشكاء  الفاعلني  على  الآراء  اإبداء 
الخت�صا�ص  واأ�صحاب  الجتماعني 
املنظومة  ت�صخي�ص  اأجل  من  وثيقة 
هو  ما  على  والوقوف  الرتبوية، 
اإيجابي وما يحتاج اإىل حت�صني، حيث 
الأ�صاتذة  بالوثيقة  املعنيني  �صم 
والنقابات  واملخت�صني  وجمعيات 
لتنظيم  التالميذ  ا�صتعدادا  اأولياء 
اأخرى  بالوليات  و  حملية  جل�صات 
الوطنية  للجل�صات  حت�صريا  جهوية، 
الرتبوية  املناهج  يف  النظر  لإعادة 
جديدة   روؤية  منها  �صتنبثق  التي 
املنظمة  عليه  �صتكون  ملا  جمددة 
الرتبوية  م�صتقبال ،�صوء �صتعلق الأمر 
وحمتويات   ، بالربامج  اأو  باملناهج 

اأجل  حت�صني  من  الكتب  وذلك 
ترقى  الرتبوية  املنظمة  وجعل 
اجلزائريون  اإليه  ي�صبوا  ما  اإىل 
ي�صمح  وم�صتوى  نوعي  و�صمان  تعليم 
للمدر�صة اجلزائرية مناف�صة  مدار�ص 
التطورات  من  ال�صتفادة  و  العامل 
هذا  العامل  ،  ي�صهدها  التي  العلمية 
وزارة  مقربة  من  م�صادر  وك�صفت 
جل�صات  هنالك  �صتكون  الرتبية  انه 
املحلي  بالوليات  م�صتوى  على 
الرتبية  مت  م�صتوى  مديريات  على 
اجلهوي  امل�صتوى  على  ثم  اأخرى 
يف  اأي�صا  الوطني  امل�صتوى  وعلى 
وا�صتثمار  الآراء  لنقل  هرمي  �صكل 
ل  مناهج  قوية  اجناز  يف  اخلربات 
تتغري بتغري الوزراء ت�صب يف مقومات 
املجتمع  وتعمل على تطوير املدر�صة 

اجلزائرية  .
حممد بن ترار

للوظيفة  العامة  املديرية  قررت 
اأم�ص،  الإداري،  والإ�صالح  العمومية 
املوافقة على طلبات متديد عهدات 
الأع�صاء،  املت�صاوية  الإدارية  اللجان 
والإدارات  املوؤ�ص�صات  ملختلف 
العمومية، التي انتهت عهدتها، وذلك 
ال�صتثنائية  التدابري  رفع  غاية  اإىل 
كورونا،  فريو�ص  انت�صار  من  للوقاية 

ومن ثم جتديد اللجان.
واأفادت املديرية العامة، يف مرا�صلة 
الولة،  للوزارات،  العامني  لالأمناء 
وروؤ�صاء مفت�صيات الوظيف العمومي، 
اأنها  منها،  ن�صخة  »الو�صط«  ت�صلمت 
قد تلقت العديد من طلبات تراخي�ص 
اللجان  عهدات  لتمديد  ا�صتثنائية، 
الإدارية، واملت�صاوية الأع�صاء وجلان 
يتم  ومل  عهدتها،  انتهت  التي  الطعن 

جتديدها ب�صبب الظروف ال�صتثنائية 
الناجمة عن فريو�ص كورونا امل�صتجد، 

والتدابري املتخذة للوقاية منه.
ذات  يف  امل�صدر،  نف�ص  اأ�صار  كما 
التي  للو�صعية  اعتبارا  ال�صياق، اأنه 
متر بها البالد، وعمال باأحكام املادة 
5 من املر�صوم رقم 84-10 املوؤرخ يف 
ل�صالحيات  املحدد   ،1984 جانفي 
مت�صاوية  اللجان  وتنظيم  ت�صكيل 
الأع�صاء، متت املوافقة على متديد 
املت�صاوية  الإدارية  اللجان  عهدات 
املوؤ�ص�صات  ملختلف  الأع�صاء، 
انتهت  التي  العمومية،  والإدارات 
عهدتها، وذلك اإىل غاية رفع التدابري 
انت�صار  من  للوقاية  ال�صتثنائية، 

فريو�ص كورونا، وجتديد اللجان.
مرمي خمي�سة
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حممد بن ترار

هذا وكان  املواطنني مبدينة �صعيدة 
�صبيحة  الولية  مقر  بغلق  قاموا  قد  
عن  بالإفراج  اأم�ص للمطالبة  اأول 
وكان   ، اأمدها  طال  التي  ال�صكنات  
�صكان �صيدي بلعبا�ص اأي�صا قد خرجوا  
امل�صتفيدين  خا�صة  �صمتهم   عن 
املدير  جعل  ما  عدل  �صكنات  من 
بالولية  ينزل  بلعربي   طارق  العام 
الو�صعية  نف�ص   ، ال�رشعة  جناح  على 
�صهدتها  ولية تي�صم�صيلت اأين طالب 
تفي  مل  بعدما  ب�صكناتهم  املحتجون 
اإدارة عدل  بوعودها ، يف حني كانت 
تيارت هي الأخرى بوؤرة لالحتجاجات 
وقطع الطرق للمطالب بالرتحيل الذي 
توزيعه  �صمان  يف  ال�صلطات  تفلح  مل 
ال58  الحتفالية  خالل  اآجاله  يف 
اأخرى  جهة  من   ، ال�صتقالل  بعيد 
ي�صتكي �صكان غليزان من تاأخر توزيع 

واحلمادنة   الولية  مبقر  ال�صكنات 

تكتمل  مل  العمارات  لتزال   التي 

حني  يف  احليوية  بال�صبكات  بالربط 

الع�رشات  من املكتتبني  من  ي�صتكي 
والفرار  ن�صب احد  املقاولني عليهم 
بعدما �صلبهم اأموالهم  وف�صل مديرية 

ونف�ص  حقوقهم  �صمان  يف  ال�صكن 
تاأخرا  تعرف  التي  بوهران   الو�صع  
فادحا يف اأ�صغال ال�صكنات الجتماعية 
وعدل ، وتلم�صان لتزال الحتجاجات 
تاخر  عن   البلديات  اغلب  يف  قائمة 
الإفراج عن ال�صكن الجتماعي وتاأخر 
�صيغة  من  ال�صكن  م�صاريع  ع�رشات  
الحتجاجات  لتزال  حني   يف  عدل، 
بولية ب�صار م�صتمرة للم�صتفيدين من 
12 األف قطعة اأر�صية  بطريق حلمر  

بعد حرمانهم من الإعانة .
من   م�صادر  مقربة  وح�صب  هذا 
�صيبا�رش  الوزير  فان  ال�صكن  وزارة 
اإىل  الأ�صبوع  نهاية  من  بداية  زيارته 
الغربية يف  اجلهة  وليات  العديد من 
و�صعيدة   ووهران   تلم�صان  مقدمتها 
ال�صعبي  الغ�صب  امت�صا�ص   اأجل  من 
امل�صاريع  �صري  على  والوقوف  
�صارمة  اإجراءات   واتخاذ  ال�صكنية 

�صد املقاولت املتاأخرة .

ك�سفت م�سادر مقربة من  وزارة ال�سكن واملدينة اأن الوزير كمال نا�سري  �سيبا�سر دورية نحو  الغرب 
من  اأجل الوقوف على واقع قطاعه  اجلهة بعدما �سهدت العديد من واليات غرب الوطن منذ بداية 

االأ�سبوع اجلاري احتجاجات عارمة اأمام مقرات الواليات للمطالبة  بال�سكن الذي  ت�سهد براجمه 
تاأخرا كبريا مبختلف ال�سيغ ،باالإ�سافة اإىل �سوء االأ�سغال التي توؤثر �سلبا  على نوعية ال�سكن االأمر 

الذي جعل  الوزير يفكر يف دورية نحو الغرب المت�سا�س غ�سب  املحتجني .

 وزارة الرتبية 

ندوات حملية وجهوية 
و وطنية لالإ�سالح

املديرية العامة للوظيفة العمومية:

متديد عهدة اللجان املت�ساوية 
الأع�ساء وجلان الطعن 

على خلفية تنامي االحتجاجات وتاأخر امل�ساريع 

وزير ال�سكن يف دورية نحو الغرب  

ملديري  الوطنية  النقابة  دعت 
املدار�ص البتدائية، اأم�ص منا�صليها 
وتوحيد  ال�صفوف،  ر�ص  �رشورة  اإىل 
من  املطالب،  وجدولة  القرارات، 
اأجل حتقيق الأهداف وتلبية املطالب 
الوطنية،  الرتبية  لوزارة  املرفوعة، 
املكاتب  تن�صيب  اأن  اإىل  م�صرية 
يف  هامة  خطوة  للنقابة،  الولئية 

الطريق ال�صحيح لتحقيق ذلك.
بالأعالم  املكلفة  حيث اأو�صحت 
املدار�ص  ملديري  الوطنية  بالنقابة 
ت�رشيح  يف  نزار،  مرمي  البتدائية، 
تالحم  يف  تكمن  النقابة  قوة  اأن  لها، 
نقابتهم،  يف  وح�صنهم  املنا�صلني، 
موؤكدة على �رشورة توحيد القرارات 
�صوت  لها  ليكون  املطالب،  وجدولة 
حتت  الوطن،  ربوع  كل  يف  واحد 
غدنا  نكون  اأول  نكون  اأن  »اأما  �صعار 
لي�ص  هذا  على  بنا«،  وبناء  مرهون 
لدى النقابة اأي عذر ح�صبها، فالدرع 

موجود والطريق مهدت للتغيري.
النقابة  اأن ن�صبت  بعد  هذا،  ياأتي 
الوطنية ملديري املدار�ص البتدائية، 
اأم�ص، عرب خمتلف  الولئية،  مكاتبها 
غرار  على  اجلمهورية،  وليات 
�صطيف،  تيارت،  البويرة،  غرداية، 
جلفة،  تيمو�صنت،  عني  امل�صيلة، 
ال�صتعداد  اإطار  يف  اأدرار،  �صعيدة، 
موؤكدة  املقبل،  املدر�صي  للدخول 
باملنا�صبة، موا�صلة تن�صيب املكاتب 
البالد،  الولئية، عرب خمتلف مناطق 
توحيد  اإ�صرتاتيجية  اإطار  يف  وذلك 
ال�صفوف للظفر باملطالب املرفوعة 
للنقابة،  اأفاد بيان  حيث  للوزارة. 
دور  على  منا  وحر�صا  اإميانا  اأنه 
لتحقيق  البتدائية،  املدر�صة  مدير 
اأع�صاء  عقد  املدار�ص،  يف  اجلودة 
اجتماعا،  للنقابة  الولئي  املكتب 
تعيق  التي  امل�صاكل  بع�ص  لدرا�صة 
البتدائية،  للمدر�صة  احل�صن  ال�صري 

ت�صيريها،  يف  املدير  يعانيه  وما 
مذكرة باملنا�صبة، اأن اأع�صاء املكتب 
مطالب،  رفعوا  قد  للبويرة،  الولئي 
اأهمها دعوة الو�صاية مديرية الرتبية 
واجلماعات املحلية، باللتزام اجلاد 
والفعلي مبا ت�صمنه القانون 226-16، 
غاية  اإىل  البتدائية،  املدار�ص  اجتاه 
البتدائية  املدر�صة  ت�صيري  ف�صل 
اإعفاء  اإىل  بالإ�صافة  البلديات،  عن 
ملفات  م�صك  من  البتدائيات  مدير 
التعليمة  مب�صمون  عمال  5000دج، 
 ،2020-09-19 يف  موؤرخة  امل�صرتكة 
داعيا يف ذات ال�صياق، اإىل �رشورة حل 
م�صاكل ال�صكنات الوظيفية الإلزامية، 
واعتماد  امللحة،  اخلدمة  ل�رشورة 
العمل  وتو�صيع  العادي،  الت�صجيل 
وباخل�صو�ص  الواحد،  الدوام  بنظام 
النائية،  الريفية  املناطق  مدار�ص  يف 
املدر�صية،  الإدارة  دعم  وكذا 
وربطهما بخطوط  موؤهلني  مبوظفني 

وتزويدها  النرتنت،  و�صبكة  الهاتف 
باأجهزة الإعالم الآيل.

الولئي  املكتب  جهته، طالب  من 
للنقابة بغرداية، يف بيان له، ب�رشورة 
ت�صنيف رتب  توحيد  النظر يف  اإعادة 
جلميع  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  مديري 
منحة  تثمني  اإعادة  مع  الأطوار، 
املمار�صات  ورف�ص  امل�صوؤولية، 
الهيئات  من  املدير  �صد  التع�صفية 
مدير  م�صاعد  وتعيني  الو�صية، 
املدر�صة البتدائية بكل املوؤ�ص�صات، 
لي�صت  باأعمال  املدير  تكليف  وعدم 
الوطنية  النقابة  وكانت  مهامه.  من 
قد  البتدائية،  املدار�ص  ملديري 
الوطنية،  الرتبية  وزير  موؤخرا  التقت 
حممد واجعوط، يف لقاء جمعها مبعية 
اإىل  خالله  وتطرقت  اأخرى،  نقابات 
و�صلمت  املرفوعة،  املطالب  عديد 

مذكرة املطالب للوزير للنظر فيها.
مرمي خمي�سة

النقابة الوطنية ملديري االبتدائيات 

تن�سيب مكاتب يف ت�سع وليات

ان�صجاماً مع اإجراءات البنك املركزي 
فريو�ص  تداعيات  لحتواء  باجلزائر 
خمتلف  على  وللتخفيف  كورونا 
القت�صادية  وت�صهيل  القطاعات 
بالن�صبة  والدفع  ال�صحب  عمليات 
الدفع  و�صائل  طريق  عن  للمواطنني 
التنمية  بنك  قام  اللكرتونية، 
جمانية  اإجراء  بتطبيق  املحلية 
البيبنكية،  البطاقة  على  احل�صول 
احل�صاب  �صاحب  الزبون  ميكن  ما 
عدة  من  ال�صتفادة  من  البنكي 
غرار  على  باملجان،  بنكية  خدمات 
البطاقات  على  احل�صول  جمانية 
البيبنكية، القيام بالتحويالت املالية 
بنك  وكالت  عرب  للخوا�ص  بالن�صبة 
على  الطالع  و  املحلية  التنمية 
تطبيق  بوا�صطة  البنكي  الر�صيد 

البنك اللكرتوين باملجان.
ويهدف قرار تعميم جمانية احل�صول 
التنمية  لبنك  البيبنكية  البطاقة  على 
املواطنني  ت�صجيع  اإىل  املحلية 
البطاقة  وا�صتعمال  احل�صول  على 
ا�صتعمال  ثقافة  واإدخال  البيبنكية، 
�صلوكيات  على  البيبنكية  البطاقة 
اجلزائري،  املواطن  ويوميات 
و  عديدة  مزايا  من  به  تتمتع  ملا 
متميزة خا�صة واأنها و�صيلة متقدمة 

للدفع  العامل  �صكان  كل  ي�صتعملها 
وال�صحب عن بعد، مع وفرة ال�صيولة 
اأيام   7 على   7 و  �صاعة   24 على   24
طول ال�صنة دون انقطاع، كما ي�صاهم 
الدفع اللكرتوين يف عملية الحتواء 

املايل.  
مع  ان�صجاًما  القرارات  هذه  وتاأتي 
املبادرات املختلفة التي قامت بها 
اجلهد  لدعم  املحلية  التنمية  بنك 
ال�صلبية  الآثار  احتواء  يف  الوطني 

لفريو�ص كرونا.
اأنه  املحلية  التنمية  بنك  ويوؤكد 
الدعم  بتقدمي  اأي�صا  م�صتمر 
املختلفة  القت�صادية  للقطاعات 
التي  مبا يف ذلك من خالل الربامج 
الغاية  لهذه  املركزي  البنك  اأطلقها 
املوؤ�ص�صات  دعم  برنامج  ومنها 
تاأجيل  منها  واملتو�صطة  ال�صغرية 
ت�صديد اأق�صاط القرو�ص امل�صتحقة 
للزبائن  القرو�ص  جدولة  اإعادة  اأو 
عن  الناجمة  بالظروف  املتاأثرين 

تف�صي وباء كورونا.
املحلية  التنمية  بنك  و�صيقوم  هذا 
هذا  بتفا�صيل  عمالئه  باإعالم 
اللكرتوين  موقعه  عرب  الإجراء 
مواقع  يف  الر�صمية  و�صفحته 

التوا�صل الجتماعي.

بنك التنمية املحلية

ت�سليم البطاقات البيبنكية 
للزبائن "اخلوا�ص" باملجان

الرويبة  الإدارية  املقاطعة  خ�ص�صت 
يفوق  ما  العا�صمة(  اجلزائر  )�رشق 
7ر1 مليار دينار جزائري لإجناز 114 

برناجما تنمويا لفائدة 
بلديات  عرب  املوزعة  الظل  مناطق 
املقاطعة، ح�صبما اأكده اأم�ص الأربعاء 
الوايل املنتدب للرويبة، اأحمد بودوح 
للرويبة،  املنتدب  الوايل  واأو�صح 
الر�صمي  املوقع  عرب  بودوح  اأحمد 
زيارة  هام�ص  على  اجلزائر،  لولية 
بالبلديات  الأحوا�ص  لبع�ص  تفقدية 
هذه  اأن  الإدارية،  للمقاطعة  التابعة 
لفائدة  برنامج  »اأعدت 114  الأخرية  
مبلغ  لها  خ�ص�ص  الظل  مناطق 
واأن  مليار دج«،  الـ 7ر1  يفوق  اجمايل 
النتهاء  »فور  بها  �صتبا�رش  الأ�صغال 
ملا  وفقا  التعاقد  اإجراءات  من 

و  العمومية  ال�صفقات  قانون  يقت�صيه 
تفوي�صات املرفق العام«.

اأ�صغال  على  باملنا�صبة  بودوح  ووقف 
درقانة«  للة  »حو�ص  من  كل  ربط 
لبلدية  التابعني  الربيع«  »�رشيج  و 
و  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  الرويبة 
تزفيت  وكذا  العمومية  الإنارة 
املوؤ�ص�صة  قبل  من  الرئي�صي  الطريق 
اأن  هناك  واأكد  »اأ�رشوت«،  الولئية 
عملية  يف  »�صتنطلق  الأخرية  هذه 
النتهاء  بعد  الداخلية  الأزقة  تزفيت 
التي  ال�صحي  ال�رشف  اأ�صغال  من 
الوايل  تو�صك على النتهاء«. واأعطى 
حمليني،  م�صوؤولني  برفقة  املنتدب، 
تنموية  م�صاريع  عدة  انطالق  اإ�صارة 
مبناطق ظل تقع ببلدية الرغاية منها 
الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  الربط  م�رشوع 

)اأحوا�ص  »عمريو�ص«  مزرعة  ل�صكان 
قماز، تريي و قوميال( حيث �صت�صتفيد 

140 عائلة منه عالوة 
على م�رشوع اإجناز ملعب جواري بحي 
م�صطفى(،  )عي�صات  علي«  »ح�صاين 
»تقلي�ص  املنتدب  الوايل  طلب  حيث 
مدة الإجناز اإىل 45 يوما«، ح�صب ذات 
امل�صدر. كما مت الإعالن عن برجمة 
ال�صمايل  للمدخل  ح�رشية  تهيئة 
�صارع  من  ابتداء  رغاية  ملدينة 
ح�صلفي و الطرقات املجاورة تتكفل 
للمن�صاآت  الوطنية  موؤ�ص�صة  باجنازها 

.)ENGOA( الفنية الكربى
ملحقة  تد�صني  مت  اأخرى  جهة  من 
حيث  »الون�رشي�ص«  بحي  اإدارية 
و  املدنية  احلالة  م�صالح  �صتحت�صن 
لفائدة  الجتماعي  الن�صاط  مكاتب 

اإطار  يف  وذلك  رغاية  بلدية  عمال 
الهيكل  طرف  من  امل�صطر  الربنامج 
املركزي للخدمات الجتماعية لوزارة 
و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 
التهيئة العمرانية. ويف جمال الأ�صواق 
اجلوارية ويف نف�ص احلي، تقرر »اجناز 
�صوق بلدي ي�صم 476 حمال على عاتق 
ال�صيد  طلب  حيث  البلدية«  ميزانية 
 600 ليظم  امل�رشوع  تو�صيع  الوايل 
الإجناز  موؤ�ص�صة  من  طلب  كما  حمل 
تقلي�ص اآجال الإجناز اإىل )04( اأ�صهر 

و�صي�صمح هذا املرفق 
التعمري  بتنظيم  »الهام«  التجاري 
التجارة  على  الق�صاء  و  التجاري 
�صغل  منا�صب  �صيوفر  مثلما  املوازية 
ذات  يردف  البلدية،  ل�صباب  جديدة 

امل�صدر. )

مقاطعة الرويبة

اإجناز 114 برناجما تنمويا لفائدة مناطق الظل
.      الربط ب�سبكة الغاز الطبيعي ل�سكان مزرعة »عمريو�س«



اخلمي�س 09  جويلية  2020  املوافـق  لـ 18 ذو القعدة  1441ه 5

اجلاري  الأ�سبوع  منت�سف  اأ�رشف 
ورئي�س  الوادي  لولية  العام  المني 
مبعية  الولئي  ال�سعبي  املجل�س 
بالوادي  التوزيع  مدير  دامو�س  اأمني 
الع�سكرية  ال�سلطات  وبح�سور 
حيز  و�سع  عملية  على  واملحلية 
بالطاقة  الربط  مل�رشوع  اخلدمة 
 5 بحي  م�سكنا   344 لـ  الكهربائية 

اإقليميا  التابعة  كونني  ببلدية  جويلية 
الذي  امل�رشوع  هذا  الوادي.  لدائرة 
يدخل �سمن م�ساريع الربط بالطاقة 
املكهربة  غري  للأحياء  الكهربائية 
�سندوق  طرف  من  به  واملتكفل 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
مت  حيث  الوادي،  لولية  املحلية 
حمولت   7 اجناز  العملية  هذه  يف 

من  كلم   3.59 م�سافة  على  كهربائية 
كم  و7.48  التوتر  متو�سطة  ال�سبكات 
من ال�سبكات منخف�سة التوتر بغلف 
مايل جتاوزت قيمته 78 مليون دينار، 
كما يعترب هذا امل�رشوع مك�سبا كبريا 
كوينني  ببلدية  5جويلية  حي  ل�سكان 
ويعد توا�سل ل�سل�سلة الإجنازات التي 
ج�سدتها املديرية يف الفرتة الأخرية، 

نوعية  حت�سني  يف  �ساهمت  والتي 
اىل  املقدمة  اخلدمة  وا�ستمرارية 
اإىل  الإ�سارة  وجتدر  هذا  املواطنني. 
انه مت ت�سجيل اأزيد من 320 حيا غري 
ر�سدت  وقد  بلدية،   22 مكهرب عرب 
اأكرث من 2540 مليون  الولية  م�سالح 

دينار لربطها بال�سبكة الكهربائية.
اأحمد باحلاج 

بلدية كوينني بالوادي

�إجناز 7 حموالت كهربائية على م�سافة 11.07 كلم 
.    ربط اأكرث من 340 م�سكنا بالطاقة الكهربائية

تنفيذا للإجراءات اجلديدة 
التي اأقرتها ال�سلطات العليا 
متديد  يف  املتمثلة  للبلد 
اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
ورقلة  ولية  على  املطبق 
جوان   01 تاريخ  من  بداية 
جوان    30 غاية  اإىل   2020
ال�ساعة  من  بداية   ،  2020
)20و00د(  م�ساءا  الثامنة 
اخلام�سة  ال�ساعة  غاية  اإىل 
�سباحا )05و00 د( من اليوم 
و�سع  مت  حيث   ، املوايل 
نارية  ودراجة  مركبة   900

باملح�رش البلدي .
الإعلم  خللية  بيان   اأفاد 
والعلقات  والت�سال 
الأمن  مبديرية  العامة 
ت�سلمت  بورقلة  الوطني 
على   « »الو�سط  يومية 
م�سالح  اأن    ، منه  ن�سخة 
متكنت  ورقلة  ولية  اأمن 
خلل الفرتة املذكورة  من 
املخالفات  عديد  ت�سجيل 
و�سعت  مركبة   785 منها   ،
و�سع   ، البلدي  باملح�رش 
 186 لـ  البلدي  باملح�رش 
وح�سبما  نارية.  دراجة 
فقد  البيان  نف�س  به  اأفاد 
مت ت�سجيل 41 حمل جتاري 

احلجر  لإجراءات  خمالف 
لـ251  ،ا�سافة  ال�سحي 
خمالفة تتعلق بعدم احرتام 
وكذا  الإجتماعي،  التباعد 
بعدم  متعلقة  خمالفة   351
 ، الواقي  القناع  ارتداء 
متعلقة  خمالفة   184 و 
ن�رش  و  تعليق  احرتام  بعدم 
الأماكن  يف  الوقاية  تدابري 
و   ، للمواطنني  امل�ستقبلة 
بعدم  متعلقة  خمالفة   161
تعقيم  و  تنظيف  احرتام  

املحلت  .
الأخري تدعو م�سالح  و  يف 
جميع  ورقلة  ولية  اأمن 
واملواطنات  املواطنني 
املحلت  اأ�سحاب  وكذا 
الولية  ربوع  عرب  التجارية 
بهده  اللتزام  �رشورة  اإىل 
�ساأنها  من  التي  الإجراءات 
انت�سار  من  احلد  و  الوقاية 
امل�ساهمة  الوباء و  هذا 
يف  وامل�ساركة  بالتوعية 
الوقائية  التدابري  احرتام 
حتت  وا�سعة  الحرتازية، 
الت�رشف اأرقامها اخل�رشاء 
وخط   104 الرقم    ،1548

�رشطة النجدة17.
اأحمد باحلاج 

اأمن ورقلة 

و�سع 785 مركبة و 
186در�جة نارية باملح�سر 

و�سط منا�سدات املواطنني تدخل الوايل

ر�ئحة �ملوت جترب �سكان ب�سكرة على �حلجر �لطوعي
.     متطوعون يجمعون 600 مليون �سنتيم لتدعيم قطاع ال�سحة

اأحمد نا�سري 

يف  ب�سكرة  ولية  �سكان  عرب 
يومية  مع  لهم  ت�رشيحات 
�سخطهم  عن   « »الو�سط 
احلجر  ت�سديد  عدم  من 
من  الولية  على  ال�سحي 
العليا،  ال�سلطات  طرف 
النت�سارالرهيب  ظل  يف 
الولية  اأو�ساط  للفريو�س يف 
حيث  الأخرية،  الأيام  خلل 
وخا�سة  ب�سكرة  �سكان  اأكد 
يف  باأنه  الولية  عا�سمة 
حالة عدم تدخل الوايل فاإن 
املواطنني �سيلجوؤون لتطبيق 

احلجر الطوعي على اأنف�سهم 
جتلى  ما  وهو  اأخري،  كحل 
اليومني  التجار  مبادرة  يف 
عمدوا  الذين  املا�سني، 
طوعا  حملتهم  اإغلق  اإىل 
احتواء  �سبيل  يف  وتطوعا 
املدينة،  داخل  الفريو�س 
اخلطوة التي اأبانت عن وعي 
كبري وثمنها الأق�سى والداين 
يف  الزيبان،  عا�سمة  يف 
انتظار قرار الوايل لي�ستكمل 
من  املواطنون.  بداأه  ما 
جمموعة  قام  ثانية  جهة 
اخلريين  ب�سكرة  �سباب  من 
اجلاري   جويلية  �سهر  خلل 

وا�سعة  ت�سامنية  بحملة 
اأرجاء  كل  �سملت  النطاق 
جمع  هدفها  الولية، 

قطاع  لتدعيم  مالية  مبالغ 
التنف�س  باأجهزة  ال�سحة 
املبادرة  ال�سطناعي، 

خرية  ن�سطها  التي  الطيبة 
بعد  جاءت  املدينة  �سباب 
التي  ال�ستنجاد  �رشخة 
الطبية  الأطقم  اأطلقتها 
فريو�س  مبر�سى  املتكفلة 
املرافق  كل  يف  كورونا 
التي  ال�رشخة  ال�سحية، 
جتد  ومل  الهوان  ا�ستكت 
املدينة،  اأبناء  اإل  ملبيا 
 600 جمع  ا�ستطاعوا  الذين 
ظرف  يف  �سنتيم  مليون 
ل�رشاء  ا�ستغلوه  قيا�سي، 
اأجهزة التنف�س ال�سطناعي 
على  مبا�رشة  اأينوزعوها 

امل�ست�سفيات.

ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
فرقة  عنا�رش  متكنت  اأنواعها، 
بامل�سلحة  املخدرات  مكافحة 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
ولية مترنا�ست من توقيف �سخ�سني 
 38/34( بني   ما  اأعمارهم  ترتاوح 
بيع   ق�سية  يف  متورطان   �سنة( 
وترويج امل�رشوبات الكحولية  وحجز 

1638 وحدة خمر.
الت�سال  و  الإعلم  خللية  بيان  اأفاد 
اأمن  مبديرية  العامة  والعلقات 

ت�سلمت  قد  كانت  مترنا�ست  ولية 
يومية »الو�سط« ن�سخة منه اأن وقائع 
مفادها  معلومات  اإىل  تعود  الق�سية 
وبيع  برتويج  يقوم  �سخ�س  وجود 
م�ستوى  على  الكحولية  امل�رشوبات 
وعليه  بتمرنا�ست،  تاف�سيت  حي 
قامت عنا�رش ال�رشطة باإعداد خطة 
اإثرها  على  مت  حمكمة،  ميدانية 
توقيف م�ستبه فيه اأين �سبط بحوزته 
الكحولية  على كمية من امل�رشوبات 
)48( وحدة خمر على منت  بـ  قدرت 

التو�سل  مت  معه  وبالتحقيق  مركبته، 
اإىل امل�ستودع الذي يقوم بتموينه بهذه 
وبالتن�سيق  الكحولية،  امل�رشوبات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد/  مع 
ا�ست�سدار  مت  مترنا�ست،  حمكمة 
ال�سالف  للم�ستودع  بالتفتي�س  اإذن 
الذكر، حيث �سبط به على كمية من 
كميتها  قدرت  الكحولية  امل�رشوبات 
توقيف  مع  خمر،  قنينة  بـ)1590( 
�سخ�س اآخر م�ستبه فيه، ليتم حتويل 
رفقة  املقر  اإىل  فيهما  امل�ستبه 

املحجوزات واملركبة  وفتح حتقيق 
يف الق�سية . بعد ا�ستكمال اإجراءات 
فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق، 
 . املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
النوعية  الأمنية  العملية  اأن  ومعلوم 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
للأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
خمطط  لتج�سيد  الهادفة  الوطني 
احتلل امليدان لتطويق بوؤر الإجرام 

ب�ستى اأنواعها و اأ�سكالها .
اأحمد باحلاج 

يف اإطار مكافحة االآفات االجتماعية 

�أمن مترن��ست ي�سع يده على 1638 وحدة خمر 

على اإثر قرار احلكومة القا�سي باالإبقاء على احلجر اجلزئي بوالية ب�سكرة كما هو، ا�ستهجن �سكان الوالية هذا 
القرار الأول مرة منذ بداية اإجراءات احلجر ال�سحي بالبالد، اأين طالبوا وايل الوالية بالتدخل و ت�سديد احلجر 

على املناطق املوبوءة للحد من انت�سار الفريو�س باملنطقة.

�أخبار �جلنوب

الو�سط:2020/07/09 الو�سط:2020/07/09الو�سط:2020/07/09

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
اال�ستاذ بختي �سليمان

حمكمة ال�سراقة
�سارع بوروة �سي الونا�س رقم 21 

عني البنيان/اجلزائر
حم�سر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر 

طبقا للمادتني:4/412 و 612 من ق ا م ا 

بناءا على طلب ال�سيدة :بن بخمة �سعيد ابن حممد 
الكائن موطنه احلقيقي ب/رقم 19 �سارع طرابل�س ثانوية الثعالبية ح�سني داي والية اجلزائر 

الكائن موطنه املختار ب /مقر مكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اعاله 
بناءا على املواد 404 اىل 416 و 612 من ق ا م ا وبناءا على عقد وديعة حمررة مبكتب 

ال�ستاذ:فاحت بريكات موثق بربج البحري بتاريخ:2017/07/18 حتت رقم الفهر�س :2017/747 و املمهور بال�سيغة التنفيذية املوؤرخة يف :2020/01/05 حتت رقم 
 2020/01:

بناءا على ار�سال حما�رش )تبليغ ال�سند التنفيذي +تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�سالة م�سمنة حتت رقمRR 000 655 493 77 بناءا على 
تبليغ املحا�رش عن طريق التعليق مبحكمة الخت�سا�س )ال�رشاقة(

بتاريخ:2020/03/03 بناءا على حم�رش تبليغ املحا�رش عن طريق التعليق ببلدية املطلوب)عني البنيان( 
بتاريخ:2020/03/02 وبناءا على امر بن�رش م�سمون التكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد :�سلم حمزة رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :29/06/2020 

حتت رقم :2061
 اوال:نبلغ ال�سيد:عرقوب نا�رش ابن احمند الكائن موطنه :مزرعة توري حميدة عني بنيان ولية اجلزائر 

بال�سند التنفيذي املذكور اعله 
ثانيا:نكلف ال�سيد عرقوب نا�رش ابن احمند الكائن موطنه مبزرعة توري حميدة عني بنيان ولية اجلزائر ونلزمه بالوفاء بان يدفع للطالب بوا�سطتنا وبني ايدينا املبلغ 

املحكوم به واملقدر ب )4000000.00(دج 
اربعة مليني دينار جزائري بال�سافة اىل م�ساريف التنفيذ  الر�سوم 

ثالثا/اخطرناه بان له اجل )15يوما( للوفاء ابتداءا من تاريخ الن�رش و النفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
اثباتا ملا ذكر اعله حررنا هذا املح�رش للعمل مبوجبه قانونا

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

اجلمهوريةاجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

دائرة انقو�سة
بلدية انقو�سة

م�سلحة التنظيم �س ع
الرقم04- 2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية حملية

 1433 �سفر   18 املوؤرخ يف   06-12 رقم  مبقت�سىالقانون 
هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
بتاأ�سي�س  الت�رشيح  و�سل  ت�سليم   2020-07-01 اليوم 

اجلمعية ذات الطابع الجتماعي .
امل�سماة حي الثورة انقو�سة

الكائن مقرها م�سكن بونعناع اأحمد بحي الثورة اأنقو�سة
لرئي�س اجلمعية ال�سيد اأحمد بونعناع

داي  بح�سني   1961-11-24  : امليلد  ومكان  تاريخ 
اجلزائر

العنوان حي الثورة انقو�سة

اجلمهوريةاجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية مترنا�ست
دائرة مترنا�ست

بلدية مترنا�ست
م�سلحةالن�ساطات الثقافية والريا�سية

مكتب اجلمعيات
الرقم07- 2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  مبقت�سىالقانون 
1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم :09 مار�س 2020 ، ت�سليم و�سل الت�رشيح 

بتاأ�سي�س اجلمعية ذات طابع ديني .
امل�سماة: جمعية م�سجد عمر بن اخلطاب باندلق

جمعية م�سجد عمر بن اخلطاب باندلق
الكائن مبقرها : باندلق

يرتاأ�سهاال�سيد عبد الداوي اأكني

الو�سط:2020/07/09

اجلمهوريةاجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية مترنا�ست
دائرة مترنا�ست

بلدية مترنا�ست
م�سلحةالن�ساطات الثقافية والريا�سية

مكتب اجلمعيات
الرقم 2020-17

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية

 1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  مبقت�سىالقانون 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
:30-06- 2020 ، ت�سليم و�سل الت�رشيح بتاأ�سي�س اجلمعية 

ذات طابع اجتماعي  .
امل�سماة: جمعية بناء م�سجد براهيم اخلليل

جمعية بناء م�سجد براهيم اخلليل
الكائن مقرها �سورو زين الدين
يرتاأ�سهاال�سيد :ابرزولغ ال�سيخ 

�إ�سهار
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حممد مرواين

خدمات عن بعد 
للإدارات واأرباب 

املوؤ�س�سات

هذا وخالل زيارة »الو�سط 
لل�سمان  الوالئية  للوكالة   «
للعمال  االجتماعي 
االأجراء مب�ستغامن الحظنا 
تقاليد  اعتباره  ميكن  ما 
تتيح  منوذجية  ات�سال 
يف  االنتظار  للمواطنني 
اإذ  لال�ستقبال  ف�ساءات 
باالن�سغاالت  التكفل  يتم 
كل  قبل  من  املطروحة 
اإىل  املعني  وتوجيه  زائر 
االإدارية املعنية  امل�سلحة 

تواجد  عرب 
م�سلحة 

جيه  للتو
ل  �ستقبا ال ا
ن�ساطها  يوؤطر 
مكلفون  اأعوان 
املهمة  بهذه 
وي�ستقبل  هذا 
�سندوق  يوميا 
ن  ل�سما ا

عي  جتما ال ا
لوالية  االأجراء  للعمال 
معتربا  عددا  م�ستغامن 

منهم  املواطنني  من 
خمتلف  يف  املوظفون 
االإدارات العمومية واأرباب 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات 
واخلدماتية  والتجارية 
على  ال�سندوق  ويراهن 
اإدارية  خدمات  تفعيل 
على  ترتكز  بعد  عن 
ومنها  الكرتوين  هو  ما 
مت  التي   « »الهناء  خدمة 
م�ستوى  على  تفعليها 
توجه  يف  الو�سية  الوزارة 
تعزيز  اىل  يهدف  ر�سمي 
مع  االلكرتوين  االت�سال 
مع  واملتعاملن  املواطنني 
ال�سناديق الوالئية لل�سمان 
االجتماعي للعمال االأجراء 
وقد قطع �سندوق ال�سمان 

االجتماعي للعمال االأجراء 
يف  هاما  اأ�سواطا  بالوالية 

م�ساحله  خمتلف  ع�رصنة 
االإدارية احليوية هذا وتتفر 
م�ستغامن  والية 
العديد  على 
املوؤ�س�سات  من 
يف  الن�سطة 
اخلا�ص  القطاع 
تتعامل  والتي 
�سندوق  مع 
ن  ل�سما ا
عي  جتما ال ا
ل  للعما
ء  ا جر الأ ا
اإيداع  عرب  �سواء  بالوالية 
اخلا�سة  التامني  ملفات 
وتراهن  املهنية  بالفئات 
على  الوالئية  الوكالة 
خمتلف  اأداء  ع�رصنة 
الوالية  بدوائر  ملحقاتها 
خدمات  تعميم  بعد  الكرب 
جديدة  تفاعلية  الكرتونية 

للمواطنني .

»اآراوؤكم » خدمة 
الكرتونية تفاعلية 

جديدة

ال�سمان  �سندوق  �رصع 
الوكالة  االجتماعية 
م�ستغامن  لوالية  الوالئية 
مدير  اأ�سار  ما  ح�سب 
حت�سي�ص  يف  الوكالة 
املواطنني بخدمة »اآرائكم 
» التي تهدف اىل ا�ستقبال 
االن�سغاالت  خمتلف 
يتقدم  التي  واملقرتحات 
�سواء  للوكالة  زائر  اأي  بها 

اأو  عاديا  مواطنني  كان   «
وخبريا  باحثا  اأو  موظفا 
الفئات  من  ذالك  وغري 
واالجتماعية  املهنية 
تتعامل  اأن  ميكن  التي 
ال�سمان  �سناديق  مع 
االجتماعي للعمال االأجراء 
وتوفر   « م�ستغامن  بوالية 
خدمات   « »اآرائكم  خدمة 
االأهمية  غاية  يف  نوعية 
االلكرتونية  للمن�سة  للزائر 
الواجهة  ت�سميم  مت  اإذ 
االلكرتونية باركان تفاعلية 
على  ت�سهل  وخدماتية 
حتميل  املتعامل  الزائر 
البيانات  وو�سع  ملف  اأي 
واال�ستف�سارات  املكتوبة 
ب�سكل  واملقرتحات 
وهي  وفعال  �رصيع 
التي  االلكرتونية  اخلدمة 
الوزارة  عليها  تراهن 
عرب  لتعميمها  الو�سية 
ال�سمان  �سناديق  خمتلف 
االجتماعي بواليات الوطن 
واملن�سة  اخلدمة  توفر  اإذ 
جماال  االلكرتونية 
مقرتحات  من  لال�ستفادة 
وتتكفل بروؤية ات�سالية باأي 
قبل  من  تطرح  ان�سغاالت 
املواطنني واملتعاملني من 

اأرباب املوؤ�س�سات .
رقمنة وثيقة 

»االنت�ساب للموؤمن 
اجتماعيا

توفر خدمة »الهناء » اأي�سا 
الكرتونية  من�سة  وهي 

ا�ستحدثتها  جديدة 
وال�سمان  الت�سغيل  وزارة 
م�ساحات  االجتماعي 
مع  االلكرتوين  للتوا�سل 
واملتعاملني  املواطنني 

يد  لتجد
بهم  نت�سا ا
ق  و لل�سند
التامني  عرب 
عي  جتما ال ا
ي�سمح  و
الف�ساء » الهناء 
» بتخفيف عناء 
التنقل لل�سندوق 
كانت  حال  يف 

معتربة  امل�سافة 
من  بالعديد  االأمر  ويتعلق 
واأرباب  العمالية  الفئات 
املوؤ�س�سات الذين ين�سطون 
يف مناطق بعيدة عن مراكز 
تخت�رص  كما  الواليات 

االلكرتونية  اخلدمة 
عرب  املوجودة  اجلديدة 
ال�سمان  �سناديق  خمتلف 
االجتماعي للعمال االأجراء 
واجلهد  الوقت  بالواليات 
بالعملية  القائم  على 
مع  واملتعامل  االإدارية 

ال�سندوق .
اأبواب مفتوحة 

لتقريب املواطن من 
املوؤ�س�سة

اأن  املنتظر  ومن  هذا 
م�ستغامن  وكالة  تنظم 
ال�سمان  ل�سندوق 
للعمال  االجتماعي 
مفتوحة  ابوابا  االأجراء 
التدابري  خمتلف  ل�رصح 
املوجهة  التنظيمية 
خلدمة املواطنني والتكفل 

وا�ستقبال  بان�سغاالتهم 
ويبدو  الهامة  مقرتحاتهم 
و�سائل  على  الرهان  اأن 
اإذ  اأولوية  ي�سكل  االإعالم 
ت�سعى الوكالة الوالئية اإىل 
ملختلف  نوعية  م�ساهمة 

االإعالمية  الطاقات 
امل�ستوى  على  املوجودة 
املحلي للت�سويق ملختلف 
االلكرتونية  اخلدمات 
مت  التي  اجلديدة 
ا�ستحداثها على امل�ستوى 
تهدف  والتي  املركزي 
اإىل اإ�رصاك اكرب عدد من 
املواطنني واملتعاملني مع 
»كنا�ص » لتح�سني وتطوير 
خدمات املوؤ�س�سة وتعزيز 
عالقة املواطن مبلحقات 
الدوائر  عرب  ال�سندوق 
اإطار  يف  للواليات  الكربى 
جواري  عمل  خمطط 
الرهان  اأن  يبدو  ات�سايل 
»الع�رصنة  على  فيه 
والرقمنة » وتفعيل اخلدمة 
اإذ  االلكرتونية  العمومية 
الدقيق  الظرف  اأن  يبدو 
اأي�سا  فر�سه  الذي 
امل�ستجد  الوباء 
يفر�ص على العديد 
القطاعات  من 
وع�رصنة  رقمن 
اخلدمات  خمتلف 
العمومية املوجهة 
خا�سة  للمواطن 
الدرا�سات  وان 
ميية  د كا الأ ا
يف  االأخرية 
واالإعالم  االت�سال  جمال 
الو�سيلة  اأهمية  توؤكد 
االلكرتونية  االت�سالية 
اخلدمات  ت�سويق  يف 
يعر�سها  التي  للمواطنني 

املرفق العمومي .

بروؤية ات�سالية جوارية ي�سكل الرهان فيها على الرقمنة والع�سرنة االأولوية الهامة لتح�سني وتطوير اخلدمات يوا�سل �سندوق 
ال�سمان االجتماعي للعمال االأجراء  »الوكالة الوالئية م�ستغامن »  حت�سي�س املواطنني املنت�سبني لل�سندوق باملن�سات االلكرتونية 
اخلدماتية اجلديدة التي مت ا�ستحداثها على م�ستوى الوزارة الو�سية ال�ستقبال مقرتحات اجلمهور واملتعاملني مع ال�سندوق من 

موظفي واأرباب املوؤ�س�سات العمومية واخلا�سة وي�سهد »كنا�س » م�ستغامن حركية نوعية يف خمتلف م�سالح ال�سندوق الوالئي �سواء  تلك 
التي االأن�سطة التي تقدم خدمات جتديد »بطاقة ال�سفاء » اأو درا�سة امللفات املودعة يف اإطار اخت�سا�س م�سالح املوؤ�س�سة التي تتعامل 

مع قطاعات عديدة ويراهن �سندوق ال�سمان االجتماعي للعمال االأجراء على رفع تعداد املنت�سبني وحت�سي�س املتعاملني حول التدابري 
اجلديدة التي ت�سمح باال�ستفادة من خدمات الكرتونية عن بعد تتيح للمواطنني اال�ستفادة من جتديد »انت�سابهم لل�سندوق » عرب 

من�سة »الهناء » واقرتاح اأفكار وتدابري تخدم التكفل بتطلعات وان�سغاالت اجلمهور منها من�سة »اآرائكم » الهامة

رهان على اخلدمات الكرتونية عن بعد

رقمنة م�سالح ال�سمان الجتماعي للعمال الأجراء مب�ستغامن

وكالة  تنظم  اأن  املنتظر  "من 
م�ستغامن ل�سندوق ال�سمان 

االجتماعي للعمال االأجراء ابوابا 
مفتوحة ل�سرح خمتلف التدابري 

التنظيمية املوجهة خلدمة املواطنني 
والتكفل بان�سغاالتهم وا�ستقبال 

مقرتحاتهم الهامة ويبدو اأن الرهان 
على و�سائل االإعلم ي�سكل اأولوية "

اأي�سا   « »الهناء  خدمة  "توفر 
وهي من�سة الكرتونية جديدة 

ا�ستحدثتها وزارة الت�سغيل وال�سمان 
االجتماعي م�ساحات للتوا�سل 

االلكرتوين مع املواطنني واملتعاملني 
لتجديد انت�سابهم لل�سندوق عرب 

التامني االجتماعي وي�سمح الف�ساء » 
الهناء » بتخفيف عناء"

حملي 



اخلمي�س 09  جويلية  2020  املوافـق  لـ 18 ذو القعدة  1441ه 07

اأجل هناك زاوية مظلمة 
يف العامل حيث ي�ستعبد 

فيها ماليني الب�سر ت�ستنزف 
دماوؤهم وعرقهم وت�ستعبد 

اأرواحهم كي ترتبح 
ال�سركات الراأ�سمالية 

ال�سخمة والدول املنهمكة 
يف حتويل الب�سر اإىل عبيد..

عبودية

مالب�صنا ت�صنع بجوع الفقراء ودم العبيد 
العامل   يف  وبيعها  املالب�س  �صناعة  قطاع 
ماليني  وحتول  كورونا  بجائحة  كثريا  ت�رضر 
العمال اإىل الهام�س فما هي حقيقة ان يكون 
احد اأهداف كورونا بروز هذا الواقع املرتدي 
مرحلة  نحو  ن�صري  نحن  وهل  القطاع؟   لهذا 
�صناعة  جمال  يف  ا�صتغالليا  حتكما  اأكرث 
باملالب�س  التجارة  ما هي حقيقة  املالب�س؟ 
ال�رضائية  وقدرتنا  اقت�صادنا  على  واآثارها 

وعلى اأذواقنا والبيئة؟
رحلة طويلة من مزارع القطن واملواد الأولية 
اإىل  والعمال  املزارعني  علي  واملوؤامرة 
م�صانع اخلياطة واملنتوجات امل�رضة بالبيئة 
و ا�صطهاد العمال وحتطيم اأرواحهم والتحكم 
يف م�صتويات معي�صتهم و حتويل املاليني من 

الب�رض اإىل �رضيحة العبيد.
عامل يديره كبار اأ�صحاب املال بال اأخالق و 
اإليه اإل القليل من  يف �صمت مذهل ل يلتفت 
الب�رض املخنوقني والذين ل يوا�صلون الك�صف 
الإن�صاين  ال�صعيد  على  املوؤملة  احلقيقة  عن 
اآ�صيا  يف  الفقرية  املجتمعات  تكبل  وهي 
لتفر�س  الأكرب  الب�رضية  الكتلة  حيث  بالذات 
اأبدية الفقر عليها.. ان مالب�صنا ت�صنع بدماء 
العمال انه الثمن احلقيقي ملالب�صنا وان كانت 
الكارثة الآن ترتكز يف ال�صني ويكفي اإن ن�صري 
ال�رضقية  ترك�صتان  يف  امل�صلمني  ماليني  اإىل 
�صخمة  حمت�صدات  يف  حت�صيدهم  يتم  وكيف 
والنخراط يف م�صانع خياطة توزع منتوجاتها 

على العامل.
�صناعة  بتدمري  وثيقة  �صلة  له  واملو�صوع 
البلدان  يف  والكتان  القطن  واإنتاج  املالب�س 
العمالة  جمال  يف  ذلك  يتبع  وما  النامية 
والبطالة ونزف الرثوة ال�صعبية وكذلك تدمري 
الذوق اخلا�س التقليدي وتعليب الذوق العام و 
اإىل  ينتهي  الذي  الرخي�س  بالرديء  املناف�صة 

خطورة حقيقية على البيئة.

�سناعة الّن�سيج واملالب�س: 

عملية ّتبادل غري متكافئ بني الدول واملربعات 
بداأ  منذ  الآن  هو  وهكذا  كان  هكذا  الكونية 
القت�صاد  قادة  هيمنة  حتت  العامل  توحيد 
ال�صتعمار  هيمنة  مع  »العوملة«  العاملي 
التعميم..  ثقافة  وانت�صار  العامل  على  الغربي 
القت�صادي  للتدافع  مت�صعبة  طويلة  ق�صة 
�صهدت  العاملية  القت�صادية  ال�صيا�صات  بني 
تطورات وتغيري مراكز الفعل بخ�صو�صها وقد 
ا�صتعماري  ا�صتثمار  كاأداة  ا�صتخدامه  متت 
لل�صيطرة على ال�صوق والحتكار يف مرحلة ما 
يف  والتو�صع  النفوذ  الرثوة وحتقق  تدر  ومادة 

مرحلة لحقة..
بعد  العاملي  التوجه  يت�صح  العملية  هذه  ويف 
اأن بداأ ع�رض النه�صة ال�صناعية حيث اأ�صبحت 
الوليات  و�رضق  اأوربا  غرب  الأطل�صي  �صفتا 
ال�صناعي..  الإنتاج  مناطق  اأعظم  املتحدة 
وت�صديرها من  بريطانيا  ولقد متيزت جتارة 
اأن  قبل  القطنية  وامل�صنوعات  املن�صوجات 
تنهار مكانتها الدولية ويف تلك املرحلة كانت 
الهند عميلها الأول فيما كانت ال�صني من اكرب 
البلدان ا�صتريادا لالأقم�صة الربيطانية.. ولكن 
فيما بعد �صعت الهند واليابان للتحرر من واقع 
التبعية لل�صناعات الربيطانية يف املن�صوجات 
زراعة  وتن�صيط  امل�صانع  اإن�صاء  بداأ  حيث 
يف  التناف�س  ومت  الأ�صواف  وغزل  القطن 
ال�صترياد  فتهاوى  وال�صني  الهند  اأ�صواق 
مع�صكر  داخل  التناف�س  واأ�صبح  الربيطاين، 
عاتقها  على  اليابان  اأخذت  حيث  اجلنوب 
التناف�س مع الهند يف ال�صوق ال�صينية.. وبعد 
القطني  الإنتاج  لزيادة  ال�صني  بداأت  ذلك 
ظلت  فيما  املحلية..  ال�صوق  يف  ل�صتهالكه 
القطن  تعتمد  كانت  التي  الربيطانية  املدن 
 1920 �صنة  تقفل  ومل  التيلة  طويل  امل�رضي 

حتى تراجع موقع بريطانيا يف جمال �صناعة 
جي�س  ليتحول  واحلريرية  القطنية  املالب�س 
البطالة  اىل  القطن  �صناعة  عمال  من  هائل 
وكانت �صنة 1938 اأ�صواأ �صنة ل�صناعة الغزل يف 
بريطانيا. انتقلت �صناعات الن�صيج واملالب�س 
البلدان  اإىل  املتطورة  الراأ�صمالية  الدول  من 
و�صندوق  العاملي  البنك  َفَر�َس  وقد  الفقرية 
اإقرار  الفقرية  الدول  على  الّدويل  النقد 
ت�رضيعات وحوافز ل�صالح ال�رضكات الأوروبية 
والأمريكية ل�صناعة املالب�س، منذ نهاية عقد 
“ت�صجيع  اإطار  يف  الع�رضين،  القرن  �صتينيات 
ُمَعّدة  ليْ�َصْت  املالب�س  هذه  لأن  ادرات”،  ال�صّ
للبيع يف الأ�صواق امَلَحِلّية، بل يقع ت�صديرها 
لبلدان امَلنْ�َصاأ، حيث يقع امَلَقر الر�صمي لهذه 
ال�رضكات  هذه  ُل  وتُ�صِغّ الأجنبية،  ال�رضكات 
قطاع  َل  �َصَكّ وعموًما  متدّنية،  برواتب  الُعّمال 
اجِللْد،  و�صناعة  واملالب�س،  والن�صيج  الغزل 
الراأ�صمالية  “الَعْومَلَة  َي  �ُصِمّ ملا  ترََبًا  ُمْ

�صة”  امُلتوِحّ
فتح  بعد  القطن  �صناعة  تدمري  مت  م�رض  يف 
منذ  �صورية  ويف  اخلو�ص�صة  اأمام  الباب 
احلرب، فقد نهبت امل�صانع )باإ�رضاف خرباء 
باأبخ�س  وباعتها  الرتكية(  ال�صناعات  من 
ذلك  مقابل  يف  تركيا..  م�صانع  اإىل  الأ�صعار 
كانت ال�صني ت�صدر ب)161 بليون دولر( عام 
ت�صل  اأن  املتوقع  من   2025 وبحلول   ،2016
الأمريكي  ال�صوق  يف  املالب�س  �صناعة  قيمة 
اأن  اإىل 385 بليون دولر.. ومن املتوقع اأي�صاً 
حتقق التجارة الإلكرتونية 123 مليون دولر يف 

الوليات املتحدة بحلول 2022.

اآثار �سناعة املالب�س:

كميات  واملالب�س  الن�صيج  �صناعة  ت�صتهلك 
 %20 نحو  بتلويث  وتت�صّبُب  املياه،  من  كبرية 
من املياه امُللوثة يف العامل، اإذ تتطلُّب �صناعة 
قمي�س واحد، نحو 2700 لرت من املياه، اأو ما 
يُعادل معّدل ا�صتهالك الفرد لفرتة 900 يوم، 
وت�صتهلك  للطبيعة،  العاملي  ال�صندوق  وفق 
ُل القطن نحو  نبتة القطن مياها كثرية، ويُ�َصِكّ
املالب�س،  ل�صناعة  الأولية  املادة  من   %40
ثَة، ت�صتخدم حوايل 25% من  وهي �صناعة ُملَِوّ
ّنعة  امُل�صَ الكيماوية  للمواد  الإجمايل  الإنتاج 
الأزياء  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  العامل،  يف 
هو  خطرًيا  اآخر  �صيًئا  ت�صتخدم  ال�رضيعة 
والأخ�رض  الأحمر  األوان  لت�صكيل  الر�صا�س، 
اأنه  الأمر  يف  واخلطر  والربتقايل،  والأ�صفر 
للر�صا�س.  للتعر�س  اآمنة  ن�صبة  توجد  ل 
من  وافًرا  عددا  ال�صناعة  هذه  وت�صتخدم 
الُعمال، ولهذه الأ�صباب انتقلت هذه ال�صناعة 
نظًرا  للقطن،  املنتجة  الفقرية  البلدان  اإىل 
ر القطن واملياه، ونظًرا لنت�صار البطالة  لتوُفّ
اّدعاء  ورغم  الّرِخي�صة،  الَعمالَة  اأي  والَفْقر، 
�رضكات بيع املالب�س احرتام البيئة واملحيط 
و�صحة الب�رض، تت�صبب �صناعة الغزل والن�صيج 
اأ�رضار  ويف  للبيئة  كبري  دمار  يف  واملالب�س 
الأزياء  �صناعة  وتُعد  الب�رض،  ب�صحة  ج�صيمة 
وثاين  النفط،  بعد  للبيئة  ملوثة  �صناعة  ثاين 
اأكرب م�صبب لتلوث املياه، �صندرك ذلك عندما 
نعلم اأن 84% من املالب�س مت التخل�س منها يف 
اأمريكا عام 2012 عن طريق الرتميد ومكبات 
الطبيعية  الألياف  حترتق  وعندما  القمامة. 
امل�صّنعة  و�صبه  واحلرير،  والكتان  كالقطن 
املخلّقة من �صليلوز لب ال�صجر مثل الرايون، 
غازات  منها  تنبعث  واملودال،  والاليو�صل 
وجتارة  �صناعة  امليثانوتُ�صكل  مثل  دفيئة 
الراأ�صمالية  العوملة  ركائز  اإحدى  املالب�س 
والتبادل غري املتكافئ بني املركز الراأ�صمايل 
)اأمريكا ال�صمالية واأوروبا الغربية(، حيث تُباع 
املالب�س الفاخرة باأ�صعار ُمرتفعة، وامُلحيط 
يُْزَرُع  حيث  الفقرية(،  )البلدان  الأطراف  اأو 

منخف�صة  بتكلفة  املالب�س  نَع  وتُ�صْ الُقْطُن 
ا، وحيث يتحمل ال�صكان نتائج التلوث… جًدّ
حجم  ارتفاع  املتحدة  لالأمم  تقرير  ويتوّقع 
دولًرا،  تريليُويَنْ  اإىل  القطاع  هذا  مبيعات 
قارة  اأ�صواق  يف  انت�رضت    .  2023 بحلول 
اإفريقيا اأ�صكال جديدة من املالب�س التقليدية 
من  ال�صني،  يف  م�صنوعة  اإفريقيا،  لن�صاء 
نفايات النفط، اأو من ُقْطٍن رديء. ولقد وقعت 
حادثة يف بنغالد�س، وذهب �صحيتها اأكرث من 
اإ�صابة حوايل 2300  1300 عاملة وعامل، مع 
“رانا  املن�صوجات  م�صنع  انهيار  يف  اآخرين، 
هذا  وينتج   )2013 ني�صان/ابريل   ( بالزا” 
لأكرب  �صهريا  �رضوال  مليون  ن�صف  امل�صنع 
�رضكات اأوروبا واأمريكا ال�ّصمالية، وي�صل �صعر 
القطعة الواحدة اإىل اأكرث من 100 �صعف ثمن 
�صتة ع�رض  العمل  �صاعات  تتجاوز  و  تكِلفتها، 
“عند ال�رّضُورة”، بلغ متو�صط الرواتب حوايل 
للمالب�س  منتج  اأكرب  يف  �صهريا  دولرا  �صتني 
بنغالد�س  يف  بالقطاع  ويعمل  ال�صني(،  )بعد 
حوايل اأربعة ماليني عاملة وعامل. اإن ظروف 
عمال قطاع الن�صيج مت�صابهة، �صواء يف ال�صني 
بنغالد�س،  يف  اأو  الُو�ْصطى،  اأمريكا  يف  اأو 
يف  يْعَملَْن  �صابات،  عامالت  الأَُجراء  فمعظم 
ينُق�ُصها  م�صانع  يف  بالعبودية،  �صبيه  و�صع 
الهواء، والأمن وال�ّصالمة املهنية،  وهي ت�صنع  
ل�رضكات من بينها “اأديدا�س” و ) H&M( و 

) C&A( و”زارا” وغريها..
الإنقطاع  من  “بنغالد�س”  �صكان  يُعاين 
ا�صتهالك  جراء  الكهربائي  للتيار  امل�صتمر 
التلوث  من  ّكان  ال�ُصّ يُعاين  كما  امل�صانع، 
الأحما�س  من  خّزانات  ل�صتخدام  اخلطري 
ثُت الأر�س يف بلد يعي�س نحو  والأ�صباغ، فتُلَِوّ
ال�رضب،  ومياه  الزراعة  على  �صكانه  من   %70
لتق�صي  البنغال،  الأنهار وخليج  تلوثت مياه  و 
غري  املخلفات  هذه  معظم   ، الأ�ْصماك  على 
قابلة للتحلل. اأي اأنها تبقى يف مكّبات القمامة 
200 عام واأكرث. لي�س هذا فح�صب اإمنا تُخرج 
ا غازات �صارة للهواء الذي نتنف�صه. ومتتد  اأي�صً
ارتفعت  الذين  ال�ّصّكان  اإىل  ال�صلبية  النتائج 
بينهم حالت الإ�صابة بال�رضطان،بينما ترف�س 
املكتب  �رضوط  للقارات  العابرة  ال�رضكات 
عن  العاملية  ال�رضكات  تبحث  للعمل،  الّدويل 
اإنتاج �رضيع واأرباح �صخمة، باأجور منخف�صة، 
ول تريد حتمل امل�صوؤولية البيئية والجتماعية 
فيها  يُ�صنع  التي  الظروف  يعنيها  ول  للمنتج 
املنتج، فماذا تفعل؟ فالعمل يف قطاع الن�صيج 
مْيتَِهُن كرامة الإن�صان، يف كافة مراحل �صل�صلة 
ُق  ِقّ حُتَ بينما  عبيد،  عن  عبارة  فهم  الإنتاج، 
 ..%60 عن  تقل  ل  �صافية  اأرباًحا  ال�رضكات 
ويف كل مرة ترتدي فيها قطعة مالب�س ُكتب 
تزود املولت  التي  »�صنع يف كمبوديا«  عليها 
 »GAP« مثل:  ملاركات  مبالب�س  الأمريكية 
و»مارك�س و�صبن�رض« و»اأديدا�س«، تذكر حينها 
خروج عمال املالب�س الكمبوديني ليطلبوا حًدا 
اأدنى لالأجور 160 دولًرا، لرتد عليهم احلكومة 
بوح�صية، وتقتل البع�س �رضًبا والبع�س تر�صله 
من  العظمى  الغالبية  ولأن  املعتقل.  اإىل 
العاملني بهذه امل�صانع ن�صاء قد ت�صل ن�صبتهم 
للتحر�س اجلن�صي،  يتعر�صن  فاإنهن   ،%90 اإىل 

واحلوامل منهن يعانني من التمييز.
ال�رضكات متعددة اجلن�صية تُلقي يف الّنفايات 
جتاوَزتْها  التي  املالب�س  من   %60 بنحو 
ِلَفْرز املالب�س  ُفقراء،  ُعّمالً  ُل  تُ�َصِغّ امُلو�صة، 
هذه  حتددها  مقايي�س  بح�صب  وتخزينها، 
ال�رضكات ثم تعِبئتها يف عبوات �صخمة، لتُباع 
باجلملة، يف اأ�صواق املالب�س امل�صتعملة، التي 
ارتفعت قيمتها واأهميتها يف جمتمعات البلدان 
للقطن،  امُلنِْتَجة  البلدان  ومنها  الفقرية، 
ُمُدنها تلك املالب�س  تُ�صنع يف  التي  والبلدان 
�َصلْبًا على �صناعة  يُوؤِثُّر  للت�صدير مما  امُلَعّدة 

الن�صيج يف هذه الدول التي ازدهرت فيها  ِمهن 
�صناعة املالب�س التقليدية من الإنتاج امَلحِلّي 
انخف�س  امُلجاورة، وقد  البلدان  اإنتاج  اأو من 
ارتفاع  مع  بالتوازي  املالب�س،  �صناعة  حجم 
حجم املالب�س امل�صتوَرَدة وامُل�ْصتَْعَملَة، والتي 
تُِديُر جتارتها �رضكات �صخمة عابرة للقارات، 
ًة قّدَرتْها احلكومة الأمريكية  تَُهيِْمُن على ِح�صّ
بحوايل 85% من املن�صوجات التي يتم َجْمُعها 
يجيء  �صخمة،  اأرباًحا  منها  ِني  وجَتْ �صنوًيّا، 
لتكري�س  اأداة  امُل�ْصتَْعَملَة  املالب�س  قطاع 
دول  حكومات  اأعربت  فعندما  الهيمنة،  واقع 
كانون  يف  ال�صت  اأفريقيا  �رضق  جمموعة 
حظر  اعتزامها  عن   2018 الثاين/يناير 
املتحدة  الوليات  رّدت  امل�صتعمل،  ا�صترياد 
باأنها ب�صدد مراجعة عالقاتها التجارية معها 
“لأن ذلك يُهّدد اأربعني األف وظيفة يف الوليات 
املتحدة. واأّدت عرقلة )واإلغاء( خطط التنمية 
اإىل  املحلية،  املوارد  با�صتخدام  القت�صادية 
عالقات  تاأبيد  واإىل  الّتبَِعّية  عالقات  تعميق 
التبادل غري امُلتكافئ، بني املركز )الأوروبي 
)الإفريقي  واملحيط  ال�صمايل(  والأمريكي 

والآ�صيوي والأمريكي اجلنوبي(…  
ظلم وظالم:

يجمع  ال�رضقية  ترك�صتان  حمت�صدات  يف   
ماليني امل�صلمني يف عمل هو اأ�صبه بالعبودية 
حتت اإ�رضاف امني �صيوعي كواحد من اأ�صاليب 
املالب�س  قطع  ماليني  لإنتاج  والقهر  القمع 
�صهريا دومنا اأجر مما يحقق منتوجا منخف�س 
من  الإ�صالمي  العامل  دول  ت�صخه يف  التكلفة 
ب�صاعة مهرتئة ومن اأرداأ ما يناف�س يف ال�صوق 
مع  �صعرا..  الأقل  كونه  بقبول  يحظى  ولكنه 
املاليني  اأرزاق  اأ�صبحت  التكنولوجيا  تطور 
من الب�رض يف خطر حيث ياأتي اأكرث من ن�صف 
 %70 ونحو  املن�صوجات،  من  العامل  �صادرات 
من  اجلاهزة،  املالب�س  من  �صادراته  من 
نحو  يعمل  اآ�صيا،  ففي  نامية.  اقت�صادات 
الألب�صة،  �صناعات  يف  �صخ�س  مليون   43
نهاية  اأن  بب�صاطة  والأحذية..  واملن�صوجات، 

هذه الوظائف �صتكون مدمرة.
 ويف نهاية املطاف، �صوف تتمكن العالمات 
اأكرب  ال�صتجابة ب�رضعة  الكربى من  التجارية 
ا�صتخدام  طريق  عن  امل�صتهلكني  لأذواق 
فح�س  و  النرتنت  على  بالبيع  التكنولوجيا 
ومع  ال�صطناعي..  بالذكاء  الأذواق 
تفقد  الإغالق،  لحتمال  امل�صانع  مواجهة 
املجتمعات الدخل وتهتز القت�صادات.. ويف 
التكنولوجيا  تنظيم  الرابعة  ال�صناعية  الثورة 
وعالقتها باملالب�س و�صناعتها. ومن الأهمية 
مبكان تقييم التكنولوجيات اجلديدة مع و�صع 
العي�س  و�صبل  العتبار  يف  الب�رضية  التكاليف 

املحطمة، والأ�رض املقتلعة من جذورها.
املالب�س هي جمال يربز فيه ج�صع الراأ�صمالية 
ال�صيوعية  وتوح�س  والربيطانية  الأمريكية 
ا�صتعماري  جمال  هو  و  املعا�رضة  ال�صينية 
تبذل فيها القوى امل�صتفيدة كل جهودها لفتح 
بناء  يف  املحلية  امل�صاريع  تدمري  و  الأ�صواق 
كما ح�صل  الباب  اقت�صادية يف هذا  منظومة 
و  �صورية..  وم�صانع  م�رض  قطن  تدمري  يف 
اأكرث من  تدمري م�صانع املالب�س واجللود يف 
بلد عربي واإ�صالمي.. هذا ف�صال عن حتويل 
ماليني النا�س عبيدا يف م�صانع تدار من خلف 
اإىل  البيئة  وتعري�س  واملحيطات..  البحار 

دوائر خطر التلوث.
ومن هنا وجب علينا النهو�س متكاملني على 
حفاظا  عملية  فل�صفة  لبناء  اجلنوب  �صعيد 
اخلا�س  وذوقنا  وعمالنا  ثورتنا  و  بيئتنا  على 
ال�صينيون  لنا  ين�صج  اأن  عيبا  األي�س  الزي  يف 
واهلل  وثيابنا..  �صالتنا  �صجادة  امللحدون 

غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�س
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العمق  مفهوم  بعث  خالل  من 
من  العثمانية  للدولة  اال�سرتاتيجي 
جديد يف الدول العربية واالإ�سالمية 
وحماية  ا�سرتجاعها  على  والعمل 
الذكرى  مع  تزامنا  بها  م�ساحلها 
الرتكية  اجلمهورية  لتاأ�سي�س  الـ100 
وجود  فال  املقبل،   2023 عام 
الدولية،  العالقات  يف  لل�سدف 
الثالثة  االآلفية  يف  الدول  ف�سلوك 
واجلدلية  االأيديولوجيات  ركها  تحُ
كيف  هذا  اىل  اإ�سافة  التاريخية. 
الرتكي  الع�سكري  التدخل  نحُف�سرّ 
تدخله  دون  فقط  وليبيا  �سوريا  يف 
اأين  مثاًل؟  اليمنية  االأزمة  يف 
ال�سق  يف  االإقليمي  االأمني  دوره 
الفل�سطينية؟  والق�سية  االأو�سط 
اىل  ال�سدد  هذا  التطرق يف  ينبغي 
يتمثل  احلايل  الرتكي  امل�سوع  اأنرّ 
يف ا�ستعادة اأقاليم الدولة العثمانية 
وفق  االآن  من  قرن  قبل  املنهارة 
ا�سرتاتيجيات ناعمة واأخرى خ�سنة 

ان لزم االأمر ذلك.  
الزعامة الإقليمية ملنطقة 

�شمال اإفريقيا

االإقليمية  الزعامة  م�ساءلة  اإن 
ملنطقة �سمال افريقيا وتبني زمام 
�ساع  حمل  اأ�سبح  بها  القيادة 
نتيجة  ال�ساحلية  الدول  بع�س  بني 
اإدارة  ا�سرتاتيجيات  اختالف 
ال�ساع القبلي يف ليبيا، خا�سة واأن 
بع�س الدول من �سمال افريقيا من 
اىل  ت�سعى  املغاربية  الدول  خارج 
الوطنية  الداخلية  اخفاقاتها  تربير 
وف�سل م�ساريعها التنموية وافال�سها 
اإىل  االفريقي  القرن  يف  االإقليمي 
ت�سدير االأزمات اىل خارج قطرها 
الوطني مبا ال ميت اأي �سلة ملبداأ 

اجلوار.
اإنرّ »اجلوار ال�سيئ« لليبيا يف الوقت 
الراهن بات اأكرث رقم يحُعرقل معادلة 
يف  الدميوقراطي  االنتقال  م�سوع 

الوطني،  الأمنها  تهديد  واأكرب  ليبيا 
فمبداأ اجلوار مل يحُحرتم اطالقا من 
قبل بع�س الدول العربية املتدخلة 
وامالءات  باإيعاز  ليبيا  يف  ع�سكريا 
اأوروبية  االأجنبية  الدول  من 
واالختالف  فالتمايز  واأ�سيوية، 
القبلي يف االجتاهات االأربعة لليبيا 
بات املالذ االأول لها الإبقاء االأزمة 
الليبية تراوححُ مكانها لتوا�سل النهب 
االأهم  هو  وهذا  الغنائم  ومك�سب 

لهم.    
 

املقاربة اجلزائرية

وتبقى املقاربة اجلزائرية يف ت�سوية 
�سيا�سي  اإطار  يف  الليبية  االأزمة 
احلوار  تبني  خالل  من  �سلمي 
التدخالت  عن  بعيدا  الليبي  الليبي 
الت�سذم  وانهاء  اخلارجية 
االقت�سام  وتبني  الداخلي،  القبلي 
الليبية  القبائل  للقيم بني  ال�سلطوي 

اجلغرايف  االنق�سام  الإنهاء خماوف 
االأن�سب يف  اخليار  والطاقوي، هي 
مغاربي  اطار  ويف  الراهن  الوقت 
اجلزائري  التقارب  خالل  من 
دون  املغربي  و  الليبي  التون�سي 
من  امل�سي  الطرف  اق�ساء 
الوقوف على م�سافة واحدة  خالل 
 ، ليبيا  يف  املتقاتلة  االأطراف  من 
فاجلزائر هي البلد الوحيد تقريب 
اأي  مع  لي�س  الذي  املنطقة  يف 
طرف من اأطراف ال�ساع يف ليبيا 
منذ  ال�سيا�سي  اخليار  مع  اأنه  كما 
 2012 نوفمرب  �سهر  االأزمة  بداية 
ال�سلطة  ماأ�س�سة  اإ�سكالية  وبروز 
وظهور اأولوية احلكم يف ليبيا، فكل 
اأو  اأنه ال حلرّ  املتغريات توؤكد على 
اإدارة لالأزمة الليبية من دون اجلزائر 
ة  هذه االأخرية املجربة وغري املحُخريرّ
الليبية  االأطراف  مع  ك  تررّ على 
اأكرث تكثيف الن�ساطات ل�سمان اأمن 

املنطقة عموًما.

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

اأ/ اأو�شيف بالل باحث دكتوراه يف 
العالقات الدولية   

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

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

الت�شعيد والتهدئة يف عملية ت�شوية 
واإدارة الأزمات التي تعي�شها الدول 

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

للفواعل الفوق وطنية يف �شوؤون الدولة 
القطرية التي ُتعاين ت�شّدعات يف 

تكوينات الدولة عموًما.

التدخل الع�شكري الرتكي يف ليبيا  اجلزء 02

بني  الت�سابق  احتد  احلني  ذلك  منذ 
التي   ، الع�سكرية  البحوث  خمابر 
تكنولوجيات  اأعلى  اإىل  للو�سول  �سعت 
لل�سيطرة  الالزمة  االلكرتونية  االأنظمة 
القتال  اأعمال  اإدارة  و  احلرب  على 
املجال  اخلام�س(  )املجال  يف 
البيئة  يعترب  الذي   ، الكهرومغناطي�سي 
الرتددية  املوجات  فيها  تنتقل  التي 
االأول  امل�سح  يعترب  لذا  باأنواعها 
والذي  االلكرتونية  للحروب  احلقيقي 
ي�سمل جميع اأنواع املجاالت التقليدية 

)الربية اجلوية البحرية الف�سائية( . 
اإ�سابة  احلربية  ال�سفن  بقدور  كان  اإذا 
يت�سنى  فلن   ، االأفق  وراء  ما  االأهداف 
النظم  توجيه  و  اال مب�ساعدة  ذلك  لها 
�سواء  اال�ستطالعية  االلكرتونية 
الف�ساء  ال�سابحة يف  اأو  املحمولة جوا 
اخلارجي ، و املت�سلة بوحداتها ، كما 
ميكن من خالل اأجهزة )ال�سونار( م�سح 
عن  للك�سف  املحيطات  و  البحار  قاع 
 ، مواقعها  تديد  و  العدو  غوا�سات 
كما ميكنها الك�سف عن االألغام البحرية 

املعادية . 
القيادة  مراكز  اأ�سا�سا  تعتمد  و  ترتكز 
العملياتية الرئي�سية احلربية يف عملها 
يف  �سيما  ال  االلكرتونية  النظم  على 
تنفيذ خططها ميدانيا بتن�سيق هجمات 
للمعلومات  طبقا  اأ�سلحتها  خمتلف 
عرب  الغالب  يف  عليها  املتح�سل 
اإرباك  ميكن  فال   ، الكرتونية  عمليات 
طريق  عن  اإال  القيادات  مراكز  عمل 
اأر�ساالتها  و  تردداتها  على  التعرف 
العملية  هذه  لكن   ، عليها  الت�سوي�س  و 
ت�سعب اإذا كانت هذه املراكز ت�ستخدم 

اأو  موؤمنة  و  متطورة  الكرتونية  نظم 
نظام �سيفرة يجري تغيريه با�ستمرار ، 
اإال من خالل  فال ميكن تعطيل عملها 

عمليات هجومية تدمريية . 
عملياته  يف  يعتمد  اجلو  م�سح  يبقى 
و  املبكر  االإنذار  طائرات  على 
التي  )اأواك�س(  جوا  املحمول  التوجيه 
معاٍد  اخرتاق  اأي  عن  بالتبليغ  تتكفل 
الطائرات  بتوجيه  بدورها  وتقوم 
تييده  و  العدو  لال�ستهداف  املقاتلة 
بعمليات  تقوم  كما   ، متناهية  بدقة 
العدو  حركات  تديد  و  اال�ستطالع 
على ار�س القتال مما ي�سمح بالتعرف 
على خططه امليدانية و قوام تعداده . 
القتايل  الواقع  و  احلرب  تاريخ  اثبت 
�سارت  اليوم  االلكرتونية  احلرب  اأن 
احلربية  االأن�سطة  يف  حا�سم  دور  ذات 
الهجومية ال �سيما امل�ستهدفة للمراكز 
باعتبارها  للعدو  القيادية  االلكرتونية 
مما   ، القتال  لعملية  احليوي  الع�سب 
 ، ال�سديقة  االأ�سلحة  عمل  حرية  يتيح 
 ، بدقة  اأهدافها  اإ�سابة  يف  جناحها  و 
املعلومات  نظم  ا�ستخدام  ي�سمح  كما 
كامل�ست�سعرات  الدقيقة  امليدانية 
بدقة  االأهداف  بتحديد  ال�سلبية 
النظم  تدمري  و  اإبطال  ليبقى   ، عالية 
هو  للعدو  القيادة  ملراكز  االلكرتونية 
 ، احلا�سم  و  االأول  الرئي�سي  الهدف 
التي  و  العدو  على  املبكرة  لل�سيطرة 
ما  وهو  احلرب  نهاية  بال�سورة  تعني 
يف  ال�سحراء(  )عا�سفة  عملية  اأثبتته 

حرب اخلليج الثانية .
املجال  اإىل  احلرب  دخول  مع 
الليزر  با�ستخدام  الكهروب�سي 

التلفزيونية  و  احلمراء  تت  واالأ�سعة 
متييز  نظام  اأي  )ترام(  نظام  يف 
امل�ست�سعرات  متعددة  االأهداف 
 ، جوا  املحمولة  الهجوم  الأغرا�س 
قد  االلكرتونية  احلرب  اأنظمة  تكون 
حققت تكامال كبريا ، باعتبار اأن نظام 
اأجهزة  ي�ستخدم  جوا  املحمول  )ترام( 
الروؤية االأمامية باالأ�سعة تت احلمراء 
تلفزيونية  �سا�سة.  ال�سورة على  لتظهر 
تديد  اأنظمة  مع  الطيار  قمرة  يف 
اإ�ساءة  الليزر عن طريق  باأ�سعة  املدى 
ت�سوير  اآلة  وجود  مع   ، ليزريا  الهدف 
تليفزيونية يف مقدمة ال�ساروخ ، تعمل 
على م�ستوى ال�سوء املنخف�س ، تر�سل 
ت�ستخدم  الطيار  اىل  وا�سحة  �سورة 
لغر�س التوجيه التلفزيوين ، و ذلك مع 
وجود جهاز ت�سجيل خا�س ت�سجل عليه 
ال�ستعادتها  بالفيديو  االأهداف  �سور 
التطابق  و  املقارنة  الأغرا�س   ، فوريا 
املطلوب  احلقيقية  االأهداف  مع 
تدمريها و هو ما ي�سمى بـ : )نظام دمج 

Data Fusion ) املعلومات
و�سائلها  بكل  االلكرتونية  احلرب  اإن 
انعدام  يف  نتائجها  تقق  اأن  ميكن  ال 
�سيعة  متطوره  ات�ساالت  �سبكة 
قواتهم  و  القيادات  لربط  االأداء 
�سابقا  قلنا  لذا   ، امليدان  يف  العاملة 
احلروب  يف  للهجوم  االأول  الهدف  اإن 
االلكرتونية  املراكز  هو  االلكرتونية 
اأو اإعاقة  لقيادة العدو لقطع االت�سال 
وقبل   ، بينها  فيما  الال�سلكي  البث 
القدرة على  اكت�ساب  واالهم هو  ذلك 
على  التن�ست  و  االت�ساالت  اخرتاق 

ر�سائل العدو البينية .

للمعدات  الباه�سة  التكاليف  رغم 
اأنظمة  و  اأنظمتها  و  الال�سلكية 
تعقيدا  و  تطورا  تزداد  التي  حمايتها 
الت�سابق  ت�ستمر الدول يف تطويرها و 
يف  التفوق  درجات  اأعلى  تقيق  نحو 
و  االأمان  ناحية  من  اأجودها  حيازة 
الدقة حيث و�سلت اإىل درجة اأ�ساليب 
تطوير قنـوات البث اآليا بــ�سكل مربمج، 
االإجراءات  من  عـدد  اإىل  اإ�سافة 
االت�ساالت  تعد  اإذ  للحامية؛  االأخرى 
�سالحا �ساكنا ال غنى عنه بني القيادة 
لتوريد   . امليدان  اجلي�س يف  اأفراد  و 
املعلومات عن خمتلف اأن�سطة العـدو، 
ب�سورة  اجلبهـة  يف  ونوايـاه  وخططـه، 
ت�سبح  ذلك  دون  و   . م�ستمرة  �سبه 
ت�سيري  على  قادرة  غري  االأركان  قيادة 
املعركة .  ناهيك على اأن جل املكننة 
فيما  مرتبطة  اليوم  احلديثة  القتالية 
دونها  الكرتونية  بتكنولوجية  بينها 

الميكن االت�سال فيما بني اأفرادها . 
الع�سب احليوي  اأن  القول  اإىل  نخل�س 
�سبكة  هو  حرب  يف  احلا�سم  االأول 
تطورها  ومدى  الال�سلكية  االت�ساالت 
من  اأمنها  و  حمايتها  انظمة  دقتها  و 
االخرتاق و التدمري ، هذا االأخري الذي 

يعترب نهاية للحرب و خ�سارتها .
لتدبري  الرو�سية  القوات  رجعت  لذا 
ا�ستخدام  على  دباباتها  قوات  طواقم 
اإ�سارات البيارق اأثناء العمل املقاربيني 
النم�ساوي،  اجلي�س  يدر�س  بينما   ،
ا�ستخدام  اإىل  العـودة  اإمكانيـة  حاليا، 

اجلياد، لت�سليم الر�سائل . 
اإىل  املا�سة  اجليو�س  حاجة  يت�سح 

اإن�ساء نظم ات�ساالت اآمنة .

�أوجه �حلرب �للكرتوكونية و م�سرحها

بقلم  الوليد فرج

بعد اندلع احلرب الأهلية يف الوليات 
املتحدة الأمريكية يف �شهر اأفريل من �شنة 
الهدف  هي  التلغراف  خطوط  كان   1861

الأول لأطراف النزاع بغية التن�شت 
على املحادثات ، و يف عام 1904 ق�شفت 

ال�شفينتان اليابانيتان )كا�شوما و ني�شني( 
القاعدة البحرية الرو�شية يف ميناء 

)اآرثر( ، مب�شاعدة �شفينة �شغرية قامت 
بدور ت�شحيح النريان ، عرب الت�شالت 

الال�شلكية ، غري اأن جناح القوات البحرية 
الرو�شية يف الت�شوي�س على ات�شالتها 

اأعاق عملية ت�شحيح اإطالق النريان مما 
مل يت�شبب يف اأ�شرار كبرية للهجوم على 
امليناء ، ويف ثالثينيات القرن 20 اأجرت 

عدة دول جتارب على قيام الطائرات 
بتوجيه القنابل ل �شلكيا . 

العدو الرقمي الفّتاك 
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وقد كانت ال�سنة املا�سية هزيلة ب�سبب 
ن�ساأ  الذي  اخلا�ص  ال�سيا�سي  الظرف 
عن احلراك ال�سعبي واقتياد العديد من 
املحاكم  اإىل  البارزين  الأعمال  رجال 
بتهم الف�ساد فقد اعتربها عامل الأعمال 
�سنة بي�ساء ميزها تراجع الإنتاج وتوقف 
جزئي اأو كلي للن�ساط يف عدة قطاعات 
ف�سال عن جتميد العديد من امل�ساريع 
ووقف  الدولة  ترعاها  التي  القائمة 
انطالق امل�ساريع التي انتهت درا�ستها، 
ب�سكل  اخلدمات  قطاع  تراجع  كما 

ملحوظ ل�سيما يف جمال ال�سياحة. 
بداية  مع  ياأمل  املتفائلني  اأح�سن  كان 
الرئا�سية  النتخابات  توؤدي  اأن   2020
والتمهيد  ال�سيا�سي  الو�سع  انفراج  اإىل 
مالية  قانون  �سمن  الن�ساط  اإىل  للعودة 
اأعد من قبل احلكومة ال�سابقة لكنه كان 
اأكرث طموحا عندما بنى امليزانية على 
اأ�سا�ص �سعر برميل نفط ل يقل عن 50 
حتل  اأن  قبل  ممكنا  هذا  كان  دولرا. 
العامل  على  لتفر�ص   19 كوفيد  جائحة 
قب�ستها وت�سل جزءا كبريا من القت�ساد 
على  قا�سية  �رضبة  وتنزل  العاملي 
انهيارا  التي عرفت  اأ�سعار املحروقات 

مل ي�سهد له مثيل. 
جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  وكان 
اأ�سهر  �ستة  قبل  ناقو�ص اخلطر  دق  قد 
اأمام  حكومته  برنامج  قدم  عندما 
اأن  النواب  الربملان وذكر م�ستمعيه من 
الو�سع يتطلب جهودا خارقة وا�ستثنائية 
كورونا  اأن يحل  قبل  كان ذلك  لتداركه. 
ويدخل  خطورة  اأكرث  م�سارا  ويفر�ص 

ال�سلطات  جعلت  متاهة  يف  اجلزائر 
الو�سع  تاأثريا على  اأكرث  تفكر يف حلول 
اأدخلها فيه احلجر الذي  املزري الذي 
قطاع  توقيف  اإىل  احلكومة  ا�سطر 
والإجنازي  الإنتاجي  الن�ساط  من  كبري 
واخلدماتي وكبح الطلب على ا�ستهالك 
اإجراءات  ب�سبب  واخلدمات  ال�سلع 
التجارية  املحالت  وغلق  التباعد 

واأماكن ال�ستهالك. 
وها هو الرئي�ص تبون اليوم وكاأنه يريد 
يف  وي�رضع  قرنيه  من  بالثور  مي�سك  اأن 
اإعداد خطة اإنعا�ص يف �سياق غري مهياأ 
النف�سية لالإقالع  الناحية  مبا يكفي من 
منافذ  ان�سداد  نتيجة  طماأنينة  يف 
فريو�ص  انت�سار  تطور  حول  الروؤية 
م�سبوق  غري  تزايد  وقع  على  كورونا 
ت�سكل  بوؤر  وظهور  الإ�سابات  لعدد 
خطرا اإذا مل يبذل جهد اإ�سايف لتوقيف 
احلكومة  تنتظر  ل  اأن  وير�سح  زحفه. 
الدخول الجتماعي املقبل لل�رضوع يف 
مناق�سة خطتها ومنوذجها التنموي مع 
والجتماعيني.  القت�ساديني  الفاعلني 
تزايد  من  خماوف  و�سط  هذا  ياأتي 
التوتر  وارتفاع  الجتماعية  املطالب 
املقبل  الجتماعي  الدخول  مبنا�سبة 
الوباء  اآثار  من  املت�رضرين  تزايد  مع 
على مداخيل الأ�رض التي تعتا�ص �سمن 
املوؤ�س�سات  وعمال  املوازي  القت�ساد 
بات  هنا  من  احلرة.  واملهن  ال�سغرية 
من ال�رضوري على ال�سلطة، قبل اإطالق 
اإعداد  اجلديدة،  القت�سادية  خطتها 
التي  والأخالقية  ال�سيا�سية  الأر�سية 

�ستقوم عليها والفل�سفة التي تنبني عليها 
وقراءة املناخ الذي �ستتج�سد فيه. 

قدمها  التي  التوجيهات  من  وي�ست�سف 
الرئي�ص تبون لفريق العمل الوزاري الذي 
اجتمع به اأن ال�سلطة ترمي اإىل البدء يف 
الن�ساط  ل�سبط  وا�سحة  قواعد  اإر�ساء 
القت�سادي توفق بني حترير القت�ساد 
والذهنيات  البريوقراطية  هيمنة  من 
�سارمة  �سوابط  و�سع  وبني  القدمية 
الفا�سد  املال  ن�ساط  عودة  دون  حتول 
ل�سيما واأن هذا املال �سار يوجه نحو 
لمناط  اجلذري  التغيري  عجلة  عرقلة 
ت�سعى  لذا  القائمة،  الت�سيري  وعادات 
اإف�سال  اإىل  الريعي  القت�ساد  فلول 
هي  التي  اجلديدة  القانونية  الأر�سية 
وزارات  م�ستوى  على  الإعداد  ب�سدد 
والطاقة  والتجارة  واملالية  ال�سناعة 
ال�سوابط  تلك  ل�سيما  واملناجم 
ال�رضيبي  التهرب  مبحاربة  املت�سلة 
الإنفاق  يف  والتبذير  الفواتري  وت�سخيم 
احلكومي واإخ�ساع الن�ساط القت�سادي 
ملقت�سيات  بل  اقت�سادية  غري  ملعايري 
التفكري  يجب  كان  هنا  ومن  ظرفية. 
حقيقي  وطني  اقت�ساد  اإن�ساء  يف 
وت�سجيع  املبادرة  حترير  على  يقوم 
املنتجة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 
متييز  دون  ال�سغل  ملنا�سب  واملن�سئة 
يظل  اإذ  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني 
يقوم  الن�ساط  لتحفيز  الوحيد  املعيار 
القيمة  خلق  على  القدرة  اإظهار  على 
املحليني  املنتجني  يد  على  امل�سافة 
بعد  الأجانب  مع  ال�رضاكة  وت�سجيع 

اإلغاء قاعدة 51/49 ودفع م�سار تعميم 
النا�سئة  املوؤ�س�سات  وخلق  الرقمنة 
الطاقوي  النتقال  يف  والإ�رضاع 
التي  املنجمية  احلقول  وا�ستغالل 
مبوارد  النادرة،  الأرا�سي  مثل  تزخر، 
من  تخفف  الوطني  لالقت�ساد  ثمينة 
املحروقات  ملداخيل  التبعية  وطاأة 
يف  يتج�سد  بداأ  ما  وهذا  املتذبذبة. 
جبيالت  غار  منجم  ا�ستغالل  اطالق 
يف  للزنك  اميزور  ومنجم  للحديد 
انتظار مناجم اأخرى ف�سال عن التوجه 

نحو الطاقات املتجددة.  
غري اأن اأم املعارك التي على احلكومة 
يف  الثقة  ا�ستعادة  معركة  هي  خو�سها 
الدولة التي اهتزت يف ال�سنوات الأخرية 
التي  ال�سيا�سية  املالية  الع�سابة  بفعل 
اجلادة  املبادرات  تنفري  يف  �ساهمت 
اإرادة  وكبحت  الإقالع  اإىل  املوؤدية 
ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رضة واأبقت 
وال�سترياد  للريع  القت�ساد  تبعية  على 
معها  جتاوزت  درجة  اإىل  املكثف 
الفاتورة ال�سنوية لال�سترياد  60  مليار 
كما  اخلطاب  يتجه  اأن  لبد  دولر، 
اطمئنان  اأر�سية  اإر�ساء  اإىل  الأفعال 
لعب  على  وقدرتها  الدولة  هيبة  جتاه 
وفق  القت�سادية  للعبة  ال�سابط  دور 
ومفتوحة  و�سفافة  وا�سحة  قوانني 
اإىل  ي�ساف  النظيف.  التناف�ص  اأمام 
العدة  اإعداد  اجلديدة  الفل�سفة  هذه 
لكي ل يخ�سع تطور القت�ساد لتقلبات 
وتذبذب  والبيئية  الدولية  الظروف 

املداخيل الطاقوية واملنجمية.

اأهميـة الإرادة ودورهـا:
جتعل منك من�سبط يف عملك �سديد التثبت 

بالنجاح.
كل  تتحدى  وجتعـلك  عـزميتـك  تزيـد 

املعيقات.
وعلـى  بدقـة  نف�سـك  حتـا�سب  جتعـلك 

الـدوام.
تتـركـك �سـديـد احليويـة، وحتـارب بها �سبح 

التكا�سل وجفاف اخلمول.
تخلق فيك روح املبادرة وتزرع فيك �سمري 
يق�ص يحرك فيك �سبل النجاح ويبعد عنك 

اأ�سباب الف�سل.
الإرادة هـي وقـود فكـر الطـالـب الـنـاجـح .

الأ�سبـاب التـي تفقـدك اإرادتـك:     

اإل  يتكلمون  ل  والذين  الفا�سلون  م�ساحبة 
عن الف�سل.

تعظيم المتحان اإىل اأعلى احلدود وفقدان 
الثقة بالنفـ�ص.

عـدم القتـداء بالطـالب الناجحني واملحبني 
للنجاح.

النهائيـة  املرحلـة  لطبيعـة  اخلاطـئ  الفهـم 
ولطبيعة امتحان البكالوريا.

جمال  عن  اخلارجة  بالأ�سياء  الهتمام 
الدرا�سة وترك الدرو�ص ترتاكم عليك.

والعمـل  الـالزم  باجلهـد  البدايـة  عـدم 
املن�سبط والهتمام منذ البداية.

ما  لدر�ص  كعدم فهمك  الأمور  باأتفه  التاأثُر 

ل  باأنك  خاطئا  اعتقادا  تبني  يجعلك  مما 
متعلم  اأنك  اأو  الدرو�ص،  جل  فهم  ت�ستطيع 
يجب  ولهذا  �سائع،  خطاأ  وهذا  �سعيف 
عليك اأن جتعل لكل م�سكلة حل، ولكل عائق 

طريق. كيف ما كان، ومهما كـان.

اأهميـة الثقـة بالنفـ�س:
اأول �سيء يظهر لنا مدى ثقة الطالب بنف�سه 
هي نظرته لإمتحان البكالوريا وت�رضيحاته 
اجتاهها، فاإن كان دائما يتكلم عليها بب�ساطة 
الطالب  فهذا  التحدي  بروح  عنها  ويعرب 
واثق من نف�سه، اأما الفاقد للثقة تراه دائما 
مرتددا وي�رضح كثريا بف�سله  ويطلعك على 
كاأنه اجتهد وعمل ومل  �سلبية م�سبقا  نتائج 

ي�سب.
   فحتى تكون واثق من نف�سك كن �سجاعا 
ت�سع  ول  الرجوع  تعرف  ل  ال�سخ�سية  قوى 
بنف�سك  تقود  ل  حتى  الف�سل  عينيك  بني 
على  مررت  اأنك  وتذكر  حقا.  الف�سل  اإىل 
اأن  فيها،تذكر  تف�سل  امتحانات عديدة ومل 
ر�سوبك،  يفكر يف  ول  ينتظر جناحك  الكل 

وميكن ح�رض اأهمية الثقة يف ما يلي:
وتبعد  التحدي  �سديد  �سجاعا  جتعلك   -

عليك اخلوف والرتباك.
باإرتياح  جتيب  جتعلك  بالنف�ص  الثقة  اإن   -
وذلك الرتياح يجعلك حت�سن اختيار ال�سوؤال 

وحت�سن الجابة عليه .
كل  ي�سد  متيـن  �سـد  هـي  بالنف�ص  الثقة   -

امل�سادر التي توؤثر على عزميتك.

- بب�ساطة جتعلك تقول ملن اأراد اأن يف�سد 
ول  �سعب  المتحان  باأن   « لك  بقوله  راأيك 
من  دعني  اأجله«  من  الدرا�سة  من  فائدة 
ف�سلك اأعمل حتى ولو كنت اأعمل من اأجل 

امل�ستحيل.
العـوامـل التي تك�سبـك الثقـة فـي نف�سـك:                 
العمل ثم العمل، فالعمل اجلدي هو ال�سالح 
الذي تواجه به ما يزعزع عزميتك ويجعلك 

دائما واثقا من قدراتك.
اأو حفظك  ثغرات يف مراجعتك  ترك  عدم 

لكل در�ص.
التمكن ثم التمكن من كل املواد فال ترتك 
مهما  اهتمام  اأو  مراجعة  بدون  مادة  اأي 
اأو  ب�ساطتها  كانت  ما  وكيف  معاملها  كان 

�سعوبتها.
اأجعل من اخلطاأ بداية �سناعة ال�سواب .

الإ�رضار ثـم الإ�رضار على النجـاح.    

ل تتـرك الثقـة ت�سيـع من بيـن 
يديـك:

اإن الثقة تكت�سب كما ذكرنا بالعمل املتوا�سل 
وعدم ترك الثغرات �سواء يف الدرو�ص اأم يف 
الثقة  ثمن  يكون  وبهذا  بكاملها  مادة  ترك 
الكثري  يتطلب  عليها  وثمني فاحل�سول  غال 
بب�ساطة  الت�سحيات  هذه  الت�سحيات،  من 
ميكن ت�سييعها يا عزيزي الطالب اإن مل جتد 
اأيام  اأثناء  وقيمتها  كيانها  على  يحافظ  من 
الدرا�سة، حيث اأنها تتزعزع بالغرور اأو عدم 
املداومة عن العمل اأو التكا�سل اأو البتعاد 

عن الدرا�سة اأو فو�سوية العمل ...اإلخ ولهذا 
اأحذرك من:

اخلاطئ  ظنك  ب�سبب  العمل  عن  النقطاع 
باأنك متكنت من كل �سيء وانتهى العمل .

املراجعة،  طريقة  يف  بارجتالية  العمل 
والدرا�سة بدون منهجية اأو تنظيم وهذا هو 

ظل الغرور القاتل.
يف  لي�ست  اأ�سئلة  حل  اإىل  مبا�رضة  الذهاب 

م�ستواك بعد.
يريد  اأو حتدي ملن  ال�ستماع بدون �سمود 

اأن ي�سعف اإرادة جناحك. 

اعمل ولكن بانتظام ومنهجية:
الغري منظم ل تكون وراءه  الكبري  العمل  اإن 
اأي نتيجة، وقد يوؤدي العمل الب�سيط املنظم 
اإىل نتيجة، وهناك من ي�سهر �ساعات طويلة 
من الليل ول يتح�سل على حم�سول معريف 
ويكون  �ساعتان  يدر�ص  من  وهناك  جيد، 
ذلك  يف  وال�سبب  كبري.  املعريف  حم�سوله 
كل  طرف  من  املتبعة  املنهجية  طبيعة 
الطالب  يتبعها  التي  الطريقة  اأي  طالب، 
خالل ال�سنة الدرا�سية، ومتى كانت طريقته 
والعك�ص  �سلبي  اأثرها  كان  فيها  نظام  ل 
وخطة  املنهجية  م�ستوى  وبقدر  �سحيح، 

العمل تكون النتيجة.
والطرق  الأ�س�ص  بع�ص  اخرتنا  ولهذا 
يعتمد  اأن  للطالب  ميكن  التي  ال�سحيحة 

عليها لبناء خطة عمل ومنهجية درا�سته.
اأول- �سـرورة تنظيـم الـوقـت         

هكذ� يكون �الإقالع �القت�صادي �أو ال يكون 

�لتح�صري �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.

�سهد هذا الأ�سبوع عودة قوية للنقا�س 
حول الو�سع القت�سادي و�سبل اإنعا�سه 

�سمن خطة �سرعت احلكومة يف اإعدادها 
منذ تن�سيبها حيث ا�ستنفرت وزارات 

املالية وال�سناعة والتجارة لإعداد 
حميط موؤ�س�ساتي وقانوين جديد ي�سمح 

باإحداث ثورة يف املمار�سات وطرق 
الت�سيري وطبيعة املحفزات لنتعا�س 

القت�ساد اجلزائري الذي توا�سل ركوده 
منذ 2014، اأي منذ اأن بداأت مداخيل 

املحروقات يف التقل�س واحتياطي 
ال�سرف يف التاآكل. 

 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. 

احلكومة تعيده اإىل �ساحة النقا�س
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تقرير: علي �سمودي 

اأبناء الأ�سرى

ولكن حتى اال�رسى يف �سجون االحتالل 
�ساركوا نائل واإميان الفرحة ، بانتداب 
لتهنئة  واأبنائهم  وزوجاتهم  اأ�رسهم 
كان مي�سك  ، وخالل احلفل  العرو�سني 
حملهما  على  وي�رس  بطفلني  نائل 
ان  تبني  ما  ، و�رسعان  بهما  واالهتمام 
االأول هو حمزة جنل االأ�سري مغري حماد 
بال�سجن املوؤبد 7  من �سلواد املحكوم 
ع�رس  يبلغ  الذي  الطفل  وقال   ، مرات 
�سنوات " اأنا �سعيد جدا الأنني ح�رست 
مع والدتي واأ�سقائى لن�سارك عمي نائل 
ال�سبع  بئر  القابع  اأبي  عن  نيابة  الفرح 
العر�س  هدية  بتقدمي  كلفني  والذي 
به  نعتز  الذي  دربه  لرفيق  عنه  نيابة 
فهو بطل "، وعانق الطفل جماهد )10 
�سنوات ( و�سقيقته ت�سنيم )7 �سنوات ( 
وهما من اخلليل نائل وقدما له نقوط 
عرفت عمي   " وقال جماهد   ، العر�س 
نائل من خالل حديث ابي االأ�سري هاين 
ابو ال�سباع عن بطوالته التي ت�رسفنا ، 
واأر�سلني مع امي ووالدتي لنقل تهانيه 
رغم  واعتزاز  بفخر  وا�سعر  واأمنياته 
بهذا  �سعيد  ولكنني   ، اأبى  لغياب  حزين 
اليوم مع كل اأطفال �سعبي لعر�س عميد 
تعانق  وهي  �سقيقته  وبكت   ،" اال�رسى 
معتقل  ابي  ن  ا  تذكرت   " وقالت  نائل 
وحزنت كثريا النني كنت اأمتنى ان ناتي 
البطل  نائل  عمي  بعر�س  لنفرح  معه 

الكبري الذي نعتربه قدوة لنا.
ذكريات واأمنيات

لل�سهداء  واأغنيات   ، املحتفني  وو�سط 

اأبو  الراحل  الرئي�س  مقدمتهم  ويف 
عمار وال�سيخ احمد يا�سني ، وللجرحى 
والوحدة  والعودة  والقد�س  واالأر�س 
معني  الت�سعيني  احلاج  وقف   ، والغربة 
عكازته  على  يتوكا  نائل  عم  الربغوثي 
دون ان يتوقف عن التحديق بنائل ، وقال 
اأتذكر  الأنني   ، والفرح  باحلزن  اأ�سعر   "
اأخي الغايل اأبو عمر والده نائل ووالدته 
اللذان رحال وهما يتمنيان هذه اللحظة 
، وقلبي يكاد يطري من الفرح الن نائل 
اأ�سبح عري�سا اأخريا "، واأ�ساف " كنت 
اأمتنى اأن يكون ابني رفيق نائل ، جا�رس 
ليكون  بيننا  لغزة  وابعد  حترر  الذي 
فرحتنا  ينغ�س  فاإبعاده   ، كبريا  فرحنا 
،اأما عا�سف ابن �سقيقه االأ�سري عمر ، 
نائل  عمه  حمل  عن  يتوقف  مل  والذي 
،فقد  كتفيه  على  اأخرى  وفخري  تارة 
وجهه  على  ال�سعادة  معامل  ارت�سمت 
بحادث  اأ�سيب  انه  رغم  حزنه  وقاوم 
�سري ليلة حفل عمه نائل ، وقال " عندما 
اعتقل اأبي وعمي الأول مرة كان عمري 
6 �سهور ، وطوال عمري واأنا اأدعوا مع 
جدتي حلريتهما لتفرح وخا�سة بنائل ، 
ولكن فرحتي الكبرية اليوم الن االأمنية 
ال�سفقات  توايل  مع  اأتوقعها  مل  التي 
من  عمي  ا�سم  و�سطب  واالفراجات 
اأ�سبحت  واالفراجات  ال�سفقات  كل 
حقيقة "، واأ�ساف " اليوم نفرح ونغنى 
يف  ونائل  ولد  الذي  عمر  وطفلي  اأنا 
ال�سجن يف عر�سه، لكن يف القلب غ�سة 
العائلة، فهو  اأبناء  اأبي وهو اكرب  لغياب 
معتقل اإداريا ،ويوم حترير عمي �سلموه 
فرحنا  يف  فاعتقاله   ، اأخرى  �سهور   6
 ، �سجنه  يف  العر�س  يتابع  وهو  يوؤملنا 
واأقام عر�سا على طريقة اال�رسى للفرح 

ب�سقيقه يف �سجنه عوفر.

بكاء نائل

وقوة  �سالبته  ورغم   ، عر�سه  ليلة  يف 
الذي  نائل  فان   ، وعزميته  �سخ�سيته 
جيا�سه  وم�ساعر  حنونا  قلبا  ميتلك 
حر�س  رغم  عديدة  مرات  بكى 
اجلميع على فرحه ، ففوجئ العري�س 
الفنية  الفرقة  قائد  اأدى  عندما 
التي  اخلا�سة  اأمه  واأغنيات  اأهازيج 
فلم   ، لنائل  ترددها  وكانت  الفتها 
العائلة  مغادرة  ولدى   ، وبكى  يحتمل 
الفرح  قاعة  نحو  منزله  واملحبني 
وبكي  والديه  �رسيحي  قبالة  وقف 
،وعندما �سلمته �سقيقته حنان وزوجة 
ونقوط  هدية  عا�سف  ام  �سقيقه 
ذرف  اإميان  لعرو�سته  الراحلة  والدته 
اللحظة  اأما  واالأمل.  الذكرى  دموع 
تدفعه  كادت  والتي  تاأثرا  االأكرث 
فكانت   ، اكتماله  رغم  احلفل  لتاأجيل 
منت�سف  فمع   ، �سهرته  انتهاء  عقب 
الليل وقع حادث �سري مع ابن �سقيقه 
عا�سف وهو يف طريق العودة للمنزل 
مغري  االأ�سري  وزوجة  زوجته  برفقته 
حماد ، وفور �سماعه اخلرب غادر نائل 
اإ�سعافهم  يف  و�سارك  �رسيعا  منزله 
ونقلهم للم�ست�سفى و�سط حزنه واأمله 
النتائج  انتظار  حلظة  ويف   ، ودعواته 
�سمان  حتى  فرح  يكون  لن  انه  اأعلن 
واالأمل  احلزن  وارت�سم   ، �سالمتهم 
م�سريهم  على  خوفا  حمياه  على 
التي  اإميان  وعرو�سه  نائل  ورف�س 
ح�رست م�رسعة للم�ست�سفى ان يعودا 
ملنزلهما وق�سى ليلتهما حتى التا�سعة 
من �سباح يوم عر�سهما يف امل�ست�سفى 
خا�سة  وتاأثره  مبوقفه  مت�سك  حيث 
على ال�سيفة زوجة رفيق دربه االأ�سري 

من  اأبنائها  مع  قدمت  والتي  حماد 
الفرح  العرو�سني  مل�ساركة  �سلواد 
يف  ت�سارك  ومل  باحلادث  فاأ�سيبت 
ب�سبب  تاأجيله  رف�ست  ولكنها  الفرح 

اإ�سابتها ومتنت على نائل اإكماله.
اآخر خطوات العرو�س

اإميان  عا�ستها  قا�سية  حلظات 
االطمئنان  لهما  حتقق  حتى  ونائل 
 ، امل�سابني  و�سالمه  �سحة  على 
لكن   ، الفرح  اإجراءات  فا�ستكملت 
اإميان مل تبداأ حت�سرياتها حتى اأنهت 
نادي  يف  بها  املناطة  املهام  كافة 
االأ�سري ، فالعرو�س تن�سغل قبل زفافها 
بيوم بتجهيزاتها ، لكن اإميان توجهت 
من  تبقى  ما  واأجنزت  االأ�سري  لنادي 
الذين كر�ست  اال�رسى  ملفات الهايل 
بع�س  زيارة  ووا�سلت   ، لهم  حياتها 
كانت  ثم  لفرحها  ودعوتهم  ذويهم 
حمطتها االأخرية قبل مغادرة رام اهلل 
ملنزل عائلتها يف نعلني زيارة �رسيح 
وتالوة  عمار  ابو  ال�سهيد  الرئي�س 
اأن  تتمنى  وهي  روحه،  على  الفاحتة 
ملا  الفرحة  ي�ساركها  حا�رسا  يكون 
بعد  وطيدة  عالقة  من  به  ارتبطت 
فل�سطني  حرائر  و�ساركت   . حتررها 
زفاف  الوطن يف حفل  اأرجاء  كل  من 
منزلها  تغادر  وهي  قالت  التي  اإميان 
"فرحتي كبرية الن خروجي من منزل 
ابي اىل نائل ، هو فرحي بان اأكون مع 
نائل يف اي مكان يكون فيه ، و�سيكون 
ذلك املكان جميل الأنه يج�سد معنى 

يوؤكد �سدق  االإخال�س وارتباطنا معا 
ميثل  الذي  الرجل  اعتربه  الذي  نائل 
طموحي والذي بدا ارتباطى به بكلمه 
و�سلت  �سنوات   7 قبل  ال�سجن  من 
 " واأ�سافت  وطلبني"،  يل  والده  مع 
عرفنا  ولكننا  حترره  قبل  نلتقي  مل 
بع�سنا جيدا من خالل م�سرية الن�سال 
�سورة  اأعظم  له  ور�سمت  والر�سائل 
ينال  حتى  فر�سة  منحته  و  وانتظرت 
كان  انه  رغم  اختياره  ويكون  التحرر 
اختيار  فر�س  لديه  ليكون  حر  ان�سان 
كثريا  وفرحت  الواقع  ار�س  على 
عندما مل يرتدد و�ساهدت نائل نف�سه 
االإن�سان  هو  واملعتقل  وخارج  داخل 
ال  ال�سادق  والكلمة  املوقف  �ساحب 
قرار  اي  وينفذ  الظروف  بتغري  يتغري 

يتخذه عن درا�سة.
يوم العر�س

والزفة   ، فل�سطينية  طقو�س  و�سط 
الفعاليات  ممثلي  مب�ساركة  ال�سعبية 
اال�رسى  ووزير  والقوى  والف�سائل 
واملحررين وطاقم الوزارة واأ�رسة نادي 
واالأ�رسى  االأ�سريات  يتقدمهم  االأ�سري 
يف  واإميان  نائل  ا�ستقبل  املحررين 
قاعة �سليم اأفندي يف البرية ، وهناك 
زوجة  وانت�سبت  االأهازيج  تعالت 
و�سقيقته  عا�سف  اأم  االأ�سري  �سقيقه 
حنان لت�سلم نائل هدية والدته الراحلة 
لعر�سه ، وقالت وهي تبكي وتعانقهما 
وحتقق  رحيلها  رغم  اأمي  انت�رست   "
لن  فرحتنا   ، به  ب�رستنا  الذي  حلمها 

فل�سطني  عري�س  نائل  الن  تو�سف 
"احمل  فقالت  عا�سف  "،اأما  كلها 
نائل  ام  حماتي  من  االأول  هديتني 
لنقول  االأ�سري عمر  والثاين من زوجي 
لنا اأن فرحه اأعاد لنا احلياة واالأمل ". 
وقالت املحررة عطاف عليان " اليوم 
ان  توؤكد  اأخرى  بطولة  ن�سطر �سفحة 
اأما  فجر فل�سطني قادم ولن يطول "، 
املحرر نزار التميمي خطيب املحررة 
اأحالم التي اأبعدت لالأردن ملنعهما من 
اإمتام الزفاف فقال " يف عر�س اإميان 
ونائل اأرى الفرح قريبا وب�رسى اكتمال 
االحتالل  فرقنا   ، واأحالم  انا  حلمي 
قريبا  الوطن  يف  �سيكون  فرحنا  ولكن 
 " ال�سعدي  قاهرة  املحررة  وقالت   ،"
بزفافهما نقول انت�رسنا على ال�سجان 
الذي رف�س حرية نائل ل�سنوات واليوم 
تتج�سد �سورة احلب والوفاء واالإرادة 
لن�رس  عنوانا  �سورها  باأجمل  واالأمل 
عي�سى  الوزير  ".وقال  ل�سعبنا  م�ستمر 
الذي  ل�سعبنا  مفخرة  هذه   " قراقع 
القهر  كل  رغم   ، اال�ست�سالم  يرف�س 
تكتمل لوحة الفرح بعنوان اأخر لبطولة 
ال�سجون  عذابات  رغم  تنتهي  لن 
كل   " العتبة  �سعيد  املحرر  وقال   ،"
".ويف  واإميان  لنائل  فرحة  فل�سطني 
طريقهما للقف�س الذهبي ،قال نائل " 
اأ�سري بفرحة احلرية  قلبي يدعوا لكل 
اأما   ،" دام ا�رسي  بفرح ما  ا�سعر  ولن 
اأتذكر  بلحظة  حلظة   " فقالت  اإميان 
اأن  هلل  و�سالتي  واالأ�رسى  االأ�سريات 

يكمل فرحتنا بحريتهم.
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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 02

ال�سهداء  جثامني  ال�سرتداد  الوطنية  احلملة  حتيي 
املحتجزة لدى االحتالل اال�رسائيلي ومركز القد�س 
فل�سطني(  )يف  االن�سان  وحقوق  القانونية  للم�ساعدة 
ا�ستعادوا رفات  الذين  ال�سعب واحلكومة اجلزائريني 
على  عاماً   170 م�سي  رغم  اجلزائرية  الثورة  �سهداء 

ال�سعب اجلزائري فيها  التي كان يرزح  الظالم  حقبة 
االإجالل  بتحيات  ونتقدم  الفرن�سي،  لال�ستعمار 
التحرير  �سنعوا  الذين  ال�سهداء  اأحفاد  اأحفاد  من 
وانت�رست ِعظامهم على غطر�سة اال�ستعمار با�سرتداد 
فرتة  خالل  ال�سعبية  املقاومة  �سهداء  من   24 رفات 

منكم  اجلزائر...  يف  اأ�سقاءنا  الفرن�سي.  اال�ستعمار 
من  ال�سهداء  ابنائنا  جثامني  بتحرير  االأمل  ن�ستلهم 
اال�رسائيلي،  االحتالل  وثالجات  االأرقام  مقابر 
والتي م�سى على احتجاز بع�سها ما يزيد عن الـ  60 
اجلزائري  ال�سعب  كما  الفل�سطيني  فال�سعب  عاماً، 

نيل  اجل  من  اأبنائه  خرية   - يقدم  زال  وما   - قّدم 
احلرية والكرامة واال�ستقالل، حيث حتتجز �سلطات 
االحتالل االإ�رسائيلي ما يزيد عن 316 جثماناً ل�سهداء 
من  فل�سطني  حترير  �سبيل  يف  ارتقوا  فل�سطينيني 
االحتالل، فكما نا�سل اجلزائريون - ول�سنوات طويلة 

على غطر�سة  ال�ساهدة  �سهدائهم  ُرفات  ال�ستعادة   -
وعن�رسية امل�ستعمر، فعهداً علينا اأن ن�ستكمل م�سرية 
الذي  اال�ستعماري  العن�رسي  الكيان  �سد  الن�سال 
باحتجازه  والبطولة  الن�سال  �سفحات  ِلَطم�س  ي�سعى 

جثامني �سهداء ال�سعب الفل�سطيني.

برقية تهنئة 

�إر�دة �ل�سعوب تنت�سر على غطر�سة �ال�ستعمار
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بقلم : قدورة فار�س
رئي�س نادي الأ�سري الفل�سطيني.

    
�سنتني  اهلل  رام  �سجن  يف  مكثت 
بئر  �سجن  اإىل  وانتقلت  حكمت  ثم 
ال�سبع، وهناك التقيت مع اأبناء احلاج 
عا�سف(  )اأبو  عمر  وهما  عمر  اأبو 
طال  اأن  بعد  يكنى  �سار  الذي  ونائل 
يف  معاً  وع�سنا  النور"  "اأبو  الأ�رس  به 
وكانا  ال�سبع،  -بئر  �سجن  يف   9 ق�سم 
اإنتقادياً  توجهاً  ميثالن  ب�سلوكيهما 
ويطرحون  بذلك  ويجهرون  اإ�سالحياً 
اأن�سى  ولن  �سجاعة،  بكل  مواقفهم 
بئر  ل�سجن  و�سويل  بعد  اليوم  ذلك 
وقفنا  حني  تقريباً  ب�سهرين  ال�سبع 
واحد  ب�سوت  نهتف  الأ�رسى-  كل   –
يف  ذلك  وكان  ال�سجن،  اإدارة  �سد 
امل�ساء، وقفت بجانب الأخ عمر على 
باب الغرفة وكنا نن�سد ب�سوت عايل" 
قولوا ملن يبغى يحارب فتحنا – يُلقى 
عوا�سف كا�رسة غ�سبنا " وكنت اأنظر 
اإىل تعبريات وجهه التي عك�ست اإميانه 
وقد  وطنيته،  و�سدق  وب�سالته  وقوته 
اأثر يف هذا احلدث و�سخ يف �سدري 
قدر كبري من العناد والإ�رسار، وع�سنا 
معاً ملدة �سنتني ثم انتقلنا اإىل �سجن 
وقت  وبعد  انه  اإذ  املركزي،  جنيد 
وحترر  التبادل  عملية  اأُجنزت  ق�سري 
وكان  معاً  وبقينا  نائل  وبقي  عمر، 
مع  ع�ستها  التي  ال�سنوات  جمموع 
وكنا  �سنوات،  ع�رسة  حوايل  نائل 
دائما على خالف يف ال�ساأن ال�سيا�سي 
ولكن  حادة  نقا�سات  نخو�ض  وكنا 
يف  اخلالف  اأن  مقولة  فعلياً  طبقنا 
نكن  ق�سية، ومل  للود  يف�سد  ل  الراأي 
مع  �رساعنا  ب�ساًن  اإطالقا  نختلف 
مبادراً  دائماً  فكان  ال�سجون،  اإدارة 
اخلطوات  كل  يف  وعنيداً  وم�ساركاً 

الن�سالية التي كنا نخو�سها، وكان من 
ما  كل  يف  بالعزمية  يُوؤخذون  الذين 
واإدارة  الحتالل  مع  بال�رساع  يتعلق 
اللقاء  نقطة  كانت  املعتقالت، وهذه 
نائل  الأخ  بيننا ولذلك فاإن  الأ�سا�سية 
اأكرث الأ�رسى م�ساركة  رمبا يكون من 
الطعام املفتوحة  الإ�رسابات عن  يف 
واجلزئية، فلم يتخلف عن اأي اإ�رساب 
ول يتذمر، ومتكن رغم انه يتبنى اآراء 
اأحيانا باجلمود على الأقل من  تت�سم 
حري�ساً  كان  انه  اإل  نظري،  وجهة 
امل�سائل  يف  راأيه  بني  الف�سل  على 
عالقته  وبني  والجتماعية  ال�سيا�سية 
راأى  دائماً  الذين  املنا�سلني  مع 
وهذا  ودرب،  قيد  ورفاق  اأخوة  فيهم 
الحرتام  من  العايل  القدر  يف�رس  ما 
الأ�رسى  اأو�ساط  يف  به  يحظى  الذي 
التنظيمية  م�ساربهم  اختالف  على 

وال�سيا�سية. 
 ويف العام 1994 كان من بني الذين عّز 
علي مفارقتهم حد البكاء حني ودعتهم 
يوم حتررنا من ال�سجن يف اإطار اتفاق 
بالعائلة  عالقتي  تنته  ومل  القاهرة، 

عند هذه النقطة، بل نوا�سل اللقاء مع 
عمر  اأبو  �سالح  احلاج  املرحوم  العم 
واحلاجة فرحة اأم عمر، اإذا كنا دائماً 
واملظاهرات  الفعاليات  كل  يف  معاً 
والعت�سامات الت�سامنية مع الأ�رسى 
امل�ساركة  يتخلفا عن  فلم  وق�سيتهم، 
وطاملا  امل�ساندة  الأن�سطة  يف 
اإن�سانية، فمر  اأحاديث  بهما  جمعتني 
للحاج  مرة  لأول  لقائي  عن  نتحدث 
اأبو عمر يف �سجن رام اهلل، اأو اأحاديث 
وحكايات عن نائل للمرحومة اأم عمر 
ق�سة  اأي  ت�سمع  اأن  حتب  كانت  التي 
عن نائل، وكانت ت�ساأل كثرياً وتريد اأن 
ت�ستوقفني  كانت  وكم  املزيد،  تعرف 
تتحدث  حني  واإميانها  بعزميتها 
معنوياتهم  لرتفع من  الأ�رسى  لأهايل 
وكذلك حني تتحدث مع الإعالم خالل 
بحق  فكانت  وامل�سريات،  الفعاليات 
�سنديانة فل�سطينية اأ�سيلة مثلت خري 
املكافحة  الفل�سطينية  للمراأة  متثيل 
وكذلك  وفاتها،  حتى  واملوؤمنة 
توا�سل  على  وبقيت  عمر  اأبو  احلاج 
ول  العائلة،  اأفراد  وبقيت  نائل،  مع 

العائلة  اأفراد  اأن جميع  قلت  اإن  اأبالغ 
�سغرياً وكبرياً ويف مقدمتهم املنا�سل 
عا�سف  اأبو  الربغوثي  عمر  الكبري 
فلم  عا�سف،  اأم  العظيمة  واملنا�سلة 
للكفاح  نف�سها  �سخرت  اأ�رسة  اإل  اأرى 
وقناعة  ويقني  اإميان  بكل  واملقاومة 
دفعته هذه  الذي  الباهظ  الثمن  رغم 
يختار  اأن  الأقدار  و�ساءت  الأ�رسة 
املنا�سلة  وهي  عرو�سه  نائل  الأخ 
الأ�سرية املحررة، وكانت  نافع  اإميان 
تعمل اآنذاك يف نادي الأ�سري، و�ساءت 
من  حترره  يوم  التقيته  اأن  الأقدار 
الأحرار"  "وفاء  �سفقة  يف  الأ�رس 
تركته  كما  به  فاإذا  عاماً   16 بعد 
بذات الإميان وبنف�ض اليقني باحلرية 
اهلل  قول  عليه  ينطبق  وال�ستقالل، 
َدُقوا َما  َن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ تعاىل" ِمّ

َ َعلَيِْه".  َعاَهُدوا اهلَلّ
الراأي  �ساحب  العنيد  املوؤمن  نائل   
الوا�سح واحلاد يف كثري من  املبا�رس 
تنميق  يف  نف�سه  ي�سغل  مل  الأحيان، 
كما  جلياً  وا�سحاً  يقوله  بل  كالمه، 
امل�سرية  هذه  كل  بعد  وي�ستحق  هو، 
احلافلة من العطاء وعن جدارة �سفة 
ال�سعب  اأبناء  لكل  الن�سايل  الرمز 
املنا�سلة  واأ�رسته  هو  الفل�سطيني، 
العظيمة،  كما اأنه ج�سد وعن اإدراك 
ووعي م�ساألة نحن كفل�سطينيني اأحوج 
احل�سنة  القدوة  وهي  اإليها  نكون  ما 
اإنه ين�رس ويعمم  بل  فهو لي�ض ُمنظراً 
للت�سحية  وال�ستعداد  الثورة  فكرة 
اأيها  عليك  ف�سالم  والعمل،  بال�سلوك 
احلبيب  وال�سديق  والقائد  املنا�سل 
حيثما  النور"  "اأبو  الربغوثي  نائل 
اأن  وجل  عز  املوىل  �سائاًل  حللت 
زيتونة  اأخرى حتت  مرة  حراً  األتقيك 

يف كوبر البلد الذي حتب. 

كانت يل معهم حكاية

�ضالم عليك اأيها املنا�ضل والقائد 
وال�ضديق احلبيب نائل الربغوثي
 كان لقائي مع هذه الأ�سرة املنا�سلة من خالل احلاج �سالح الربغوثي والد الأخ واملنا�سل احلبيب نائل فقد 

كان لدي اعتقاد قبل اعتقايل اأن الأ�سرى هم فقط من ال�سباب، لأن كل الذين كانوا يعتقلون من فئة ال�سباب، 
وتر�سخ يف ذهني اأن الفدائي يجب اأن يكون �سابًا.  ومبجرد انتهاء التحقيق معي نزلت من الزنازين اإىل الأق�سام 

العامة، فكان اأول اأمر ا�ستوقفني اإنني التقيت باملرحوم احلاج �سالح الربغوثي اأبو عمر لتنفي من عقلي اأن 
الن�سال هو م�سوؤولية ال�سباب، وفهمت خ�سو�سًا بعد ما ا�ستمعت ملا ي�سدر عن احلاج اأبو عمر الربغوثي اأن 

الثورة يف وجه الظلم اإمنا هي م�سوؤولية ال�سعب، ومن كل الفئات العمرية والطبقية، واأن كل اإن�سان ي�ستطيع 
اأن يفعل �سيئًا �سد الحتالل.

انتهاكات الحتالل اجتاه الأ�سرى  

جديد الأ�ضاليب و قدمي ال�ضمت
بقلم :يا�سر مزهر

ع�سو جلنة ال�سرى للقوى 
الوطنية والإ�سالمية

لكل  اللجوء  ال�سهيوين  العدو  اعتاد 
الإن�سانية  غري  والأ�ساليب  الو�سائل 
والإن�ساين  الدويل  للقانون  واملخالفة 
يف التعامل مع اأ�رسانا الأبطال اذ تعترب 
انتهاكا �سارخا  والو�سائل  الأ�ساليب  كل 
لكل الأعراف واملواثيق الدولية وخا�سة 
تلك املتعلقة بكيفية التعامل مع اأ�رسانا 
كل  يف  امل�ستمرة  النتهاكات  وتعد   .
الدويل  للقانون  حتديا  اأ�رسانا  مع  يوم 
جنيف  واتفاقيات  الإن�سان  حلقوق 
كونها  بها  امللحق  والربتوكول  الرابعة 
ت�سلب كل حقوق اأ�رسانا الأبطال والتي 
لها  والنتهاكات  القوانني.  هذه  كفلتها 

�سور كثرية منها.
- التعذيب اجل�سدي والنف�سي.

- الإهمال الطبي املتعمد.
- حرمان الأ�رسى من الزيارات.

- العزل النفرادي لفرتات طويلة.
واملالب�ض  الأموال  دخول  عدم   -

لالأ�رسى. 
ب�سكل  ال�سلوات  اإقامة  من  احلرمان   -

جماعي.
- حرمان ال�رسى بالحتفال بالأعياد.

- حرمان ال�رسى من التعليم.

- العتقال الإداري.
- التفتي�ض العاري لالأ�رسى وجتريدهم 
ال�رسب  حتت  مالب�سهم  جميع  من 

املربح.
لها  يتعر�ض  التي  النتهاكات  بعد  هذه 
ان  يجب  وهنا  يومي.  ب�سكل  ال�رسى 
نو�سح لأبناء �سعبنا ان العدو ال�سهيوين 
ال�رسى  والأ�سرية  الأ�سري  بني  يفرق  ل 
العدو  عليه  مُيار�ض  الكل  الأطفال 
فهي  النتهاكات.  هذه  ال�سهيوين 
من  ال�رسى  كل  على  بال�سغط  تتعمد 
اجل  من  نف�سياتهم  على  التاأثري  اجل 
واأ�سرياتنا  اأ�رسانا  ،لكن  اإرادتهم  ك�رس 
اإن  قوية،  وعزمية  اأرادة  اأ�سحاب  هم 
على  تُوؤثر  ولن  مل  النتهاكات  هذه  كل 
بوجه  �سمودهم  على  ول  نف�سياتهم 
كل  ان  املجرم.  ال�سهيوين  العدو  هذا 
ال�رسى  بحق  والنتهاكات  املمار�سات 
الغري اإن�سانية ترتقي اىل م�ستوى جرائم 
حمكمة  فيها  تنظر  ان  وممكن  حرب 
ومالحقة  وحما�سبة  الدولية  اجلنايات 
يف  مت  حيث  اجلرائم  بتلك  املتورطني 
فل�سطني  بدولة  العرتاف   2012 عام 
ومن  املتحدة  الأمم  يف  مراقب  ع�سوا 
اجلنايات  حمكمة  اىل  ان�سمامها  ثم 
امل�سي  على  ي�ساعد  ما  وهذا  الدولية 
لها وخ�سو�سا  الدعاوي  باإجراءات رفع 
تلك املتعلقة بالنتهاكات بحق اأ�رسانا.

حتى الثامن من �سبتمرب القادم

تاأجيل النظر يف ال�ضتئناف املقدم با�ضم 
حمرري �ضفقة "وفاء الأحرار" 

الأربعاء  يوم  �سباح  الأ�سري  نادي  قال 
املحكمة  اإن   ،  2020/07/08 املوافق 
يف  النظر  اأجلت  لالحتالل  العليا 
جمموعة  با�سم  امُلقدم  ال�ستئناف 
الأحرار"  "وفاء  �سفقة  حمرري  من 
تاريخ  حتى  وذلك  اعتقالهم،  امُلعاد 
واأو�سحت   .2020 �سبتمرب  من  الثامن 
اأمان  الربغوثي  نائل  الأ�سري  زوجة 
اأكرث  منذ  ُمقدم  ال�ستئناف  "اأن  نافع: 
مرات،  عدة  تاأجيله  وجرى  عام  من 
جل�سة  تُعقد  اأن  املفرت�ض  من  وكان 
من  ال�سابع  املوافق  اليوم  ال�ستئناف 
عملية  اأن  معتربة  اجلاري،  جويلية 
الراهن  بالو�سع  املرتبطة  التاأجيل 
فمحاكم  مربره،  غري  بالوباء  املتعلق 
جل�ساتها."  عقد  يف  ت�ستمر  الحتالل 
يُ�سار اإىل اأن �سلطات الحتالل توا�سل 
اعتقال اأكرث من )50( حمرراً من �سفقة 
"وفاء الأحرار" كرهائن وهم من اأ�سل 
قرابة )70( حمرراً جرى اعتقالهم منذ 
حزيران عام 2014م، من بينهم الأ�سري 
نائل الربغوثي الذي يق�سي اأطول فرتة 
من  اأكرث  الأ�رس وجمموعها  اعتقال يف 

40 عاماً.
اأعادت  الحتالل  �سلطات  اأن  يذكر 
اعتقالهم،  امُلعاد  املحررين  لغالبية 
اأحكام  وغالبيتها  ال�سابقة  اأحكامهم 

بال�ّسجن املوؤبد.

اأماين �سراحنه: عن الأ�سري نائل 
الربغوثي

قرية  يف  الربغوثي  نائل  الأ�سري  ولد 
الـ23  تاريخ  يف  اهلل  رام  ق�ساء  كوبر 

للمرة  واعتقل  1957م،  عام  اأكتوبر  من 
الأوىل عام 1978م وُحكم عليه بال�ّسجن 
املوؤبد و)18( عاماً على خلفية مقاومته 
�سلطات  رف�ست  وقد  لالحتالل، 
الحتالل الإفراج عنه رغم مرور العديد 
الفراجات  التبادل وحتى  من �سفقات 
املفاو�سات،  اإطار  يف  متت  التي 
وخالل �سنوات اعتقاله، فقَد الربغوثي 
العديد  ومرت  اأجيال،  وتوالت  والديه 
ال�ساحة  على  التاريخية  الأحداث  من 
ع�رس  الثامن  تاريخ  ويف  الفل�سطينية. 
و�سمن  2011م  عام  الأول  ت�رسين  من 
اأفرج  الأحرار"  "وفاء  التبادل  �سفقة 
عنه وتزوج من املحررة اأمان نافع، اإىل 
اعتقاله  الحتالل  �سلطات  اأعادت  اأن 
حزيران  من  ع�رس  الثامن  يف  جمدداً 
عام 2014م، واأ�سدرت عليه ُحكماً مدته 
30 �سهراً، وبعد ق�سائه مدة حمكوميته 
اللجنة  اأعادت �سلطات الحتالل وعرب 
الغر�ض،  لهذا  �ُسكلت  التي  الع�سكرية 
 )18( و  املوؤبد  وهو  ال�سابق  حكمه 
�سنوات  جمموع  تكون  وبذلك  عاماً، 
اعتقاله اأكرث من )40( عاماً. ويف اأواخر 
ابن  الحتالل  قوات  قتلت   2018 عام 
اأخيه �سالح الربغوثي واعتقلت عا�سم 
اأربع  املوؤبد  بال�سجن  عليه  وحكمت 
�سالح،  ال�سهيد  �سقيق  وهو  مرات، 
الربغوثي،  عمر  والدهم  واعتقلت 
واأفراد عائلته، وهدمت منزلني للعائلة، 
عدا عن عمليات التنكيل التي تعر�ست 
غالبية  اأن  علماً  تزال،  وما  العائلة  له 
ع�رسات  لالعتقال  تعر�ست  عائلته 
الحتالل  �سلطات  تزال  وما  املرات، 

تعتقل �سقيقه عمر الربغوثي.

واملحررين  ال�رسى  جمعية  اأعربت 
ال�رسى  حياة  علي  قلقها  ح�سام،عن 
تف�سي  احتمال  ب�سبب  الفل�سطينيني 
بعد  �سفوفهم  يف  كورونا  فريو�ض 
ال�سجانني  اأعداد  ارتفاع  عن  الأنباء 
بالفريو�ض  امل�سابني  الإ�رسائيليني 
مدير  حمدونة  رفيق  واأكد   . موؤخرا 

خماوف  هناك  باأن  اجلمعية  عام 
يقرب  ما  م�سري  على  وحقيقية  كبرية 
يف  واأ�سرية  اأ�سري  اآلف  خم�سة  من 
املئات  بينهم  من  الحتالل  �سجون 
ال�سعيفة  املناعة  ذوي  املر�سى  من 
ت�سجيل  عقب  والن�ساء  والأطفال 
اإ�سابات بكورونا يف �سفوف ال�سجانني 

بالأ�رسى  يحتكون  الذين  واملحققني 
ب�سكل م�ستمر ومبا�رس . واأ�سار اإىل اأن 
الأمور داخل ال�سجون �سبابية ول ميكن 
نفي اأو تاأكيد اإ�سابة اأي اأ�سري بالفريو�ض 
املتعلقة  املعلومات  غياب  ظل  يف 
الأخرية،  الآونة  يف  الأ�رسى  بظروف 
فر�ستها  التي  العزل   اإجراءات  ب�سبب 

ومنها  عليهم،  الحتالل  �سجون  اإدارة 
واملحامني.  عائالتهم  زيارات  وقف 
الدولية  املوؤ�س�سات  حمدونة  وطالب 
من  اإ�رسائيل  على  ال�سغط  ب�رسورة 
تُ�سارك  اأجل ت�سكيل جلنة طبية دولية 
يف معاينة الأ�رسى وتعمل علي �سمان 

توفر الإجراءات الوقائية حلمايتهم .

جمعية ال�سرى واملحررين

قلق علي حياة الأ�ضرى ب�ضبب كورونا
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العا�صمة  احتاد  نادي  اإدارة  با�رشت 
ملعب  برتميم  املتعلقة  الإجراءات 
عمر حمادي ببولوغني، بعدما قررت 
لأغلبية  املالك  "�صريبور"  �رشكة 
اإدخال  العا�صمي  النادي  ا�صهم 
التاريخي  امللعب  على  حت�صينات 
للنادي العا�صمي، ولهذا الغر�ض عقد 
املدير العام لالحتاد عبد الغني هادي 
اجتماع عمل اأول اأم�ض مبقر امللعب 
بال�صلطات املحلية والريا�صية والتي 
عرفت ح�صور كل من الوايل املنتدب 

الوادي،  لباب  الإدارية  للمقاطعة 
رئي�ض بلدية بولوغني ومدير ال�صباب 
للجزائر من اجل مناق�صة  والريا�صة 
كافة الأمور املتعلقة بانطالق اأ�صغال 
الرتميم للملعب، اأين ينتظر ان تتعلق 
مبختلف مرافق امللعب الذي ت�صعى 
اإدارة امللعب اإىل جعله ملعبا ع�رشيا 
فريق  مبكانة  يليق  �صورة  اأح�صن  يف 
�صياق  العا�صمة. يف  احتاد  مثل  كبري 
العا�صمة  احتاد  نادي  التحق  اآخر، 
النا�صطة  الأندية  من  عدد  بركب 

وقام  الأوىل  املحرتفة  الرابطة  يف 
بتوقيع التفاقية الثالثية التي جمعته 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  من  بكل 
والت�صيري  املراقبة  ومديرية  القدم 
املالية  املحا�صبة  و�رشكة  املايل 
جرت  التي  العملية  وهي  "كايزرن"، 
مبقر الفاف يف دايل براهيم بح�صور 
حممد  للفاف  العام  الأمني  من  كل 
املراقبة  مديرية  ورئي�ض  �صاعد 
مرفوقا  عبدو�ض  ر�صا  املالية 
بالع�صوين قرزة وحمايدي اإىل جانب 

ح�صور املدير العام للنادي العا�صمي 
عبد الغني هادي ممثال للفريق، حيث 
اإلزامية  خطوة  الإجراء  هذا  يعترب 
لالأندية من اجل احل�صول ابتداء من 
املو�صم الكروي املقبل 2021/2020 
النادي املحرتف، و�صبق  اإجازة  على 
كل  العا�صمة يف هذه اخلطوة  احتاد 
�صباب  اجلزائر،  مولودية  فرق  من 
بلوزداد، نادي بارادو، احتاد بلعبا�ض، 

جمعية عني مليلة وجنم مقرة.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  رفقاء  خطف 
نا�رش  بن  ا�صماعيل  اجلزائري 
التي  القمة  ثالث نقاط ثمينة من 
ونادي  اأ�صي  فريقه ميالن  جمعت 
جوفنتو�ض حل�صاب اجلولة 31 من 
الدوري اليطايل، اأين انتهى اللقاء 
اأم�ض على  اأول  �صهرة  الذي جرى 
 2-4 بنتيجة  �صريو"  "�صان  ملعب 
الأهداف  جميع  خاللها  و�صجلت 
جنوم  وكان  الثاين،  ال�صوط  يف 
بثنائية  يتقدمون  "اليويف"  ت�صكيلة 
رابية  الثنائي  �صجلهما  نظيفة 
و53،   47 الدقيقتني  يف  ورونالدو 
متو�صط  رفقاء  ينتف�ض  اأن  قبل 
ميدان املنتخب الوطني وينجحون 
دقائق  بخم�ض  ثالثية  توقيع  يف 
الكرواتي  الالعب  يختتم  اأن  قبل 

الأهداف  مهرجان  ريبيت�ض 
بت�صجيل الرابع للميالن قبل ع�رش 

دقائق على نهاية املواجهة.
بقمي�ض  التاألق  نا�رش  بن  وا�صل 
ناديه امليالن وهو الذي قدم اأداء 
رائعا يف و�صط امليدان جنح على 

اإثره يف التفوق على جنوم "ال�صيدة 
يف  املن�صب  نف�ض  يف  العجوز" 
�صورة بيانيت�ض ورابيو، اأين احتفظ 
يف  �صوى  ي�صيعها  ومل  بالكرة 
منا�صبتني وفق اإح�صائيات الالعب 
اأر�صنال الجنليزي،  ال�صابق لنادي 

حيث نال تنقيط بعالمة 7.7 وفق 
واأحرز  اليطالية،  الإعالم  و�صائل 
نهاية  قبل  �صفراء  بطاقة  على 
الذي  اللقاء  من  الأول  ال�صوط 
وا�صل  بعدما  اطواره  جميع  لعب 
عليه  العتماد  بيويل  املدرب 
وي�صعى  الأ�صا�صية.  الت�صكيلة  يف 
رفقاء بن نا�رش يف التناف�ض بقوة 
املوؤهلة  التاأ�صرية  �صمان  على 
يف  املقبل  املو�صم  للم�صاركة 
اأقرب  يبقى  اأين  اوروبية  مناف�صة 
من امل�صاركة يف الدوري الأوروبي 
النتائج  بتحقيق  وا�صلوا  حال  يف 
الكبري  ال�رشاع  ظل  يف  اليجابية 
اخلام�ض  املركزين  ي�صهده  الذي 
لعب  اإىل  املوؤهلني  وال�صاد�ض 

"اليوروبا ليغ".

ريا�ضة

عي�شة ق.

�صد  الطعن  برفع  يتقدم  �صوف  اأنه 
املحكمة  اأ�صدرته  الذي  احلكم 
واأ�صاف  وزو،  لتيزي  البتدائية 
ال�صفحة  نقلتها  ت�رشيحات  يف 
الر�صمية للفريق على موقع التوا�صل 

�صوف  اأنه  "فاي�صبوك"  الجتماعي 
يتقجم بالطعن على م�صتوى حمكمة 
حماكمة  اإعادة  اأجل  من  وزو  تيزي 
ثانية،  جل�صة  يف  مالل  الرئي�ض 
برجمت  املحكمة  اأن  وا�صتطرد 
الأخري  رفعها  التي  الدعوى  جل�صة 
ق�صية  بخ�صو�ض  حنا�صي  �صد 

لها  تعّر�ض  التي  الت�صهري  اتهامات 
ويواجه  املقبل،  جويلية   27 بتاريخ 
رفع  بعدما  جمددا  الق�صاء  مالل 
واملدرب  الالعب  من  كل  اي�صا 
مو�صوين  فوزي  للفريق  ال�صابق 
دعوى  اأزواو  النادي  يف  وامل�صاهم 
الت�رشيحات  ب�صبب  �صده  ق�صائية 

النارية التي طالبت �رشفهما.
اإدارة  �صتجد  منف�صل،  مو�صوع  يف 
مهمة  اأمام  نف�صها  "الكناري" 
ظل  يف  ركائزها  على  احلفاظ 
اأندية  اهتمام  �صمن  تواجدهم 
يتقدمها  الوطنية  البطولة  كبرية يف 
بقيادة  بلوزداد،  �صباب  املت�صدر 

مدربه الفرن�صي فرانك دوما الذي 
الفنية  العار�صة  �صابقا على  اأ�رشف 
عدد  خدمات  طلب  وابذي  لل�صبيبة 
الثالثي  �صورة  يف  الأ�صماء  من 

بوعلي  وتيزي  �صوياد  حمرون، 
جيدا  امكانياتهم  يعرف  الذين 
بعدما تدربوا حتت اإ�رشافه يف وقت 

�صابق.

قّررت اإدارة نادي �شبيبة القبائل ا�شتئناف احلكم الق�شائي ال�شادر �شد رئي�شها �شريف مالل والذي يق�شي بحب�شه 
�شهرين نافذة  وغرامة مالية قيمتها 10 ماليني �شنتيم، على خلفية الدعوى الق�شائية التي رفعها �شده الرئي�س 

ال�شابق للنادي القبائلي حمند �شريف حنا�شي، بعد اتهام مالل حلنا�شي التورط يف اأحداث العنف التي �شهدها لقاء 
ال�شبيبة و�شباب بلوزداد املو�شم اجلاري، حيث ك�شف حمامي ال�شبيبة العربي مفتاح

امل�شريون اأمام مهمة اإقناع الركائز بالبقاء

اإدارة الكناري تطعن يف حكم حب�س مالل

اجلزائري  الدويل  الالعب  �صقط 
على  التعادل  فخ  يف  حلي�ض  رفيق 
فريقه  ا�صتقبل  عندما  ميدانه 
اأم�ض  اأول  �صهرة  موريرت�صي 
اأين  ل�صبونة  �صبورتينغ  ال�صيف 
انتهت املواجهة اتي جرت حل�صاب 
الربتغايل  الدوري  من   30 اجلولة 
فريقه  ف�صل  حيث  اأهداف،  بدون 
املناف�ض  �صباك  اإىل  الو�صول  يف 
وحذر  بحيطة  لعبه  خا�صة يف ظل 
عقب طرد القائد ال�صابق للت�صكيلة 

الوطنية البطاقة احلمراء املبا�رشة 
بعد  املباراة  من   51 الدقيقة  عند 
املناف�ض  لعبي  احد  على  تدخله 
نحو  التوجه  من  منعه  اأجل  من 
يرتدد  مل  والت�صجيل،  ناديه  مرمى 
يف  املواجهة  حكم  اإثرها  على 
توجيه طرد مبا�رش خلريج مدر�صة 
على  وترك  داي،  ح�صني  ن�رش 
اإثرها زمالئه منقو�صني عدديا، اإل 
جنحوا يف تفادي تلقي اأهداف من 

الفريق الزائر.

الطبية  اللجنة  رئي�ض  اقرتح 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
تكون  اأن  دامرجي  الدين  جمال 
الريا�صي،  للن�صاط  تدريجية  العودة 
يف حال موافقة ال�صلطات العمومية 
املعلقة  املناف�صات  ا�صتئناف  على 
ب�صبب  مار�ض  �صهر  منت�صف  منذ 
اأو�صح  فريو�ض،  كورونا  جائحة 
"نحن على  الدكتور دامرجي قائال: 
اأ�صهر من توقيف  اأربعة  و�صك اإمتام 

اأكرث،  �صتطول  الأمور  و  املناف�صات 
يف  رغبة  الالعبون  اأظهر  اأن  فبعد 
الإبقاء على لياقتهم البدنية، ا�صطر 
العديد منهم اىل التوقف وهو ما نتج 
يوجد  اجلميع  الوزن،  يف  زيادة  عنه 
اجراءات  ب�صبب  الو�صعية  نف�ض  يف 
اإذا  ما  حال  يف  ال�صحي،  احلجر 
اأعطت ال�صلطات العمومية موافقتها 
على ا�صتئناف املناف�صات ينبغي اأن 
و  تدريجية،  ب�صورة  العودة  تتم هذه 

اإطالقا كرة  كاأن الالعب مل ميار�ض 
تفادي  من  ميكن  مبداأ  وهو  القدم، 
الفدرايل  املكتب  وكان  الإ�صابات"، 
للفاف املجتمع الأ�صبوع املا�صي قد 
ت�صبث مبوقفه املتمثل يف ا�صتئناف 
يف   2020-2019 الكروي  املو�صم 
الأخ�رش  ال�صوء  على  احل�صول  حال 
من ال�صلطات العمومية. و يف انتظار 
احلجر  لإجراءات  الكامل  الرفع 
بالتجمعات،  ال�صماح  و  ال�صحي 

الطريق  خارطة  على  الإبقاء  تقرر 
املا�صي  اأفريل   30 يوم  املعتمدة 
من  تبقى  ما  مبوا�صلة  القا�صية  و 
و  الأوىل  للرابطتني  الكروي  املو�صم 
الثانية على مدى 8 اأ�صابيع، ت�صبقها 
تدوم  للتح�صريات  مرحلة خم�ص�صة 
اأ�صابيع، وي�صيف رئي�ض  من 5 اإىل 6 
اللجنة الطبية: "اأنا متفائل و مت�صائم 
يف اآن واحد ب�صبب احلالت امل�صجلة 
يف  فال�صتئناف  الأخرية،  الأيام  يف 

ينبغي  لكن  م�صتبعد.  الظرف  هذا 
الأيام،  من  يوم  يف  العودة  تتم  ان 
ال�صحة  على  احلفاظ  يبقى  الأهم 
راأي  متلك  الأندية  اأما  العمومية".  
ال�صتئناف  باأن  ترى  حيث  اآخر، 
توقف  بعد  للمناف�صات  املحتمل 
على  �صلبي  تاأثري  له  �صيكون  مطول 
الدكتور  الالعب، ح�صب ما يو�صحه 
الطاقم  بن عرما�ض ع�صو يف  عمار 
الذي  وهران،  ملولودية  الطبي 

الناحية الطبية،  "من  يقول متاأ�صفا: 
الريا�صي  للن�صاط  العودة  ي�صتحيل 
الالعب  فدعوة  طويل،  توقف  بعد 
للتدريبات من جديد يعر�صه خلطر 
ويف  الإ�صابات"،  ناحية  من  حقيقي 
بن  الدكتور  اقرتح  ال�صتئناف،  حال 
بفندق  الالعبني  جتميع  عرما�ض 
ملنازلهم  العودة  من  منعهم  مع 
اآخرين قد  باأنا�ض  تفاديا لالحتكاك 

يعر�صهم لالإ�صابة بالعدوى".

الأندية متلك راأيا خمالفا

دمارجي: ا�ضتئناف الن�ضاط يجب اأن يكون تدريجيا

هادي وقع التفاقية الثالثية للح�شول على اإجازة فريق حمرتف

�ضريبور تبا�ضر اإجراءات اإعادة ترميم ملعب عمر حمادي

حلي�س يطرد ويتعادل داخل القواعد

الرو�شونريي يقلب الطاولة على رفقاء كري�شتيانو يف ظرف 5 دقائق

بن نا�ضر يوا�ضل العرو�س القوية ويقود امليالن لالإطاحة باليويف

يوا�شل بخطى ثابتة التناف�س على تاأ�شرية 
ال�شعود للربميرليغ

بن رحمة يرفع غّلته 
التهديفية اإىل 15 هدفا

�صعيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
بن رحمة ناديه برينتفورد اإىل ت�صجيل 
الأوىل  الدرجة  دوري  يف  جديد  فوز 
الجنليزية بعد النت�صار الذي �صجله 
ال�صيف  ح�صاب  على  القواعد  داخل 
من   42 اجلولة  حل�صاب  ت�صارلتون 
بنتيجتها  انتهى  والتي  املناف�صة، 
رفقاء  كان  حيث  لواحد،  بهدفني 
النتيجة  متاأخرين يف  اخل�رش  مهاجم 
هدف  بت�صجيل  الزوار  فاجاأهم  بعد 
من  الثامنة  الدقيقة  عند  ال�صبق 
تعديل  لكن بن رحمة جنح يف  اللقاء، 
الذي  الهدف  خالل  من  النتيجة 
نهاية  على  �صاعة  ربع  قبل  �صجله 
وهو  جزاء،  ركلة  طريق  عن  املقابلة 
التهديفية  ح�صيلته  برفع  له  �صمح  ما 
هدفا،   15 جمموع  اإىل  املو�صم  هذا 

ح�صم  من  برينتفورد  لعبو  ومتكن 
خالل  من  ل�صاحلهم  الثالث  النقاط 
قبل  جاء  الذي  الفوز  هدف  توقيع 
املباراة.  نهاية  على  دقائق  خم�ض 
تيمو�صنت  عني  مدينة  ابن  ويوا�صل 
قدما نحو حتقيق ال�صعود اإىل الدوري 
فريقه  وقيادة  املمتاز  الجنليزي 
بعدما  الأ�صواء،  اإىل دوري  برينتفورد 
التوايل  على  ال�صاد�ض  فوزهم  �صجلوا 
�صمح لهم بالحتفاظ باملركز الثالث، 
نقاط  بثالث  �صوى  يبتعدون  ل  حيث 
ونقطتني  يونايتد  ليدز  املت�صدر  عن 
بروميت�صن  وو�صت  الو�صيف  عن 
الأول  املركزين  �صاحبي  اأن  باعتبار 
تلعب  بينما  مبا�رشة  ي�صعدان  والثاين 
دورة  املوالية  الأربعة  املراكز  اأندية 

ال�صعود.

ق.ر.

عي�شة ق.

 عي�شة ق.ع.ق.
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ق�سر طوب قابي اأكرب ق�سر يف مدينة اإ�سطنبول

حكاية الأمانات املقد�سة و ق�سة م�سحف عثمان
يعّد ق�سر طوب قابي اأكرب ق�سر يف مدينة اإ�سطنبول برتكيا وحتديداً يف منطقة ال�سلطان اأحمد و يتميز الق�سر باإطاللته املميزة على 

م�سيق البو�سفور، كان يف املا�سي ق�سرا لل�سالطني العثمانيني بناه ال�سلطان حممد الفاحت ومنذ حكمه وحتى توىل ال�سلطان عبد املجيد ظل 
ال�سالطني يقيمون فيه ويديرون منه مملكتهم املرتامية فاأ�سبح الق�سر �ساهدا على  عظمة وتاريخ ال�سالطني العثمانيني.. ويف عام 1853نقل 

ال�سلطان عبد املجيد مقر احلكم اإىل ق�سر )دوملابهجة( وهو اأول ق�سر ي�سيد على النمط الأوروبي املعماري احلديث. 

الدكتور حممد فتحي 
عبد العال

افتتح الق�رص كمتحٍف لأّول مرٍة  يف 
وبعد  املجيد.  عبد  ال�سلطان  عهد 
وخلع  العثمانية   اخلالفة  انهيار 
اإعالن  و  احلميد  عبد  ال�سلطان 
اجلمهورية الرتكية برئا�سة م�سطفى 
اإىل  الق�رص  حتول  اأتاتورك   كمال 
الثقافة  وزارة  عليه  ت�رصف  متحف 

وال�سياحة الرتكية. 
اأ�سل الت�سمية :

كان طوب قابي  من اأبواب ا�سطنبول 
مطال على بحر  مرمرة وعليه ن�سب 
العثمانيون مدفعا فاتخذ الباب ا�سم 
،يتكون  باب املدفع  اأي  قابي  طوبى 
طوب قابي من جمموعة من املباين 
امل�ستقلة :اأجنحة و�سالت ا�ستقبال 
اأثناء  وموؤخرا  وحمامات  وم�ساجد 
ترميم الق�رص مت العثور  على حمام 
للمياه  بقنوات  مزود  به  تاريخي 
حو�ض  اإىل  اإ�سافة  والبارد  ال�ساخنة 
 ، احلمام  يتو�سط  الرخام  من  كبري 

اأمر بت�سيده ال�سلطان حممد الفاحت.
الباب العاىل :

)باب  للق�رص هو  الرئي�سي  واملدخل 
كما  اأو   ) خومايون  باب  اأو  همايون 
)الباب  با�سم  العامل  يف  �سيته  ذاع 

العاىل(.

جناح الأمانات املقد�سة:

جناح  املتحف   اأجنحة   اأ�سهر  من 
اأن�ساأه  والذي  املقد�سة  الأمانات 
زادت  وقد  الفاحت  حممد  ال�سلطان 
ال�سلطان  فتوحات  مع  حمتوياته 
�سلطانه  ب�سط  حيث  الأول  �سليم 

من  العديد  على 
وحمل  الأقطار 
اآثارها  من  معه 
الكثري  ال�سيء 
نقل  مت  كما 
املحتويات  بع�ض 
املدينة  من  اإليه  
بالقطار  املنورة 
حرا�سة  ويف 
اإبان  م�سددة 
العربية  الثورة 
ا�ستعلت  التي 

ح�سني  ال�رصيف  بقيادة  احلجاز  يف 
احلكم  �سد  بريطانيا  مع  متحالفا 
اأكرث  اجلناح  هذا  ويعترب  العثماين  
للجدل  اإثارة  املتحف  قاعات 

مبحتوياته النفي�سة. 
حتتوي القاعة على بردة النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم والتي اأهداها لل�ساعر 
كعب بن زهري حينما األقى يف ح�رصته 
ق�سيدة الربدة وقد ا�ستقر بها احلال 
يف م�رص ثم حملها �سليم الأول معه 
العلم  اأي�سا  الأمانات  من م�رص ومن 
النبوي واملحفوظ داخل �سندوق من 

الذهب وكذلك ر�سالة النبي للمقوق�ض 
عظيم القبط حاكم م�رص. وجزء من 
ف�سية  حمفظة  داخل  النبي  �سن 
انك�رصت  التي  ال�سن  وهي  مزخرفة 
بها  زجاجية  وعلبة  اأحد.  موقعة  يف 
اإطار  وحولها  النبي  حلية  من  �سعرة 
خامت  اأي�سا  الذهب،وهناك  من 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم البي�ساوي 
العقيق  حجر  من  وامل�سنوع  ال�سكل 
اهلل(  ر�سول  )حممد  عليه  ومنقو�ض 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  و�سيفان 
و�سيوف  الرا�سدين  اخللفاء  و�سيوف 
وجعفر  العوام  بن  للزبري  تن�سب 
بن  وعمار  الوليد  بن  وخالد  الطيار 
ال�سالم  عليه  يو�سف  يا�رص  وعمامة 

وطنجرة اإبراهيم وع�سا مو�سى.
امل�سحف  املقتنيات  اأ�سهر  ومن 
عثمان  مب�سحف  امل�سمى  ال�رصيف 
وايل  اهداه  وقد 
م�رص حممد علي 
لل�سلطان  با�سا 
حممود  العثماين 
الثاين عام 1811م 
�سيدنا  ان  ويقال 
ا�ست�سهد  عثمان 
فيه  يقراأ  وهو 
حا�رصته  حينما 
الأم�سار  جموع 
ل�سيا�ساته  رف�سا 
�سيت  ذاع  ولقد 
ال�سورة  باعتباره  امل�سحف  هذا 
الوىل للم�سحف فهل هذا �سحيح؟!

حقيقة م�سحف عثمان:

بح�سب درا�سة الباحث ال�سهري) طيار 
الثالث  الرئي�ض  وهو  فولج(  التي 
ع�رص لرئا�سة ال�سوؤون الدينية الرتكية  
فم�سحف طوب قابي لي�ض م�سحف 
عثمان وذلك  لوجود خطوط ق�سرية 
النقاط  على  للدللة  خفيفا  مائلة 
مو�سوعة  ونقاط  الأ�سود   باحلرب 
باحلرب  الت�سكيل  حركات  من  بدل 

الأ�سود  اأبي  طريقة  على  الأحمر 
�سكل  على  اإ�سارات  ووجود  الدوؤيل 
فوا�سل دائرية واملالحظ اأن النا�سخ 
ترك فراغات كافية لو�سع الإ�سارات 
على  ت�ساف  مل  اأنها  اأي  والأ�سكال 

يف  امل�سحف 
لحقة  مرحلة 
اأن  ومعروف 
عثمان  م�سحف 
وزع  الذي  الأول 
الأم�سار  على 
من  خاليا  كان 
النقاط والت�سكيل 

والفوا�سل. 
الآخر  ال�سبب   
م�سحف  اأن 
لي�ض  قابي  طوب 
عثمان  م�سحف 
حرف  اأن  هو 
)على(  اجلر 
يف  بالياء  كتب 
وكتب  موا�سع 

اأخرى  موا�سع  يف  بالألف  )عال( 
عثمان   م�سحف  يف  اأن  واملعروف 
حرف اجلر )على( كتب بالياء يف كل 
وردت  والتي  )حتى(  كذلك  املوا�سع 
يف م�سحف طوب قابي  يف موا�سع 
)حتا(  اأخرى  موا�سع  ويف  بالياء 
بالألف اأما يف م�ساحف عثمان فقد 

وردت جميعها  بالياء. 
اأمانات ينق�سها العلم :

»راأيت  قال:  مالك،  بن  اأن�ض  عن 
ر�سول اهلل  واحلالق يحلقه وقد طاف 
به اأ�سحابه ما يريدون اأن تقع �سعرة 
اإل يف يد رجل« ومن اأيدي ال�سحابة 

تناقلت بني اأيدي النا�ض. 
موؤلف  با�سا  تيمور  اأحمد  يقول 
كتاب )الآثار النبوية(: )فما �سح من 
بعد  النا�ض  تداولها  التي  ال�سعرات 
ُق�سم  مما  اإليهم  و�سل  فاإمنا  بذلك 
بني الأ�سحاب - ر�سي اهلل عنهم -، 

غري اأن ال�سعوبة يف معرفة �سحيحها 
من زائفها(.

ويالحظ كرثة ادعاء وجود  �سعرات 
عليه  اهلل  �سلى   - النبي  اإىل  من�سوبة 
و�سلم - يف كثري من م�ساجد ومتاحف 

م�رص  يف  فمنها  الإ�سالمية  البلدان 
النق�سبندية  وتكية  احل�سني  مب�سجد 
العمري   باجلامع  بلبنان   ومنها 

�سوريا  ويف  املن�سوري  واجلامع 
وبدم�سق  حلب  يف  الأموي  باجلامع 
يف  وال�سي�سان  الهند  يف  بوبال  ويف 
جامع اأحمد قادروف املركزي. ولقد 

ال�سدفة  قادتني 
اإحداها  اإىل 
مل�سجد  با
البدوي يف طنطا 
يف  حمفوظة 
زجاجي  �سندوق 
ف�سويل  اآثار  مما 
الوقت   ذلك  منذ 
للتفكري  ودفعني 
يف كيفية  حتكيم 
للوقوف  العلم 
�سحة  على 
الآثار  هذه  ن�سبة 
و�رصورة  للنبي 
حتليالت  اإجراء 

احلم�ض النووي الدنا لكل هذا العدد 
اإذا  عليها  واحلكم  ال�سعريات  من 
ل؟  اأم  واحد  ل�سخ�ض  تنتمي  كانت 
واحلم�ض النووي الدنا هو عبارة عن 
ب�سمة وراثية يف كل خلية من خاليا 
ولكل  ال�سعر  ومنها  الإن�سان  ج�سم 
اإن�سان ب�سمة وراثية من الدنا تختلف 
الآخرين  عن 
الت�سابه  واحتمال 
ب�سمتني  بني 
بني  وراثيتني 
واآخر  �سخ�ض 
يف  واحد  هو 
مما  الرتيليون 
الت�سابه  يجعل 

م�ستحيال 
)اآليك  بح�سب 
عامل  جيفريز( 
بجامعة  الوراثة 
 . بلندن   لي�سرت 
اإجراء  ميكن  كما 
النظائر  حتليل 
والذي يعتمد على 
عنا�رص مثل الكربون والنيرتوجني  يف 
كرياتني ال�سعر مما ي�سهم يف معرفة 
العديد من املعلومات حول اجلن�ض 

ونوعية  اجلغرايف  املوقع  و  وال�سن 
الغذاء واأ�سلوب احلياة بدقة ل�ساحب 

اأو اأ�سحاب هذه ال�سعريات.
اأن  ميكن  وغريها  الأ�ساليب  هذه 
كانت  اإن  حتدد 
ال�سعريات  هذه 
املتناثرة يف اأماكن 
ب�سمة  حتمل  �ستى 
ل�سخ�ض  وراثية 
كانت  فاإن  واحد 
بنعم  الإجابة 
فن�ستطيع ان نحدد 
الوراثية  الب�سمة 
امل�سطفى  للنبي 
عليه  اهلل  �سلى 
نوؤ�س�ض  واأن  و�سلم 
الأن�ساب  لعلم 
رمبا  و  اجليني 
يف  الأحوج  كنا 
املبحث  هذا  ملثل  العربي  عاملنا 
و  العربي  تراثنا  يف  لأهميته  نظرا 
ي�سهدها  التي  وللفو�سي  الإ�سالمي 
العربي  عاملنا  يف  الأن�ساب  علم 
لعائلة  ن�سبهم  الكثريون  يدعي  حيث 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم عرب 
م�سكوك  اأو  مزورة  عائلية  �سجرات 
مما  مر�سلة  اأقوال  اأو  �سحتها   يف 
يجعل من الهتمام بالعلم اجليني يف 

هذه امل�ساألة اأمرا حمتما...
نافورة ال�سلطان اأحمد :

مما مييز ق�رص طوب قابي هو وجود 
بوابة  خارج  تقع  التي  النافورة  هذه 
للوهلة  الأنظار   تخطف  و   الق�رص 
الأويل  و قد بنيت عام 1728 يف عهد 
اكت�سبت  و  الثالث  اأحمد  ال�سلطان 
كان  حيث   ” توليب  ع�رص   ” ا�سم 
هذا العهد بداية اإقامة  الحتفالت 

بزهور التوليب .
اليوني�سكو  منظمة  �سنفت  وقد   
الق�رص �سمن قائمة املعامل املنتمية 
للمناطق التاريخية يف اإ�سطنبول ويف 
للرتاث  موقعا  اأ�سبح  1985م  عام 
مناذج  اأف�سل  من  واعترب   العاملي 

التنوع الثقايف يف الدولة العثمانية.

 " �سنفت منظمة 
اليوني�سكو الق�سر �سمن 

قائمة املعامل املنتمية 
للمناطق التاريخية يف 

اإ�سطنبول ويف عام 1985م 
اأ�سبح موقعا للرتاث 

العاملي واعترب  من اأف�سل 
مناذج التنوع الثقايف يف 

الدولة العثمانية "

الق�سر  " افتتح 
كمتحٍف لأّول مرٍة  

يف عهد ال�سلطان عبد 
املجيد. وبعد انهيار 

اخلالفة العثمانية  وخلع 
ال�سلطان عبد احلميد 

و اإعالن اجلمهورية 
الرتكية برئا�سة م�سطفى 

كمال اأتاتورك  حتول 
الق�سر اإىل متحف ت�سرف 

عليه وزارة الثقافة 
وال�سياحة الرتكية " 
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�شخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
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املناخ ال�سيا�سي اجلديد 

جلي�ش  الع�شكرية  املقاومة  عقيدة  اإن 
ال�شاعات  منذ  ت�شكلت  الوطني  التحرير 
الأوىل للغزو ال�شتعماري، وقد تبنى ال�شعب 
ال�شعبية امل�شلحة  اجلزائري خيار املقاومة 
الوحيد  ال�شرتاتيجي  الأ�شلوب  باعتباره 
املتاح يف تلك الفرتة – بدايات الحتالل – 
للتعبري عن رد فعله العنيف وموقفه الراف�ش 
تاريخية  ظروفا  اأن  غري  لالحتالل.  متاما 
القرن  مطلع  بداية  مع  ا�شطرتها  معينة 
العمل  فكرة  نحو  طريقها  لتخط  الع�رشين 
ثم  الفرن�شية  الدارة  مع  والتعامل  ال�شيا�شي 
املديرية العامة لل�شوؤون الأهلية )بعد النظام 

الع�شكري، مرحلة النظام املدين 1871(.
ومل تعرف تلك املقاومات ال�شعبية امل�شلحة 
انقطاعا يف رف�شها للوجود ال�شتعماري منذ 
لزدياد  وذلك   .1921 �شنة  اإىل   1830 �شنة 
لال�شتيطان  اجلزائر  اإىل  الأوربيني  هجرة 
اخل�شبة  الفالحية  الأرا�شي  على  وال�شتالء 

اجلزائريني  واإبعاد 
اإىل  الأ�شليني  ال�شكان 
املناطق ال�شحراوية.  

وجدت  ثم   
املالئم  ال�شياق 
جديد  من  لتنبج�ش 
�شورة  يف  ح.ع.2،  بعد 
اخلا�شة،  املنظمة 
روؤية  متثل  كانت  التي 
وا�شحة  ا�شرتاتيجية 
تفجري  اإىل  ترمي 
ولدت  بعدما  الثورة، 
من رحم حزب ال�شعب 
كان  الذي  اجلزائري 
اإىل  ن�شاأته  منذ  ي�شعى 
ال�شتقالل كما  حتقيق 
جوان  من�شور  يف  جاء 

 ...« افريقيا  �شمال  جنم  عن  ال�شادر   1927
اإخواننا يف اجلزائر واملغرب وتون�ش... اإىل 

ال�شيا�شية  نا�شلوا كي حت�شلوا على حريتكم 
وعلى حت�شني اأو�شاعكم...«. وهو ما يعك�ش 
للتح�شري  اإفريقيا  �شمال  جنم  ت�شور  فعال 
الفعلي الثوري واأن قاعدة ع�شكرية تنظم يف 

الأفق.
تاأكيد  جاء  ال�شدد  هذا  يف  و   

اأثق  ل  اأنا   « عبا�ش  لفرحات  احلاج  م�شايل 
�شيئا،  تعطيك  لن  فرن�شا  فرن�شا،  يف  بتاتا 
ما  اإل  تعطي  ولن  للقوة،  اإل  تنقاد  ل  هي 
تنتزعه منها »، ويف هذا اإ�شارة �رشيحة اإىل 
بداية تاأ�شي�ش فكرة املقاومة امل�شلحة �شد 
الوجود ال�شتعماري بدل املقاومة ال�شيا�شية 
وو�شع  التنظيم  على  العمل  وجب  ثمت  ومن 
ال�شعبية  املقاومات  ل�شتطالة  ا�شرتاتيجية 
فقد  وامل�شمون،  الفكرة  حيث  من  ال�شابقة 
منعطفا   1947 اخلا�شة  املنظمة  مثلت 
واخلطة  التنظيمي  الإطار  حا�شما من حيث 
من  عانت  ما  مبقدار  وذلك  ال�شرتاتيجية، 
ال�شتعماري  الثقل  بحكم  عميقة  حتولت 
به  اغتنت  وما  الفرن�شية  ال�شيا�شة  ومتاطل 
الن�شال  جتربة  بف�شل  جديدة  خربات  من 

ال�شيا�شي.
اإن تاأ�شي�ش منطلق ع�شكري للثورة اجلزائرية 
1954 مل يكن بالأمــر الهيـــن ملا يحمله هذا 
املحيط  ومناواأة  تامة،  �رشية  من  الن�شاط 
عليه  ينوء  ال�شتعمار  كان  الذي  اخلارجي 
فرن�شا  ت�شعف  خمططات  اأي  لإف�شال 

باجلزائر.
اإيجاز التطورات ال�شيا�شية الفرن�شية  وميكن 

يف اجلزائر )1945-1954( من خــــــالل: 

قانون اجلزائر الأ�سا�سي 
1947م 

اجلمهورية  قيام  بعد 
-1947( الرابعة   الفرن�شية 
الدارة  اأدركت   ،)1954
القيام  �رشورة  الفرن�شية 
يف  الإ�شالحات  ببع�ش 
ما  بعد  خا�شة  اجلزائر، 
قدمت الت�شكيالت ال�شيا�شية 
الدميقراطي،  )الحتاد 
واحلزب  ال�شيوعي  احلزب 
م�شاريعها  ال�شرتاكي( 
اخلروج  ق�شد  اخلا�شة 
خا�ش  نهائي  بد�شتور 
اإدراك  وبعد  باجلزائر، 
هذه  حمتوى  اأن  الفرن�شية  ال�شلطات 
امل�شاريع ي�شكل خطرا كبريا على م�شتقبلها 
ال�شيا�شي وم�شاحلها القومية، اإذ دعت اأغلب 
هذه امل�شاريع اإىل الإدماج الكامل وامل�شاواة 
الفرن�شيني، عكفت  و  اجلزائريني  بني  التامة 
فرن�شا على اإ�شدار قانون خا�ش باجلزائر يف 

20 �شبتمرب 1947 .
الفرن�شية  اأوجدت احلكومة  لقد   

» قانون اجلزائــر« وجعلت املجل�ش الوطني 
ي�شـادق عليه يوم 20 �شبتمرب1947، ومن حيث 
امل�شمون فاإن هذا القانون مل ياأتي بجديد، 
ملحتويات  وملخ�شا  جامعا  كان  ما  بقدر 
ال�شتعمارية  والأوامر  والقوانني  املرا�شيم 
الأوىل  ال�شنوات  منذ  البالد  عرفتها  التي 
واأمر 1934  الغزو مثل قانون �شنة 1833  من 
ومر�شوم 1898 وقانون 1900 والأمر ال�شادر 
باإن�شاء  والقا�شي   1945 دي�شمرب   15 بتاريخ 
اإ�شالحات  كمحاولة  للجزائر،  مايل  جمل�ش 
على  ال�شيطرة  لتحكم  فرن�شا  تقدمها 

اجلزائريني.
يف  الفرن�شية  املناورات  ول�شتمرارية 
البلدية  املجال�ش  انتخابات  جاءت  اجلزائر 
من  �شهر  من  اأقل  يف   1947 17اأكتوبر  يف 
للجزائر  الأ�شا�شي  القانون  م�رشوع  ام�شاء 
جاءت  التي   1948 جانفي   15 انتخابات  ثم 
وتاأخرت  اجلزائري  املجل�ش  انتخاب  ق�شد 

هذه النتخابات اإىل 4 اأفريل 
1948 وهذا لتعيني »تاجيالن« 
حاكم عام جديد يف اجلزائر 

يف 11 جانفي 1948. 
فقد  اأمر  من  يكن  ومهما 
قامت ال�شلطات ال�شتعمارية 
تلك  يف  الفا�شح  بالتزوير 
النتخابات و هو ما جاء على 
بوعزيز،  يحي  الدكتور  ل�شان 
للنائب  ر�شالة  يذكر  حيث 
فونلوب  جاك   « الفرن�شي 
 J-Fanlupt(  « ا�شربابري 
وزير  اإىل   )Esprobere
اأفريل   14 يوم  الداخلية 
الناخبون  يكن  مل   ..«  1949

الإدارة  كانت  بل  نائبهم،  انتخبوا  اللذين  هم 
�شك  ل  اأمر  هذا  لي�ش  و  عينتهم،  التي  هي 
اأمر اعرتف به اجلميع،  اإنه  فيه فح�شب، بل 
فلي�ش يف اجلزائر كلها موظف واحد �شاألته 
فلم يقل اأن الإدارة هي التي تدخلت يف تعيني 

النواب..«.
و قد ذكر فرحات عبا�ش النتائج يف املجل�ش 

اجلزائري على النحو التايل: 

ر�شحتهم  الذين  للم�شتقلني  مقعدا   41   •
الإدارة الدميقراطية .

احلريات  انت�شار  حلركة  مقاعد   9   •
الدميقراطية   

للبيان  الدميقراطي  لالحتاد  مقاعد   8   •
اجلزائري .

•  مقعدان للم�شتقلني ال�شرتاكيني . 

التنظيمات الثورية 

من  العديد  ظهرت  ال�شياق،  نف�ش  يف  و 
الن�شال  نقل  اإىل  �شعت  التي  املنظمات 
ولعل  امل�شلح،  الكفاح  مرحلة  اإىل  الوطني 
ل�شمال  الثوري  العمل  » جلنة   : اأولها ظهورا 
بع�ش  اأ�ش�شها  التي   CARNA  « افريقيا 
راجف،  بلقا�شم   ( ال�شعب  حزب  قياديي 
يا�شني عبد الرحمان، حممد طالب، وعمارة 
اإثر  عمر...(  حمزة  عبدون،  حممود  ر�شيد، 
ات�شالت جرت مع الأملان يف اأواخر 1938. 
من  م�شاعدات  على  احل�شول  هدفها  وكان 
قيام  عند  الثورة  تفجري  ق�شد  املحور  دول 
يف  تلوح  كانت  التي  الثانية  العاملية  احلرب 
لهذه  احلاج  م�شايل  معار�شة  لكن  الأفق.  
ف�شل  قرار  خالل  من  يتبني  كما  اجلماعة، 
جدية  وعدم  احلزب،  من  عنا�رشها  جميع 
الأملان يف التعاون معها، جعل هذا التنظيم 
ي�شتنفذ اأغرا�شه ويدخل يف بيات �شتوي حتى 
حيث   ،1942 نوفمرب 
بعث الإنزال الأجنلو- 
احليوية  اأمريكي 
فكونت  بقاياه،  يف 
و  جديدة،  منظمة 
الق�شبة  حي  كان 
مبدينة اجلزائر مركز 
قامت  و  نفوذها، 
كجمع  اأعمال  بعدة 
والدعاية  ال�شالح، 
للتجنيد،  امل�شادة 
ال�شعب  بيان  وتوزيع 
واإ�شدار  اجلزائري، 
»العمل  جريدة 

اجلزائري«.
بلكور،  حي  يف   )1942( الفرتة  نف�ش  يف  و 
يف  املنا�شل  ال�شباب  من  جمموعة  قامت 
اأحمد  بلوزداد،  حممد   ( ال�شعب  حزب 
تازير  حممد  يو�شفي،  اأحمد  حم�شا�ش، 
ا�شم  حمل  �شباين  تنظيم  بتاأ�شي�ش  با�شا...( 
اإىل  وا�شطلع   ،CJB  « بلكور  �شباب  جلنة   «
جانب الن�شاطات ال�شيا�شية كتوزيع املنا�شري، 
والدعوة  الجباري  التجنيد  ومقاومة 
الع�شكرية،  �شبه  بالن�شاطات  لال�شتقالل... 
من  الأ�شلحة  �رشقة  يف  خ�شو�شا  متثلت 
املع�شكرات الأمريكية والإنكليزية املوجودة 

يف �شهل متيجة .
ويف عام 1944، بعد اإدماج هاتني املنظمتني 
يف منظمة واحدة، قامت اإدارة حزب ال�شعب 
بلوزداد،  حممد   ( منا�شال   20 بانتقاء 
يو�شف  بناي،  وايل  احلميد،  عبد  م�شطفى 

حدانو،  اأحمد  دحمون،  م�شطفى  حداد، 
القادر  عبد  هني،  حممد  بودة،  القادر  عبد 
منهم  وكونت   ) زعاف...  رابح  تاقليت، 
اجتماعات  حماية  تتوىل  م�شلحة  جمموعة 
وغالة  اخلونة  وتاأديب  واإطاراته  احلزب 
اإىل  قيادتها  واأ�شندت  ال�شتعمارية  ال�رشطة 

حممد بلوزداد .
مل يكن التح�شري للكفاح الوطني يجري داخل 
يتم يف  كان  بل  فح�شب  الوطنية  التنظيمات 
والأمثلة  اأي�شا،  ال�شتعماري  اجلي�ش  قلب 
الرقيب  حماولة  منها  كثرية،  ذلك  على 
مبدر�شة  وطنية  �شبكة  كون  الذي  اأوعمران 
اأكرث من  الأ�شلحة ب�رش�شال، �شمت  خمتلف 
اجلزائريني  من  �شف  و�شابط  جنديا   40
�رشيفي  را�شم،  علي  قدور،  )مع�شكري 
دزيري،...(  �شعدون،  مقدم،  بن  حممد، 
الأ�شلحة  خمازن  على  لال�شتالء  وخططت 
والذخرية ثم اللتحاق باجلبل، اإل اأن و�شاية 
اأدى   1945 ماي  حوادث  اإثر  اأع�شائها  اأحد 
اإىل ك�شفها و تفكيكها. ومل تكن هذه ال�شبكة 
اأخرى  ب�شبكات  مدعومة  كانت  بل  وحدها 
وق�شنطينة،  والبليدة  اجلزائر  ثكنات  يف 
تعطينا معلومات  لكن امل�شادر املتوفرة ل 
عن  املقطوعة  النتف  بع�ش  با�شتثناء  عنها 
�شبكة  كانت  اإن  ندري  ل  فمثال  �شياقها... 
التي  ق�شنطينة  يف  بوذراع  �شالح  املنا�شل 
تولت  والتي  املراجع،  بع�ش  يف  ذكرها  ورد 
باملدينة  الق�شبة  ثكنة  من  الأ�شلحة  تهريب 

اإحدى تلك ال�شبكات اأم ل ؟ 
درا�شة  من  اإليه  الإ�شارة  �شبق  ما  كل 
العاملية  والتجارب  ال�شعبية  للمقاومات 
من  املنظمة  اأع�شاء  اإليه  تعر�ش  وما 
الع�شكري  العمل  اإطالع معمق حول كيفيات 
على  والتعرف  ودوليا  واإقليميا  حمليا 
البولي�شية  واجلو�ش�شة  الع�شابات  حرب 
اهتمام  على  قاطع  دليل  وال�شتعالمات، 
اأهداف  حتقيق  بكيفية  املنظمة  اأع�شاء 
على  اآخر  دليل  وكذلك  الع�شكرية  العمليات 
جلبهة  وتطوراتها  الع�شكرية  العقيدة  عمق 
والوحيد  ال�رشعي  املمثل  الوطني  التحرير 
املو�شوع  درا�شة  اإن  بل  اجلزائري.  لل�شعب 
ب�شكل اأكرث عمق يدفعنا لكثري من الت�شاوؤلت 
خمتلفة  حمطات  يف  تو�شح  اأن  وجب  التي 
ن�رشها.  على  نعمل  التي  ال�شل�شة  هذه  من 
وخا�شة ما تعلق باملنابع الفكرية والتاريخية 
عقيدة  خلق  يف  الفعال  الدور  لها  كان  التي 
به  تدفع  الوطني  التحرير  جلي�ش  ع�شكرية 
حتى ال�شتقالل رغم ما وجدته من معار�شة 

داخلية �رش�شة.... يتبع.

درا�سات تاريخية

املنطلقات الع�شكرية للثورة اجلزائرية 1962-1954
املعا�سرة،  اجلزائر  تاريخ  يف  الطالق  على  حدث  اأهم  ميثل   1954 نوفمرب  من  الفاحت  ليلة  امل�سلح  العمل  انطالق  اإن 
اإىل اجلذور القريبة ملا جرى يف تلك الليلة. �ساهمت جبهة التحرير  ولالإحاطة باحليثيات املوؤ�س�سة للحدث والو�سول 
الوطني يف و�سع قواعد تعتمدها كمنطلقات ع�سكرية للثورة اجلزائرية 1962-1954 داخليا وخارجيا. فمن املقاومات 
ال�سعبية امل�سلحة التي مل تعرف انقطاعا حتى �سنة 1921 اإىل بداية ظهور بوادر العمل الوطني، ثم اأحداث الثامن ماي 
1945 التي ر�سخت قناعة التحول من فكرة الن�سال ال�سيا�سي اإىل حتمية الكفاح امل�سلح، فعمل نخبة من القادة اإىل تاأ�سي�س 
املنظمة اخلا�سة 1947 حت�سريا للثورة امل�سلحة، ثم بداية عمل وا�سرتاتيجية جديدة بعد موؤمتر ال�سومام ونقل احلرب 

من جمالها املحلي اإىل جمالها الإقليمي وبعدها املغاربي، و�سول اإىل املحافل الدولية ثم ال�ستقالل �سنة 1962.

التح�سري  يكن  "مل 
للكفاح الوطني يجري 

داخل التنظيمات الوطنية 
فح�سب بل كان يتم يف 

قلب اجلي�س ال�ستعماري 
اأي�سا، والأمثلة على ذلك 

كثرية، منها حماولة 
الرقيب اأوعمران الذي 

كون �سبكة وطنية 
مبدر�سة خمتلف الأ�سلحة 
ب�سر�سال، �سمت اأكرث من 
�سف  و�سابط  جنديا   40

من اجلزائريني"

'' اإن تاأ�سي�س 
منطلق ع�سكري للثورة 

اجلزائرية 1954 مل يكن 
بالأمــر الهيـــن ملا يحمله 

هذا الن�ساط من �سرية 
تامة، ومناواأة املحيط 

اخلارجي الذي كان 
ال�ستعمار ينوء عليه 
لإف�سال اأي خمططات 

ت�سعف فرن�سا باجلزائر''

اجلزء 01
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قال ملك لوزيره : ما خري ما يرزقه العبد 
؟ قال : عقل يعي�ش به . قال : اإن عدمه . 
فقال : اأدب يتحلى به، قال : فاإن عدمه . 
قال : مال ي�سرته . قال : فاإن عدمه . قال 
: ف�ساعقة حترقه تريح منه العباد و البالد 
 ، اأنواعها  و  اأ�سنافها  ب�ستى  الأزمات   .
حمك ال�سعوب ، و خمرب عقلها ، و امتحان 
مقتلة  وعرة  اأر�ش  باعتبارها   ، عبقريتها 
الكالم  و  مواطنه  معدودة  فيها  اخلطو   ،
التعقل  تتطلب    ، لفظه  حم�سوب  حولها 
و الفطنة و ت�ستوجب التاآزر و تقدمي اأهل 
الأمر  فيها  ي�سا�ش  و   ، التدبر  و  احلكمة 

بح�سب الظرف و طبيعة الأزمة . 
ونحن نعي�ش هذا الوباء الذي ا�ستد بنا ، 
ويف غمرة ال�رصاع مع هذا القاتل املجهري 
الفّتاك ، الذي مل يرحم قويا و ل �سعيفا 
، ل متقدما ول متاأخرا ، ف�رصاهته للفتك 
مل ت�ستثني اأمة من الأمم و الإح�سائيات و 
الأرقام عرب العامل معلنة للجميع ، يخرج 
علينا بع�ش اأ�سباه املثقفني يحر�سون على 
التجمهر احتجاجا على الو�سع ال�سحي ، 
وكاأن باقي جهات الوطن �سلمت من الوباء 
، متغافلني على اأن هذا التجمهر قد يفاقم 
الو�سع ، و قد يكون �رصارة اأخرى ملناطق 

اأخرى فتلتهب العدوى اأكرث . 
هوؤلء املتهورون مبجرد اأن �سئلوا ق�سائيا 
من  اأمثالهم  وجدوا  القاتل   تهورهم  عن 
املتحركة  الدمى  من  حلظة  اآخر  مثقفي 
مي�سون  فراحوا  وغريهم  ال�سا�سات  يف 
 ، التهور  �رصاح  باإطالق  تطالب  عري�سة 
التاأثري  جرمية  طائلة  حتت  بذلك  وهم 
الن�رص وهي  العدالة عن طريق  �سري  على 

من اأخطر جرائم القانون العام .
اأخالق  ول  ثقافة  ول  اأدب  ل  و  عقل  ل 
ول  مدنية ف�ساعقة حترقكم تريح منكم 

البالد و العباد . 

قلم جاف

�صاعقة حترقكم
الوليد فرج

اأدت له زيارة وداع
الرئي�س تبون ي�صتقبل 
�صفرية مملكة ال�صويد 

ا�ستقبل رئي�ش اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
اأم�ش الأربعاء مبقر رئا�سة اجلمهورية، �سفرية 
�سوارد  كلري  ماري  باجلزائر،  ال�سويد  مملكة 
كابرا، التي اأدت له زيارة وداع مبنا�سبة انتهاء 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  اجلزائر،  يف  مهمتها 

لرئا�سة اجلمهورية.
اجلمهورية،  رئي�ش  "ا�ستقبل  البيان:  يف  وجاء 
عبد املجيد تبون، �سباح اأم�ش، �سعادة ال�سيدة 
العادة  ال�سفرية فوق  ماري كلري �سوارد كابرا، 
انتهاء  مبنا�سبة  ال�سويد  ململكة  واملفو�سة 

مهمتها يف اجلزائر".

اأمن تلم�سان  

 1197  خمالفة ملخالفي 
احلجر

ك�سفت م�سالح اأمن ولية تلم�سان اأنه ويف اإطار 
اإنت�سار  من  با�رصتها  للحد  التي  الإجراءات 
فريو�ش كورونا، و من خالل التطبيق ال�سارم 
مبخالفات  املتعلقة  القانونية  لالإجراءات 
الوباء،  انت�سار  من  للحد  الوقاية  اإجراءات 
�سجلت م�سالح اأمن ولية تلم�سان منذ دخول 
متعلقة  خمالفة   310 التنفيذ:  حيز  القرار 
�سجلت  كما  الأمنية،  امل�سافة  احرتام  بعدم 
اأ�سا�سيات  اإحرتام  بعدم  متعلقة  خمالفة   153
خمالفة   576 ت�سجيل  اإىل  بالإ�سافة  الوقاية، 
عدم ارتداء القناع الواقي، اأي�سا اأح�ست 158 
الواجهة  لفتة  و�سع  بعدم  متعلقة  خمالفة 
للحماية من فريو�ش كورونا ومن�سفات املدخل 
ليبلغ  التجارية،  املحالت  اأ�سحاب  حق  يف 
خمالفة،   1197 امل�سجلة  املخالفات  اإجمايل 
اإجراءات  املخالفني  حق  يف  اإجناز  مت  حيث 

قانونية متمثلة يف غرامات مالية.
حممد بن ترار

بعني متو�سنت ، 
م�ستغامن   ووهران

توقيف 03 زوارق  حمملة 
ب41 حراقا  

باجلهة  ال�سواحل  خفر  عنا�رص  متكنت 
زوارق على   03 حجز  من  ليلة  اأم�ش  الغربية 
 03 الغربية  يف  للجهة  41  مر�سحا  متنها 
عني  �سواحل  من  عمليات  متفرقة  بكل 
، م�ستغامن  ووهران  العمليات متت  متو�سنت 
ال�سواحل  خفر  مل�سالح  عائمة  دورية  اثر 
بالإقليم الغربي  اأين جنحت يف توقيف قارب 
 05 بعد  �سابا  على   15 متنه  على  تقليدي 
امللك  عبد  �سواحل  �ساطئ  غربا  من  اأميال 
رم�سان مب�ستغامن ، يف حني مت توقيف زورق 
اآخر  على متنه 11 �سابا غرب  وهران  بعدما 
انطلق من  اإحدى �سواطئ الكورني�ش الوهراين 
، وبعني متو�سنت مت اإيقاف 15 �سابا على منت 
ال�سفة  اإىل  زورق  باإقليم بوزجار  يف طريقهم 
الأخرى ، كما مت حجز�سفائح الوقود ومعدات 
الهجرة ومبالغ مالية ، حيث ل يزال التحقيق 
هذه  اإىل  منظمي  للو�سول  املوقوفني  مع 
يف  بقوة  الظهور  اإىل  عادت  التي  الرحالت 

الآونة الأخرية .

التقني خمتار وزاع يف ذمة اهلل

اإذاعة م�صتغامن تفقد اأحد اإطاراتها التقنية  

م.مرواين

يف  فرتة  منذ  تخ�س�ش  كونه 
العديد  على  التقني  الإ�رصاف 
تهتم  التي  الإذاعية  الربامج  من 
الإ�سالمية  وال�رصيعة  بالرتاث 
وكان دوره بارزا يف �سهر رم�سان 
يف الإعداد الفني والتقني لربامج 
عن  وعرف  الرم�سانية  ال�سبكة 
باإذاعة  التحق  الذي  الراحل 
اأزيد  منذ  اجلهوية  م�ستغامن 

توا�سعه  �سنة  ع�رص  خم�سة  من 
ون�ساطه يف العمل الإذاعي وحبه 
برامج  نحو  وميوله  للم�سايخ 
انها  دائما  اكد  دينية  تثقيفية 
الأثر  ذات  الإذاعية  املحتويات 
الرباجمية  الباقات  يف  البالغ 
الراحل فقد  وب�سهادة من عرفوا 
ترك فقدانه املفاجئ اأملا وحزنا 
اإذاعة  عمال  من  زمالئه  لدى 
العديد  ومن  اجلهوية  م�ستغامن 
فيه  عرفوا  الذين  الأ�سدقاء  من 

العمل  واحرتافية  امل�سار  نبل 
اأبرقت  وقد  الإذاعي  التقني 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
طاقات  احد  بفقدانها  تعازيها 
كما  مل�ستغامن  اجلهوية  الإذاعة 
لولية  ال�سحفيني  جمعية  قدمت 
لأهل  اخلال�سة  تعازيها  م�ستغامن 

الفقيد والأ�رصة الإعالمية وعمال 
واإطارات الإذاعة اجلهوية داعيني 
يتغمده  اأن  تعاىل  املوىل  من 
الأهل  يلهم  وان  رحمته  بوا�سع 
يف  والثبات  ال�سرب  الراحل  رفقاء 

امل�ساب اجللل

انتقل اإىل رحمة اهلل التقني باإذاعة م�ستغام 
اجلهوية "خمتار وزاع " الذي يعترب ب�سهادة رفقاء 
وزمالئه بالإذاعة ويف الو�سط الإعالمي من خرية 
اإطارات وكفاءات الإذاعة اجلهوية مل�ستغامن ويف 

العقد الرابع من العمر ترك الراحل اأثرا طبيا 
يف اأو�ساط من عرفوه وجمعهم معه م�سار العمل 

الإعالمي بالإذاعة

جامعة  اجلزائر 3 - دايل اإبراهيم -

اإطارات ي�صتكون للو�صاية
مب�ساركة وحدات احلماية املدنية والن�سطاء باجللفة 

حمالت حت�صي�س للحد من كورونا 
فجر الع�رصات من اإطارات جامعة  
يف   - اإبراهيم  دايل   -  3 اجلزائر 
لوزارة  العام  اإىل الأمني  مرا�سلة 
العلمي   والبحث  العايل  التعليم 
تخ�ش  الثقيل   العيار  من  ف�سيحة 
اجلامعة   مديرية  مقر  تخريب 
اجلديد  اجلامعة  رئي�ش  من  قبل 
التي  النخيل  من  جمموعة  ونزع 
مت  التي  وهي   ، حميطها  تزين 
�سنة  ومبا�رصة   15 منذ  غر�سها 
اإعادة بنائها  وتزينها بالرخام من 

الداخل.
يحدث هذا يف الوقت الذي  تدعو 
وتخفي�ش  التق�سف  التي  اجلامعة 
باملائة   50 اإىل  التجهيز   ميزانية 

اإ�سناد   هو  هذا   من  والأكرث   ،
من  مقرب  اإىل  مقاول  الأ�سغال 
اإطارات �سامية يف الوزارة ، والذي 
مديرية  مقر   تخريب  يف  با�رص 
اجلامعة الذي كان يف حالة جيدة  
اإعادته  ي�سعب  راقي   وببناء 
املخطط  خالل  من  حالته   اإىل 
املقام ، الأمر الذي جعل اإطارات 
اجلزائر  اإبراهيم-  دايل  جامعة  
3ـ-  ينا�سدون الأمني العام للوزارة 
نور الدين غوايل بالتدخل العاجل 
مقر  من  اأنقاده  ميكن  ما  لنقاد 
املايل  والغالف  اجلامعة  مدير 

املخ�س�ش لها .
م .ب

التي  التعقيم  عمليات  تتوا�سل 
باملوازاة  اجللفة  اأحياء  كل  مت�ش 
تف�سي  خطر  من  التح�سي�ش  مع 
فريو�ش كورونا كوفيد 19 املتجدد 
الوحدات  عنا�رص  يقوم  حيث   ،
بولية  املدنية  للحماية  الثانوية 
تعقيم  بحمالت  يوميا  اجللفة 
عرب  التوعية  و  وا�سعة  وتطهري 
مب�ساركة  الولية  بلديات  خمتلف 
م�سالح  من   الأمنية  ال�سلطات 
الأمن  م�سالح  و  الوطني  الدرك 
الوطني، يذكر اأنه �سجلت عمليات 
تعقيم لالأماكن العمومية و العيادات 
متعددة اخلدمات و مقرات البلدية 
اأحياء  وخمتلف  الربيد  مراكز  و 

و�سوارع الأحياء تفاديا لنت�سار هذا 
الوباء التي و�سل عدد امل�سابني به 
بولية اجللفة 1657 م�سابا ح�سب 
للولية  ال�سحة  مدير  به  �رصح  ما 
اأم�ش يف ندوة �سحفية على هام�ش 
وقف  التي  املقت�سبة  الوزير  زيارة 
تبقى  و  هذا   ، القطاع  على  فيها 
التوعوية  و  التح�سي�سية  احلمالت 
الأجنع  ال�سبيل  باعتبارها  م�ستمرة 
للم�ساهمة يف �سناعة وعي جمعي 
الوباء  تف�سي  من  احلد  �ساأنه  من 
ما  وهو  انت�ساره  من  والتقليل 
على  وال�سلطات  املواطن  ين�سده 

حد �سواء  .
اجللفة : حممد �سبع

اأعلن املركز الثقايف الرتكي "يون�ش اإمره" يف 
الفرن�سي  اللبناين  الأديب  ا�ست�سافة  بريوت، 
املقبل،  اجلمعة  افرتا�سيا،  معلوف،  اأمني 
وقال  عاملي  ثقايف  برنامج  فعاليات  �سمن 
اإبراهيم  بريوت،  يف  اإمره"  "يون�ش  مدير 
حوارا  �سيجرى  املركز  اإن  اأوزدميري  فرقان 
مع الأديب اللبناين املقيم يف فرن�سا اجلمعة 
املقبل عرب تقنية "فيديو كونفران�ش"واأو�سح 
اأمني  العاملي  مع  الفرتا�سي  احلوار  اأن 

يف  الأدبي  التفكري  على  �سريكز  معلوف 
با�سم  عاملي  ثقايف  برنامج  �سمن  املهجر، 

"اإعادة التفكري واإعادة التعبري".
اأديب  بريوت(  مواليد  عاما/   71( ومعلوف 
و�سحفي وروائي لبناين يقيم حالًيا يف فرن�سا، 
وله العديد من املوؤلفات يف الرواية والتاريخ 
بع�سها  ترجم  وال�سيا�سة،  ال�سعري  وامل�رصح 
اإىل نحو 40 لغة وا�ست�ساف الربنامج الثقايف، 
املجالت،  خمتلف  يف  بارزة  �سخ�سيات 

الرتكية  الرئا�سة  با�سم  الناطق  اأبرزهم 
التان  اإجنني  الرتكي  والفنان  قالن،  اإبراهيم 

دوزياتان.
تركية،  حكومية  منظمة  اإمرة  يون�ش  ومعهد 
تهدف اإىل ن�رص اللغة الرتكية والثقافة والفنون 
 50 اإىل  ت�سل  متعددة  فروع  وللمعهد  الرتكية 
فرعاً يف 40 دولة، وتُعرف هذه الفروع يف دول 

العامل با�سم "املركز الثقايف الرتكي".
بريوت/ و�سيم �سيف الدين/ الأنا�سول

بريوت

معلوف اأمني  الروائي  اإمره" ي�صت�صيف  "يون�س 

ر�سميا

وا�صنطن تن�صحب من "ال�صحة العاملية" 
الأمريكي  الرئي�ش  اإدارة  اأر�سلت 
دونالد ترامب، اإخطارا اإىل الكونغر�ش 
ر�سميا  املتحدة  الوليات  بان�سحاب 

من منظمة ال�سحة العاملية.
واأو�سح ال�سيناتور الأمريكي عن ولية 
نيوجري�سي بوب مينينديز، يف تغريدة 
عرب تويرت، اأن الكونغر�ش تلقى اإخطارا 
الوليات  بان�سحاب  يفيد  ترامب  من 
ال�سحة  منظمة  من  ر�سميا  املتحدة 
العاملية"واأ�ساف اأن هذه اخلطوة من 
اإدارة ترامب �سترتك الإدارة الأمريكية 
اأخرى،  جهة  ووحيدة"ومن  "مري�سة 

�رصح م�سوؤول يف البيت الأبي�ش رف�ش 
الن�سحاب  اأن  ا�سمه،  عن  الك�سف 
الأمريكي من منظمة ال�سحة العاملية 
�سيكون �ساريا اعتبارا من يوم الإثنني، 
الر�سمي  الإخطار  اإر�سال  مت  واأنه 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اإىل 
ترامب  اأن  ي�سار  غوتريي�ش  اأنطونيو 
اأفريل   14 يف  العاملية"  "ال�سحة  اتهم 
املا�سي، بالف�سل يف مكافحة فريو�ش 
معلنا  ال�سني،  من  والتقرب  كورونا، 

تعليق الدعم املادي للمنظمة.
وا�سنطن / الأنا�سول

"علي  الثقافة  دار  اإدارة  �سطرت 
حلول  مع  تزامنا  بالبويرة  زعموم" 
ال�ستقالل  لعيدي   58 الذكرى 
اإفرتا�سيا  ثقافيا  برناجما  وال�سباب 
على  الر�سمية  �سفحتها  عرب  ثريا 
ت�رصيح  ح�سب  ت�سمن  الفاي�سبوك 
عديد   " �رصبي  "�سليحة  املديرة 
لل�سغار  والفنية  الثقافية  الن�ساطات 
ثقافة  "احلرية  �سعار  حتت  والكبار 
ال�سهداء  ل�سور  عرو�ش  منها   "
اإلقاءات  وتقدمي  واملجاهدين 

"نادي  رئي�سة  باإ�رصاف  �سعرية 
"زهرة  وال�ساعرة  الأديبة   " ال�سعراء 
متميزة  م�ساركة  و�سط   " فاديل 
جانب  اإىل  املحلية  الأ�سماء  لعديد 
عر�ش اأفالم ثورية منها فيلم "معركة 
التي  الأفالم  من  غريها  اجلزائر"و 
فيما  هذا   ، املتابعني  بها  ا�ستمتع 
خا�سة  م�سابقة  املنظمون  خ�س�ش 
بفئة الأطفال يف املو�سيقى وال�سعر 
التحريرية  ال�سورة  مو�سوع  حول 
ب�سعار "لكل ذكرى عربة " يتم اختيار 

الأ�سماء الفائزة عن طريق اإعجابات 
وتعليقات اجلمهور .

اأح�سن مرزوق

برنامج ثقايف اإفرتا�سي ثري

دار الثقافة بالبويرة حتتفي بعيد اال�صتقالل

بالوتيللي يقرتب من 
فريق عربي

وكيل  اأن  اإيطالية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
املهاجم الإيطايل ماريو بالوتيللي يتفاو�ش 
القدم،  لكرة  الإماراتي  ال�سارقة  نادي  مع 
الفرتة  يف  الالعب  مع  التعاقد  اأجل  من 

املقبلة.
الإيطايل  بري�ش 24"  "�سبورت  وقال موقع 
اأن وكيل بالوتيللي يتفاو�ش مع بطل الدوري 

الإماراتي للمحرتفني لكرة القدم.
واأ�ساف التقرير اأن الالعب الإيطايل تلقى 
فريق  من  املا�سية،  الأ�سابيع  يف  عر�سا 
نادي  اللعب يف  لكن  الرتكي،  غلطة �رصاي 
ال�سارقة يحفزه اإىل حد كبري ولديه الرغبة 
يف الظهور بالدوري الإماراتي، واأكد وكيل 
انتقال  لإنهاء  بجد  يعمل  اأنه  بالوتيللي 

الالعب اإىل ال�سارقة.

ب.م



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

