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موازاة مع اإجراءات ردعية للمخالفني

منع احلركة من واىل  29 والية  
.    قطع  �سبل النقل خالل نهاية الأ�سبوع 

ك�سفت التقرير النهائي جلل�سة العمل التي تراأ�سها رئي�س  اجلمهورية عبد املجيد تبون اىل اخلروج 
بالعديد من القرارات  املهمة من اجل حما�سرة وباء الكرونا الذي عاد اىل الظهور بالعديد  من الوليات  

بفعل نق�س الوعي  وغياب امل�سوؤولية لدى املواطن   المر الذي ا�ستوجب اخلروج بقرارات  �سارمة 
ل�سمان حما�سرة الوباء.

حممد بن ترار

 لقد كان �لقر�ر �لأهم  �لذي �أ�صدره 
جمل�س �حلكومة هو عزل 29 ولية و 
�أ�صبوع  و�ليها ملدة  منع �حلركة منها 
 ، فيها  �لوباء  حما�رصة   بغية   كامل 
�لبلديات  على  �حلجر  فر�س  مت  كما 
من  بكل  باملر�س  ت�رصر�   �لأكرث 
ورقلة،   ، ب�صكرة  �صطيف،  وليات 
كبوؤر  وت�صنيفها  تيبازة  و�لطارف 
رئا�صة  قر�ر   وخل�س  هذ�   ، للمر�س 
�جلمهورية مبنع �حلركة �ىل  كل من 
�أهر��س  �صوق   ، بومرد��س   : وليات 
 ، مع�صكر   ، �جللفة    ، ،تي�صم�صيلت 
غليز�ن  �لبويرة،   ، باتنة   ، �لبو�قي  �م 
 ، �صلف   ، �مل�صيلة   ، ، خن�صلة،ب�صكرة 
 ، �لبليدة   ، �ملدية  بلعبا�س،،  �صيدي 
برج بوعريريج ، تيبازة ، ورقلة ، ب�صار، 

�جلز�ئر ، ق�صنطينة ، وهر�ن ،�صطيف 
�لأغو�ط   ، �أدر�ر   ، بجاية   ، عنابة   ،
و�لو�دي ، كما تقرر منع �لنقل �إىل هذه 
�لنقل  تعليق  �إىل  بالإ�صافة  �لوليات 
�حل�رصي بهذه �لوليات خالل عطلة 
 ، �ملو�طنني  تنقل  كبح  �لأ�صبوع ملنع 
كافة  �إقامة  �إلغاء  مت  �آخر  جانب  من 
�لأ�صبوعية ومعها غلق  �لأ�صو�ق 
�لكبري  �لإقبال  ذ�ت  �ملحالت  بع�س 
للمو�طن  ل�صمان حما�رصة �لفريو�س 

و�حلد من �نتقاله .

الفريو�س يغزو الإدارات 
وامل�ست�سفيات 

�صهدت �لعديد من �لقطاعات �نت�صار� 
19 وذلك  كوفيد  لفريو�س  و��صعا 
�لع�رص�ت من  �إ�صابة  خالل  من 
بالفريو�س  �إليها  �لإطار�ت �ملنت�صبني 

�لطو�رئ  حالة  �إىل �إعالن  �أدى  ،ما 
هذ�   ، و�لهلع  �خلوف  من  وحالت   ،
�لقطاعات   �أكرث  �ل�صحة  ويعد قطاع 
�ملنت�صبني  تعامل  بفعل  �ملت�رصرة 
�لذي  �لفريو�س  مع  مبا�رصة  �إليه  
عرف تو�صعا كبري� يف �لآونة �لأخرية 
�لع�رص�ت  وفاة  ت�صجيل  مت  حيث   ،
و�إ�صابة  و�ملمر�صني  �لأطباء   من 
بالفريو�س  منهم  �آخر   1200 من  �أكرث 
�أن  �إل  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  ورغم   ،
ق�صى  للفريو�س   �ل�رصيع  �لنت�صار 

على �لإجر�ء�ت �لوقائية .
�لإ�صابات  تو�صعت  �آخر  جانب  من 
�إىل قطاع �لعد�لة بعد فتح �ملحاكم ، 
حيث ك�صفت �لتقارير �إ�صابة 3 ق�صاة 
و3  غليز�ن  ولية  مبحاكم  بالفريو�س 
�آخرين مبحكمة �صيق ، يف حني مت نقل 
�لتحقيق  وقا�صي  �جلمهورية   وكيل 

من  �صبط  كتاب  و2  حكم  وقا�صي 
�حلجر  �إىل  بوهر�ن  �ل�صانيا  حمكمة 
بعد تكد �إ�صابتهم بفريو�س �لكورونا ،  
كما مت ت�صجيل  �إ�صابة قا�صي حتقيق  
�لغرفة �لأوىل لدى �ملحكمة تلم�صان 
وكاتبته  بالفريو�س ، �لأمر �لذي جعل  
بوقف  يطالبون  �لق�صاة  من  �لعديد 
�صحة  على  حفاظا  �لق�صائي  �لعمل 
و�أ�رصة  و�ملتقا�صني  �لقطاع  عمال 
�لكتظاظ  ظل  يف  خا�صة   ، �لدفاع 
من   ، �ملحاكم  قاعات  ت�صهده  �لذي 
على  �لقائمون  يتخوف  �آخر   جانب 
�لإ�صابات  تو�صع  من  �لد�خلي  �ل�صاأن 
و�لوليات  �لبلديات  عمال  �إىل 
ي�صتوجب  ما  و�ملوؤ�ص�صات  و�لدو�ئر  

�لرفع من درجة �حليطة و�حلذر.

اإجراءات ردعية للمخالفني 

للبالد  �لعليا  �ل�صلطات  �أعطت 
�لأمن  مل�صالح  �لأخ�رص  �ل�صوء 
تنفيذ   �جل  من  �لوطني  و�لدرك 
�ملخالفني  ردعية يف حق  �إجر�ء�ت 
�لتنقل  وتعليمات  �ل�صحي  للحجر 
للفريو�س  �حلاملة   �لوليات  بني  ما 
�لتنقل  تفاديا    مبنع  و�ملعنية 
، ومن �جل  �لإ�صابات  لتو�صع د�ئرة 
�صخ دماء جديدة  يف م�صالح �لأمن 
�لعميد  تعني   مت  حيث   ، بالوليات 
رئي�صا  �رصير  حممد  لل�رصط  �لأول 
تعيني  مت  كما   ، �لبليدة  ولية  لأمن 
حممد �صاقور مدير� لأمن �جلز�ئر 
بولية  �ملن�صب   نف�س  �صغل  بعدما 

�لعمد  تعيني  مت  حني  يف   ، وهر�ن 
لل�رصطة طمني  حممد مدير  �لأول 
مت  كما   ، للجلفة   لولئي  لالمنا 
جديد�   مدير�  نويوة  تعيري بادي�س 
ببومرد��س  ونقل  لولئي  لالمنا 
�ل�صفة  بنف�س  خن�صلة  �أمن  رئي�س 
، من جانب  �لدفلى  �إىل  ولية عني 
يف  مرتقبة  حركات  ينتظر   �آخر  
م�صالح  �صلك  يف  �لقليلة  �ل�صاعات 
�لأمن وروؤ�صاء �لدو�ئر وقيادة �لدرك 
�جل   من  وذلك  بالوليات  �لوطني 
ملحا�رصة  �لرقابية  �مل�صالح  تقوية 
�لوباء عن طريق �لتقلي�س من حركة 

�ملو�طنني.

فرن�سا

اليمني املتطرف يوا�سل تكالبه على اجلزائر
.     الأفالن : عقدة تاريخية اجتاه اجلزائر امل�ستقلة

.     الأرندي : ت�سريحات غري م�سوؤولة
برملانيون  ونو�ب  �أحز�ب  فتح 
�لأخرية   �لت�رصيحات  على   �لنار 
�ملتطرف  �ليمني  لزعيمة  �مل�صتفزة 
باأن  لوبان، معتربين  يف فرن�صا مارين 
�لعن�رصية  �لنزعة  تو�صح  ت�رصيحاتها 
�لتيار،  هذ�  يف  �ملتاأ�صلة  �حلاقدة 
وي�صتغلها  �إل  منا�صبة  يجد  ل  �لذي 
لكل  و�لعد�ء  �لكر�هية  بت�رصيحات 
لزعيمة  و�صفت  و   جز�ئري  هو  ما 
مارين  فرن�صا  يف  �ملتطرف  �ليمني 
باري�س  تبون  �لرئي�س  مطالبة  لوبان 
بالعتذ�ر عن جر�ئمها خالل �حلقبة 
لكون  �ملعقول،  بغري  �ل�صتعمارية 
و�صفته  عما  م�صوؤولة  غري  فرن�صا 
عدة  يف  باجلز�ئر  �مل�صجل  �لتخلف 
 58 مرور  من  �لرغم  على  جمالت، 

�صنة على �ل�صتقالل.

اللوبي ال�ستعماري واأذياله

�ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  �صدد  
�لتوجه  باأن  �صنني،   �صليمان  �لوطني، 
�للوبي  ير�صي  لن  للجز�ئر  �جلديد 
يف  �مل�صتمر  و�أذياله،  �ل�صتعماري 
على  �لتطاول  يف  �ملخزية  مو�قفه 
تعي�س  �جلز�ئر  باأن  موؤكد�  �لأحر�ر، 
�جلديدة،  �جلمهورية  بناء  م�رصوع 
وما يقت�صيه ذلك من مقاومة للف�صاد 

و�ل�صتبد�د.
وثمن رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لوطني، 
�لتي  �جلديد  �لتوجه  �صنني  �صليمان 
�جلمهورية  لبناء  �جلز�ئر  تعي�صه 
�جلديدة، لفتا  باأن �لرئي�س تبون كله 
�لوطنية،  بالن�صغالت  للتكفل  �إر�دة 
�ل�صعب  خدمة  �إل  مو�زنات،  �أي  دون 

و �ل�صتقر�ر و �لتنمية

الأفالن ي�ستنكر

�لتهجم  �أن  �لأفالن   حزب  �إعترب  
�لوطني،  �لتجمع  مل�صوؤولة  �جلديد 
يوؤكد  فرن�صا،  يف  �ملتطرف  �ليميني 
جلزء  �لتاريخية  �لعقدة  �أخرى،  مرة 
من �لطبقة �ل�صيا�صية يف فرن�صا جتاه 
هذه  يف  خا�صة  �مل�صتقلة،  �جلز�ئر 
معامل  �إر�صاء  تعرف  �لتي  �ملرحلة 
�نتخابات 12  نظام حكم جديد، منذ 

دي�صمرب 2019.
�لوطني  �لتحرير  �أبرز  حزب جبهة  و 
فرن�صا  يف  �ملتطرف  �ليمني  قوى  �أن 
�لر�صمي  �لحتفاء  بعد  حتركت 
�ل�صهد�ء،  و�ل�صعبي يف �جلز�ئر بعودة 
فيها  مت  �لتي  �لدللة  ذ�ت  و�ملر��صم 
��صتقبال وتكرمي ودفن جثامني هوؤلء 

�لأبطال.
الأرندي : ت�سريحات غري 

امل�سوؤولة

من  �أ�صفه  عن  �لأرندي  حزب  عرب 
�ليمني  لزعيمة  �لأخرية  �لت�رصيحات 
لوبان،  مارين  فرن�صا  يف  �ملتطرف 
دعا  �مل�صوؤولة  بغري  �إياها  و��صفا 
�ل�صيا�صية،  �لقوى  كل  �لأرندي  حزب 
و�ملجتمع �ملدين، �إىل تاأكيد �رتباطه 
وف�صح  �لوطني،  بتاريخه  و�عتز�زه 
متار�صه  �لذي  �لكولونيايل  �ل�صلوك 
�إعالمية  ودو�ئر  �صيا�صية  لوبيات 
مرتبطة بها، هدفها ك�رص �أي حماولة 
�أ�صا�صها  �لبلدين،  بني  عالقات  لبناء 

�لحرت�م و�مل�صالح �مل�صرتكة.
وذكر �لأرندي يف بيانه �أن �لت�رصيحات 
�ملتباهية مبا�صي �ل�صتعمار �لأ�صود، 
و�لن�صح  �لأمر  �صيغة  حتمل  و�لتي 
للجز�ئريني، ل �تعلم �أن زمن �لو�صاية 
وىل �إىل غري رجعة، و�أن �ل�صعب �لذي 
حريته،  �صبيل  يف  باملاليني  �صحى 
للوبان  �لطبيعي  �ملكان  �أن  يعرف 
و�أن  �لتاريخ،  مزبلة  هو  و�أمثالها 
�ملا�صي  درو�س  من  يتعلم  لن  �لذي 
طريق  للنا�س  ير�صم  �أن  ي�صتطيع  ل 
�أن يغري جمرى  �مل�صتقبل، ول ميكنه 

�لتاريخ.

النزعة العن�سرية احلاقدة 

�لنار  و�لعد�لة  �حلرية  حزب  �أكد   و 
ت�رصيحات  باأن  لوبان  ماري  على 
فرن�صا  يف  �ملتطرف  �ليمني  لزعيمة 
مارين لوبان  تو�صح �لنزعة �لعن�رصية 

�حلاقدة �ملتاأ�صلة يف هذ� �لتيار.
يجد  :« ل  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�صاف 
بت�رصيحات  وي�صتغلها  �إل  منا�صبة 
�لكر�هية و�لعد�ء لكل ما هو جز�ئري، 

مف�صال يف هذه �لنقطة وهذ� مع كل 
طلب ترفعه �جلز�ئر دولة و�صعبا حول 
جر�ئمها  عن  فرن�صا  �عتذر�  �رصورة 
من  �أكرث  طيلة  للجز�ئر،  و�حتاللها 
��صرتجاع  �أن  �صنة،  وثالثني  قرن 
�ملقاومة  زعماء  جلماجم  �جلز�ئر 
متوقعا،  كان  وكما  �لبا�صلة  �جلز�ئرية 
مارين  �أمثال  على  بالتاأكيد  مير  مل 
حدث  مبا  يذكرها  �أن  دون  لوبان 
لبلدها،  �لب�صع  �ل�صتعماري  باملا�صي 
خا�صة �أن ��صتعادة �جلز�ئر جلزء من 
بالطريقة  �لطاهرين  �أبطالها  رفات 
بجر�ئم  �أي�صا  يذكرها  ح�صلت،  �لتي 
ماري  جون  �حلرب،  جمرم  و�لدها 

لوبان.«

خمادعة الراأي العام 

نا�رص  �لربملاين  �لنائب  �إعترب 
�خلرجات  هذه  مثل  باأن  حمد�دو�س 
تعرب  �صوتية  ظو�هر  �إل  �ملتطرفة  
�لكولونيالية،  �لدولة  هذه  حقيقة  عن 

م�صري� باأنه
بهوؤلء  �لعام  �لر�أي  ل ميكن خمادعة 
وحماولة تربئة �جلهات �لر�صمية لها، 
مبقد�ر  �إل  ذلك  ت�صديق  ميكن  ول 
من  و�لتعوي�س  و�لعتذ�ر  �لإعرت�ف 

�جلانب �لر�صمي �لفرن�صي.
و ��صار نا�رص حمد�دو�س يف ت�رصيح 
باأن ��صرتجاع 24 جمجمة  للو�صط«   «
ل  �لتي  �لآلف  �أ�صل  من   - جز�ئرية 
تاأتي بعد �صّن قانوٍن  تز�ل جمهولة - 
فرن�صي �صنة 2010م ي�صمح با�صرتجاع 
تلك �جلماجم، وقد مّت ��صرتجاع 200 
جمجمة من حو�يل 14 دولة يف �لعامل، 
بد�أت  ومفاو�صات  جهود  ثمرة  هو 
�لر�أي  دم  �صُ �أن  وبعد  2011م،  �صنة 
�حلقيقة  بتلك  و�لدويل  �لوطني  �لعام 
�صنة 2016م، حتّقق �لإجناز �لتاريخي 
با�صرتجاع  2020م  جويلية   02 يوم 
حق  هذ�  باأن  لفتا  �جلماجم،  هذه 
بعودة  للم�صاومة  قابل  غري  تاريخي 
تلطيخ  �جلز�ئر  تتحّمل  ولن  �حلركى، 
قرٍن  ن�صف  بعد  �ملعا�رص  تاريخها 
�رصور�ت   »: قائال  �ل�صتقالل،  من 
�ل�صعوب،  بال�رصورة  �لأنظمة ل تعني 

�جلز�ئري  �ل�صعب  �صرب  تختربو�  فال 
�لدهاليز  تلك  يف  يدور  مبا  �أكرث 
�ملظلمة«. وقال نا�رص حمد�دو�س :« 
ل ميكن لبحار �لدنيا �أن تطّهر فرن�صا 
 1830 منذ  �جلز�ئر  يف  جر�ئمها  من 
�لعبار�ت  لكل  ميكن  ول  1962م،  �إىل 
لالعتذ�ر  تكفي  �أن  �لدنيا  لغات  بكل 
�أن  لها  ميكن  ول  �جلر�ئم،  تلك  عن 
بعد  جيل  مات  ولو  بالتقادم  ت�صقط 
�لت�صوي�س عنها مبثل  جيل، ول ميكن 
لفرن�صيني  �لبهلو�نية  �خلرجات  هذه 
معتدلني،  �أو  متطرفني  كانو�  �صو�ء 
خري�ت  لول  متخلّف  بلد  فرن�صا 
ول  �لآن،  و�إىل  م�صتعمر�تها  وثرو�ت 
على  �ملحافظة  يائ�صة  حتاول  تز�ل 
موقعها بني �لدول بالبتز�ز و�لتدخل 
وبالتايل  �لدول،  لهذه  و�ل�صتنز�ف 
عن  �حلديث  لها  يحّق  من  �آخر  فهي 

�لتطّور �أو �لتخلف..
وعرب   - �لر�صمية  فرن�صا  تز�ل  ول 
�صبب  هي  �لد�خل   يف  �أدو�تها 
�ل�صتقالل  منذ  وتخلفنا  ماآ�صينا 
فهو حماولة  ذلك  ور�ء  �لآن..ما  و�إىل 
�جلز�ئري  �لنظامني  ل�صتفادة 
ح�صاب  على  بع�صهما  من  و�لفرن�صي 
لل�صعب  �لتاريخية  و�حلقوق  �حلقيقة 

�جلز�ئري..
�حلقد  يغذيها  �لتي  لوبان  مارين  بني 
ماكرون  �إميانويل  وبني  �لكولونيايل 

�لذي يحذوه �ملجد �ل�صيا�صي..«.
باأن   فرن�صا   حمد�دو�س   �صدد   و 
�لتاريخية  �مل�صوؤولية  تتحّمل  تبقى 
و�لأخالقية  و�لقانونية  و�ل�صيا�صية 
وتبقى  وحا�رصها،  ما�صيها  على 
ملجرد  �لدولية  للمحاكمة  معّر�صة 
معاهدة  وفق  �جلماجم  تلك  عر�س 
جرمية  لأنها  1998م،  �صنة  روما 
�لدويل،،لفتا  �لقانون  وفق  حرب 
باأن  متحف �لإن�صان �إهانة لالإن�صانية 
جر�ئم  على  ملمو�ًصا  مادًيّا  ودلياًل 
ي�صّم  و�لذي  بها،  تفتخر  �لتي  فرن�صا 
18 �ألف جمجمة من قادة �ملقاومات 
و�صاهًد�  م�صتعمر�تها  لدى  �ل�صعبية 

حًيّا على تاريخها �لأ�صود..
اإميان لوا�س

ا�ستثناء ناقلي اجلثامني  والأ�سغال العمومية والبناء  

48 �ساعة للمواطنني للرجوع 
اإىل والياتهم 

و�جلماعات  �لد�خلية   وز�رة  �أمرت 
بالوليات  �جلمهورية  ولة  �ملحلية 
منها  �لتنقل  منع  تقرر  �ل29  �لتي 
�ملقيمني  �ملو�طنني  و�ليها �أمام 
من  �صاعة   48 مهلة  �لوليات  بذ�ت 
تنتهي  ولياتهم   �إىل  �لدخول    �أجل 
طالبت  ،�أما  �جلمعة  ليلة  منت�صف  مع 
باإقليم   �ملوجودين  �ملو�طنني  باإمهال 
�لوليات ويقيمون خارجها  نف�س �ملدة 
�لإجر�ء�ت  مبا�رصة  قبل  ملغادرتها  

�لقانونية  �صد �ملخالفني .
حيث �صيتم ن�صب حو�جز �أمنية ملر�قبة 
�صمان  �أجل  من   بالطرقات  �حلركة 

من  �حلركة  �لتقيد بالقو�نني  ومنح 
د�خل هذه �لوليات  ل�صمان  حما�رصة  
تو�صعه   على م�صببات  �لوباء و�لق�صاء 
�إىل كافة �أنحاء �لوطن ، من جانب �آخر  
من هذه  ي�صتثنى  �لأو�مر �أنه  �أ�صارت  
�لعمومية  �لأ�صغال  �لإجر�ء�ت عمال 
�جلثامني  ونقل  و�لبناء و�لنظافة   ،
�ملدنية  �حلماية  �إىل   بالإ�صافة 
موؤ�ص�صة  ،عمال  �لإ�صعاف  و�صيار�ت 
�لكهرباء و�لغاز و�لأمن و�لدرك �لوطني 
و�صيار�ت  �جلز�ئرية   و�جلمارك  

�جلي�س �لوطني �ل�صعبي .
حممد .ب 

ال�سحفي الفرن�سي جان مي�سال يك�سف

املاري�سال بيجو عذب 
اجلزائريني  بالغاز 

يف  �ملخت�س  �لفرن�صي  ك�صف �ل�صحفي 
�ل�صيا�صة جان مي�صال �أباتي �أن �ملاري�صال 
توما�س روبري بيجو �مل�صوؤول عن مقتل 
�آلف �جلز�ئريني خالل فرتة �ل�صتعمار 
�لغاز  غرف  �خرت�ع  للجز�ئر  �لفرن�صي 
مافعله  غر�ر  على  �جلز�ئريني  لتعذيب 
هتلر  �صاربا  �أدولف  �لأملاين  �لدكتاتور 
�لإن�صانية عر�س  و�لكر�مة  �لقيم  بذلك 
ح�صة  خالل  له  مد�خلة  �حلائط.  يف 
مي�صال  جان  �أكد  فرن�صية  قناة  عرب 
�لتي غالبا ما  �ل�صخ�صية  �أن هذه  �أباتي 
يوجد ��صمها مكتوبا يف منعطف �إحدى 
بفرن�صا  ��صتهرت  �ل�صو�رع  �أو  �لأزقة 
باخرت�ع  غرف �لغاز  على غر�ر مافعله 
�إطار  يف  �لأملاين  هتلر  �لدكتاتور 
على  وبعد  �حتجاجه  �لإبادة  برنامج 
�ملاري�صال  با�صم  بباري�س  �صارع  ت�صمية 
�ل�صخ�صية  �أن هذه  �ل�صحفي  بيجو ذكر 
�جلز�ئر  يف  و�صعت  قد  كانت  نف�صها 
للجميع  ��صرت�تيجيات ع�صكرية �صادمة 
حيث كانت تقوم على حرق  �لكثري من 
�جلز�ئريني  �صكانها  تقتيل  مت  و  �لقرى 
، متاأ�صفا للجوء هذ� �ملاري�صال �إىل ما 
تتمثل يف  تقنية  و هي  باملحرقة  �صمي 

�ختناق  يف  للت�صبب  �لدخان  ��صتعمال 
بد�خل  �لختباء  �إىل  جلاأو�  �أ�صخا�س 
عند  �لنار  باإ�رص�م  ذلك  و  مغارة 
�أن  بيجو  قام  �عرتف  كما  مدخلها 
كانو�  �صو�ء  و�أطفال،  ن�صاء  باحتجاز 
مغار�ت  ل، بد�خل  �أم  �ملنا�صلني  من 
حتى  مد�خلها  يف  �لنار  باإ�صعال  �أمر  و 
هذ�  �ختناقا وح�صب  �جلميع  ميوت 
�أقل  �جلز�ئر  ��صتعمار  فان  �ل�صحفي 
ب�صكل  د�ميا  كان  �أنه  عنه  يقال  ما 
حتى  جعلت  درجة  �إىل  مريع  فظيع و 
يتخلى  حينها  �لفرن�صي  �لدفاع  وزير 
يف  مقالت  �أن  مربز�  لبيجو  دعمه  عن 
كانت  و�لأوروبية  �لفرن�صية  �ل�صحافة 
قد تناولت �حلدث �آنذ�ك و�جلميع كان 
لهذ�  يكون  تاأ�صف  �أن  كما  م�صدوما 
�لأر�س  ل�صيا�صة  جلاأ  �ملاري�صال  �لذي 
�ملحروقة خالل فرتة ��صتعمار �جلز�ئر 
�أن ت�صمى �صو�رع با�صمه  عدة متاثيل و 
�صيما يف باري�س م�صيفا �نه من �لطبيعي 
�أن يثري ذلك حفيظة �خللف �ملنحدرين 
�إىل  �رصورة  د�عيا  �لتاريخ  هذ�  من 

حتمل �مل�صوؤولية �أمام �لتاريخ
ع.ب



م�سيلة،  اجلامعة  مدير  ك�سف 
اإن�ساء  بداري، عن  الربوفي�سور كمال 
بجامعة  خا�سة  الأعمال  حا�سنة 
حممد بو�سياف، مع تخ�سي�ص جزء 
من هياكلها، كف�ساء للعمل اجلماعي 
لأهمية  نظرا  والباحثني،  للطلبة 
التنمية  يف  النا�سئة،  املوؤ�س�سات 
للبالد،  والجتماعية  القت�سادية 
العالقة  متانة  باملنا�سبة،  مو�سحا 

الرابطة بني اجلامعة واملبتكرين.
وذلك خالل موؤمترا دويل افرتا�سي، 
يف  النا�سئة  املوؤ�س�سات  دور  حول: 
حتقيق الإقالع القت�سادي اجلزائري 
جامعة  نظمته  والذي  املن�سود، 
من  املن�رصم،  اخلمي�ص  امل�سيلة، 
وبال�رصاكة  اأعمالها،  حا�سنة  خالل 
لل�سباب  اجلزائري  املنتدى  مع 
من  العديد  مب�ساركة  واملقاولتية، 
اجلزائريني  القت�ساديني  اخلرباء 
والدوليني، من ال�سعودية، الإمارات ، 
تنوعت  حيث  تركيا،  و  تون�ص  م�رص، 
الأكادميي  اجلانب  بني  املداخالت 

واجلانب  النا�سئة،  للموؤ�س�سات 
اخلرباء  لتنوع  وذلك  املهني، 
اأ�ساتذة  بني  املوؤمتر،  يف  امل�ساركني 
جامعيني ورجال اأعمال، وم�ست�سارين 

على م�ستوى الهيئات الر�سمية.

�لتو�سيات �ملنبثقة �سرتفع �إىل 
�ل�سلطات �ملحلية قريبا

العلوم  كلية  عميد  اأف�سح  حيث 
حمزة  امل�سيلة،  بجامعة  القانونية 
»الو�سط، اأنه  لـ  حديث  يف  خ�رصي، 
يف  م�ساركته  خالل  تطرق  قد 
القانونية  اجلوانب  اإىل  املوؤمتر، 
اجلزائري،  القانون  يف  والت�رصيعية 
التي من �ساأنها ف�سح املجال لل�سباب 
والطلبة، لن�ساء موؤ�س�ساتهم النا�سئة، 
ن�سو�ص  هناك  اأن  اإىل  م�سريا 
قانونية، �ست�سدر يف قادم الأيام، من 
لقطاع  عالية  ديناميكية  خلق  �ساأنها 
ذات  موؤكدا يف  النا�سئة،  املوؤ�س�سات 
اىل  خل�ص  قد  املوؤمتر،  اأن  ال�سياق، 
اإىل  �سرتفع  التو�سيات،  من  جملة 

ال�سلطات املحلية قريبا.
يف �سياق ذي �سلة، لفت املتحدث، اأن 
مدير حا�سنة اأعمال جامعة امل�سيلة، 
الفرتا�سي،  الدويل  املوؤمتر  ورئي�ص 
خالل  اأكد  قد  اأحمد،  مري  الدكتور 
تغيري  �رصورة  على  املنا�سبة، 
اجلامعيني،  الطلبة  لدى  الذهنيات 
�سغل  منا�سب  عن  يبحثون  طلبة  من 
يف القطاع احلكومي، اإىل طلبة رواد 
اأن  مربزا  للرثوة،  خالقني  اأعمال 
م�سارك،   50 امل�ساركني جتاوز  عدد 

مبا�رص،  ومتفاعل  متدخل  بني 
 ، click Meeting تطبيق عرب 
على  امل�ساهدات  عدد  اأن  كما 
قد  للجامعة،  الفاي�سبوك  �سفحات 
 20 املبا�رص  البث  خالل  جتاوزت 
على  دل  اإن  وهذا  م�ساهدة،  األف 
الطلبة  اهتمام  على  يدل  اإمنا  �سيء، 
موؤ�س�سات  اإن�ساء  بفكرة  املبتكرين، 
التكنولوجي،  للتطور  ، مواكبة  نا�سئة 

خالقة للرثوة، ومنا�سب العمل.
مرمي خمي�سة
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مرمي خمي�سة

لها،  بيان  يف  الو�ساية،  واأو�سحت 
يبلغ  الذي  الطلبة  جمموع  اأن 
�سيجدون خطة   ،1515300 عددهم 
العليا،  درا�ستهم  ل�ستئناف  خا�سة 
ظرف  يف  العام  هذا  واختتامها 
وباء  بوجود  يتميز  ا�ستثنائي، 
الطريقة  هذه  كورونا، مبينة اأن 
ال�سنة  نهاية  لت�سيري  العملياتية 
حور  تتمحور  احلالية،  اجلامعية 
نقاط متعددة، ترتكز على ال�ستمرار 
من  وتعزيزه،  بعد  عن  التعليم  يف 
اأجل اإكمال ال�سنة اجلامعية احلالية، 
املقبل،  اجلامعي  املو�سم  وبداية 
احل�سوري،  بالتعليم  الحتفاظ  مع 
بذلك،  الظروف  ت�سمح  عندما 
باملعايري  اأ�سا�سا  مرتبطة  لكونها 
وهذا  ال�سحية،  والتدابري  املقررة 
يف  ال�سمية  القوائم  باعتماد 
املجموعات  على  الطلبة  توزيع 
جيد،  ب�سكل  واإعدادها  والأفواج، 
الأعمال  حل�س�ص  بالن�سبة  م�سرية 
التطبيقية، وجوب مراعاة الأو�ساع 
البيداغوجية،  الهيئات  راأي  واأخذ 
مع  باملحاكاة،  التو�سية  طريق  عن 
تقدمي ح�سيلة موجزة لالأعمال عرب 
احل�سور  اأو  الإلكرتونية،  الو�سائط 

لالإجراءات  ال�سارم  الحرتام  مع 
الأعمال  تاأجيل  اأو  ال�سحية، 

التطبيقية.
بيانها،  يف  الوزارة  كما اأو�ست 
البيداغوجي،  الزمن  بتخفي�ص 
الأفواج،  يف  الطلبة  عدد  اأن  بحكم 
الزمنية  الفرتات  رفع  يتطلب 
تخ�سي�ص  ي�ستوجب  ما  املتاحة، 
النظرية،  للح�س�ص  واحدة  �ساعة 
الأعمال  حل�س�ص  بالن�سبة  ومثلها 
حل�س�ص  و�ساعتان  املوجهة، 
بالن�سبة  اأما  التطبيقية،  الأعمال 

و�سع  فاإنه مت  اجلامعية،  للخدمات 
حيث  الطلبة،  لإيواء  خا�سة  خطة 
مت تخ�سي�ص �رصير واحد يف غرفة 
م�ساحتها 4 مرت مربع ، �رصيران يف 
غرفة م�ساحتها 8مرت مربع ، ثالث 
12مرت  م�ساحتها  غرفة  يف  اأ�رصة 
الإطعام  �سيكون  باملقابل  مربع، 
علب  املنقولة، يف  الوجبة  نوع  من 
للتخل�ص  قابلة  واأدوات  واأواين 
وجبته  الطالب  يتناول  لكي  منها، 

يف غرفته.
نف�ص  اأ�سار  بالنقل،  يتعلق  وفيما 

نقل  احرتام  وجوب  اإىل  امل�سدر، 
25 طالب كحد اأق�سى يف احلافلة، 
متعددة  مناوبات  �سمان  مع 
ال�ساعة  حتى  يوميا،  للحافالت 
بو�سع  وهذا  م�ساء،  ال�ساد�سة 
حافلة   6000 اجلامعية  اخلدمات 
حتت ت�رصف الطلبة، م�سيفة ب�ساأن 
�رصورة  على  ال�سحية،  الإجراءات 
الطلبة  للحرارة  املنتظم  القيا�ص 
عند الدخول للجامعة، مع اإجبارية 
على  مقرتحة  الكمامة،  و�سع 
كميات  حت�سري  املعنية  اجلهات 
الآن،  من  ابتداء  منها،  معتربة 
الهيدروكحويل،  �سائل  و�سع   مع 
حيث  اجلامعات،  ت�رصف  حتت 
املديرية  قبل  من  توفريه  �سيتم 
والتطوير  العلمي  للبحث  العامة 
مطالبتها  جانب  اىل  التكنولوجي، 
بتخفي�ص من كثافة ح�سور الطلبة 
التباعد  احرتام  مع  البنايات،  يف 

اجل�سدي بني الأ�سخا�ص.
يف  العايل،  التعليم  وزارة  واأمرت 
اجلامعات  مدراء  بيانها،  اآخر 
املوؤ�س�سة  عن  الغرباء  دخول  مبنع 
التجمعات،  ومنع  اإليها،  اجلامعية 
مع تف�سيل التنقالت املرنة للطلبة، 
والذين يجب ح�سورهم فقط اأثناء 

ح�س�سهم البيداغوجية.

�أفرجت وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، �أم�س، عن �لطريقة �لعملياتية لت�سيري نهاية �ل�سنة �جلامعية 
�حلالية، و�لدخول �جلامعي �ملقبل، يف ظل ��ستمر�ر تف�سي فريو�س كورونا، م�سرية �إىل �أن هذه �لرتتيبات ميكن 

�أن تتغري بالنظر �إىل تطور �لو�سعية �ل�سحية يف �لبالد .

وز�رة �لتعليم �لعايل:

خطة ال�ستئناف الدرا�سة "قابلة للتعديل"
.     ح�سيلة موجزة لالأعمال عرب �لو�سائط �لإلكرتونية

�ملدية

زيارة فجائية لوزير االأ�سغال العمومية 

�سندوق دعم �ل�سادر�ت ما بني 2016 و 2019

 معاجلة اأزيد من 8.600 تعوي�ض 

فاروق  العمومية  الأ�سغال  وزير  قام 
فجائية  بزيارة  اأم�ص  اأول  �سيعلي 
وقف  حيث  املدية،  لولية  خاطفة 
تنفيذ  رفقة وايل املدية على مدى 
توجيهاته التي قدمها خالل زيارته 
الفارط  جوان   18 يوم  ال�سابقة 

م�رصوع  من  املتبقي  لل�سطر 
حو�ص  منطقة  يربط  اجل�رصالذي 
ال�سمايل  املدخل  و  امل�سعودي 
ملدينة املدية ، حيث اأكد مل�سوؤويل 
»�سابتا«  بالإجناز  املكلفة  ال�رصكة 
من  اجلهود  م�ساعفة  �رصورة  على 

الدخول  قبل  ال�سطر  ت�سليم  اأجل 
الجتماعي املقبل .

 وزير الأ�سغال العمومية عاين �سري 
الأ�سغال بدون ترتيبات م�سبقة لآخر 
 - �سفة  طريق  م�رصوع  من  �سطر 
الربواقية، حيث يكت�سي هذا الأخري 

الطابع احليوي والبعد ال�سرتاتيجي 
وهو  بجنوبها،  البالد  �سمال  لربط 
على  به  الأ�سغال  �سارفت  الذي 
النتهاء لول اأزمة كورونا التي حالت 

دون دخوله كليا حيز اخلدمة. 
ر. بوخدميي

اأفادت وزارة التجارة يف بيان لها اأن 
احل�سيلة الأولية ملعاجلة تعوي�سات 
اإطار  يف  القت�ساديني  املتعاملني 
فاقت  ال�سادرات  دعم  �سندوق 
و   2016 �سنة  منذ  تعوي�ص   8.600

اإىل غاية نهاية 2019.
و جاء يف البيان »عقد وزير التجارة 
مبقر  اخلمي�ص  اليوم  رزيق  كمال   ،
املنتدب  الوزير  رفقة  الوزارة 
اخلارجية  بالتجارة  املكلف 
اجتماعا  بكاي  عي�سى  الدكتور 
اخلا�ص  ال�سندوق  ملف  لدرا�سة 
�سبق  حيث  ال�سادرات،  بدعم 
اآليات  فر�ص  الوزيرين   لل�سيدين 
ملفات  خمتلف  ملعاجلة  جديدة 
تق�سي  القت�ساديني  املتعاملني 
على املمار�سات البريوقراطية التي 
على  امل�سدرون  منها  ي�ستكي  كان 

مر �سنوات ».
و اأو�سح ذات امل�سدر انه مت خالل 
الأولية  احل�سيلة  عر�ص  اللقاء 
متثلت«  التي  و  التعوي�سات  لهذه 
عمال  تعوي�ص   8.650 معاجلة  يف 
الوزيران  اأ�سداها  التي  بالتعليمات 
امل�سجل  التاأخر  مالحظة  بعد 
بعد  امللفات،  بهذه  التكفل  يف 
�سهر  نهاية  تاريخ  الوزير  حدد  اأن 
لإمتام  اأجل  كاآخر  املا�سي  جوان 
العملية بعنوان ال�سنوات املتاأخرة و 
اأخريا  هي 2016 و 2017 و 2018 و 

.»2019

�رصورة  على  الوزيران  اأعلن  كما 
بداأ عملية ا�ستالم و معاجلة ملفات 
�سنة 2020 ابتداء من يوم الحد 12 
جويلية اجلاري يذكر انه مت تاأ�سي�ص 
ال�سندوق اخلا�ص لرتقية ال�سادرات 
املالية  قانون  مبوجب   )FSPE(
ل�سنة 1996 ، حيث تخ�س�ص موارده 
لتقدمي الدعم املايل للم�سدرين يف 
ن�ساطات ترقية و ت�سويق منتوجاتهم 

يف الأ�سواق اخلارجية.
كما متنح اإعانات الدولة عن طريق 
ال�سندوق اخلا�ص لرتقية ال�سادرات 
لفائدة اأي �رصكة مقيمة تقوم باإنتاج 
لكل  و  خدمات  تقدم  اأو  ثروات 
يف  منتظمة  ب�سفة  م�سجل  تاجر 
ال�سجل التجاري و ين�سط يف جمال 
اإعانة  الت�سدير  و يتم حتديد مبلغ 
وزارة  باإ�رصاف  املتاحة  الدولة 
التجارة و ح�سب ن�سب حتدد م�سبقا 
هناك  و  املتوفرة  للموارد  وفقا 
خم�ص جمالت اإعانة مقررة  ت�سمل 
الأ�سواق  بدرا�سة  �سلة  لها  اأعباء 
اجلزئي  التكفل  و  اخلارجية 
املعار�ص  يف  امل�ساركة  مب�ساريف 
باخلارج كما ت�سمل جزء من تكاليف 
درا�سة الأ�سواق اخلارجية و تكاليف 
النقل الدويل لرفع و �سحن الب�سائع 
املوجهة  و  اجلزائرية  باملوانئ 
للت�سدير ا�سافة اىل متويل التكاليف  
ح�سب  املواد  بتكييف  املتعلقة 

مقت�سيات الأ�سواق اخلارجية. 

نية  ن�سا لإ ا م  لعلو ا كلية  حت�سنت  ا
لخ ج  حلا ا معة  جا عية  جتما ل ا و
ال لدولية  ا لندوة  ا  1 تنة  با �رص 
�سو مو ل  حو ىل  و لأ ا �سية  ا فرت
لوباء جمتمع   ا »�سو�سيولوجيا  ع 
�سعار  املخاطر املحققة » حملت 
»مب�ساركة م البدائل  و  »املواجهة 
داخل  متيزة لباحثني واأ�ساتذة من 
خارجه  على غرار  قط و  الوطن 
ر، تركيا، العراق، اليمن، لبنان، ال
مغرب، تون�ص القاهرة. الردن. 
ت ومن اجلزائر �ساركت جامعات 
يزي وزو، امل�سيلة، بومردا�ص، ب
ريكة، اجلزائر، وهران باتنة ..ح
يث �سلط املتدخلون على اختال
ف تخ�ساتهم القاء ال�سوء علي ا
لظاهرة وتداعياتها فتالقحت ف
يها افكار علماء الجتماع والنخب
ة من الدكاترة والباحثني من العال
الباحث ال�سو�سي م العربي. منهم  
ولوحي احمد مو�سى بدوي من م�ص
ر الذي قدم بحثا يف اجلل�سة_ال
�ساد�سة بعنوان الأ�رصة العربية يف 
مواجهة كائن متناهي ال�سغر مرك
زا علي دور ال�رصة يف التكفل التف
�سي والجتماعي يف ظل هذه الظر
الأ�رصة  وف ال�ستثنائية موؤكدا اأن  
جديد  ، ومن  تعيد بناء قيمها من 
جهته تطرق الدكتور  رزوقي_الج
بوري من العراق اإىل احلظر املنزل
ي واثره على التما�سك الأ�رصي ف

ي زمن  جائحة كورونا.
ئر ا جلز ا حثة  لبا ا �سلطت  فيما 
»م عبلة_عالوة   « لدكتورة  ا ية 
ل�سوء علي  ا  2 ن جامعة وهران
للم�ساب   الجتماعية  ندة  امل�سا
بفريو�ص كورونا )كوفيدC19( وعل
اقتها بالتقبل للعالج والتماثل لل�ص

فاء )درا�سة حالة(
واأكدت املتدخلة اأن امل�ساندة ال

م�سا من  مهم  م�سدر  عية  اجتما
در الطاقة والأمن الذاتي لالإفرا
د يف حالة ال�سعور بالإجهاد  اأو بال
خطر اإزاء ما يهدد �سحتهم وحي
اتهم، باعتبارها عامل مهم يف مو
اجهة الأحداث ال�ساغطة عامة، 
فما بالك بالأمرا�ص اخلطرية وال
م�ستع�سية والتي يعد فريو�ص كو
رونا على راأ�سها كاأحد اخطر الأ
وبئة التي عرفتها الب�رصية يف الو
قت الراهن  بهدف تعزيز ال�سال
بة النف�سية للم�ساب بالفريو�ص )
كوفيدV19( وما حتدثه من اأثار 
يجابية يف جتاوزه للعديد من م اإ
ال�سدة والأمل والإجهاد الن واقف  
ف�سي والتخفيف من القلق الناجت 
عن النتظار لنتائج التحليل الط
�سابة بالفريو كيد بالإ بي بني التاأ
�ص من عدمه، اأو بعد الو�سع يف ال

حجر ال�سحي واخل�سوع للعالج.
و �سددت الدكتورة عبلة اأن جميع 
الأ�سخا�ص يف حاجة للم�ساندة ال
اجتماعية والدعم من الآخرين ف
بـ )كلمة،  ي حالة املر�ص مثال  
مال، ر�سالة، زيارة ،اإعانة خدمة.
.. الخ ( فاإح�سا�ص الفرد بقيمته 
ياأتي من م�ساندة الآخرين له وخ
ا�سة  )الأ�رصة/ املعاجلني( هذه 
الثنائية الهامة يف تعزيز ال�سالب
ة النف�سية يف مواجهة تلك ال�سغو
بالفريو ط الناجمة عن الإ�سابة  
�ص. فما بالك بامل�ساب بهذا الأ
خري الذي جنهله وجنهل م�سري ال
م�ساب به، فكما يحتاج امل�ساب 
للرعاية الطبية امل�ص اأو املري�ص  
مترة فانه بحاجة اأي�سا اإىل امل�ص
اندة الجتماعية من املحيطني 
به للتخفيف من ال�سغط النف�سي  

والجتماعي جراء هذا الو�سع.
�أح�سن مرزوق

ندوة دولية �إفرت��سية بجامعة باتنة 1

اأ�ساتذة و باحثون يناق�سون
 �سو�سيولوجيا الوباء

جامعة »حممد بو�سياف« م�سيلة:

حا�سنة اأعمال لت�سجيع الطلبة املبتكرين 



تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س   عني 
جديدا  ع�سكريا  قائدا  اخلمي�س، 
ليبيا  مع  حدودية  منطقة  على 
التلفزيون  بثه  للرئا�سة   بيان  وقال 
تلم�ساين  عمر  اللواء  اإن  الر�سمي، 
الع�سكرية  للمنطقة  قائدا  عني 
خلفا  ليبيا(  مع  )احلدودية  الرابعة 
قبل  تويف  الذي  عالميية  حل�سان 
التعيني  اأن  البيان،  واأو�سح  اأيام 
جاء بناء على اقرتاح الفريق �سعيد 
اجلي�س  اأركان  قائد  �سنقريحة 
الدفاع،  وزارة  اأعلنت  والأحد، 
عالميية  اللواء  وفاة  بيان،  يف 

مب�ست�سفى ع�سكري بالعا�سمة، بعد 
�رصاع مع املر�س.

واللواء تلم�ساين ي�سغل منذ �سنوات 
الربية  القوات  اأركان  قائد  من�سب 
نواحي  وت�سم اجلزائر 6  باجلي�س 
يف   3 و  البالد  �سمال   3 ع�سكرية 
اجلنوب )ال�سحراء( وت�سم املنطقة 
قطاعات  عدة  الرابعة،  الع�سكرية 
اإذ  بالغة،  اأهمية  ذات  ووحدات 
النفط  حقول  تاأمني  على  ت�رصف 
تتوىل  كما  البالد،  جنوبي  والغاز 
ليبيا  مع  احلدودي  ال�رصيط  تاأمني 

والذي ميتد قرابة 1000 كيلومرت.

ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  قامت قوات 
بالناحيتني الع�سكريتني الثانية والثالثة 
احلدود  بتم�سيط  تعليمات  تلقت  قد 
بدقة  بالتعاون  ومراقبتها  الغربية 
ت  عا ملجمو ا لح   م�سا مع  
من  الوطني  بكل  للدرك  الولئية 
 ، وتيندوف  ب�سار   ، تلم�سان،النعامة 
اجلهوية  باملناطق  اجلمارك  اأعوان 
وب�سار املخت�سة  الأغواط   ، لتلم�سان 
الطرق  كل  مراقبة  يف  اإقليميا 
املناطق  اإىل  احلدودية  املوؤدية 
النعامة ،  من  الداخلية  انطالقا 
على خلفية  وتندوف  ب�سار   ، تلم�سان 
املخدرات بهذه  تهريب  ارتفاع 
الأمن  والتي متكنت م�سالح  املناطق 
15قنطار  قرابة  حجز  من  امل�سرتكة 
ال72  م�سرتكة خالل  عمليات   3 يف 

�ساعة املا�سية .
مقرب  وح�سب  م�سدر  هذا 

اأن  م�سالح الأمن اجلزائرية قد تلقت 
وجود  ا�ستعالماتية  حول  معلومات 
املخدرات  على  كبرية من  كميات 
تنتظر  املغربية  ال�رصقية  احلدود 
العبور اإىل اجلزائر، با�ستغالل  انت�سار 
فريو�س كرونا  لت�سليل م�سالح الأمن 
وعمليات  باملراقبة  تن�سغل  التي 
الكمية  قدرت  حيث  التوعية ، 
من  اأكرث  طن  ي�ستعد   50 من  باأكرث 
باملغرب  م�ستقر  جزائري  100بارون 
العدالة  قبل  من  متابعتهم  بعد 
احلدود  نحو  لتمريرها  اجلزائرية 
اجلزائرية  ح�سب الفر�س ونقلها نحو 
ال�رصق خا�سة ورقلة ووادي ال�سوف ، 
م�ستغلني ال�ساحنات ومركبات  رباعية 
كل  ت�سعى  حيث   ، القوية  الدفع 
هذه  منع  اإدخال  اأجل  من  ال�سلطات 

ال�سموم اإىل الرتاب الوطني .
حممد بن ترار

نظم نهار اخلمي�س الع�رصات من امل
حامني وقفة ترحم وت�سامن يف �ساح
ة جمل�س ق�ساء البويرة بح�سور زمال
ئهم من بع�س الوليات املجاورة اإىل 
جانب والدة الراحلة التي طالبت ال
جهات املعنية ب�رصورة ت�سليط الإع
دام يف حق املجرمني الذين غدروا 
بفلذة كبدها بطريقة وح�سية و  متيز
ت الوقفة بتنديد هيئة الدفاع بهذا ا
لفعل الإجرامي الذي م�س فتاة ل ذن
ب لها موؤكدين وقوفهم اإىل جانب ع
ائلتها يف هذه الق�سية ،هذا فيما يوا

�سل املحققون التحقيقات والتحريا
ت مع الأ�سخا�س الثالثة املوقوفني 
ح�سب ما ك�سف عنه بيان نيابة اجلمه
ورية مبحكمة عني ب�سام للو�سول اإىل 
فك لغز اجلرمية التي هزت الراأي ا
حالة  حت�سن  انتظار  يف  لعام الوطني 
به من  ال�سيارة ملا يديل  مرافقها يف 
�سهادات تك�سف حقيقة احلادثة التي 
ارتباطها  فر�سية  املتتبعني  ا�ستبعد 
مل  و  مرتب�سة  ال�سحية  كون  مبهنتها 
متر �سوى 3 اأ�سهر عن اأدائها اليامني 

القانونية .
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لعر�س  الجتماع  هذا  خ�س�س  و 
قاطرة  ي�سكل  الذي  الطاقة  قطاع 
ورقة  لتح�سري  و  الوطني  القت�ساد 
الق�سري  املدى  على  قطاعية  طريق 
�ستت�سمن  الطويل  و  املتو�سط  و 
لال�سرتاتيجية  الأ�سا�سية  املحاور 
و  الأعمال  حتديد  مع  الطاقوية 
تنفيذ  اأجال  كذا  و  اللتزامات 
برنامج  اإطار  يف  الأعمال  هذه 
رئي�س  توجيهات  و  احلكومة  عمل 

اجلمهورية. 
الوزير  حيا  ذاته،  امل�سدر  ح�سب  و 
جممل اإطارات القطاع و من خاللهم 
جميع العمال نظري اجلهود املبذولة 
للقطاع  امل�سطرة  الأهداف  لتحقيق 
من قبل احلكومة، ل �سيما يف جمال 

تلبية الطلب الوطني حول الطاقة. 
الطاقات  جميع  ح�سد  اإىل  دعا  كما 
التي  التحديات  لرفع  الكفاءات  و 
امل�ساهمة  بهدف  القطاع  يواجهها 
يف التنمية القت�سادية و الجتماعية 
امل�سطرة،  الأهداف  من  و  للبالد 
الوطنية  ال�سوق  بتموين  الوزير  ذكر 
باملنتجات الطاقوية و تعزيز قدرات 
ح�س�س  على  احلفاظ  و  النتاج 

ال�سوق يف جمال الت�سدير. 
خا�س  بوجه  الطاقة  وزير  األح  كما 

الآجال  اأقرب  يف  تلبية  على �رصورة 
اآلف الطلبات ال�سادرة عن الفالحني 
الربط  جمال  يف  ال�سناعيني  و 
اأجل  من  الطبيعي  الغاز  و  بالكهرباء 
القيمة  و  ال�سغل  منا�سب  ا�ستحداث 
امل�سافة التي من �ساأنها خلق الرثوة 

و 
التنمية  يف  بقوة  امل�ساهمة 
الجتماعية و القت�سادية للبالد من 
جهة اأخرى، �رصح وزير الطاقة يقول 

متنوعة  و  متعددة  طاقات  »هناك 
اله�ساب  و  اجلنوب  مبناطق  خا�سة 
ال�ستثمار  يف  الإرادة  العليا،حيث 
الطاقة  �سوى  تنتظر  ل  الإنتاج  و 

ال�رصورية«.
النتاج  قبل  ما  مرحلة  جمال  ويف 
وزير  اأكد  الحتياطات،  جتديد  و 
يف  الإ�رصاع  �رصورة  على  الطاقة 
و  املوؤكدة  الحتياطات  تطوير 
يتم  مل  التي  املكت�سفة  احلقول 

اإىل  اللجوء  بتف�سيل  بعد  تطويرها 
»يجب  قال  حيث  املتبادلة  ال�رصاكة 
يف القريب.  العاجل تطوير احلقول 
جميع  و  لذلك  بعد  تخ�سع  مل  التي 
اأنواع الحتياطات الأخرى املحتملة 
بطاقات  تتمتع  التي  املمكنة  و 
عطار  �سدد  ال�سياق،  هذا  هائلة«يف 
الن�سو�س  اعداد  يف  التعجيل  على 
حول  اجلديد  للقانون  التطبيقية 
ال�رصكاء  طماأنة  ق�سد  املحروقات 
اطالق  و  املحتملني  امل�ستثمرين  و 
املنجمي  للقطاع  ترقية  حمالت 

الذي تعترب طاقاته واعدة.
با�سم  الوزير  هناأ   املنا�سبة،  بهذه  و 
وحدة  عمال  اجلمهورية  رئي�س 
باجلزائر  رزين  ل�سيدي  التكرير 
العا�سمة نظري جهودهم يف ا�ستكمال 
الوحدة  هذه  جتديد  اعادة  اأ�سغال 
كذا  و  اأجانب  خمت�سني  غياب  يف 
الذين  التنقيب  ن�ساط  يف  العاملني 

اأعلنوا عن ثالثة 
باجلهود  الغاز  و  للبرتول  اكت�سافات 
من  �سوناطراك   ملجمع  اخلا�سة 
الطاقة  وزير  دعا  اأخرى،  جهة 
خمتلف امل�سوؤولني يف قطاع الطاقة 
اىل توفري مناخ عمل هادئ يقوم على 
اأجل مواجهة  و ال�ستقرار من  الثقة 
التاأمني  �سمان  و  احلالية  التحديات 
الطاقوي للبلد على املدى الطويل. 

اأعلنت وزارة الطاقة اأم�س اجلمعة يف بيان لها عن التح�سري لورقة طريق قطاعية تت�سمن املحاور 
الرئي�سية للإ�سرتاتيجية الطاقوية و �سكلت ورقة الطريقة هاته حمور اجتماع تراأ�سه اأم�س اخلمي�س 

وزير الطاقة عبد املجيد عطار بح�سور االإطارات ال�سامية لقطاع الطاقة من بينهم روؤ�ساء وكاالت 
النفط و �سلطة �سبط املحروقات و �سلطة �سبط الكهرباء و الغاز و الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك. 

املنطقة الع�سكرية الرابعة

اللواء عمر تلم�ساين خلفا 
للراحل ح�سان عالميية

بعد اإجها�س حماولة مترير قرابة 15 قنطار كيف

عملية مت�سيط ومراقبة
 باحلدود الغربية 

التحقيقات متوا�سلة

حمامو البويرة ينددون
 باإغتيال زميلتهم

ورقة طريق االإ�سرتاتيجية الطاقوية

تطوير االحتياطات املوؤكدة و احلقول املكت�سفة
.     خيار اللجوء اإىل ال�سراكة املتبادلة

دائرة  ال�رصطة لأمن  م�سالح  متكنت   
وهران،من  ولية  باأمن  الرتك  عني 
اأعمارهم  ترتاوح  توقيف  34�سخا�س 
كال  ومن  و30�سنة  20�سنة  مابني 
اإجراءات  خرق  يف  اجلن�سني،تورطوا 
من  للحد  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
باإقامة  وذلك  كورونا   فريو�س  انت�سار 
ميالد  ماجنة  عيد  حفالت  اإحدى 
بحي  الفنادق  احد  على م�ستوى 
�ساعات  يف  ودلك  الرتك  بعني  تروفيل 

الليل املتاأخرة ،وهذا مع عدم احرتام 
جاءت  العملية  ال�سحي.  هذه  احلجر 
ال�سارم  للتطبيق  احلر�س  على  بناءا 
وعمليات  الحرتازية  لإجراءات 
،وا�ستغالل  والفنادق  مراقبة املحالت 
ملعلومات ميدانية التي حت�سلت عليها 
وجود  مفادها  الأمن  م�سالح  عنا�رص 
اأ�سخا�س  يقوم بحفلة عيد ميالد  على 
تروفيل  بحي  الفنادق  اأحد  م�ستوى 
بعني الرتك  يف �ساعات الليل املتاأخرة 

،وهذا مع عدم احرتام احلجر ال�سحي 
بعملية  ال�رصطة  م�سالح  قامت  حيث   ،
مداهمة اأ�سفرت عن توقيف 34�سخ�سا 
من كال اجلن�سني ، يتناولون امل�رصوبات 
مت  اأين  �سي�سا،  ا�ستعمال  مع  الكحولية 
حجز 64جعة من امل�رصوبات الكحولية 
وجهاز  ال�سي�سا،  قارورات  من  واثنني 
مكربات  »�سان«،وثالث  مو�سيقى 
جميع  حتويل  مت  حيث  »باف«،  �سوت 
والذين  امل�سلحة  مقر  اإىل  الأ�سخا�س 

على  املكان  بعني  متواجدين  كانوا 
مت  حيث  للفندق،  امل�سبح  م�ستوى 
متعلق  قانوين  اإجراء  �سدهم  اإجراء 
اجلزئي  ال�سحي  احلجر  احرتام  بعدم 
وعدم  �سخ�سني  من  اأكرث  والتجمع 
اجل�سدي،  التباعد  اإجراءات  احرتام 
�سد  �ساحب  ق�سائي  ملف  اجناز  مع 
الفندق،  غلق  اقرتاح  مع  الفندق 

وتقدميهم اأمام العدالة.
حممد بن ترار

اأمن وهران  يوقف 34 �سابا وفتاة  

حفلة عيد ميالد ماجنة يف اأوقات احلجر  

يف  اأم�س،  اجلزائر،  ولية  اأقرت 
داخل  املرور  منع حركة  لها،  بيان 
اإقليم الولية خالل نهاية الأ�سبوع، 
تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية، 
اإطار  يف  تبون،  املجيد  عبد 
لوباء  للت�سدي  الرامية  الإجراءات 
كورونا، مو�سحة باملنا�سبة، طبيعة 
التنقل،  من  املمنوعة  املركبات 
بداية من اأم�س اجلمعة اإىل اإ�سعار 
اآخر. حيث اأفاد بيان الولية، الذي 
اأن  منه،  ن�سخة  »الو�سط«  حتوز 

النقل احل�رصي اجلماعي  مركبات 
العمومي، ومركبات النقل اجلماعي 
عرب  ال�سري  من  ممنوعة  اخلا�س، 
حتت  اجلزائر،  ولية  اإقليم  كامل 
عليها  املن�سو�س  العقوبات  طائلة 
الأ�سبوع،  عطلة  خالل  قانونا، 
املرور  حركة  منع  اإىل  بالإ�سافة 
اجلزائر،  ولية  اإقليم  واإىل  من 
اأ�سبوع كامل، بداية من اليوم  ملدة 

اجلمعة، اإىل اإ�سعار اآخر.
مرمي خمي�سة

والية اجلزائر:

بيان تو�سيحي حول املركبات 
املمنوعة من ال�سري

الأ�ستاذة  تن�سيب  اأم�س  اأول  مت 
اجلزائرية الدكتورة »جميلة �سطيطح » 
يف من�سب �سفرية الدميقراطية وال�سلم 
طرف  من  اجلزائر  يف  الجتماعي 
وال�سلم  الدميقراطية  �سفراء  رئا�سة 
�سوت  وقناة  العامل  يف  الجتماعي 
فخري  من�سب  وهو  باأمريكا   العرب 
الثقافة  الداعمة  لل�سخ�سيات  مينح 
الدعوة  يف  وت�ساهم  العربي  بالإعالم 
الدميقراطية  ومبادئ  قيم  لرت�سيخ 
وال�سلم الجتماعي عرب دول املعمورة 
»جميلة  الدكتورة  عربت  ال�سياق  ،ويف 
ليومية  ت�رصيحها  يف  �سطيطح« 
الكبرية  �سعادتها  عن  »الو�سط« 
ي�سادف  اأن  القدار  �ساءت  قائلة« 

على  عزيز  يوم  املن�سب  يف  تن�سيبي 
ال�ستقالل  عيد  وهو  اجلزائريني  كل 
لأكون  و�ساأ�سعى  عيدين  العيد  ليكون 
العزيز وقرة عيني  لبلدي  خري �سفرية 
اجلزائر احلبيبة« وعن كيفية تر�سيحها 
»بعد  حمدثتنا  اأردفت  املن�سب  لهذا 
الالزمة  ال�رصوط  كافة  ا�ستوفيت  اأن 
ن�ساطاتي  متابعة  متت  للرت�سح  
العلمية  امللتقيات  يف  وم�ساركاتي 
والثقافية وكذا م�ساهماتي يف الدفاع 
ال�سلم  قيم  ون�رص  الدميقراطية  عن 
زمنية  ملدة  املجتمع  يف  والثقافة 
للجزائر  �سفرية  اختياري  ليتم  معينة 
اأن  الإ�سارة  » وجتدر  املجال  يف هذا 
اأ�ستاذة  �سطيطح«  »جميلة  الدكتورة 

هي   2 اجلزائر  بجامعة  موؤقتة 
مهند�س دولة يف التخطيط والإح�ساء 
اجلزائر  ولية  مكتب  رئي�سة  و 
العلمي  والبحث  املبدعني  ملنظمة 
دوليا  معتمدة  وابداع  ابتكار  ومدربة 
للعلماء  الدويل  املركز  من  ب�سهادة 
يف  ما�سرت  �سهادة  ولها  واملخرتعني 
ال�سحة وال�سكان وحاليا طالبة دكتوراه 
.و  وال�سحة  الدميوغرافيا  تخ�س�س 
م�ساركاتها  على  ب�سمت  اأن  لها  �سبق 
داخل  وموؤمترات  ملتقيات  عدة  يف 
امللتقى  منها  نذكر  الوطن  وخارج 
مبداخلة  القيادي  لل�سباب  العربي 
الإبداعية  »القيادة  بعنوان  بحثية 
الأزمة  اإدارة  يف  دورها  و  لل�سباب 

داخل املنظمة« والذي انعقد بتون�س 
حول«  الدويل  املوؤمتر  وكذا  ال�سقيقة 
والتنمية  املدين  للمجتمع  منظمات 
»دور   : بعنوان  » مبداخلة  امل�ستدامة 
منظمات املجتمع املدين يف التوعية 
ا�سطنبول  احت�سنته  الذي  ال�سحية« 
�سلمية  دعم  يف  �ساهمت  ،كما  برتكيا 
خالل  من  املبارك  ال�سعبي  احلراك 
ا�رصافها على تنظيم ندوات و ور�سات 
لتنوير الراأي العام بعنوان »دور النخب 
و  ال�سعبي«  احلراك  وتاأطري  تنوير  يف 
وا�سعا  جتاوبا  الور�سات  تلك  حققت 
ملحوظ  ب�سكل  واأعادت  النخب  من 

اجلامعة لدورها الأ�سا�سي .
اأح�سن مرزوق

نظري جهودها يف ن�سر الثقافة و قيم ال�سلم

  تن�سيب اجلزائرية "جميلة �سطيطح"�سفرية 
للدميقراطية وال�سلم

اأح�سن مرزوق
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امل�صالح  مديرية  وا�صلت  
احلملة  ورقلة   لوالية  الفالحية 
النباتية  ال�صحة  حلماية  الوطنية 
والتي   ، اجلاري  ال�صهر  خالل 
اآفة  من  الوقاية  ت�صتهدف 
اأ�صجار  ت�صيب  التي  »بوفرة« 
مب�صاركة  وذلك  املثمرة  النخيل 
مبعية  اخلوا�ص  املتعاملني 
اأو�صحت  الو�صية.  املديرية 
مديرية  امل�صالح الفالحية لوالية 
ورقلة اأن احلملة الوطنية حلماية 
اأزيد  النباتيةت�صتهدف  ال�صحة 
األف نخلة منتجة بوالية  من 635 
احلملة  انطلقت  حيث   ، ورقلة 
اجلاري   ال�صهر  مطلع  املذكورة 

�صيدي  بلدية  ب�صاتني  اأحد  من 
خويلد بورقلة، والتي �صارك فيها 
الفالحني  من  خوا�ص  متعاملون 
اإىل  خا�صة،  موؤ�ص�صة   11 ميثلون 
الوطني  املعهد  م�صاهمة  جانب 
حلماية النباتات بغرداية على حد 

قول امل�صوؤول املذكور.
امل�صالح  مديرية  واأ�صافت  هذا 
كميات  توزيع  مت   اأنه  الفالحية 
احل�رشية  املبيدات  من  معتربة 
�صهر  بداية  منذ  الفالحني  على 
عملية  يف  للبدء  املن�رشم  ماي 
الوقاية التي م�صت واحات النخيل 
وبلديات  مناطق  خمتلف  عرب 
الغالف  ذلك  اإىل  �صف  الوالية، 

 91 من  باأزيد  املقدر  املايل 
ملكافحة  جزائري  دينار  مليون 
و<<دودة  ><بوفروة<<  اآفتي 
املنتجة  بالواليات  التمر<< 
امل�صادر.   ذات  ح�صب  للتمور 
ويف �صياق ذي �صلة اأو�صح رئي�ص 
باملعهد  التقني  الدعم  م�صلحة 
عبد  النباتات  حلماية  الوطني 
اهلل دجال، اأن املعهد �صخر كافة 
واملتوفرة  املتاحة  االإمكانيات 
الإجناح هذه العملية الوقائية على 
بعا�صمة  النخيل  ب�صاتني  م�صتوى 
اأين  ورقلة،  ال�رشقي  اجلنوب 
»بوفروة«  اآفة  باأن  املتحدث  اأكد 
تعترب واحدة من االآفات الطفيلية 

اخلطرية التي تهدد اأ�صجار النخيل 
تتج�صد  حيث  بالزوال،  املثمر 
لها  عنكبوت  ح�رشة  يف  االآفة 
القدرة على حتمل اأق�صى درجات 
ال�صم�ص  واأ�صعة  وكذا  احلرارة 
احلارقة، ليت�صبب الحقا يف ظهور 
هذا املر�ص اخلطري الذي ي�رش 

بالنخيل ونوعية التمور.
ورقلة  والية  اأن  بالذكر  جدير 
النخيل  من  ثروة  على  حتتوي 
تقدر باأكرث من 2 مليون نخلة من 
منت�رشة  التمور  اأ�صناف  خمتلف 
تفوق  اإجمالية  م�صاحة  على 

25.000 هكتار.
جناة ،ح 

ت�ستهدف 635 األف نخلة منتجة 

حملة وطنية بورقلة للوقاية من انت�شار داء بوفروة 

يعي�ص �صكان حي �صطر امللوك 
االأيام  خالل  ب�صكرة  ببلدية 
اخلوف  من  حالة  االأخرية 
بع�ص  متادي  جراء  والرتقب 
ت�رشفاتهم  يف  املنحرفني 
العدوانية اجتاه بع�صهم البع�ص، 
املذكور  احلي  يعي�ص  اأين 
العنيفة  امل�صاجرات  وقع  على 
�صتخلف  اآجال  اأم  عاجال  التي 

�صحايا.
امللوك  �صطر  حي  �صكان  عرب 
عن  ب�صكرة  مدينة  و�صط 
تنامي  من  ال�صديد  تذمرهم 
بحيهم،  االإجرام  ظاهرة 
معارك  املنطقة  ت�صهد  حيث 
االآخر  اإىل  احلني  من  دامية 
ال�صباب  من  جمموعات  بني 
ت�صتعمل فيها خمتلف االأ�صلحة 
ترويع  على  وزيادة  البي�صاء، 
ممتلكاتهم  وتهديد  ال�صكان 
ال�رشقة والتك�صري فاإن  الأخطار 
تخلف  ما  غالبا  املعارك  هذه 
املت�صاجرين،  و�صط  جرحي 
التوتر بني  تزايد حدة  ويف ظل 
�صاحة  اإىل  العائدين  الطرفني 

ن�صبة  فاإن  با�صتمرار  ال�صجار 
كل  تتزايد  قتل  جرمية  حدوث 
مرة، االأمر الذي جعل ال�صاكنة 
ينا�صدون مديرية االأمن الوالئي 
التدخل  �رشورة  ب�صكرة  لوالية 
النزاع  هذا  لف�ص  الفوري 
املتوا�صل، وتخلي�ص احلي من 
الذين  االأ�رشار  هوؤالء  قب�صة 
وخا�صة  القوانني  كل  �رشبوا 
ال�صحي  احلجر  اإجراءات 

عر�ص احلائط.
اأكد  �صلة  ذي  �صياق  ويف 
امللوك  �صطر  حي  مواطنو 
تلك  االأ�رشار  جمموعة  باأن 
املن�صغل  االأمن  غياب  ا�صتغلت 
احلجر  اإجراءات  بتطبيق 
�صطوتها على  لتفر�ص  ال�صحي 
اأين  املنطقة،  وا�صتقرار  اأمن 
تفعيل  ب�رشورة  ال�صكان  طالب 
على  يق�صي  اأمني  خمطط 
التي  اخلطرية  ال�صلوكيات  هذه 
االآونة  يف  ال�صباب  بني  توغلت 
االأخرية، والتي �صتوؤدي اإىل ما ال 

يحمد عقباه عاجال اأم اآجال.
اأحمد نا�سري

رزيق  بالوالية  قرية  تتخبط 
نقائ�ص  يف  املغري  املنتدبة 
�صكان  فادحة وح�صب  تنموية 
قاطنيها  عدد  البالغ  القرية 
ن�صمة،  حيث   700 من  اأكرث 
كارثيا  و�صعا  �صكانها  يعي�ص 
ب�صبب النقائ�ص التنموية جراء 
التخطيط  و�صوء  االإهمال 

والتهمي�ص.
بدائية  بها  احلياة  فمظاهر   
احلياة  عن  البعد  كل  بعيدة 
الع�رشية و ما زالت العديد من 
اخلدمات واملرافق ال�رشورية 
اثر  على  لها  يعرث  ال  مفقودة 
الأدنى  يفتقرون  ال�صكان  اإذ اأن 
يجدون  وال  احلياة  �رشوريات 

ل�صوتهم اآذانا �صاغية 
قامت  التي  جولة  خالل 
للقرية  بها  »الو�صط« 
قاطنوها  ال�صغرية  حتدث 
اليومية  معاناتهم  عن 
يتخبطون  التي  والنقائ�ص 
حلم  العالج  قاعة  اأوال  فيها  
ا�صتكى  حيث   ، ال�صكان  يراود 
قاعة  وجود  عدم  من  ال�صكان 
مما  ال�صكاين  بالتجمع  عالح 
على  �صلبا  االأمر  هدا  انعك�ص 
اأن  وباعتبار  اليومية  حياتهم 
املنطقة فالحية ت�صهد انت�صار 
فوجود  ال�صارة  احل�رشات 
عنهم  يخفف  عالج  وحدة 

اإىل  التنقل  ح�صب قولهم  عناء 
هدا  اإىل  اإ�صافة  املغري  مدينة 
ظالم  من  القرية  �صكان  يعاين 
االإنارة  نق�ص  ب�صبب  دام�ص 
هذه  اأ�صبحت  حيث  العمومية 
ال�صم�ص  غروب  مع  القرية 
تغرق يف الظالم ، باالإ�صافة اإىل 
انت�صار الكالب املت�رشدة التي 
باتت ت�صكل خطرا على �صحة 
الفالحني  وكذلك  املواطنني 
الدين �صئموا من انت�صارها يف 

االآونة االأخرية    .
كما اأن �صباب القرية واأطفالها 
م�صتوياتهم  يت�صلون  بكل 
نق�ص  عن  ف�صال  العراء  يف 
اأنف�صهم  وجدوا  و�صائل  النقل 
يعي�صون االأمرين يف ظل غياب 
يق�صون  حيث  مرافق  الت�صلية 
مطالبني  العراء،  يف  وقتهم 
باإجناز ملعب او مرفق ريا�صي 
يخفف عنهم العزلة  باالإ�صافة 
اإىل م�صكل البطالة الذي يعاين 
انعدام  ب�صبب  ال�صباب  منه 
دفع  مما  التنمية  عوامل 
ب�صبابها اإىل الهجرة اإىل مناطق 
يعي�صون  اأنهم  خ�صو�صا  اأخرى 
حياة  بدائية حيث ابدوا قلقهم 
الذي  م�صتقبلهم  على  ال�صديد 
والغمو�ص  ال�صبابية  ت�صوبه 

لغياب فر�ص العمل.
�سالح ،ب 

م�ساجرات �سبه يومية بالأ�سلحة البي�ساء

طالبوا الوايل املنتدب بربجمة لهم زيارة ميدانية 

حي �شطر امللوك بب�شكرة 
حتت  قب�شة الإجرام

�شكان قرية رزيق باملغري 
يعانون من نقائ�ص تنموية

ب�سبب الرتفاع الرهيب لدرجات احلرارة والنقطاع 

�شكان اجلنوب يطالبون باعفائهم من فواتري الكهرباء 
.     بلدية العالية بورقلة الأكرث ت�سررا 

اأحمد باحلاج 

�صكان  من  الع�رشات  طالب 
رئي�ص  من  اجلنوبية  الواليات 
التدخل  ب�رشورة  اجلمهورية 
دوائر  لدى   ال�صخ�صي 
من  املعنية  االخت�صا�ص 
ملطلبهم  اال�صتجابة  اجل 
امل�رشوع باإعفائهم من ت�صديد 
ف�صل  خالل  الكهرباء  فواتري 
فيه  يكرث  الذي  احلار  ال�صيف 
للمكيفات  الكبري  اال�صتغالل 
الثالجات ملجابهة  و  الهوائية 
كما   ، ال�صديدة  احلر  موجة 
العائالت  من  العديد  اأبدت 
املنحدرة من فئة ذوي الدخل 
امتعا�صهم  عن  املحدود 
الرهيب  االرتفاع  من  ال�صديد 
لفواتري الكهرباء ، دون ن�صيان 
و االنقطاعات  الكبري  ال�صعف 
بالتيار  التزود  يف  املتكررة 

الكهربائي .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 

التابعة  العالية  بلدية  �صكان 
لدائرة احلجرية ، عن مت�صكهم 
ت�صديد  من  اإعفائهم  مبطلب 
ف�صل  خالل  الكهرباء  فواتري 
عن  ناهيك   ، احلار  ال�صيف 
بالتيار  التزود  يف  ال�صعف 
الذي  االأمر  وهو  الكهربائي 
اأحلق اأ�رشارا باالأجهزة الكهرو 

منزلية و كبار ال�صن امل�صابني 
كال�صغط  املزمنة  باالأمرا�ص 

الدموي وال�صكري.
جدد  فقد  ذلك  جانب  اىل 
املحلي  املتتبعني  من  العديد 
املذكورة  اجلنوبية  بالواليات 
يومية  مع  حديثهم  خ�صم  يف 
الكبري  مت�صكهم   ،  « »الو�صط 

اجلنوب  اإعالن  مبطلب 
ف�صل  خالل  منكوبة  كمنطقة 
ال�صيف مع الك�صف عن حقيقة 
لالرتفاع  احلقيقية  املعدالت 
احلرارة  ملعدالت  املقلق 
املعلومات  ت�صاربت  التي 
االإجماع  رغم  بخ�صو�صها 
الـ  لعتبة  جتاوزها  على  الكبري 

50 درجة مئوية حتت الظل .
فقد  مت�صل  مو�صوع  ويف 
من  عدد  ممثلي  ا�صتهجن 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
غري  ال�صمت  الواليات  بهاته 
جميع  عرب  للمنتخبني  املربر 
الذين ف�صلوا لعب  امل�صتويات 
التحرك  عو�ص  املتفرج  دور 
على جميع االأ�صعدة للمطالبة 
الذي  بان�صغالهم  بالتكفل 
�صيف  مو�صم  كل  مع  يتكرر 
الذي  احلار  للطق�ص  بالنظر 
ذكرها  ال�صالف  الواليات  جعل 
العاملي  الرتتيب  �صدارة  يف 
بالن�صبة للمناطق االأكرث حرا .

الواليات  فيه  ت�صابق  وقت  يف 
انت�صار  الحتواء  الزمن  املجاورة 
والية  تراوح  كورونا،  جائحة 
اأزمة  ب�صكرة مكانها متخبطة يف 
اأين اآخرها، اجتهت  ال اأحد يعلم 
االأنظار نحو امل�صوؤول االأول عن 
اأبي  الوالية  االإداري وايل  اجلهاز 
كذلك  تزال   وال  اهلل،  عبد  نوار 
اأكرث  قرارات  اتخاذه  انتظار  يف 

فعالية الحتواء االأزمة.
غا�صبون  ب�صكرة  والية  �صكان 

املواطنني  وخرية  ال  كيف  جدا، 
نحو  رهيب  �صمت  يف  يرحلون 
الوالية  عا�صمة  االأخري،  مثواهم 
االثنني  اأم�صية  ودعت  قد  كانت 
املا�صي طبيبني كانوا يف ال�صفوف 
منذ  االأبي�ص  للجي�ص  االأمامية 
الزيبان،  عا�صمة  الوباء  دخول 
بالطبيب املخت�ص  االأمر  ويتعلق 
يف جراحة العظام )�ص.�ص( وكذا 
الطبيب املخت�ص يف داء ال�صكري 
)ح.اأ(، دون ن�صيان باقي املتوفني 

من  وفاتهم  اأخبار  �صنعت  الذين 
مدينة ب�صكرة خيمة عزاء كبرية، 
وايل  غياب  فاإن  ذلك  مقابل  يف 
الوالية عن ال�صاحة زاد من حدة 
غياب  املواطنني،  لدى  الغ�صب 
تام فال زيارات تفقدية وال حتى 
من  جراح  بها  يوا�صي  كلمات 
وقال  هذا  م�صوؤوليته.  حتت  هم 
وجمعويون  حقوقيون  نا�صطون 
جانب  من  املطبق  ال�صمت  باأن 
االإدارة املحلية عما يحدث داخل 

ب�صكرة غريب جدا، يف وقت وجب 
املتاحة  االمكانات  كل  ا�صتغالل 
وكذا التدابري ال�صارمة للحد من 
انت�صار الوباء،لكن االإدارة الو�صية 
االأمر  امل�صاهد،  بدور  اكتفت 
الذي جعل اأ�صهم امل�صوؤول االأول 
امل�صتوى،  دون  اإىل  تهوي  فيها 
لت�صل مطالب ال�صكان اإىل مكتب 
التحرك  اإما  فيها  تنا�صده  الوايل 

اأو التنحي جانبا.
اأحمد نا�سري

حتركات حمت�سمة اغتالت �سعبيته

�شقوط حر لأ�شهم وايل ولية ب�شكرة

نا�سد �سكان وليات ورقلة ، مترنا�ست ، اأدرار و ايليزي والوادي ال�سلطات العليا بالبالد ب�سرورة 
التدخل ال�سخ�سي والفوري لإعفاء �سكان اجلنوب من ت�سديد م�ستحقات الكهرباء خالل ف�سل 

ال�سيف بعد جتاوز درجة احلرارة عتبة الـ 48 درجة حتت الظل .

اأخبار اجلنوب
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لأننا يف معركة حقيقية 
فاإّن كل مكوناتنا املادية 

واملعنوية تتعر�ض للعدوان 
من قبل القوى ال�ستعمارية 

واأدواتها يف املنطقة.. 
لي�ض فقط الأر�ض و النفط 

والغاز والأ�سواق، ولي�ض 
فقط حماولتنا للتنمية 
والنهو�ض، ولي�ض فقط 

بجيو�سهم واأ�سلحتهم الفتاكة، 
اإمنا لتثبيت مكت�سباتهم 

كان لبد من الهجوم املرّكز 
على منظومتنا الثقافية 
ومثقفينا و على اأكرث من 

جبهة يف حماولت �سناعة 
نخبة ثقافية مزودة بروح 
امل�ست�سرقني وت�سكيكهم، اأو 
باخرتاق نخبتنا الثقافية 
بن�سب خمتلفة يف ميادين 

عديدة من الإعالم اإىل 
اجلامعة والفن..

موؤامرة

اأخطر حروبهم علينا.. تخريب نخبتنا الثقافية
معه  تتبدل  مرجعيا  واقعا  ي�صبح  واالخرتاق   
املثقفني  من  جي�ش  ويت�صكل  والقيم  املعايري 
يف  للبلبلة  واملثريين  امل�صو�صني  املعرقلني 
اأن  ميكن  ما  اأخطر  وهذه  عديدة..  مواقع 
مظاهر  هي  فما  حتديات..  من  اأمتنا  يواجه 
اأين يبداأ.. وهل  اآلياته ومن  االإخرتاق وما هي 

من �صبيل للت�صدي له؟ 

مظاهر الخرتاق: 

تتعدد مظاهر االخرتاق والف�صاد داخل النخبة 
املثقفة.. ولنا اأن ندرك خطورة امل�صاألة على 
عن  امل�صئولة  هي  املثقفة  النخبة  اأن  اعتبار 
وهي  ومفاهيمها  وقيمها  االأمة  ذاكرة  حماية 
املعنية متاما بالدفاع عن هويتها و�صخ�صيتها.. 
امل�صئول  دوره  عن  املثقف  يتخلى  عندما 
ومهرجا  ثرثارا  وي�صبح  واأمته  �صعبه  جتاه 
قد  يكون  للمفا�صد  ومربرا  للباطل  وم�صفقا 
االأخطر يف احلرب على م�صتقبل  تبواأ املوقع 
اأداة  املثقف  ي�صبح  وعندما  ونه�صتها..  االأمة 
وعي  الخرتاق  ج�رسهم  و  ال�صيا�صة  حواة  بيد 
الفقراء  ظهور  على  ق�صوة  اأكرث  يكون  النا�ش 

واملظلومني من �صياط اجلالدين.. 
الثقافية  نخبتنا  بع�ش  حال  ي�صبح  وعندما 
وعندما  منه!  والتهرب  املقد�ش  من  اخلجل 
تهمة  عنها  يبعد  ما  ممار�صة  اإىل  ت�صطر 
والتقاليد  والعادات  -االأ�صالة-  "التخلف" 
ثوابت  يف  الت�صكيك  تعيد  وعندما  والقيم! 
واإ�صهامنا  ح�صارتنا  ووقائع  اأفكارنا  منظومة 
رموز  ي�صوه  ما  الهواء  على  تطرح  و  االإن�صاين 
بجيل  وتزّج  �صخ�صيتنا  ومقومات  تاريخنا 
لتك�صري  الفل�صفي  اجلدل  متاهات  يف  ال�صباب 
اإهاب املقد�ش!! اإنها حني ذاك تريد جتريدنا 

من كل اأ�صلحتنا يف معركة احلياة..
و  حائط  جمرد  الرباق  حائط  ي�صبح  عندما   
اأر�ش كباقي االأر�ش! وعندما  فل�صطني جمرد 
كيده!  ويده  ال�صديق  كوجه  العدو  وجه  ي�صبح 
عندما ي�صبح �رسط وجودها الثقايف اأن تتخلى 
عن هويتها و نواظم حياتها مبا يتنا�صب مع راأي 
حينذاك  املتو�صط!!  �صمال  هم يف  من  بع�ش 
اال�صتالب  دائرة  يف  النخبة  وقعت  قد  نكون 
اأدوات  اإىل  وحتولنا بفعل قوة التوجيه النف�صي 

تخريب لروح االأمة و�صمريها وعزميتها.
موؤمنا  و�صفه  من  يتهرب  م�صلم  من  فكم    
اإىل م�صطلحات مطاطة  باالإ�صالم وملتزما به 
كلمات  م�صلم  كلمة  اإىل  في�صيف  وتعوميية 
ترى  هل  متع�صب"،"لربايل"؟  ،"غري  "متفتح" 
يف  االخرتاق  عملية  و�صلت  مرحلة  اأي  اإىل 
الفتوحات  عن  احلديث  اأ�صبح  بحيث  ثقافتنا 
واجلهاد  احل�صارية  واالأجماد  االإ�صالمية 
البع�ش؟  قبل  من  �صخرية  مثار  واملقاومة 
اأ�صبحت  كيف  نرى   املعا�رس  التاريخ  ويف 
هويتنا:  من  فنتهرب  م�صوهة  االأمة  مرجعيات 

االإ�صالم والعروبة والوطنية والثورة؟

املت�سببون يف الخرتاق:

تقفز  مبا�رسة  ذلك؟  فعل  من  متكنوا  كيف   
هذه  اأجنزا  �صببان  هناك  االإجابة:  اأمامنا 
املهمة ال�صيطانية.. اأولهما: اال�صت�رساق الذي 
اأدارته اجلهات اال�صتعمارية واأما ال�صبب الثاين 
تاريخنا  بدرا�صة  فرطنا  اأننا  يف  يتمثل  فهو 
وتربية اأبنائنا عليه ومل تعد عناوين مرجعيتنا 
الثقافية �صوى �صعارات ال ت�صمد اأمام الت�صكيك 
الدعايات  خالل  من  املنهجي  والت�صويه 
اال�صتعمارية او من خالل رهط من التغريبيني 
حني  يف  اال�صت�رساق..  ثدي  من  الرا�صعني 
احل�صاريني مبرجعياتهم يف  يحتفظ خ�صومنا 
الر�صمية  الرواية  التقدي�ش، ويجعلوا من  مقام 
القانون كل  بقوة  يحاكم   لديهم  ورقة مقد�صة 

من اقرتب منها باإ�صاءة..

ي�رسح املفكر الفل�صطيني ادوار �صعيد ال�صبب 
االأول يف كتابه املرجعي " اال�صت�رساق" حيث 
لعمل  تعر�صت  جمتمعاتنا  يف  النخبة  اأن  يوؤكد 
اال�صتعمارية  الدوائر  من  موجه  مدرو�ش 
تفكريها  منهج  وتعديل  م�صطلحاتها  الخرتاق 
وتزويدها مبفاهيم تفرغ حمتواها احل�صاري.. 
دون  متار�ش  النخبة  من  قطاعات  فاأ�صبحت 
وعي منها اأدوارا �صد م�صلحة ال�صعب واالأمة، 
و حتت اأغطية فكرية ثقافية معينة �صنعها لها 
امل�صتعمر  ثقافة  ا�صتدعاء  واأ�صبح  عدوها.. 
من  حا�رسا  �صافر  ب�صكل  قيمه  ومنظومة 
وال�رسح..  للتحليل  احتاجت  كلما  النخبة  قبل 
الرواية امل�صوهة وامل�صو�صة قد  وهكذا تكون 
ت�صكلت مبقدماتها وف�صولها وناظمها الفكري 

والنف�صي يحملها تيار من اأبناء االأمة.
موؤ�ص�صات  غياب  يف  يتمثل  الثاين  وال�صبب   
بدرا�صات  تدعيمها  خالل  من  ثقافتنا  حتمي 
احل�صاريني  اخل�صوم  اإنتاج  تتابع  متوا�صلة 
ولقد  وال�صيطنة..  والت�صويه  للت�صكيك  وبثهم 
كان لالأزهر ال�رسيف يف مراحل معينة دور مهم 
وتخر�صاتهم  امل�صت�رسقني  على  ردا  العمل  يف 
كبريا  معرفيا  كما  االأزهر  جهد  اأنتج  ولقد 
ال�صيا�صة  بتوجهات  وحمكوم  متقطع  انه  اإال 
جمعيات  قامت  نف�صه  االجتاه  ويف  املوؤقتة.. 
واأفراد لتجريد منظومة مفاهيمنا وقيمنا من 
االخرتاقات او ما ران عليها بفعل تراكم اجلهل 
املفكرين  من  ملجموعة  كان  و  والف�صل.. 
واملثقفني احل�صاريني يف هذا الع�رس احل�صور 
القوي يف الت�صدي للت�صويه متمثلة يف مالك بن 
نبي و�صيد قطب وحممد قطب وعلي �رسيعتي 
املودودي  االأعلى  وابو  الندوي  احل�صن  ابو  و 
ومرت�صى  اجلندي  واأنور  زهرة  ابو  حممد  و 
وح�صن  اهلل  ف�صل  ح�صني  وحممد  مطهري 
واملفكرون  الكبار  املثقفون  هوؤالء   الرتابي.. 
العظام مثلوا جبهة الت�صدي االأمامية للهجمة 
لهم  كان  كما  االأمة  عقل  على  واال�صت�رساقية 
االأمة على حقيقة  اأبناء  تنوير  البارز يف  الدور 
كله  ذلك  اأن  اإال  القائم..  احل�صاري  ال�رساع 
مرتبط  موؤ�ص�صاتي  عمل  اإطار  يف  يكن  مل 
مما  واالإدارة  التعليم  يف  الر�صمية  باملوؤ�ص�صة 

جعله حم�صورا يف دوائر حمدودة..

قراءة التاريخ:

هنا تبدو لنا املهمة االأ�صا�صية التي علينا االأخذ 
التاريخ  قراءة  كيفية  اإنها  وجدارة  برتكيز  بها 
هذه  على  التحدي  جمريات  لنا  تقول  حيث 
اجلبهة: ال باأ�ش من اأن تنب�صوا التاريخ ولكن ال 
ت�صوهوه.. فاإن زهدكم يف قراءة التاريخ ال يعنى 
اأنكم يف حل من اآثاره ويعني اأنكم عر�صة لنتائج 
العديدة  االأ�صئلة  وتبداأ  االأخرى..  القراءات 
و�صلنا  نحن  ملاذا  بريئا:  بع�صها  يبدو  والتي 
التلقائية:  االإجابة  تاأتي  الواقع؟ وهنا  اإىل هذا 
امل�صرية  مع  ح�صلت  �صلبية  تراكمات  اإنها 
التاريخية المتنا.. ومن هنا عمد امل�صت�رسقون 
العن�رسيون وتالمذتهم لت�صكيل رواية بناء على 
منظومة وعي للتاريخ ح�صب معيارهم يد�صون 
فيها ما يجرد تاريخنا من كل ف�صيلة اأو ي�صعوا 

عنا�رس اأخرى لتحريكه!
خاطئ  مفهوم  البع�ش  اأذهان  اىل  يت�رسب 
حيث  عدمها..  اأو  التاريخ  قراءة  اأهمية  حول 
يف  يزهدون  اأمتنا  اأبناء  من  الطيبني  بع�ش  اأن 
البحث التاريخي، ويرفعون �صعارا "تلك اأمة قد 
خلت".. ومق�صودهم اأن نرتك املا�صي و�صاأنه 
اإزاء مهمات واقعية وم�صتقبلية  اأننا  ظنا منهم 
متحررة  ا�صت�رسافية  واقعية  اأفكارا  حتتاج 
ان هوؤالء يف  و قوانينه..  بالتاريخ  الت�صبث  من 
احلقيقة اأ�صاءوا للمعنى القراآين واأ�صاءوا لالأمة 
بحرمانها من ا�صتح�صار عنا�رس قوة عامليتها 
يف  �صيئة  رديئة  ف�صول  من  والتخل�ش  االأوىل 

م�صريتنا احل�صارية.

وهناك من ينظر اإىل االأحداث التاريخية على 
نقدا  بها  امل�صا�ش  عدم  وينبغي  مقد�صة  اأنها 
التاريخية  االأحداث  البع�ش  وحّول  اأودرا�صة 
ويجعل  وال�رسيعة..  العقيدة  من  جزء  كاأنها 
الدين ولها قدا�صة  الرجال معلقات  اأقوال  من 

الدين. 
تاريخ  درا�صة  عن  بوجهه  ي�صيح  من  وهناك 
اأمتنا بعد اأن يثري حوله ال�صبهات ويجرت قراءة 
االإ�صالمي..  التاريخ  لزوايا  امل�صت�رسقني 
االأمم  بتاريخ  يتغزل  البع�ش  هذا  اأن  والغريب 
واأ�صاطريها من خالل االأعمال الفنية واالأدبية 

والتاريخية.. 
اهلل  قال  فعندما  القراآين  املنهج  يطل  هنا 
ٌة َقْد َخلَْت ۖ لََها َما َك�َصبَْت َولَُكم  �صبحانه :"ِتلَْك اأَُمّ
يَْعَملُوَن"..  َكانُوا  ا  َعَمّ تُ�ْصاأَلُوَن  َواَل  َك�َصبْتُْمۖ   ا  مَّ
قال ذلك بعد اأن ف�صل الق�ص�ش و�رسحها وبني 
والتحوالت  التغيري  و�صنن  واالأهداف  الدوافع 
احليز  ت�صغل  القراآين  الق�ص�ش  اآيات  فكانت 
يقول  وعندما  الكرمي..  القران  من  االأكرب 
�صبحانه: "وال ت�صاألوا عما كانوا يعملون" فهنا 
فعله  عما  امل�صئولية  مو�صوع  يتناول  احلديث 
ال�صابقون وانه ال ميتد اإىل االأبناء الذين عليهم 
وذلك هو  ال�صابقون   يفعله  كان  ما  يعرفوا  ان 
وقعوا  ما  �رسور  لتجنب  وذلك  القراآين  املنهج 
فيه من جهة ولتقدمي الرواية ال�صحيحة للعربة 

من جهة اأخرى.
الزاهدون يف قراءة التاريخ م�صاكني �صطحيون 
وكيفية  احلا�صمة  التاريخ  قوانني  يفقهون  ال 
واملقد�صون  فهمها..  �رسورة  و  حتركها 
ما  وان  الواقع..  خارج  هم  التاريخ  حلوادث 
يدعونه من طيبة وناأي عن تناول التاريخ اإمنا 
الروحية  للياقة  وفقدان  ب�صرية  �صعف  هو 

ملواجهة احلقائق.
وهنا ن�صتطيع القول اأن اأمة بال وعي تاريخها 
نحو  ال�صري  بتحديات  الوعي  فاقدة  اأمة  هي 
اأن  يريدوننا  الذين  والغوغائيون  امل�صتقبل.. 
نتجاوز فهم تاريخنا هم يف احلقيقة يعر�صوننا 
واإفقادنا  الظاملة  املجحفة  الروايات  لطغيان 
النجاح  ونوامي�ش   �صنن  ومنظومة  مرجعية 
والفوز.. فمن جهة النظر اإىل الواقع فاإننا نرى 
من  بدءا  بلداننا  املحتدمة يف  ال�رساعات  اأن 
اإىل �رساع  ت�صتند  اإمنا  امل�رسق  وكل  فل�صطني 
ال�صهيوين يقدم رواية  الكيان  روايات.. فهاهو 
تاريخية ويبذل جهده لتعميمها وجعلها قاعدة 
بلداننا  يف  واالنف�صاليون  والطائفيون  اإعالمه 
يختلقون  وانف�صالية  طائفية  روايات  يقدمون 
ق�صايا وي�صوهون تاريخ االأمة وي�صنعون اأعداء 
وامل�صلمني  العرب  ماليني  قتل  ذلك  وعلى 
العن�رسية  الروايات  اإليها  دفعت  معارك  يف 
الرواية  تناول  ي�صبح  هنا  من  الباطلة.. 
التاريخية بعني النقد والت�صحيح اأمرا يف غاية 
التي  الروايات املدمرة  لنك�صف زيف  االأهمية 
يرعاها االأجنبي او يغذيها.. لنك�صف حقيقة ان 
هذه  من  بريء  ال�صالم  عليه  ومو�صى  اليهودية 
وتدمر  وت�رسق  تقتل  التي  ال�صهيونية  الرواية 
احلياة االإن�صانية، كما ان �صرية االأئمة والعلماء 
واخللفاء تدح�ش الروايات الطائفية التي تفرق 
االأمة وت�صوه احلقائق وتزرع بذور ال�رس وت�صع 
فيها بواعث الفرقة وهذا ي�صتدعي اإبراز اخلط 

املنري امل�صتقيم يف م�صريتنا االإ�صالمية..
يعطلنا  التاريخ  عن  احلديث  بان  االدعاء  ان 
ي�صللنا  الأنه  لنا  احلقيقي  التعطيل  هو  اإمنا 
ويقودنا كاالأغنام على وجوهنا اىل مذابحنا.. 
�صيكتب  ومتح�صه  تاريخها  تتدبر  ال  اأمة  اإن 
اأنا�ش  ياأتي  ولالأ�صف  تاريخها..  غريها  لها 
فينكرون  جهل  مواقف  او  �صيا�صية  دوافع  من 
املهمات  ي�صت�صيغون  وال  والتفكر  البحث  على 
والواقع يف  التاريخ  تغطية  ي�صت�صهلون  ال�صعبة 
حني ان املنهج القراآين اأ�صار لنا بقوة ل�رسورة 
فهم التاريخ وتقدمي الرواية ال�صحيحة فالقران 

الكرمي يف اأكرث من ثلثيه ق�ص�ش الذين �صبقوا 
تزوير  عن  بعيدة  �صحيحة  رواية  لت�صكيل 
تاريخيا  ح�صا  متتلك  امة  نحن  املزورين.. 
والفطنة  باليقظة  تزودنا  تاريخية  وروؤية 

والت�صميم على نيل املعايل.

كيف نكتب روايتنا؟

االأمة  م�صتوى  وعلى  الوطني  ال�صعيد  على 
يف  احل�صارية  املهمة  هذه  ت�صبح  ان  ينبغي 
يف  والتنمية  والرتبية  الوعي  برنامج  مقدمة 
ل�صواها  جتاوزها  عدم  ينبغي  التي  جمتمعاتنا 
بالغة  اأهمية  نوليها  ان  ويجب  اجنازها..  قبل 
الأنها القاعدة االأ�صا�صية لكل براجمنا التنموية 

يف ال�صعد كلها.
اإىل  الفردية  اجلهود  من  االنتقال  ينبغي  وهنا 
ا�صتدعاء املخت�صني واأهل الراأي من املفكرين 
علمية  موؤ�ص�صات  وبناء  دائمة  عمل  لور�صات 
واالإ�صالمي  والقومي  الوطني  التاريخ  لكتابة 
اأو�صع  نقا�ش  والب�رسي وامل�صاهمة يف حلقات 
حول تاريخنا العربي واالإ�صالمي مب�صاركة كبار 
وامل�صلمني  العرب  واملفكرين  التاريخ  علماء 
يف  والتقييم  التدبر  من  امل�صتخل�ش  وتقدمي 
واالإ�صالمي..  والقومي  الوطني  التعليم  برامج 
نحو  اخلطاب  مواقع  على  تعميمها  يتم  كما 
نح�صن  وهكذا  واالإعالم  الوعظ  يف  ال�صعوب 
االخرتاقات  اأمام  �صلب  بجدار  جمتمعاتنا 
املحتملة من قبل قوى ال�رس الدولية واأدواتها 
الثقافية  نخبتنا  تظهر  وهكذا  االإقليمية.. 
مواجهة  يف  علمية  برواية  ومزودة  حم�صنة 

التحدي احل�صاري.
معرفية  منظومة  وبناء  العلمي  التق�صي  اإن 
متكاملة من خالل موؤ�ص�صات خا�صة لها �صلطان 
لنا  يوفر  والتعليم  باالإعالم  ومرتبطة  التوجيه 
االأمن املجتمعي والقومي ويوفر  اأهم �رسوط 
االإجراءات  جمال  يف  �صخمة  جهودا  علينا 
ن�صقط  وهكذا  املرهقة  واملتابعات  العقابية 

الرواية االأخرى ومنطلقاتها وتاأويالتها.. 
بحجج  التاريخ  عن  القفز  العبث  من  اأنه  وكما 
ال�صخف  من  فاإنه  امل�صتقبل  نحو  عديدة 
وحتويله  بتقدي�ش  التاريخ  زوايا  يف  االنغالق 
واأفكارنا  طاقاتنا  ي�صتنفذ  معا�ش  لواقع 

وم�صاعرنا..
باملوؤ�ص�صات العلمية البحثية يف جمال التاريخ 
باملوا�صفات التي �صبق ان ذكرناها وارتباطها 
فجر  نرى  اأن  ن�صتطيع  واالإعالم  باملدر�صة 
وال�صلوك  التفكري  منطية  من  والتحرر  الوعي 
وترتيب  الكلمات  ودقة  االأداء  م�صئولية  اىل 
االأولويات.. ومن هذا كله ي�صبح التاريخ �صاحة 
كما  واالنتباه  باخلربة  تزودنا  ايجابية  عملية 

تك�صف لنا عن ال�صنن والنوامي�ش.
اإ�صارات  تكتنز  وهي  كله  املجد  لها  اأمة  نحن 
مكة  وفتح  بدرا  اال�صرتاتيجي  االنت�صار 
وفتح  القد�ش  وفتح  والريموك  والقاد�صية 
اجلزائر..  وحترير  والق�صطنطينية  االأندل�ش 
وتقهر  ال�صليبيني  تطرد  وهي  املجد  لها  اأمة 
الفرن�صية  ال�رس  اإمرباطوريات  وتواجه  التتار 
املجد  تكتنز  واالأمريكية..امة  والربيطانية 
ب�رسي  �صيا�صي  نظام  اأعظم  ت�صنع  وهي 
واأ�رسفها  العلوم  واأعظم  الرا�صدة  اخلالفة 
الرقي  درجات  اأعلى  اإىل  باالإن�صان  وارتقت 
لديها  نخبة  ان  يعقل  هل  واملادي..  الروحي 
هذا الزخم العظيم تدير ظهرها ملرجعيتها وال 
متيز بني اأ�صباب انت�صارها ودواعي وهنها؟؟ اأو 
من  نف�صها  فرتى  خ�صومها  ملنطق  ت�صت�صلم 

خالل �رسه وحقده.. 
االإ�صالمي  العربي  بالتاريخ  االهتمام  اإن  اأجل 
الغربي  لال�صتعمار  املعا�رس  كفاحنا  وتاريخ 
عمل  اإىل  به  االرتقاء  اإىل  يدفعنا  اأن  يجب 
منهجي مرتبط مبوؤ�ص�صاتنا التعليمية واالأمنية 

وال�صيا�صية واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�ض
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املنا�سل فرحاين حممد بن يو�سف 
�سنة  مواليد  من  فرحاين  وباهية 
فم  دوار  يف  اأقطن  كنت  1937م، 
من  للأوىل  لق�سمة  التابع  ال�سد 
من  العاتر(  )بئر  الثانية  الناحية 
والتي  تب�سة،  ال�ساد�سة  املنطقة 
دوارنا:  اإىل  اإ�سافة  ت�سم  كانت 
وادي هلل،  الببو�ش،  عني  ثليجان 
بداية  ومع  الع�ش.  راأ�ش  خالد،  اأم 
مع  اأتفاعل  كنت  التحريرية  الثورة 
التحرير  جي�ش  واأ�ساهد  جمرياتها 
االنت�سارات  يحقق  وهو  الوطني 
تلوى االأخرى على غرار انت�سارات 
اأم الكماكم، اجلرف، اآرقو، وغريها 
يتوانى  ومل  البطولية،  امللحم  من 
اأبناء الدوار يف تقدمي امل�ساعدات 
اأبناء  بع�ش  والتحق  للمجاهدين 
التحرير  جي�ش  ب�سفوف  الدوار 
الوطني مثل الطيب فرحاين، �سعيد 
فرحاين، بلخري بن حممد فرحاين، 
�سقطوا  الذين  فرحاين،  ال�سادق 
�سهداء اإبان ثورة التحرير الوطني، 
�سالح  بن  ال�سلم  عبد  وفرحاين 

وغريهم. 
يف  فرحاين  عائلة  دور  عن  ملحة 

متوين جي�ش التحرير الوطني:
اال�سرتاتيجية  للأهمية  نظرا 
لدوار الفراحنة قامت قيادة جي�ش 
الوطني املنا�سل قوادرية  التحرير 
م�سوؤوال  خل�رض  حممد  بن  علي 
حيث  الدوار،  �سكان  كافة  عن 
اأ�سندت له رئا�سة اللجنة اخلما�سية 

بتوفري  االخر  هو  وتكفل  بالدوار، 
التي  ال�رضورية  امل�ستلزمات  كافة 
تطلبها قيادة جي�ش التحرير الوطني 
منه، وكنا نلقبه مب�سوؤول اجلو، وقد 
و�ساية،  اإثر  على  �سهيدا  �سقط 
ال�سلطات  طرف  من  اعتقل  حيث 
نقلته  التي  الفرن�سية،  اال�ستعمارية 
البي�ساء،  احلميمة  منطقة  اإىل 
النار  اأحد جنودها باطلق  واأمرت 
رحمه  �سهيدا  بذلك  ف�سقط  عليه، 

اهلل تعاىل �سنة 1958م. 
التحرير  جي�ش  قيادة  عينت  وقد 
الطيب  فرحاين  من:  كل  الوطني 
بن اأحمد واحلاج عبد اهلل بن حممد 
وفرحاين علي بن اأحمد، كم�سوؤولني 
وتوفري  بالدوار،  املوؤونة  جمع  عن 
التي  ال�رضورية  احلاجيات  كافة 
يطلبها جي�ش التحرير الوطني. ويف 
الدوار اأي�سا تقع جمموعة من مركز 
احلمزة  من:  عليه  ي�رضف  التموين 
ا�ست�سهد  الذي  رواق  بن  حمزة 
�سنة 1959م، وكلفت اأي�سا املنا�سل 
خمبئ  باإعداد  اأحمد  بن  خل�رض 
ال�سد.  بفم  الديار  بكاف  للتموين 
فرحاين  املنا�سلن  من  كل  وقام 
الطاهر بن حمانة وقوادرية الوردي 
بن ن�رض بتحويل منزلهما اإىل نقاط 
التحرير  جي�ش  جماهدي  الإطعام 
الوطني، اأما اأنا )فرحاين حممد بن 
يو�سف( فقد كنت اأتوىل مهمة نقل 
الطعام الذي يتم اإعداده يف منازل 
التحرير  جي�ش  مراكز  نحو  الدوار 

زورة  هن�سري  انطلقا من  الوطني، 
اأين  علي،  ثنية  اإىل  و�سوال  ال�سمع 
عروة  املجاهد  ي�ستقبلني  كان 
عبد املالك لي�ستلم االكل واملوؤونة 
واأديت هذه املهمة برفقة كل من: 
اأحمد وفرحاين  فرحاين حممد بن 

اإبراهيم بن ال�سغري. 
يقمن  كّنا  اللواتي  الن�سوة  عن  اأما 
باإعداد الطعام للمجاهدين فاأذكر: 
زوجة  علي  بنت  حف�سية  فرحاين 
فرحاين،  يو�سف  بن  حممد  ال�سيد 
ليتيم  اأحمد  بنت  حف�سية  فرحاين 
زوجة اإبراهيم بن بلقا�سم، فرحاين 
احلاج  زوجة  اهلل  عبد  بنت  معيوفة 
عبد اهلل بن حممد، فرحاين الوازنة 
بن  الطيب  زوجة  اإبراهيم  بنت 
عبد  بنت  جنمة  فرحاين  حممد، 
بلخري،  بن  حممد  زوجة  الرحمان 
زوجة  بلقا�سم  بت  زرفة  فرحاين 
حممد بن بلخري، فرحاين حدة بنت 
بن  حممد  زوجة  عمار  بن  حممد 
عمار  بنت  عائ�سة  فرحاين  اأحمد، 
فرحاين  حمانة،  بن  اأحمد  زوجة 
فجرة بنت عبد اهلل زوجة الطاهر بن 
حمانة، قوادرية خديجة بنت حممد 
بن  ال�سادق  فرحاين  زوجة  خل�رض 
حمانة، فرحاين معيوفة بنت حممد 
زوجة اإبراهيم بن ال�سغري، فرحاين 
فطوم بنت ال�سغري بن عمار زوجة 
عيا�سة  فرحاين  حممد،  بن  اأحمد 
بن  �سالح  زوجة  ليتيم  اأحمد  بنت 
حمانة  بنت  فطوم  فرحاين  اأحمد، 

فرحاين  اأحمد،  بن  اإبراهيم  زوجة 
فطوم بنت ال�سالح زوجة زروال بن 

اأحمد.
بنت  الدزاير  فرحاين  اإىل:  اإ�سافة 
ال�سغري،  بن  اإبراهيم  زوجة  حمانة 
فرحاين حف�سية بنت ال�سابي زوجة 
ال�سغري،  بن  اإبراهيم  بن  حممد 
زوجة  اإبراهيم  بنت  فوفو  فرحاين 
م�سوؤوال(،  )كان  ال�سابي  بن  حممد 
بن  ال�سابي  زوجة  هنية  قفاف 
بوزيدة  يون�ش،  بن  ال�سغري  حممد 
حممد  بن  ال�سابي  زوجة  ال�سيخة 
ال�سخ�ش  )نف�ش  يون�ش  بن  ال�سغري 
اأعله(، فطوم قوادرية زوجة احلاج 
الوردي بن ن�رض، مربوكة املحمدية 
بن  الوردي  احلاج  زوجة  علي  بن 
اأعله(،  ال�سخ�ش  )نف�ش  ن�رض 
الوازنة بنت ال�سالح زوجة الزين بن 
حمانة، تومي باهية زوجة فرحاين 
يو�سف بن عبد اهلل، فرحاين عائ�سة 
بنت يو�سف زوجة يو�سف بن اأحمد، 
عبد  احلاج  زوجة  الزقاقية  بريكة 
اهلل بن حممد. قمرة املحمدية بن 
علي زوجة احلاج عبد اهلل بن حممد 
حف�سية  اأعله(،  ال�سخ�ش  )نف�ش 
امليداين  احلاج  زوجة  البو�ساملية 
بننت  غزالة  فرحاين  اهلل،  عبد  بن 
بن  امليداين  احلاج  زوجة  الزمويل 
اأعله(،  ال�سخ�ش  )نف�ش  اهلل  عبد 
فرحاين غزالة حممد زوجة الطيب 
اأحمد، فرحاين جنمة بنت اإبراهيم 

زوجة حممد بن اأحمد.

 هكذ� �شاركت يف دفن �شهد�ء معركة قعور �لكيفان 

بقلم: طارق عزيز.ف

مبنا�سبة الذكرى الـ 58 لعيدي 
اال�ستقالل وال�سباب، توجهنا اإىل 
منزل املنا�سل فرحاين حممد بن 
يو�سف القاطن ببلدية املزرعة 

والية تب�سة، اأين اأجرينا معه حوارا 
�سيقا حول الثورة التحريرية التي 

عاي�ش اأحداثها وتفاعل معها ونا�سل 
فيها و�سخر جهوده لدفن ال�سهداء 

الذين �سقطوا يف معارك جي�ش 
التحرير الوطني باملنطقة ال�ساد�سة 

تب�سة الوالية االأوىل اأورا�ش 
النمام�سة. 

املنا�سل فرحاين حممد بن يو�سف يفتح قلبه جلريدة الو�سط

مطارحات

هذه  اأن  االأمر  يف  والغريب 
متغلغلة  فتئت حتيا  ما  البديهيات 
الكثري  لدى  واالأفئدة  النفو�ش  يف 
املوؤ�س�سات  اأهمها  اجلهات  من 
التي اأغلقت على نف�سها يف دائرة 
ما ،بينما بع�ش الدول واملوؤ�س�سات 
ممن ا�ستفادت من خربات اجلميع 
خطت  قد  جتدها  ا�ستثناء  دون 
م�سارها  يف  عملقة  خطوات 
اأمثلة  والتقدمي..ولناأخذ  التنموي 
اأندوني�سيا وباك�ستان  حية هنا عن 
كلها دول تو�سف  واإيران وماليزيا 
باأنها اإ�سلمية حتى النقول راعية 
على  حافظت  للإ�سلم،فقد 
االإ�سلمية  وجواهرها  توجهاتها 
جل   كانت  اأريحية،وباملقابل  بكل 
تعاملتها التجارية واالقت�سادية مع 
اأن  االأ�سواق احلرة مباحة...واأكيد 
هذا التعامل مل يكن حرا طليقا ، 
ويدور  وم�سبوطا  كان مربجما  بل 
الدائمة)اأي  الرباغماتية  فلك  يف 
دائم  ل�سديق  وجود  ال  مببداأ 
م�سالح  هناك  بل  دائم  لعدو  وال 

دائمة(  وهذه لي�ست دعوة للتعامل 
مع اإ�رضائيل ؟ا ح�سا فنحن نق�سد  
واالأمريكيتني  االأوروبي  الغرب 
بع�ش  ،وحتى  و�سمالها  جنوبها 
الدول  .هذه  االأ�سيوية  الدول 
من  ت�ستفيد  اأن  اأِلفت  واالأقاليم 
الوافدة دون عقدة ،فقد  املناهج 
االأ�سياء.وترفعت  لُباب  ا�ستدرجت 
من  وجها  ي�سّكل  اأن  ميكنه  عما 
اأوجه الت�سادم،وهذا بطبيعة احلال 
�سريورتها  من  �سيئا  ينق�ش  مل 
بطرائقها  مي�س�ش  اأو  احلياتية 
التعبدية،ويحدث  اأو  الت�رضيعية 
هذا عك�ش كثري من الدول العربية 
ت�سع  ال�ساعة  حلد  الزالت  التي 
ومرعبة  خميفة  فزاعات  اأمامها 
جله  باأن  ترى  والتي  الغرب  من 
هنا  م�ستداما...تذكرت  �رضا 
نبينا  عا�سها  التي  الوقائع  اإحدى 
اإبان  عليه  اهلل  �سلوات  الكرمي 
براأي  عمل  وكيف  اخلندق  معركة 
اقرتح  الذي  الفار�سي  �سلمان 
اأن جنحت ومت  الفكرة،فكان  عليه 

عربية  قبائل  من  االأحزاب  هزم 
املدينة  �سكان  من  النيل  حاولت 
يهود  من  حتر�سها  مت  املنورة 
هو  هنا  الن�سري،واملق�سود  بنو 
اال�ستفادة من اآراء الغري مهما كان 
يف  اأ�سلهم،  اأو  لونهم  اأو  جن�سهم 
ال�سيغ  ويف  الطريقة  ويف  املنهج 
االأ�سياء  منطق  اإىل  تو�سل  التي 
واالأماين،  اخليال  معانقة  ،ولي�ش 
هو  التجريب  وثبة  من  فاملهم 
ع�سارة جناعتها وفائدتها لل�سالح 
اأحكام  اإطلق  اأو  العام،دون ت�سّدد 
الثاين الذي نورده  م�سبقة..املثال 
هنا هو دولة اإيران فعلى الرغم من 
�سارت  اأنها  اإال  �سيعية  دولة  اأنها 
الرقم ال�سعب يف معادلة الت�سابق 

النووي،حيث يو�سع لها األف ح�ساب 
بني االأمم الكربى . كذلك االأمر مع 
الهند الدولة ال�سيخية التي ما زال 
البقر  يتعبدون  مواطنيها  معظم 
خطوات  خطت  فقد  والعجل؟ا 
التقدم  جمال  يف  بها  باأ�ش  ال 

ال�سناعي واالنتاجي  وهذا بف�سل 
�سيا�ساتها الر�سيدة يف اإدارة �سوؤون 
ع�رضات  ذلك  على  الدولة،وق�ش 
العربية  اأوطاننا  االأمثلة...بينما 
تخ�سى  الزالت  قلنا  كما  والتي 
الغرب وتتجنب التعامل مع اأحدث 
قو�سني  قاب  التكنولوجيات.ظلت 
اقت�ساديا  ال�سعيفة  الدول  من 
واجتماعيا وحتى �سيا�سيا ونق�سد 
جتريب  على  تعمل  مل  باأنها 
الدميقراطية  واملناهج  االأنظمة 
احلرة  باالأراء  واخلا�سة   ،
مبفهوم  وجمهورية  واجلمهورية  
ولي�ش  االجتماعية  العدالة  حتقيق 
جمهوري عائلي.. وهي هنا  باتت 
والع�سرية  القبيلة  حمتكمة ملنطق 
.حتى  للحكم  الوارثة  واجلماعات 
وتتحرك  مكانها  تراود  اأ�سحت 
�سمن دوائر مغلقة؟ا                                                 
باالأج�سام  يحتك  الذي  فاملاء 
طبيعية  وبحتمية  ي�سري  االأخرى  
يفنى  ومتعفنا،حتى  راكدا  جامدا 

بني م�سامات االأتربة؟ 

لناأخـذ �للب ونرتك �لق�شور

بقلم: جمال ن�سراهلل
ال�سعوب العربية من املحيط اإىل اخلليج 

ال زالت تعاين من عقدة االآخر،وهو 
ما يو�سف دوما يف االأدبيات ال�سيا�سية 
بالغرب..ونق�سد يف مقالنا هذا تلك 
اجلهات املت�سددة التي ما فتئت  ت�سع 

دائما واأبدا بينها وبني ال�سفاف االأخرى 
جدارا �سلبا ومتينا،مرة بحجة التحرمي 
ومرة بحجة وعي �سيا�سي مفاده  اأن كل 

ما ياأتي من الغرب يدخل يف اأجندة 
الغطر�سة والهيمنة واأن التعامل مع 
ال�سليبيني مف�سدة اأكرث منه منفعة؟

اجلزء 01
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زقوم  وموت  ينتهي  ال  طويل  �رصاع   
يتجرعه بنو االن�ضان من بع�ضهم البع�ض، 
لهذا  االإن�ضان  خلق  غاية  تكن  مل  موؤكدا 
من  الأ�ضمى  خلق  اإمنا  مطلقا،  الهدف 
االنت�ضار  هدف  الو�ضيع  الهدف  ذلك 

والغلبة والتمايز على البع�ض .
باأنه  يتبجح  من  االأر�ض  على  يوجد  ال 
نظام عادل مهما روج لنف�ضه ومهما �ضور 
 ، لبا�ضها  وارتدى  العدالة  ب�ضورة  نف�ضه 
وال يغرنا اليوم ما تفعله اأوروبا من ترويج 
حماية  واالأكرث  العادلة  باأنها  لنف�ضها 
حلقوق االإن�ضان ، اأي اإن�ضان الذي اأعطته 
اأوروبا حريته ومنحته حقه ، وهي ت�ضعى 
اجلهود  كل  وحت�ضد  الو�ضائل  بكل  دائما 
وا�ضتغالل  ال�ضعوب  على  لل�ضيطرة 
وجتنيد  عليه،  الهيمنة  وفر�ض  مواردها 
اأراذلها خلدمة م�ضاحلها الدنيئة . لي�ض 
قا�ضته  ما  العربية  ال�ضعوب  على  بالبعيد 
من االأوربيني من دمار وا�ضتعمار وانتداب 
، حتت ذرائع واهية وما زالت تخطط اىل 
جديدة  باأ�ضاليب  ولكن  اال�ضتعمار  ذات 
التفكري  ذات  ال�ضعوب  خاللها  من  توهم 
الب�ضيط اأنها راعية وحامية ومدافعة عن 
�ضعوب  من  االأراذل  زال  وما   . حقوقها 
كالكالب  باأل�ضنتهم  يلعقون  البلدان  تلك 
ويتملقون  االأوربية  املخططات  موائد 
�رصف  ليهتكوا  املجرمون  اأولئك  اإىل 
بلدانهم ويفتحوا اأبواب ح�ضونهم خماتلة 
اأولئك االأوربيني احلاقدين مهما  لدخول 

ابرزوا لنا �ضور االبت�ضامات الكاذبة ،
الثورة  قامت  عندما  1849م  عام  منذ 
احلرة  اجلزائرية  الواحة  الزعاط�ضة  يف 
و�رصفها  نف�ضها  عن  تدافع  كانت  التي 
 ، النظري  منقطعة  بب�ضالة  وعر�ضها 
مدن  على  ي�ضيل  الفرن�ضي  اللعاب  كان 
اجلزائر وواحاتها ، يريد ا�ضتغالل البالد 

وينهب خرياتها وما زال اىل االن يعد تلك 
البالد من ممتلكاته وان مل يعلنها ب�ضكل 

ر�ضمي.
كانت جرائم النظام الذي يّدعي احلرية 
والتحرر وحقوق االإن�ضان يندى لها جبني 
وقتل  املدينة  ا�ضتباحوا  فقد   ، احلجر 
ون�ضاءها  اأطفالها  وروعوا  فيها  النا�ض 
وعلقوا روؤو�ض ثوارها على املداخل ويف 
اإىل  الروؤو�ض  نقلوا  ثم   ، العامة  االأماكن 
باري�ض مدينة احلرية وهناك و�ضعت يف 
ب�رصية  جمجمة   18000 االإن�ضان  متحف 
تلك  والزالت  وا�ضيا  اإفريقيا  �ضعوب  من 
احلرية  معتقل  يف  الب�رصية  اجلماجم 
جرائم  على  �ضاهدة  وهي  بعد  تدفن  مل 
ان�ضانية مل تعتذر عنها ومل تنزلها حيث 
عودة  ن�ضاهد  ونحن  تكون،  اأن  يجب 
اإىل  املتحف  ذلك  من  24�ضهيد  جثامني 
اأر�ضهم  يف  دفنهم  ليتم  اجلزائر  بالدهم 
فيها  ت�ضتمر  اأن  اأجل  من  ماتوا  التي 
اأن  اليوم  اإىل  فرن�ضا  ت�ضتِح  فلم   . احلياة 
تنزل تلك اجلماجم الب�رصية من متحفها 
االإن�ضان  متحف  عليه  اأطلقت  الذي 
عن  الأبنائهم  وتعتذر  االأر�ض  لتواريها 
انتهكوا  الذين  الفرن�ضيني  االآباء  جرمية 
حرمة البلدان وقتلوا اأهلها. فهل نحتاج 
�ضاهدا اأكرث من هذا ال�ضاهد دليال على 

جرائم اأهل احلرية والتحرر.
اأن  االأوروبية  ال�ضيا�ضة  اعتادت  لقد 
تهاجم لكي جتعلك تدافع فتن�ضغل عنها 
بالدفاع عن نف�ضك ، اأو ت�ضغلك مب�ضاكل 
داخلية وحروب وثورات وانق�ضامات كي 
مترر م�ضاريعها اال�ضتعمارية وجتند من 
ال�ضعوب  اأبناء  من  املهمة  بتلك  يقوم 
ال�رصاع  اأجواء  نف�ضها يف  اأن تدخل  دون 
اإليها تطلب العون منها  ثم جتعلك تهرع 
اآ�ضيا  التاريخ يف  نقراأ  اإننا   . وامل�ضاعدة 

�ضار  اال�ضتعمار  ان  ونعتقد  واإفريقيا 
ينته  مل  اال�ضتعمار  اأن  وال�ضحيح  تاريخا 
بعد   ، وتطور  حيوية  اكرث  اأ�ضبح  اإمنا 
واالأ�ضاليب  والتكنولوجية  الفكر  تطور 
جرائم  نقراأ  اأننا  والعجيب   . احلديثة 
وال  واالأمريكي  االأوروبي  اال�ضتعمار 
اجلرائم  تلك  عن  معلن  مبوقف  نطالبه 
نعتقد  زلنا  وما  قريب،  تاريخها  اأن  مع 
اأن اأوروبا بالد احلريات واالإن�ضانية واأننا 
اأن  واحلقيقة   ، واجلرمية  املوت  �ضعوب 
يجند  من  هو  وخمططاته  اال�ضتعمار 
املجرمني والبطالني واملرتزقة ويلب�ضهم 
لنا �ضور  لبا�ضنا ويعطيهم �ضورنا لري�ضم 
املجرمني يف نظر �ضعوبهم كي يربر لهم 
تواجده يف جمتمعاتنا وتدخله يف حياتنا 
و�ضيا�ضاتنا ، على انه املنقذ واملحرر ، 
املجنى  ونحن  اجلاين  احلقيقة  يف  وهو 

عليه تاريخا وحا�رصا .
اإىل جتهيل  اال�ضتعمار  اأوروبا منذ  �ضعت 
ال�ضعوب ، وخلق الفنت بينها وتق�ضيمها اإىل 
هفوات  من  م�ضتفيدة  وقوميات  طوائف 
 ، عدائيا  ثقال  وتعطيها  لتربزها  التاريخ 
لت�ضغل فيها تلك ال�ضعوب فت�ضبح مغلوبة 
 ، ممزقه  م�ضتتة  مق�ضمة  اأمرها  على 
اجلوا�ضي�ض  والقادة  العمالء  فيها  فتزرع 
وثورات  غليان  يف  الدوام  على  فتكون   ،
وتنعدم  خريها  فيذهب  و�رصاعات 
حياتها وت�ضبح �ضيدا �ضهال ملخططات 

اال�ضتعمار يق�ضمها بينه كيف �ضاء .
وا�ضتقالل  �ضيادة  عنه  يقال  ما  ان 
اال�ضتعمار  بثها  كبرية،  اأ�ضحوكة  لهو 
اأن  امل�ضهد،  عن  بعيد  انه  ليقنعنا  بيننا 
اال�ضتعمار ال زال قابعا على �ضدورنا ومل 
يخرج كل الذي حدث اأن االأ�ضاليب تغريت 
ا�ضتبدلت  ال�ضعوب  مع  التعامل  وطرق 
اأن  القول  امل�ضحك  من  لكن  بغريها 

اأن تتوقف عن  امل�ضالح االأوروبية ميكن 
تلك ال�ضعوب ، اأو اأن اال�ضتعمار والهيمنة 
من املمكن ان يفك اذرعه عنها لتتنف�ض 
اأن احلل يكمن يف املراجعة  من جديد، 
احلقيقة للتاأريخ وتفكيك م�ضاهده ، وفهم 
ال�ضعوب،  مع  اال�ضتعماري  التعامل  منط 
بني  اخلالفات  واقع  قراءة  اإىل  والعودة 
ثم  وجتاوزها،  املغ�ضوبة،  ال�ضعوب 
والتطور  النهو�ض  بقدراتنا على  االإميان 
اأوروبا  فيه  ما جتود  االتكال على  وعدم 
وخربات،  نظريات  من  علينا  واأمريكا 
بعد قراءة معمقة بامل�ضالح اال�ضتعمارية 
باأن  العربي  املثقف  اإميان  وخمططاته، 
 ، �رصوري  اأمر  احل�ضارات  بني  التالقح 
اأرمتي بح�ضن  اأن  التالقح ال يعني  ولكن 
االآخر فاأ�ضتورد فكره ونظرياته واجرتها 
دون اأن اأكلف جهدا مبراجعتها ودرا�ضتها 
بفكر  مزجها  بعد  اإنتاجها  واإعادة 

وح�ضارة البيئة العربية .
اإن �ضعور املثقف العربي بالدونية والوهن 
االإنتاج  على  بقدرته  يعتقد  ال  جعله 
العجز  فكرة  ولعل  واالبتكار  واالإبداع 
العربية  الذهنية  على  دخلت  والوهن 
ت�ضويه  من  تراثنا  على  بث  ما  من جراء 
من  نالت  التي  وحمالتهم  امل�ضت�رصقني 
بعدم  نعتقد  وجعلتنا  قدرتنا  من  الكثري 
فعل  نفعل  اأي   ( الوهن  فاأ�ضابنا  القدرة 
ال�ضعفاء ونحن االأقوياء( فعودة املثقف 
بنف�ضه جتعل  والثقة  اجنازاته  تقييم  اإىل 
بينه  القطيعة  فتنتهي  به،  يثق  املجتمع 
وبينهم ، فيكون عمل املثقف النزول اإىل 
املجتمع ليحمله معه ال اأن ي�ضعد ويرتك 
جمتمعه ، في�ضغر بحيث ال يرى وال ي�ضعر 
وت�ضبح  النا�ض  من  العامة  فتتيه  بتاأثريه 
ملخططات  �ضائغة  ولقمة  �ضهله  فري�ضة 

اال�ضتعمار واأذنابه االأرذلني .

�ال�ستعمار ووهن �ملثقف 

د. �سامي الزيدي .العراق

مل يدرك الإن�سان اإىل الآن حقيقة 
وجوده على الأر�ض ، رغم كل ما قام 
باإجنازه ورغم كل الفل�سفات والأفكار 

التي تناولت هذا املو�سوع اإل اأنها 
جميعها ظلت يف طور التنظري ومل 

تتجاوزه اإىل التطبيق ، عانى وما زال 
يعاين بنو الب�سر عقدة النت�سار على 

بع�سهم البع�ض فنلحظ تاريخ الب�سرية 
لنجد بقع الدماء منذ وطئ الإن�سان 

الأر�ض و�سور اجلرمية ماثلة يف اغلب 
�سفحاته، فماليني من الب�سرية اأهدرت 

دمائهم وعذبوا وا�سطهدوا و�سيقوا 
دون جرم اإىل مقا�سل املوت واأزهقت 

اأرواحهم دون ذنب .

عن عودة جماجم املقاومني اجلزائريني

هموم  من  الكثري  ورائها  تختفي  التي   
النا�ض وتطلعاتهم وحتى ان�ضغاالتهم يف 
تغيب  انه  كما  املحلية  بالتنمية  يت�ضل 
حلد االن ودون تعميم يف ال�ضياق تقاليد 
ات�ضال فعالة ونوعية بني »دواوين الوالة 
ب«االت�ضال  املكلفة  الوالية  وخاليا   «
واالإعالم » وبني ال�ضحفيني واملرا�ضلني 
اجلمعوية  املنابر  ثقافة  حتفز  وقد 
تاأطري  ثقافة  من  االإعالم  يف  املهنية 
يف  املمثل  املحلي  االإعالمي  التواجد 
ن�ضاطهم  ومرا�ضلني  �ضحفيني  ن�ضاط 
بالدرجة  وجواري  حملي  االإعالمي 
ان  ال�رصوري  من  اأ�ضحى  لذا  االأوىل 
لتعزيز  فعال  ر�ضمي  توجه  يكون هناك 
دور ال�ضحافة املحلية واالهتمام اأي�ضا 
االإعالمي  املجال  الفاعلني يف  بتكوين 
فعالية  مع  تتكيف  جديدة  اأعباء  على 
ومع  اجلديدة  االإعالمية  الو�ضائط 
الفاعل  االإعالمي  يكون  اأن  �رصورة 
حمليا فاعال يف امل�ضهد االإعالمي ويف 

التنمية املحلية

حتديد ن�ساط »املرا�سل » �سرورة 
ملحة

ما يجب اأن نوؤكد عليه وتبعا الهتمامنا 
حتديد  اأن  اجلواري  االإعالم  مبو�ضوع 
وتقنني   « ال�ضحفي  املرا�ضل  »ن�ضاط 
عالقات العمل التي جتمع بني املرا�ضل 
لتحديد  �رصوري  �ضحفي  عنوان  واأي 
جواري  حملي  اإعالمي  ن�ضاط  وتنظيم 

التنموية  وحتى  االإعالمية  اأبعاده  له 
لن�ضاط  املوجودة  املمار�ضات  وحتيل 
قطاع وا�ضع من املرا�ضلني اإىل �رصورة 
ان يكون لهم كيان اإعالمي موؤطر تعززه 
التي  اجلمعوية  املنابر  ثقافة  اأي�ضا 
واملرا�ضلون  ال�ضحفيون  فيها  ينخرط 
االإعالمي  العمل  اأن  �رصاحة  واعتقد 
اأكرث  يكون  وقد  وفعال  هام  اجلواري 
بنقل  االأمر  يتعلق  حني  خا�ضة  اأهمية 
�ضوت  واإي�ضال  املواطنني  ان�ضغاالت 
اإىل  املحلي  ال�ضاأن  يف  الفاعلني 
في�ضبح  امل�ضوؤولة  واجلهات  ال�ضلطات 
همزة  املحلي  وال�ضحفي  املرا�ضل 
االن�ضغاالت  لنقل  فعال  وو�ضيط  و�ضل 
عالقات  حتى  وتاأ�ضي�ض  واملقرتحات 
والفاعل  املواطن  بني  فعالة  ات�ضال 

اجلمعوي واالإدارة .

العمل الإعالمي وبيئته املحلية

املرا�ضل  تواجه  التي  التحديات  من 
عن  النظر  بغ�ض  اأي�ضا  ال�ضحفي 
هذا  كون  والتكوين  االأداء  م�ضتويات 
املعطى يحيل اإىل مو�ضوع �ضنعاجله يف 
القادم من م�ضاهمات �ضحفية من اهم 
التحديات كما اأ�رصت التي تواجه العمل 
املحلية  البيئة  اجلواري  االإعالمي 
اإعالمي  فاعل  اي  فيها  ين�ضط  التي 
مرا�ضال  اأو  »�ضحفيا  كان  �ضواء  حملي 
من  وا�ضع  قطاع  يفتقر  اإذ   « �ضحفيا 
ثابت  والأجر  مهني  لتاأمني  املر�ضلني 

يف  الفاعلني  جتمع  لل�ضحافة  ولدار 
االإعالم املحلي رغم وجود هذه الدور 
ال�ضحفية ببع�ض الواليات اإىل ما يجب 
اأن يكون هو اهتمام فعلي ور�ضمي نوعي 
على  واملرا�ضلني  ال�ضحفيني  بن�ضاط 
تغيب  اإذ  املحلية  ال�ضلطات  م�ضتوى 
نوعية  ت�ضارك فعالة  االآن عالقات  حلد 
وبني  اجلواري  لالإعالم  املمار�ض  بني 
من  يتوج�ض  الذي  املحلي  امل�ضوؤول 
الوالية  يف  واملرا�ضل  ال�ضحفي  ن�ضاط 
اأن  اإذ  ال�ضياق  هذا  يف  اأعمم  اأن  دون 
تعامل امل�ضوؤول مع ال�ضحفي واملرا�ضل 
وطنية  كانت  مهما  الن�ضاط  بيئة  يف 
بر�ضيد  اعتقادي  يف  يت�ضل  حملية  اأو 
وروؤيته  واملهني  االأخالقي  امل�ضوؤول 
لدور االإعالم يف املجتمع والدولة وهذه 
م�ضائل يف اعتقادي متباينة تختلف من 
م�ضوؤول مل�ضوؤول وال ميكن اجلزم اأن كل 
للتعامل  مييلون  الواليات  يف  امل�ضوؤولني 
هناك  اإن  بل  املحلية  ال�ضحافة  مع 
تباين واختالف وا�ضح يف هذه امل�ضالة 
امل�ضوؤول  بطبيعة  ترتبط  ما  غالبا  التي 

املحلي قبل كل �ضيء .

املرا�سل لي�ض جزءا من ال�سلطات

منتدى  يف  طرح  ما  موؤخرا  اأثارين 
مت  الذي  »العريقة  »ال�ضعب  جريدة 
ينخرط  اأن  �رصورة  على  فيه  التاأكيد 
املرا�ضل ال�ضحفي بفعالية يف ا�ضتخدام 
الإثبات  للتوا�ضل  احلديثة  التكنولوجيات 

بيئة  يف  �ضواء  االإعالمي  ون�ضاط  دوره 
الن�ضاط املحلية اأو حتى الوطنية كما اأن 
ال�ضلطات  من  لي�ض  ال�ضحفي  املرا�ضل 
لكي يلزم اأن يكون موجودا حيث توجد..
اأداء  يف  يكون  ال  اأن  يجب  الطرح  فهذا 
وروؤية اأي ممار�ض للمهنة ال�ضحفية بل اإن 
ال�ضحفي وحتى املرا�ضل مهني له التزام 
بتقدمي املعلومة للمواطن دون اأن يذوب 
ال�ضلطات  وعلى   « »الر�ضمي  حركة  يف 
باأن  تنتبه  اأن  املحلي  ال�ضاأن  ت�ضري  التي 
يف  فاعل  واملرا�ضل  املحلي  ال�ضحفي 
االإعالمي  ون�ضاطه  املحلي  املجتمع 
اأداء حملي  املحلي موؤثر ويرثي حركية 
ال�ضحفيني  اإن  بل  تنموي  كان  لو  حتى 
االقرتاح  قوة  من  هام  جزء  واملرا�ضلني 
بدورها  نهتم  اأن  يجب  التي  املوؤطرة 
وتقنني  بتاأطري  الر�ضمي  ال�ضعيد  على 
اأو�ضع لدور ال�ضحافة املحلية يف التنمية 
اأن  واأعتقد  اجلواري  املحلي  بعدها  يف 
االت�ضال  وزارة  م�ضتوى  على  االهتمام 
قبل  من  وحتى  املحلية  ال�ضحافة  بدور 
�رصوريا  اأ�ضحى  املحلية  ال�ضلطات 
من  الكثري  جهد  اأن  هو  املالحظ  الن 
يف  اجلادين  واملرا�ضلني  ال�ضحفيني 
ي�ضتثمر  ال  م�ضتت  االإعالمي  عملهم 
باالأداء  الر�ضمية  اجلهات  قبل  من  فيه 
املطلوب والغاية املن�ضودة رغم وجود 
يف  ومتكونة  حمرتمة  �ضحفية  اأقالم 
العديد من الواليات متلك قدرات على 

االإقناع واأدائها مهنيا قابل للقيا�ض .

تاأخر  بالدور  و�الهتمام  �لكيان  �ملحلية" تاأطري  "�ل�سحافة 

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

مازال الهتمام بدور ال�سحافة املحلية 
اأو »اجلوارية » ل يرقى اإىل امل�ستوى 
املطلوب فلو عدنا اإىل العالقات التي 

تت�سكل بني املرا�سل ال�سحفي وال�سلطات 
املحلية يف اأي ولية ف�سنجد اأن هذه 
العالقة يف اإطارها املهني والوظيفي 

حتتاج ملا ي�سندها قانونا وتاأطريا فاملتاأمل 
يف ما تطرحه ن�سو�سنا القانونية يف 
قانون الإعالم يرى اأن هناك اأ�سارت 

هامة نحو »ال�سحافة املحلية » ودعمها 
كمحتوى هام يلبي احتياجا اإعالميا 

ويفر�ض توجها نحو دمقرطة الإعالم 
وجعله اأكرث قربا من اجلزائر "العميقة "

ميديا
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طلب  على  اجلزائر  جتر�ؤ  اأن  ميكن  �ال 
ق�صور  اإىل  بالنظر  منها  فرن�صا  اعتذار 
�صاأنهم  ت�صيري  يف  �ف�صلهم  اجلزائريني 
الداخلي مبجرد اأن تخلت عنهم فرن�صا 
ال�صادقني من اجلزائريني يعرتفون  �اأن 
يزال  ال  بينما  نظرها  فرن�صا يف  بف�صل 
اجليل  جر  اإىل   يطمحون  اجلاحد�ن 
اجلديد من القادة الفرن�صيني الأن يفتكوا 
مكا�صب جديدة منهم يف ملف الذاكرة.

�اخلم�صني  االثنني  ذات  لوبان  تنكر  مل 
طلب  يف  حقهم  اجلزائريني  على  عاما 
جرائمها  عن  �االعتذار  االعرتاف 
اجلزائريني  قادة  دعت  بل  فح�صب 
على  اجلزائر  ح�صول  على  الندم  اإىل 
اإىل  بهم  يف�صي  ندم  ا�صتقاللها، 
الذي  التاريخي  اخلطاأ  بهذا  االعرتاف 
التي  فرن�صا  عن  بانف�صالهم  ارتكبوه 
ميكن  مل  ح�صارية  مهمة  لديها  كانت 
اأهدافها  بلوغ جميع  من  اال�صتقالل  لها 
تقهقرا  ت�صهد  اليوم  اجلزائر  هي  �ها 
من  يعاين  ��صبابها  املجاالت  جميع  يف 
كل اأ�صكال التخلف ���صعها االقت�صادي 
كل  على  التغطية  حكامها  يريد  مزري 
مو�صوع  يف  باخلو�ض  النقائ�ض  هذه 

الذاكرة. 
�تعرب ماري لوبان يف احلقيقة عن نظرة 
الفرن�صيني  غالبية  عند  قائمة  تزال  ال 
�صبب  اأن  �هي  منهم  ال�صا�صة  ال�صيما 
هو  اإمنا  اجلزائر  حترير  حرب  قيام 

احلقوق  بالفوارق يف  اجلزائريني  �صعور 
الثورة  �اأن  االأ�ر�بيني  مع  االجتماعية 
العمل  اإال الفتكاك حقوقهم يف  تقم  مل 
�ال�صكن الالئق �اال�صتفادة من التحديث 
على قدم امل�صا�اة مع املحتلني، فالثورة 
بالن�صبة لهم هي ثورة جياع باحثني عن 
امل�صتعمرين  بع�ض  اهتدى  لذا  اخلبز 
من اأمثال نابليون الثالث من قبل �ر�بري 
�صيا�صة  انتهاج  اإىل  بعد  من  الكو�صت 
اجلزائريني  جتاه  اجتماعية  ا�صتعمارية 
لكنها مل تفلح. �بالن�صبة للوبان، لو �صرب 
اال�صتقالل  عن  يبحثوا  �مل  اجلزائريون 

لعا�صوا اليوم عي�صا رغيدا.
اأ�صابت عندما قالت اإن من  لكن املراأة 
اجلزائريني »ال�صادقني« من ال يزال �فيا 
للعهد مع بقاء فرن�صا على هذه االأر�ض 
مع  ر�صمي  اجتماع  يف  عرب  من  �هناك 
�زير  حت�رس  فقد  ذلك،  عن  اال�ر�بيني 
يف  مدل�صي  مراد  االأ�صبق  اخلارجية 
من  االأ�ر�بية  املفو�صية  من  اجتماع 
حرمنا  اآخر  جمرى  جرى  التاريخ  اأن 
هذا  يدره  مبا  اأ�ر�بيني  نظل  اأن  من 
على  هم  �من  مكا�صب.  من  الن�صب 
�صاكلته كثري�ن يف اأ��صاط املثقفني بل 
ال�صيا�صيني الذين يقود�ن اأحزابا �طنية 
تكون  اأن  على  �يحر�صون  اجلزائر  يف 
اإقامة  من  باري�ض  يف  اأخرى  حياة  لهم 
اإىل جن�صية، �هناك، كما راأينا من ف�صل 
على  الفرن�صية  باجلن�صية  االحتفاظ 

�جود  �مع  اجلزائر.  يف  �زارية  حقيبة 
هوؤالء املخل�صني لفرن�صا يوجد االآالف 
فرن�صا  يف  املولودين  اجلزائريني  من 
ببلده  يرتبط  من  اجلديد  اجليل  من 
اأجماده  يف  �ي�صارك  �صديدا  ارتباطا 
العلمية �الريا�صية �الفنية يف املحافل 

الد�لية. 
العداء  ينا�صبون  اجلزائريون  يكن  مل 
جتاه  حقدا  يحملون  يكونوا  �مل  الأحد 
لوبان  اآل  اأن  مع  بالرغم  الفرن�صيني 
املجتمع  من  �ا�صعة  �رسائح  ميثلون 
�معاداة  للعن�رسية  احلامل  الفرن�صي 
يتجا�ز  اأن  ينتظر�ن  لكنهم  االآخرين. 
لعالقة  االأجواء  �تتهياأ  اأمثالهم  التاريخ 
على  �الد�لتني  ال�صعبني  بني  �صداقة 
عن  البعيد  املتبادل  االحرتام  اأ�صا�ض 
مثل هذه االأحقاد التي توارثها اآل لوبان 
الذي اختري من بني  اأبا عن اجلد جان 
لالنتقام  ال�صغوفني  الفرن�صيني  ال�صباط 
بها  منيو  نكراء  هزمية  بعد  �االإجرام 
ملواجهة  بهم  فجيئ  ال�صينية  الهند  يف 
كانت  فقد  اجلزائريني  املجاهدين 
م�صاركة لوبان يف حرب اجلزائر اإجرامية 
بامتياز �هو الذي نكل باجلزائريني قتال 
�تعذيبا �ظل يع�ض على يديه بعدما مل 
الرتكب  يعود  اأن  له  قدر  �لو  خريا  ينل 

اأب�صع مما ارتكب باالأم�ض. 
اأثارته تغريدة لوبان  �بغ�ض النظر عما 
هذه  فاإن  جزائرية  اأفعال  رد�د  من 

املراأة احلاقدة تبحث لنف�صها عن مواقع 
الرئا�صي  ال�صباق  �صمن  ا�صتقطابية 
اأن  املرجح  من  لذا  القادم  الفرن�صي 
اجلزائر  بني  الذاكرة  ق�صية  تكون 
ال�صيا�صي  ال�رساع  �صلب  يف  �فرن�صا 
�صيا�صية  اأطراف  بني  فرن�صا  داخل 
ال  لكنها  اال�صتعمار  فرتة  بعد  �لدت 
بع�صها  تاريخي،  كعبئ  حتملها  تزال 
ال  االآخر  �بع�صها  منها  التخل�ض  يريد 
يزال مت�صبثا بها �يدفع بها اإىل م�صتنقع 
فرن�صا  �صتجر�ؤ  فهل  ال�صيا�صي.  اجلدل 
التقليدية  فرن�صا  حتدي  على  ماكر�ن 
يزداد  الذي  املتطرف  اليمني  ال�صيما 
امتدادا يف فرن�صا يف ال�صنوات االأخرية 
يف  منذرة  انتخابية  نتائج  حقق  فقد 
�كان  �الربملانية  اجلهوية  االنتخابات 
فرن�صا  برئا�صة  الفوز  من  خطوة  على 

عام 2017. 
تيار  لوبان  ماري  موقف  ��صع  لقد 
�اجهة  يف  جديد  من  الوطنية  اجلبهة 
تيارات  ليخفي �راءه  للجزائر  املعادين 
اأخرى قليلة الظهور حتت االأ�صواء �هي 
�تتخذ  جزائريا  حنينا  حتمل  تزال  ال 
االإعالم  اإىل  تت�صلل  لوبيات  لن�صاطها 
جزائرية  اأطراف  معها  �تتواطاأ  اأحيانا 
على  االإبقاء  �هو  ذاته  الهدف  حتمل 
الو�صاية الفرن�صية على اجلزائر �لي�صت 
من  ملاكر�ن  اإال حتذيرا  التغريدة  هذه 

التنازل قيد اأمنلة عن هذه الو�صاية.

االأ�صئلة التي تتبادر يف ذهن كل طالب هي: 
الوقت  اأدر�ض ؟ �ما هو  اأن  كم �صاعة يجب 

املنا�صب للدرا�صة ؟ 
القدرات  �فق  العمل  �صاعات  حتديد  يتم 
الذهنية �اجل�صمية �النف�صية لكل طالب �ال 
يجب على الطالب اأن يدر�ض مب�صتوى يفوق 
يراعي  اأن  عليه  يجب  بل  ا�صتيعابه  قدرة 
اجل�صمية  �ا�صتعداداته  النف�صية  قدراته 
اجلانب  هذا  يف  الذات  اإرهاق  من  �حذار 
فمتى �جدت نف�صك مرهق خذ ق�صطا من 

الراحة.      
اأن  حيث  كبرية  فوائد  له  الوقت  �تنظيم 
حمتويات  لكل  تغطية  هناك  تكون  بف�صله 
به  يقوم  ما  يدرك  الطالب  �يكون  املواد 
رجاله  تطاأ  اأن  منذ  اإليه  يهدف  ما  �يعرف 
عمل  خطة  ميلك  ب�صاطة  بكل  الأنه  بيته 
�حل  �املراجعة  للدرا�صة  خا�ض  �برنامج 

التطبيقات �الواجبات .
ثانيـا – �سـرورة ال�سجاعـة وال�سمـود

لطول  ف�صل  اأ�صعب  يعترب  االأ�ل  الف�صل  اإن 
الدر��ض  مع  الطالب  تكيف  �عدم  فرتته 
�االأ�صاتذة بعد، �طبيعة حمتويات الدر��ض 
�صعبة  بدايتها  يف  االأمور  تبد�  قد  �لهذا 
اأيام  بعد  باأنه  يقني  على  كن  �لكن  �معقدة 
�صوف تتكيف مع هذه الفرتة، �لهذا ال يجب 
اأ� ي�صت�صلم  اأ� يعجز  اأن يياأ�ض  على الطالب 
الو�صائل  عن  يبحث  اأن  عليه  يجب  بل 
خمتلف  �مواجهة  بالتكيف  له  ت�صمح  التي 

ال�صعاب.    
ثالثا – �سـرورة االنطـالق من 

الوهلـة االأولـى

فاأنت  يوم  الطالب  عزيزي  عليك  مر  كلما 
�كل  يوم يحمل مواد  كل  الأن  م�صئول عليه، 
مواد حتتوي على در��ض �كل الدر��ض �جب 
منها،  �التمكن  �مراجعتها  حفظها  عليك 
فال توؤجل عمل اليوم اإىل الغد �ال در�ض الغد 
اإىل االأ�صبوع القادم بل انطلق باملراجعة من 

البداية �ال توؤجل عمل اليوم اإىل الغد.
بانتظام  در�ض  اأي  تدر�ض  اأن  عليك  اإذن     
�اأن حتفظه من الوهلة االأ�ىل حتى تتفادى 
اآخر  يف  نف�صك  جتد  �ال  الدر��ض،  ت�صخم 
العديد من املواد �يف مئات من  ال�صنة مع 
�لكن  تنتهني  �اأين  تبداأ  اأي  فمن  الدر��ض، 
لالأ�صف لن تكون هناك بداية الأنك يف تلك 
النف�صية  حالتك  �جتد  ت�صطرب  احلالة 
حمطمة فال ميكنك يف االأخري اأن تدر�ض اأ� 

حتفظ ال�صتدراك ما فاتك.     
رابعا – التكوين اجليد ملواجهة        

اأ�سئلة البكالوريا

من االأ�صئلة التي تتبادر يف ذهن الطالب هنا 
اال�صتعداد يف  اأمت  م�صتعدا  اأكون  متى  هي: 
كل املواد �مع كل امل�صتويات ؟ �متى اأ�صف 

نف�صي باأنني متمكن من املادة؟
كل  يف  التمكن  لبلوغ  اجليدة  املنهجية  اإن 

مادة هـي:
1- مرحلة احلفظ: اأ� �صيء يجب القيام به 
هو احلفظ اجليد للدر��ض بتمامها �بجميع 
عنا�رسها �ال تقل باأن هذا الدر�ض غري مهم 
اأ�  اأن هذا العن�رس ال ياأتي يف البكالوريا  اأ� 
اأنه قد اأتى يف البكالوريا ال�صابقة، فاحلفظ 
على  خاللها  من  نتعرف  كمرحلة  �اجب 

الدر�ض .
حفظ  بعد  �البحث:  املطالعة  مرحلة   -2

االجتهاد  مرحلة  تاأتي  املقررة  الدر��ض 
�ك�صورة لذلك يجب علينا البحث �املطالعة 
حمتوى  يف  �ا�صعة  ثقافة  لنا  تكون  حتى 

الدر��ض ملعرفة كل عنا�رسها �حد�دها.
3- مرحلة حل التمارين: �هذه اآخر مرحلة 
اأي  املطر�حة  �االإ�صكالية  املراحل  �اأهم 
التمارين نحل؟ �ما هي م�صتويات التمارين 

التي يجب حلها ؟
اأ�صئلة عادية �ب�صيطة، �حذار     نبداأ بحل 
باأ�صئلة �صعبة الأن ذلك يوؤثر على  البدء  من 
دائما  )لهذا  حلها  عدم  حالة  يف  معنوياتك 
االأ�صئلة  حل  �بعد  مهم(،  التنظيم  اأن  نقول 
االمتحانات  اأ�صئلة  د�ر  ياأتي  الب�صيطة 
التلميذ  اأيها  تكتفي  فال  ما،  نوعا  املعقدة 
امتحانات  اأ�  ثالثة  اأ�  مترينني  بحل 
من  ا�صتطعت  ما  اجمع  بل  موؤ�ص�صتك، 
املوؤ�ص�صات  جميع  من  االمتحانات  اأ�صئلة 
يعطى  مترين  كل  اأن  هو  هذا  من  �الهدف 
اإ�صرتاتيجية  فيه  تكون  االمتحانات  يف 
خا�صة لالإجابة، �قد ي�صع فيه االأ�صاتذة فخ 
لتنبيه التلميذ لتفادي الوقوع فيه م�صتقبال، 
االإ�صكاليات  بع�ض  عن  �صورة  �اإعطائه 

ال�صعبة �اخلطرية يف الدر��ض.
�اإ�صرتاتيجيات  خطط  بكل  تلم  فعندما     
متارين املادة، �تعرف كل الفخاخ التي قد 
من  حقا  متكنت  قد  تكون  فيها  لك  تن�صب 

املادة.
للعديد من  االمتحانات  �بعد حل جميع     
البكالوريا  اأ�صئلة  تبداأ مبواجهة  املوؤ�ص�صات 
لل�صنوات املا�صية حتى تتهياأ نف�صيتك �تعتاد 
يف  �تر�صم  ب�صاطتها،  مبدى  �تقتنع  عليها، 
عيناك اأنها اأ�صئلة عادية �بكل �صهولة ميكن 
اخلا�صة  املراحل  بهذه  قمت  فاإذا   ، حلها 

تنتهي  اإن  ما  املواد  كل  يف  التمارين  بحل 
ال�صنة حتى ت�صتاق اإىل مقابلة اأ�صئلة امتحان 

البكالوريا مبعنويات عالية �بثقة كبرية.

خام�سا: عدم احتقار اأي مادة اأو 
مو�سوع

هو  التالميذ  اأ��صاط  يف  ال�صائع  اخلطاأ  اإن 
فرتاه  الأخرى،  �اإهمالهم  مبواد  اهتمامهم 
اإن  ندري  �ال  ال�صنة  طيلة  مادتني  يدر�ض 
متكن منها اأم ال ؟� يهمل اأكرثية املواد التي 
ال قيمة لها يف نظره �هذه النظرة يقع فيها 

طالب جميع ال�صعب.
باالأدب  ي�صتهرت�ن  العلمية  ال�صعب  فتالميذ 
�يهتمون   ، �االجتماعيات  �الفل�صفة 
�الفيزياء  الطبيعية  �العلوم  بالريا�صيات 
متح�صل  التلميذ  اأيها  كنت  اإذ  �لكن  فقط. 
على معدل9.97، �لك يف نقطة االجتماعيات 
لو   « على12  احل�صول  على  قادر  �اأنت   6
اهتمت بها » الأ�صفت لتلك ال�صتة �صتة نقاط 
اأخرى لي�صبح بعد ذلك معدلك فوق ع�رسة 
نف�صه  هذا  �ينطبق  نف�صك؟.  حترم  فلماذا 
الطالب  فرتى  االأدبية  ال�صعب  طالب  عن 
فيها يهتم باالجتماعيات �االأدب �الفل�صفة، 
�االإجنليزية،  �الفرن�صية  الريا�صيات  �يهمل 
 9.89 االإجمايل  املعدل  على  حت�صلت  فلو 
�اأنت متح�صل يف نقطة الريا�صيات 3.5 يف 
ال�صنة  اأ�ل  من  بها«  »اهتممت  لو  اأنت  حني 
االإ�صافية  بالدر��ض  �القيام  التمارين  بحل 
 15 نقطة  على  �حت�صلت  منها  لتمكنت 
اإن  بكثري.  �يتح�صن  معدلك  يزيد  �بذلك 
�صتكون  بها  اال�صتهانة  اأ�  مادة  اأي  احتقار 
املتعلمني  من  �قلة  لالأ�صف  �خيمة  نتيجته 

من يدرك ذلك.

ملاذ� هاجمت ماري لوبان �جلز�ئر

�لتح�ضري �جليد للبكالوريا يف ظل كورونا 

بقلم اح�سن خال�ص   

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.

مل ت�ستطع رئي�سة اجلبهة الوطنية 
الفرن�سية مارين لوبان اأن تكتم غيظها 

من بلوغ م�ساعي ا�سرتجاع جماجم 
املقاومني اجلزائريني اإىل اأر�ص الوطن 
هدفها والدعوة اجلديدة التي قدمها 

الرئي�ص اجلزائري تبون للرئي�ص 
ماكرون بفتح م�سار ترميم للت�سققات 

املرتبطة باملا�سي اال�ستعماري االأليم بني 
ال�سعبني. اأنكرت على اجلزائر دعوتها 

وو�سفتها باأنها هروب اإىل االأمام من 
امل�سكالت الداخلية التي تعي�سها اجلزائر 

نتيجة اال�ستقالل.

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

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

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

ح�سابات تاريخية واأخرى انتخابية

نحو حتقيق الطماأنينة و ال�سالمة والنجاح  اجلزء 03



بقلم:  عي�سى قراقع

ال�رشطي  به  قام  ما  بني  فرق  ال 
املواطن  بحق  االأبي�ض  االمريكي 
فلوريد  جورج  االأ�سود  االمريكي 
 2020 العام  من  حزيران  �سهر  يف 
الع�سكري  بحذائه  دع�ض  والذي 
اختنق  حتى  وراأ�سه  رقبته  على 
ال�سهيوين  املجرم  وبني  ومات 
كورمان، فوباء العن�رشية املتاأ�سل 
وباء  نف�سه  امريكا هو  تاريخيا يف 
يف  بوح�سية  املتنامي  العن�رشية 
الع�سكري  الب�سطار  ا�رشائيل، 
هو  االمريكي  فلويد  قتل  الذي 
الذي  الع�سكري  الب�سطار  نف�سه 
قتل حلمي الفل�سطيني، وال�رشطي 
االمريكي امل�سبع بالعن�رشية والذي 
نف�سه  امريكا هو  النظام يف  ميثل 
ا�رشائيل  يف  واجلندي  ال�رشطي 
واملوؤ�س�سة  النظام  ميثل  الذي 
بحق  املتوا�سلة  القمع  ومنظومة 
اجلماهري  الفل�سطيني.  ال�سعب 
االأعراق  خمتلف  من  االأمريكية 
خرجت يف مظاهرات حا�سدة �سد 
وقامت  العن�رشي،  والتمييز  القهر 
باإ�سقاط عدة متاثيل ون�سب للآباء 
اأ�سلوا  املوؤ�س�سني الأمريكا والذين 

ودافعوا عن العن�رشية، وقد رفعت 
اجلماهري االأمريكية �سعار : دعونا 
مل  الفل�سطيني  ال�سعب  نتنف�ض.  
حتت  فمن  العبيد،  تو�سل  يتو�سل 
كاهل نظام االبرتهايد اال�رشائيلي 
اال�ستعماري  الع�سكري  واحلكم 
ويحرك  يتنف�ض  فاأنه  ال�سهيوين 
االجتاهات،  كل  يف  احلرية  هواء 
كل  من  اأقوى  باحلرية  فاالإميان 
مدركني  نتنف�ض  نحن  �سلح. 
هي  االأمريكية  القرن  �سفقة  ان 
االأمريكية  للعن�رشية  ت�سدير 
مع خرائط  تتوافق  والتي  املقيتة 
اال�رشائيلية  ال�سم  وم�ساريع 
لل�سيطرة  اال�ستيطان  وت�رشيع 
الفل�سطينية  االأرا�سي  جميع  على 
االأرا�سي  ومتزيق  املحتلة، 
متقطعة  جيوب  اىل  الفل�سطينية 
واجتماعيا،  جغرافيا  ومعزولة 
الع�سكري  االحتلل  وحتويل 
اال�رشائيلي من احتلل موؤقت اإىل 
الفل�سطيني  ال�سعب  دائم،  احتلل 
ال�سفقة  رف�ض  يتنف�ض  الذي 
مقاي�سة  ال  �سعار  ورفع  التاآمرية 
وال�سيا�سية.  القومية  على حقوقنا 
نحن نتنف�ض مدركني ان ال�سم هو 
�سواء  االحتلل،  وتعميق  ال�سيادة 

اأم كبريا، و�سواء  كان �سما �سغريا 
مت االآن اأو تاأجل، �سهقات ال�سهداء 
تنتقل اىل �سدور االحياء وت�ستمر 
اأنفا�ض املقاومة. نحن نتنف�ض، لن 
نغرق يف اجلدل القانوين والفقهي 
وال�سيادة،  ال�سم  بني  الفرق  حول 
ال�ساملة  احلرية  اىل  نتطلع  نحن 
املحتل،  براثن  من  واالنعتاق 
كاملة  فل�سطينية  دولة  اإىل  نتطلع 
تر�سم  ان  نرف�ض  �سيادة،  ذات 
اال�رشائيلة  اجلرافات  اأ�سنان 
كبرية،  اأحلمنا  وجودنا،  حدود 
نحن  والكرامة.  احلرية  �سعارنا: 
نتنف�ض، مل تعد اجلدران واالأبواب 
على  قادرة  الع�سكرية  واحلواجز 
جوالت  كل  يف  نه�سنا  خنقنا، 
انتفا�سة  واملواجهة،  املوت 
يف  النبوءة  خما�سات  يف  تتحرك 
بل  نتنف�ض  نحن  القادمة.  اجلولة 
تن�سدى  ودولية،  اأمريكية  كمامات 
االحتلل،  ووباء  كورونا  لوباء 
تقلب  الفل�سطينية  الروح  عافية 
الطاولة، ال �سلطة وطنية منزوعة 
بدون  فل�سطينية  دولة  ال  ال�سيادة، 
�سلة  ن�سلي  العا�سمة،  القد�ض 
امل�سجد  يف  العظيم  الفجر 
املبني  الفجر  و�سلة  االأق�سى 

نتنف�ض،  نحن  القيامة.  كني�سة  يف 
للفل�سطيني،  ثالثة  رئة  هناك 
ب�سهولة،  يختنق  ال  الفل�سطيني 
يعرف ان ميوت كثريا ليحيا كثريا، 
عن  تدافع  وهي  تتنف�ض  االأر�ض 
للأ�سطورة  تت�سدى  وع�سبها  دمها 
امليعاد  ار�ض  وخرافة  امل�سلحة 
املعادية. نحن نتنف�ض يف الزنازين 
ال�سيقة، يف امللح واملاء واالإرادات 
وعط�ساً  جوعاً  نتنف�ض  اجلاحمة، 
ال�سجان  يك�رشنا  ال  وغ�سبا، 
من  اال�رشى  جتريد  وخمططات 
م�رشوعية ن�سالهم الوطني، الهوية 
نحن  الثائرة.  والنفو�ض  تقاتل 
مزروعاتنا  و  اأ�سجارنا  نتنف�ض، 
منازلنا  اأ�سطح  فوق  احلدائق  يف 
تتنف�ض، االأر�ض معلقة بني االأرواح 
اأ�سجارنا  ال�سبع،  وال�سماوات 
يف  درو�سا  الغرباء  االأعداء  تعلم 
مت�سي  اأكبادنا  اأ�سجارنا  الزراعة، 
جدرانهم  من  اكرب  االأر�ض  على 
احل�سار  يف  نتنف�ض  نحن  العالية. 
قطاع  يف  الفا�سل  ال�سياج  وعلى 
وال�سمود  االإميان  منلك  غزة، 
ون�سعل املظاهرة، طائرات ورقية 
كل  يف  الوطني  الن�سيد  م�ستعلة، 
الدرو�ض  كل  نقراأ  املدار�ض، 

الكنعانيون  نحن  النوافذ،  ونفتح 
ثبات  اأر�سنا  على  الثابتون 
نحن  العا�سفة.  وجه  يف  الطري 
العرب  اآخر  اننا  مدركني  نتنف�ض 
القلعة  هذه  عن  يدافعون  الذين 
نزار  ال�ساعر  قال  كما  املقد�سة 
نتنف�ض متوكلني على  لكننا  قباين، 
وا�ستقللية قرارنا و�سمودنا،  اهلل 
نحمل موؤونة دمنا فتكفينا، اما ان 
نكون او ال نكون. نحن نتنف�ض، لن 
يديرون  الذين  الكابو  رجال  نكون 
�سوؤون ال�سجناء نيابة عن ال�سجان، 
�سد  ال�سحية  تكون  ان  ن�سمح  لن 
اال�رشائيليون.  يحلم  كما  ال�سحية 
نحن نتنف�ض، 544 اأ�سريا حمكومني 
باملوؤيدات يتنف�سون داخل املوؤبد، 
الربغوثي  ونائل  يون�ض  كرمي 
ال�سجن  يف  عاماً  اأربعني  بعد 
على  اأحلمهم  يدربون  يتنف�سان، 

يف  مي�سون  قليل،  بعد  احلرية 
نحن  الطليقة.  اأرواحهم  براري 
يختنقون  اال�رشائيليون  نتنف�ض، 
الفل�سطيني يطاردهم  بنا، هواوؤنا 
وثكناتهم  مع�سكراتهم  داخل 
هم  امل�سلحة،  اأبراجهم  ويف 
روايتهم  ي�سنعون  خطايا  دولة 
نواجه  ونحن  واجلرمية،  بالقمع 
من  فينا  ما  بكل  الطغيان  دولة 
�سهداوؤنا  نتنف�ض،  نحن  حقيقة. 
االأرقام  مقابر  يف  املحتجزون 
املهجرة  قرانا  يتنف�سون،  ال�رشية 
يتنف�سون  جرحانا  فينا،  تتنف�ض 
نغ�سل  املفتوحة،  بجروحهم 
نحن  الن�سيان.   �سداأ  من  ذاكرتنا 
الب�سطار  يخيفنا  لن  نتنف�ض، 
الع�سكري اال�رشائيلي واالأمريكي، 
عندما  املحتلون:  ايها  حذار 
يختنق ماء النهر يجري الفي�سان.
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عندما يختنق ماء النهر يجري الفي�ضان
يف �سهر اأكتوبر عام 1996 قتل امل�ستوطن اال�سرائيلي ناحوم كورمان الطفل الفل�سطيني حلمي �سو�سة 

11 عاما، �سكان قرية حو�سان ق�ساء بيت حلم، املجرم اال�سرائيلي الذي كان م�سوؤول اأمن امل�ستوطنات يف 
املنطقة الحق الطفل والقى القب�س علية ثم بطحه على االأر�س ودا�س بحذائه الع�سكري على راأ�سه 
ورقبته حتى اختنق وارتقى �سهيدا. املحكمة الع�سكرية اال�سرائيلية حكمت على املجرم القاتل مبا 

ي�سمى حكمًا تاأديبيا خمففا ب 6 �سهور خدمة اجتماعية، جت�سيدا لل�سيا�سة العن�سرية التي ميثلها جهاز 
الق�ساء يف ا�سرائيل والتمييز يف االإحكام بني يهودي وفل�سطيني، بني دم ودم، مبا يعترب اعالنا �سريحًا 

بت�سجيع القتل واالإعدامات خارج نطاق الق�ساء واإعطاء ح�سانة قانونية للمجرمني والقتلة، هذه 
ال�سيا�سة التي اأ�سبحت نهجا م�ستمرا يف التعامل مع الفل�سطينيني يف االأرا�سي املحتلة.

االحتالل يعتقل )22( مواطنًا من ال�ضفة
االحتلل  قوات  اعتقلت 
اليومني  خلل  االإ�رشائيلي 
من  مواطناً   )22(  ، املا�سيني 
�سابقون،  اأ�رشى  بينهم  ال�سفة، 
بال�رشب  اعتداء  ذلك  رافق 
املربح، على عدد من املعتقلني، 
وقال  اعتقالهم.  عملية  خلل 
اإن  له،  بيان  يف  االأ�سري  نادي 
اعتقالهم  جرى  مواطنني  اأربعة 
واملزرعة  رميا  بيت  بلدتي  من 
والبرية  اهلل  رام  يف  ال�رشقية 
وهم: عمر توفيق حجاز، واأحمد 
جميل عزام، وعبيدة فرح حجاز 
املزرعة  بلدة  من  وجميعهم 
ال�ساب  اإىل  باالإ�سافة  ال�رشقية، 
من  الربغوثي  �ساهر  عمران 
بعد  اُعتقل  الذي  رميا،  بيت 
املربح.  بال�رشب  عليه  االعتداء 

االحتلل  اعتقل  القد�ض  ويف 
جمعية  يف  اخلرائط  ق�سم  مدير 
الدرا�سات العربية خليل تكفجي، 
وم�سادرة  اعتقاله  جرى  حيث 
اقتحام  بعد  حا�سوب  اأجهزة 
الطاقم  واحتجاز  مكتبه  وتفتي�ض 
العامل فيه، وهذا لي�ض االعتقال 
االأول له، فقط تعر�ض �سابقاً عدة 
اإىل  باالإ�سافة  للعتقال،  مرات 
كل من: حممد اأبو الهوى، وب�سام 
احللق وهو م�سوؤول ق�سم االإعمار 
وحممد  االأق�سى،  امل�سجد  يف 
غا�سب  وحممد  عبيد،  مروان 
الذي  عبيد  حربي  واأحمد  عبيد، 
املربح  بال�رشب  العتداء  تعر�ض 
عبيد،  داود  واإياد  اعتقاله،  اأثناء 
العي�ساوية،  بلدة  من  وجميعهم 
والقا�سي ال�رشعي اإياد العبا�سي، 

العبا�سي.  ال�سابق جميل  واالأ�سري 
ومن عدة اأنحاء يف اخلليل اعتقل 
غالب  حمزة  من:  كًل  االحتلل 
وعائد  �ساهني،  و�سادي  عمرو، 
الهيموين، وفادي �سالح  غنيمات، 
جرى  فيما  �سابق.  اأ�سري  وهو 
اعتقال ملواطنني من جنني وهما: 
قباطية،  من  ع�ساف  م�سطفى 
وحممد زغيبي الذي اُعتقل عقب 
خمابرات  ملقابلة  ا�ستدعائه 
"�سامل"،  مع�سكر  يف  االحتلل 
ومواطنني  �سابق،  اأ�سري  وهو 
مهند  وهما:  قلقيلية  من  اآخرين 
جيت،  قرية  من  ال�سدة  جمال 
وحممد رجب قدومي )38 عاماً( 
على  علوة  قدوم،  كفر  بلدة  من 
بلدة  من  مرعي  عزام  �سلمة 

قراوة بني ح�سان يف �سلفيت.

اإ�ضابة االأ�ضري حممد عايد �ضالح الدين بال�ضرطان
االأ�سري  اإ�سابة  االأ�سري  نادي  اأكد 
الدين  �سلح  عايد  حممد 
واأن  بال�رشطان،  عاماً(،   20(
واأو�سح  خطري.  ال�سحي  و�سعه 
�سلح  االأ�سري  اأن  االأ�سري  نادي 
قبل  نُقل  حزما،  بلدة  من  الدين 
�سجن  من  اأيام  ت�سعة  من  اأكرث 
مدين  م�ست�سفى  اإىل  "عوفر" 
تاأكدت  وهناك  للحتلل،  تابع 
اأن  بعد  بال�رشطان  اإ�سابته 
اأجريت له فحو�سات طبية، علماً 
اأنه يقبع اليوم فيما ت�سمى ب�سجن 
اإدارة  الرملة".  وتدعي  "عيادة 
�سجون االحتلل اأن �سلح الدين 
�سنوات،  منذ  بال�رشطان  م�ساب 
تاريخ  منذ  معتقل  اأنه  علماً 
وهو   ،2019 اأفريل  من  ال�سابع 
عامني،  ملدة  بال�ّسجن  حمكوم 

اأ�سهر،  ثمانية  حكمه  من  وتبقى 
له  تُعقد  اأن  املفرت�ض  حيث من 
باالإفراج  للنظر  حمكمة  جل�سة 
املبكر عنه مل حتدد بعد. ولفت 
اإ�سابة  تاأكيد  اأن  االأ�سري  نادي 
اليوم،  الدين  �سلح  االأ�سري 
عن  االإعلن  مع  بالتزامن  تاأتي 
ا�ست�سهاد االأ�سري �سعدي الغرابلي 
الذي راح �سحية جرمية االإهمال 
 26 بعد  البطيء(،  )القتل  الطبي 
من  حمذراً  االعتقال،  من  عاماً 
تزايد حاالت االإ�سابة بال�رشطان 
االأ�رشى،  �سفوف  بني  واالأورام 
جرمية  ا�ستمرار  ظل  يف  خا�سة 
)القتل  املتعمد  الطبي  االإهمال 
البطيء(، عرب التاأخر واملماطلة 
املر�ض  وت�سخي�ض  ك�سف  يف 
وتقدمي العلج، وما يرافقها من 

ظروف اعتقالية �سعبة وقا�سية. 
ويف ال�سياق، طالب نادي االأ�سري 
�رشورة االإفراج الفوري والعاجل 
عن االأ�سري �سلح الدين واالأ�رشى 
االحتلل  �سجون  يف  املر�سى 
وحتى  اأو�ساعهم،  ملتابعة  كافة، 
ظل  يف  عائلتهم  بني  يكونوا 
الظروف ال�سحية اخلطرية التي 
يواجهونها، وخا�سة مع ا�ستمرار 
من  يرافقه  وما  الوباء،  انت�سار 
احلا�سلة  للتخوفات  ت�ساعد 
اإىل  يُ�سار  االأ�رشى.  م�سري  على 
اأن قرابة )700( اأ�سري يف �سجون 
االحتلل هم من املر�سى، منهم 
من  يعانون  اأ�سري   )300( قرابة 
اأكرث  وبينهم  مزمنة،  اأمرا�ض 
من  يعانون  اأ�رشى  ع�رشة  من 

ال�رشطان واالأورام.
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ع. ف
    

امل�ؤ�س�سات  كافة  فروانة  ودعا 
�سمتها  عن  التخلي  اىل  الدولية 
م�س�ؤولياتها  وحتمل  وتقاع�سها 
والقان�نية  والأخالقية  الإن�سانية 
حياة  لإنقاذ  العاجل  والتحرك 
املر�سى  واملعتقلني  الأ�رسى 
الأ�رسى  وباقي  امل�ت،  من خطر 
من  اأ�سحاء  باأنهم  يُعتقد  الذين 
بالأمرا�ض يف ظل  الإ�سابة  خطر 
ا�ستمرار وج�د الظروف والع�امل 
وطالب  لالأمرا�ض.  امل�سببة 
الفل�سطينية  اجلهات  فروانة 
لت�ظيف  اجلاد  بالعمل  كافة 
وا�ستخدام  الدولية  الأليات  كافة 
الأدوات امل�ؤثرة مبا يكفل ال�سغط 
امل�ؤ�س�سات،  تلك  على  امل�ستمر 
احلماية  ت�فري  ي�سمن  ومبا 
لالأ�رسى  والقان�نية  الإن�سانية 
واملعتقلني من جانب، ومن جانب 
بخط�ات  الأمام  اىل  امل�سي  اآخر 
املحاكم  نح�  اأكرث  تقربنا  فعلية 
اأن  املمكن  من  التي  الدولية 
من  لالحتالل وحتد  رادعا  ت�سكل 
الأ�رسى  بحق  املقرتفة  اجلرائم 
على  فروانة  واأكد  واملعتقلني. 

واملحا�سبة  املحاكمة  غياب  اأن 
مّكنت  هي  الق�سائية  وامل�سائلة 
وت�سجعه  الحتالل  ومتكن 
بحق  جرائمه  يف  التمادي  على 
الأ�رسى واملعتقلني، وعززت لدى 
من  "الفالت  ثقافة  الإ�رسائيليني 
العقاب".  واأو�سح فروانة اأن �س�ء 
الأو�ساع ال�سحية و�سالح الإهمال 
ا�ست�سهاد  اىل  اأدى  القاتل،  الطبي 
)69( ا�سريا داخل �سج�ن الحتالل 
اآخرهم  وكان   ،1967 العام  منذ 
هذا  الغرابلي".  "�سعيد  الأ�سري 
بالإ�سافة اىل اآخرين ُكرث –مل يتم 

خروجهم  بعد  ت�ف�ا  اح�ساوؤهم- 
باأمرا�ض  متاأثرين  ال�سجن  من 
�س�ء  ب�سبب  ال�سج�ن  عن  ورث�ها 
والهمال  ال�سحية  الأو�ساع 
الطبي. وذكر فروانة باأنه يتكد�ض 
نح�  الإ�رسائيلية  ال�سج�ن  يف 
)700( اأ�سري فل�سطيني، يعان�ن من 
اأمرا�ض خمتلفة واعاقات ج�سدية 
 )300( بينهم  وح�سية،  ونف�سية 
اأمرا�ض خطرية  من  يعان�ن  اأ�سري 
اأمرا�ض:  مثل  وخطرية  ومزمنة 
الكل�ي  والف�سل  والقلب  ال�رسطان 
و�سغط الدم وال�سكري، واأن ه�ؤلء 

الكافية  الطبية  الرعاية  يتلق�ن  ل 
باأم�ض  وهم  املنا�سب،  العالج  اأو 
احلاجة اىل تدخل عالجي عاجل 
فروانة  واأعرب  حياتهم.  لإنقاذ 
ال�رسى  اأرقام  باأن  اعتقاده  عن 
ظاهر  ه�  ما  تتخطى  املر�سى 
تظهر  مل  من  كل  فلي�ض  ومعلن، 
عليه اعرا�ض املر�ض �سليماً. ول� 
على  �ساملة  فح��سات  اأُجريت 
اأنهم  يُعتقد  الذين  الأ�رسى  جميع 
املر�سى  اأرقام  ل�جدنا  اأ�سحاء، 
مذك�رة.  هي  عما  م�ساعفة 
�س�ء  اأن  على  فروانة  و�سّدد 
ال�سج�ن  داخل  ال�سحية  الأو�ساع 
"الإهمال  وا�ستمرار  الإ�رسائيلية 
وفقا  جرمية  ي�سكل  الطبي" 
الدولة  األزم  الذي  الدويل  للقان�ن 
احلاجزة ب�رسورة حماية الأ�رسى 
الطبية  الرعاية  كل  وت�فري  لديها، 
والتدابري  الإجراءات  واتخاذ  لهم 
خطر  من  يحميهم  مبا  املنا�سبة 
بالأمرا�ض،  الإ�سابة  او  امل�ت 
مل  الحتالل  �سلطات  فيما 
وامنا  فقط،  لذلك  وفقا  تعمل 
ال�رسر  واإحلاق  اإيذائهم  تتعمد 
فيهم  مبن  اجلميع  مب�ساركة  بهم 

الأطباء واملمر�سني. 

املخت�ص ب�سوؤون الأ�سرى، عبد النا�سر فروانة

 )700( مري�ض يف �سجون االحتالل، 
بينهم )300( بحاجة اإىل تدخل عاجل

قال املخت�ص ب�سوؤون الأ�سرى، عبد النا�سر فروانة، ان كافة املعطيات والوقائع توؤكد على اأن �سلطات الحتالل 
الإ�سرائيلي تتعمد اإحلاق الأذى وال�سرر باأو�ساع الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني ال�سحية، وت�ستخدم 

الأ�سري  ميوت  اأن  اإما  يقول:  حالها  ل�سان  ان  وا�ساف:  بطيء.  ب�سكل  لقتلهم  �سالحا  الطبي" املتعمد  "الهمال 
الفل�سطيني فورا، واإما اأن يبقى على قيد احلياة يتاأمل، وت�ستمر معاناته طوياًل وميوت تدريجيًا.

على مدار )26( عامًا يف �سجون الحتالل

االأ�سري الغرابلي واجه جرمية االإهمال 
الطبي املتعمد )القتل البطيء( 

الفل�سطيني،  الأ�سري  نادي  نعى 
الحتالل،  �سج�ن  يف  والأ�رسى 
من  الغرابلي  �سعدي  الأ�سري 
عاماً   )26( منذ  واملعتقل  غزة، 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  �سج�ن  يف 
هذا  �سبيحة  اُ�ست�سهد  والذي 
"كابالن"  م�ست�سفى  يف  الي�م 
الأ�سري  نادي  وقال  الإ�رسائيلي. 
"اإن الأ�سري الغرابلي املعتقل منذ 
عام 1994م، واجه جرمية الإهمال 
على  البطيء(  )القتل  الطبي 
باأدوات  اعتقاله،  �سن�ات  مدار 
مار�ستها  ممنهجة،  و�سيا�سات 
بحقه،  الحتالل  �سج�ن  اإدارة 
واأبرزها الإهمال الطبي املتعمد، 
 )69( ا�ست�سهاد  يف  ت�سبب  الذي 
عالوة  1967م،  عام  منذ  اأ�سرياً 
الإنفرادي  عزله  �سن�ات  على 
يف  �ساهمت  والتي  املت�ا�سلة، 
واأ�سار  ال�سحي."  و�سعه  تفاقم 
�سيا�سات  جملة  اإىل  الأ�سري  نادي 
التي مُتار�ض  واإجراءات الحتالل 
ومنها  �سج�نه،  يف  اأ�رسانا  بحق 
واأدواته  مب�ست�ياته  التعذيب 
العتقالية  والظروف  املختلفة، 
القا�سية وما يرافقها من عمليات 
التي  اإنفرادي،  وعزل  قمع، 
وتاأثرياً  قهراً  الأكرث  الأداة  تُ�سكل 

�سج�ن  يف  الأ�رسى  م�سري  على 
نادي  حّمل  وبهذا  الحتالل. 
الحتالل  �سج�ن  اإدارة  الأ�سري 
م�سري  عن  الكاملة  امل�س�ؤولية 
كافة الأ�رسى يف �سج�ن الحتالل 
املر�سى  ل�سيما  الإ�رسائيلي، 
اأ�سري   )700( قرابة  وعددهم 
والن�ساء،  والأطفال  ال�سن  وكبار 
�سيا�سات  الي�م  ي�اجه�ن  الذين 
اإ�سافة  البطيء،  القتل  الإهمال - 
من  احلا�سلة  التخ�فات  اإىل 
دون  "الك�رونا"،  وباء  انت�سار 
املطالبات  لكافة  اعتبار  اأدنى 
والدولية  املحلية  احلق�قية 
ب�رسورة اإطالق �رساحهم، ووج�د 
لالإ�رساف  حمايدة  طبية  جلنة 
منهم،  املر�سى  عالج  على 
لكافة  ال�سحية  الأو�ساع  ومتابعة 
الأ�سري  نادي  وجدد  الأ�رسى. 
للم�ؤ�س�سات  املتكررة   مطالبته 
جهات  وكافة  احلق�قية،  الدولية 
والإقليمية  املحلية  الخت�سا�ض 
والدولية باتخاذ خط�ات اإجرائية 
ال�ج�د  حماية  ل�سمان  فاعلة، 
الإن�سانية،  وحماية  الفل�سطيني، 
ج�سيمة،  انتهاكات  ت�اجه  التي 
الق�اعد  كافة  عربها  متجاوزة 

والق�انني الإن�سانية. 

بعد اعتقال والدها ووالدتها

الطفلة مي�ض ف�سايل يف رعاية جدها
ُخرمت الطفلة مي�ض ف�سايل من 
والي�م  ط�يلة،  ل�سن�ات  والدها 
يف  لتبقى  والدتها  من  حُترم 
يف  ي�سارك  الذي  جدها  رعاية 
الأ�رسى  الت�سامن مع  كل وقفات 
رزق  احلاج   . جنله  اعتقال  منذ 
رعاية  م�سئ�لية  حتّمل  ف�سايل 
والدتها، حيث  حفيدته مي�ض مع 
تربت يف كنفه ل�ج�د جنله رامي 
ما  اأم�سى  الذي  ال�سج�ن،  يف 
من  اأكرث  يف  عاماً   11 عن  يزيد 
من  يناير  اآخرها يف  كان  اعتقال 
العام املا�سي بعد اقتحام منزله، 
و�سدر بحقه قرار اعتقال اإداري 
4 مرات  له  �سه�ر وجدد   6 ملدة 
داهمت  الحتالل  ق�ات  متتالية. 
الي�م  فجر  متزامن  وقت  يف 
الأربعاء 2020/7/1 منزل الأ�سري 
رامي رزق ف�سايل، ومنزل عائلة 
اأب� حجيلة يف حي الطرية مبدينة 
رامي  زوجة  واعتقلت  اهلل  رام 
والطالبة  لطفله،  اأم  وهي  حنني 
جمه�لة  جهة  اإىل  ونقلتهم  اإيليا 
دون اإبداء الأ�سباب. ي�سار اإىل اأن 
اأُعيد  �سابق،  اأ�سري  ف�سايل  رامي 
اعتقاله بتاريخ 2019/1/13، بعد 

اقتحام منزله، ويقبع يف العتقال 
اأن  يذكر  الإداري منذ 17 �سهراً. 
بالنتماء  ف�سايل  يتهم  الحتالل 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  اإىل 
فل�سطني وامل�ساركة يف ن�ساطات 
لالحتالل،  مناه�سة  وفعاليات 
بالعتقال  ي�ستهدف  لذلك 
م�ستمر،  ب�سكل  وال�ستدعاءات 
الإداري  بالعتقال  وخا�سة 
رامي  الأ�سري  زوجة  وكانت   .
ف�سايل قد حتدثت يف ت�رسيحات 
زوجها  اعتقال  خالل  �سابقة 
باحلياة  يهنئ  مل  باأنه  الأخري، 
احلرة والأمنة منذ زواجها، حيث 
 3 ملدة  منها  زواجه  قبل  اعتقل 
خالل  خطبتهما  ومتت  �سن�ات، 
حترره  وبعد  ال�سجن،  يف  وج�ده 
واأجنب  تزوجا،   2005 عام  يف 
طفلته مي�ض والآن تبلغ من العمر 
13 عام، مل ترى والدها يف املنزل 
والي�م  عمرها.  ن�سف  من  اأكرث 
والدتها  من  حُترم  مي�ض  الطفلة 
يرتكبها  اأي�ساً يف جرمية جديدة 
كل  على  يدو�ض  الذي  الحتالل 
ال�رسائع والق�انني ومبادئ حق�ق 

الإن�سان.

الناطق  ال�حيدي  ن�ساأت  كتب 
والأ�رسى  ال�سهداء  مف��سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
للق�ى  الأ�رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
الأ�رسى  اأن  والإ�سالمية  ال�طنية 
اأو �س�را  اأرقاما  لي�س�ا  الفل�سطينيني 
تزين احليطان والبيانات واخلطابات 
الإ�رسائيلي  الحتالل  حممال 
ا�ست�سهاد  عن  الكاملة  امل�س�ؤولية 
الأ�سري �سعدي الغرابلي يف م�ست�سفى 
باملناطق  الإ�رسائيلي  كابالن 
 .  1948 عام  املحتلة  الفل�سطينية 
وحمل املنظمات الدولية والإن�سانية 
ما  اإزاء  امل�س�ؤولية  من  كبريا  جزءا 
�سعدي  ال�سهيد  الأ�سري  له  تعر�ض 
جرمية  من  الغرابلي  حمم�د  خليل 
�سج�ن  يف  املتعمد  الطبي  الإهمال 
اأع�ام  منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ط�يلة حيث عانى م�ؤخرا من �رسطان 
الربو�ستاتا واأورام يف امل�سالك الب�لية 

املناعة  ونق�ض  ال�سكري  واأمرا�ض 
والنظر  ال�سمع  و�سعف  وال�سغط 
ومن ك�س�ر يف احل��ض . واأكد ن�ساأت 
مف��سية  با�سم  الناطق  ال�حيدي 
ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى بالهيئة 
العليا حلركة فتح يف قطاع  القيادية 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
والإ�سالمية  ال�طنية  للق�ى  الأ�رسى 
ال�طنية  ارتفاع عدد �سهداء احلركة 
الفل�سطينية الأ�سرية اإىل 224 �سهيدا 
خليل  �سعدي  الأ�سري  ارتقاء  بعد 
حمم�د الغرابلي املعتقل يف �سج�ن 
الحتالل الإ�رسائيلي منذ تاريخ 5 / 
الأربعاء  اأم�ض  11 / 1994 يف �سباح 
مب�ست�سفى   2020  /  7  /  8 امل�افق 
�سكان  من  وه�  الإ�رسائيلي  كابالن 
حي ال�سجاعية يف �رسق مدينة غزة 
م�سريا  غزة  مدينة  الأ�سلية  وبلدته 
جابر  الدين  ن�ر  الأ�سري  اأن  اإىل 
العال  اإىل  ارتقى  قد  كان  الربغ�ثي 
 2020 ني�سان   21 الثالثاء  م�ساء  يف 

تزامنا مع اإحياء ال�سعب الفل�سطيني 
الفل�سطيني  لالأ�سري  ال�طني  للي�م 
لن�بة  تعر�سه  بعد  وذلك  والعربي 
يف  ت�اجده  اأثناء  �سديدة  اإغماء 
النقب  �سجن  يف   25 بق�سم  احلمام 
ال�سحراوي ومق�سلة الإهمال الطبي 
يد  على  لها  تعر�ض  التي  املعتمد 
الإ�رسائيلية  ال�سج�ن  م�سلحة  اإدارة 
بعدم نقله ف�را للم�ست�سفى اأو انعا�سه 
 . الأ�رسى  وتكبريات  �سيحات  ل�ل 
املجتمع  لدور  اأ�سفه  عن  واأعرب 
انقاذ  عن  الغائب  والإن�ساين  الدويل 
ال�سيا�سات  اأنياب  من  الأ�رسى 
الإهمال  يف  الإ�رسائيلية  الإجرامية 
النفرادي  والعزل  املتعمد  الطبي 
وحرمان الأ�رسى من اأب�سط احلق�ق 
انت�سار  ظل  يف  خا�سة  الإن�سانية 
اإىل  ال�حيدي  واأ�سار   . ك�رونا  وباء 
الغرابلي  �سعدي  ال�سهيد  الأ�سري  اأن 
ني�سان 1946  من م�اليد غزة يف 12 
وكان يعمل مدر�سا يف مدر�سة المام 

ال�سافعي بغزة قبل العتقال على يد 
بتهمة  الإ�رسائيلي  الحتالل  ق�ات 
تل  مدينة  اإ�رسائيلي يف  �سابط  قتل 
الربيع بالت�سمية العربية الفل�سطينية 
 ( اأبناء   10 وله   1994  /  10  /  4 يف 
�سهيل وه� تاجر – ع�سام وه� طبيب 
– اأ�سامة – ح�سام – هاين – اأحمد 
– حممد – حمم�د – عالء – ديانا 
ا�ست�سهد يف  قد  اأحمد  وكان جنله   )
ال�سفة الغربية خالل ا�ستباك م�سلح 
يف  الإ�رسائيلي  الحتالل  ق�ات  مع 
14 / 3 / 2002 . و�سدد على اأهمية 
العمل ال�سنادي لالأ�رسى يف �سج�ن 
الحتالل الإ�رسائيلي وتاأ�سي�ض وبناء 
ف�سح  على  القادر  امل�حد  اخلطاب 
واجلرائم  والنتهاكات  املمار�سات 
العن�رسية الإ�رسائيلية التي تاأكل من 
ي�م  بعد  ي�ما  الأ�رسى  وحياة  اأعمار 
امل��سمية  عن  بعيدا  اجلاد  والعمل 
ق�سية  اإىل  الأ�رسى  ق�سية  لتح�يل 

راأي عام دويل واإن�ساين . 

ال�سهيد 224 ومنظمات حقوق االن�سان واأ�سحاب املعايل
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تف�صل االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف 
االأربعاء  احلايل  الكروي  املو�صم  م�صتقبل 
املكتب  اأ�صاء  اإجتماع  وذلك خالل  املقبل 
الهيئة  رئي�س  اإليه  دعا  والذي  الفدرايل 
الكروية خري الدين زط�صي من اأجل احل�صم 
خالل  من  الوطنية  البطولة  مو�صوع  يف 
ا�صتئنافه  اأو  املو�صم  اإلغاء  عن  االإعالن 
لت الفاف برجمة  ب�صورة عادية، حيث ف�صّ
اجتماع مكتبها الفدرايل بعد 48 �صاعة على 
انتهاء فرتة احلجر ال�صحي احلالية وانتظار 
ال�صلطات  قرارات  عليه  ت�صفر  �صوف  ما 

العليا بخ�صو�س جتديد احلجر من عدمه، 
�صوءه  على  تقدم  �صوف  الطي  االأمر  وهو 
بتحديد م�صري املو�صم الكروي، خا�صة يف 
الكروي  امل�صهد  ي�صهده  الذي  الرتقب  ظل 
الأغلبيتها  �صبق  التي  االأندية  راأ�صهم  على 
بعد  جمددا  املناف�صة  اإىل  العودة  رف�س 
التي عقدتها رفقة  الت�صاورية  االجتماعات 
عبد  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س 
الكرمي مدوار واأجمعت خاللها على رف�س 
ال�صعبة  املادية  الظروف  ظل  يف  اللعب 
تطبيق  على  قدرتها  وعدم  بها  متر  التي 

ال�صحي  الربوتوكول  يف  الواردة  االإجراءات 
الذي و�صعته الفاف �رشطا للفرق من اجل 
اإىل  واأر�صلته  جمددا،  املناف�صة  ا�صتنفاذ 
وزارة ال�صباب والريا�صة من اأجل امل�صادقة 
عليه.  ال ي�صتبعد اأن يخرج اجتماع اأع�صاء 
اإنهاء املو�صم قبل  بقرار  الفدرايل  املكتب 
الذي  ال�صحي  الو�صع  وذلك يف ظل  االآوان 
تواجه خماطر  تزال  التي ال  به بالدنا  متر 
حاالت  عدد  يف  واالرتفاع  كورونا  وباء 
الرف�س  جانب  اإىل  والوفيات،  اال�صابة 
املتابعة  العلمية  اللجنة  الأع�صاء  القاطع 

ال�صحة  لوزارة  والتابعة  الوباء  لتطورات 
عودة  بركاين  بقاط  الدكتور  راأ�صها  على 
املناف�صة حاليا ملا تتبعه من خماطر على 
الطوقم  اأع�صاء  وباقي  الالعبني  �صحة 
الفنية، االإدارية والطبية، وعلى العك�س من 
املناف�صة  با�صتناف  زط�صي  يتم�صك  ذلك 
تبقى على  ال�صحي، حيث  بعد رفع احلجر 
املو�صم ثماين جوالت يف الرابطة املحرتفة 
االأوىل و�صبع جوالت يف الثانية، بينما بلعت 
اإياب  لقاءات  اجلمهورية  كاأ�س  مناف�صة 

الدور ربع النهائي.

مالل  �رشيف  القبائل  �صبيبة  رئي�س  دعا 
اىل  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
ا�صتئناف  يخ�س  فيما  نهائي  قرار  اتخاذ 
وباء  ب�صبب  حاليا  املناف�صات،املتوقفة 
تن�صيطه  وخالل  العامل،  كورونا  فريو�س 
النادي  مبقر  ام�س  اأول  �صحفية  لندوة 
الفيدرايل  املكتب  مالل  دعا  وزو  تيز  يف 
حول  نهائي  قرار  اتخاذ  اىل  لالحتادية 
موا�صلة او توقيف البطولة الوطنية نهائيا، 

املقبل،  االربعاء  املربمج  اجتماعه  خالل 
ي�صبب  حاليا  املناف�صة  تعليق  ان  مو�صحا 
كل �صهر خ�صارة مالية لالأندية التي ت�صتكي 
ي�صجع  ال  انه  كما  االموال،  �صحا يف  ا�صال 
لغياب  االأندية  م�صاعدة  على  املمولني 
املناف�صة و بالتايل غياب اال�صهار بالن�صبة 
لها«، واكد رئي�س ال�صبيبة يف نف�س ال�صياق 
املناف�صة  اىل  للعودة  م�صتعد  فريقه  ان 
اجلوالت  خو�س  و  ذلك  تقرر  ما  اذا 

من  بالرغم  البطولة،  من  املتبقية  الثماين 
ملدة  ال�صحي  احلجر  يف  الالعبني  بقاء 
قرار  حال  يف  مالل  ويطالب  اأ�صهر،  اربعة 
التوقيف النهائي للمناف�صة بت�صوية الق�صايا 
-ق�صية  الق�صائية  اجلهات  امام  العالقة 
�صطيف  لوفاق  العام  املدير  مكاملات 
الريا�صي  التحكيم  -حمكمة  والريا�صية 
لق�صية مولودية العا�صمة واحتاد العا�صمة، 
اىل  املعنية  الريا�صية  الهيئات  دعا  كما 

�صعبا  و�صعا  تواجه  التي  الفرق  »م�صاعدة 
ب�صبب االزمة ال�صحية، مثلما هو احلال يف 
باحلكم  يتعلق  فيما  و  العامل   بلدان  عديد 
العدالة �صد �رشيف مالل  به  الذي نطقت 
ب�صهرين حب�صا نافذا �صده و غرامة عقب 
ال�صابق  الرئي�س  بها  تقدم  بالقذف  �صكوى 
ل�صبيبة القبائل حمند �رشيف حنا�صي، قال 
�صيتقدم  مالل  ان  لعربي  مفتاح  املحامي 

بطعن يف احلكم.

ريا�ضة

عي�سة ق.

االأخرية  االأيام  خالل  تعرف  والتي 
ارتفاعا حم�صو�صا يف عدد االإ�صابات 
بحاالت وباء كورونا، االأمر الذي يهدد 
والالعبني  الريا�صيني  و�صالمة  �صحة 

االأطقم  واأع�صاء  الوفود  وخمتلف 
العودة  حال  يف  النوادي  خمتلف  يف 
الريا�صي،  الن�صاط  ممار�صة  على 
وزارة  رّخ�صت  ذلك  من  املقابل  يف 
الريا�صيني  بعودة  والريا�صة  ال�صباب 
من اأ�صحاب امل�صتوى العايل وال�صماح 

لهم باإجراء التدريبات واال�صتفادة من 
البيان  اأو�صح  اين  الريا�صية،  الهياكل 
اإىل  بالعودة  للريا�صيني  ال�صماح  اأن 
بالريا�صيني  يتعلق  التدريبات،  اأجواء 
االأوملبية  االألعاب  على  املتاأهلني 
الذين  والريا�صيني   2021 طوكيو 

اجل  من  التاأهل  تاأ�صرية  يتناف�صون 
والتح�صري  العمل  ظروف  لهم  �صمان 
املقبل  االأوملبي  للموعد  بجدية 
الذي  االأ�صلي  موعده  عن  واملوؤجل 
كان مربجما العام اجلاري قبل تاجيله 
عرب  كورونا  وباء  انت�صار  ب�صبب  بعام 

خمتلف دول العامل.
�رشورة  على  الو�صية  الوزارة  �صّددت 
التحلي بامل�صوؤولية واالحرتام ال�صارم 
حماية  اأجل  من  ال�صحية  للتدابري 
و�صالمة الريا�صيني، اأين �صوف يتكفل 

الريا�صي  للطب  الوطني  املركز 
التي  لالإجراءات  ال�صارم  بالتنفيذ 
ال�صحي، وطلك  الربوتوكول  يت�صمنها 
بالتن�صيق رفقة اأع�صاء اللجنة العلمية 

ملتابعة ور�صد وباء كوفيد19.

ح�سمت وزارة ال�سباب والريا�سة ب�ساأن م�سري املناف�سات الريا�سية بعدما ك�سفت عن ا�ستحالة منح ال�سوء االخ�سر 
لعودتها خالل الوقت الراهن، اأين ن�سرت هيئة الوزير �سيد علي خالدي بيانا اول اأم�س او�سحت خالله عدم منح 

الرتخي�س خالل الفرتة احلالية من اجل العودة اإىل املناف�سة وا�ستئناف الن�ساطات الكروية والريا�سية، وذلك يف 
ظل التو�سيات اتي قدمتها اللجنة الطبية ملتابعة ور�سد وباء كوفيد19، والتي رف�ست ال�سماح با�ستعادة الن�ساطات 

يف الوقت الراهن بالنظر للو�سع ال�سحي الذي متر به بالدنا

بينما �سمح للمتاأهلني اإىل االوملبياد با�ستئناف التدريبات

خالدي يرف�ص الرتخي�ص با�ضتئناف 
املناف�ضة يف الوقت الراهن

العام  املدير  حلفاية  فهد  بات 
لنادي وفاق �صطيف يف حالة �صحية 
م�صكالت  من  معاناته  اإثر  حرجة، 
نف�صية بعد اإيداعه احلب�س املوؤقت 
نتائج  ترتيب  ف�صيحة  ب�صبب 
الدفاع  هيئة  وكانت  املباريات، 
ممثلة باملحامية نعيمة فرحي، قد 
تقدمت بطلب الإدارة �صجن احلرا�س 
وقا�صي التحقيق، لنقل موكلها على 
امل�صت�صفى،  اإىل  ال�رشعة  جناح 
ال�صحية،  اأو�صاعه  تدهور  ب�صبب 

ت�رشيحات  يف  املحامية  وقالت 
لو�صائل االإعالم اأول ام�س: »و�صعية 
ما  على  لي�صت  ال�صحية  حلفاية 
كبريا  تدهورا  �صهدت  ولقد  يرام، 
املا�صية«،  القليلة  ال�صاعات  يف 
احلرا�س  �صجن  »اإدارة  واأ�صافت: 
وافقت على طلب املعاينة، وقامت 
م�صطفى  م�صت�صفى  اإىل  بتحويله 
و�صع  يف  العا�صمة،  باجلزائر  با�صا 

�صحي خطري للغاية«.
ق.ر.

التابعة  االن�صباط  جلنة  ا�صدرت 
عقوبة  القدم  لكرة  الرتكي  لالحتاد 
الدويل  لالعب  مباراتني  االق�صاء 
اجلزائري �صفيان فيغويل بعدما �صبق 
بالبطاقة  املبا�رش  الطرد  تلقي  له 
لعبها  التي  املقابلة  خالل  احلمراء 
طرابزون  اأمام  غاالتا�رشاي  ناديه  مع 
�صبور حل�صاب الدوري الرتكي املمتاز، 
مّدة  حول  الرتقب  فرتة  تدم  مل  حيث 
املنتخب  ميدان  متو�صط  عقوبة 
اأن تعلن  اأيام قبل  اأربعة  الوطني �صوى 

ابعاد جنم  الرتكية عن  الكروية  الهيئة 
كان  الذي  وهو  لقاءين  غالتا�رشاي 
فعل  ردة  بعد  املبا�رش  الطرد  تلقى 
املغربي  املناف�س  العب  على  عنيفة 
دا كو�صتا يف ردة فعل منه على اتدخل 
طرفه،  من  لها  تعر�س  الذي  العنيف 
الفرن�صي  غرونوبل  نادي  خريج  وكان 
لعبها  واحدة  مواجهة  ا�صتنفذ  قد 
األيان�صبور،  اأمام  اأم�س  اأول  زمالئه 
مواجهة  عن  الغياب  يوا�صل  و�صوف 
غوجو،  اأنقرة  امل�صيف  امام  الغد 

املناف�صة  على  عودته  ي�صجل  بينما 
قبل  ما  اجلولة  لقاء  مبنا�صبة  جمددا 
املقررة  الرتكي  الدوري  من  االأخرية 
اأمام  القواعد  داخل  املقبل  اجلمعة 
عاد  اآخر،  مو�صوع  يف  غورتيه.  نادي 
احلديث عن اهتمام اإدارة نادي الن�رش 
ال�صعودي بالتعاقد رفقة فيغويل خالل 
اأين  املقبلة،  ال�صيفية  التحويالت 
م�صوؤويل  اأن  اإعالمية  م�صادر  ك�صفت 
اإىل  الر�صمي  عر�صهم  قدموا  الن�رش 
للتفكري قبل  الالعب الذي طلب مهلة 

بالبقاء  اهتمامه  ظل  يف  عليه،  الرد 
الكروي  م�صواره  وموا�صلة  اوروبا  يف 

هناك.

بقي له ا�ستنفاذ مقابلة اأنقرة غوجو ويعود يف اجلولة ما قبل االأخرية

اإق�ضاء فيغويل مباراتني بالدوري الرتكي

اإنهاء املو�سم االأقرب بعد الت�ساور مع ال�سلطات العليا

املكتب الفدرايل يح�ضم م�ضري املو�ضم الكروي هذا الأربعاء

بعد موافقة اإدارة �سجن احلرا�س على اإثر 
تدهور حلته ال�سحية

نقل حلفاية اإىل م�ضت�ضفى م�ضطفى 
فيما يتعلق با�ستئناف املناف�سة من عدمهبا�ضا لتلقي العالج

مالل يدعو الفاف اىل اتخاذ قرار نهائي

بقاء مدافع اخل�سر رفقة النادي االأندل�سي 
مرتبط بحديثه مع املدرب ال�سيلي

بلغريني مدربا جديدا ملاندي 
املو�ضم املقبل

اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�صعى 
اإىل فتح �صفحة جديدة  عي�صى ماندي 
بعد  اال�صباين  بيتي�س  ريال  ناديه  رفقة 
اإعالن اإدارة الفريق عن تعيني املدرب 
راأ�س  على  بلغريني  مانزيل  املخ�رشم 
العار�صة الفنية حت�صبا للمو�صم الكروي 
املدرب  ي�رشف  �صوف  اأين  املقبل، 
عاما   66 العمر  من  البالغ  ال�صيلي 
من  انطالقا  االأندل�صي  النادي  على 
النتائج  تراجع  بعد  اجلديد،  املو�صم 
بيتي�س منذ  ريال  اأ�صحى يحققها  التي 
توقفها يف  ب�صبب  املناف�صة  اإىل  العودة 
انت�صار وباء كورونا،  وقت �صابق ب�صبب 
ا�صبانية  اإعالمية  تقارير  ك�صفت  حيث 
اأن بلغريني �صوف ير�صم خارطة طريق 

الكروي  للمو�صم  حت�صب  بيتي�س  ريال 
االأوىل  بالدرجة  ي�صعى  اأين  اجلديد، 
اإىل االحتفاظ بركائز التعداد يتقدمهم 
ان  رغم  للخ�رش،  املحوري  املدافع 
االأخري يغيب عن املناف�صة يف اللقاءات 
االأخرية بعدما اأ�صحى ال يلعب بانتظام 
مع الت�صكيلة منذ العودة على ا�صتئناف 
اللعب وهو الذي يتواجد يف خالف مع 
يتعلق  فيما  بيتي�س  ريال  ناديه  اإدارة 
بتمديد العقد الذي ينتهي �صائفة العام 
2021، اأين ال ي�صتبعد اأن يجمع ماندي 
احل�صم  قبل  اجلديد  مدربه  مع  حديث 
يف م�صتقبله مع الفريق الذي كان انتقل 
اإليه قادما من نايه ال�صابق ملعب رمي�س 

عي�سة ق.الفرن�صي.

تويف احلكم الدويل ال�صابق لكرة القدم 
بق�صنطينة  ام�س  اأول  كوراجي  حممد 
عن عمر ناهز  68 �صنة متاأثرا باإ�صابته 
بفريو�س كورونا ح�صب ما ك�صفت عنه 
املديرية املحلية لل�صباب و الريا�صة، 
وقد متكن حممد كوراجي الذي عمل 
اأن  لع�رشيتني  اجلزائري  التحكيم  يف 
ي�صنع لنف�صه ا�صما يف ال�صاحة الدولية، 
حيث اأ�رشف على وجه اخل�صو�س يف 
النهائية  املرحلة  من  لقاءات  اإدارة 
احت�صنتها  التي  لالأمم  اأفريقيا  لكاأ�س 
اأدار  اأفريقيا اجلنوبية �صنة 1996 كما 

املناف�صات  خمتلف  يف  لقاءات  عدة 
والفرق،  النوادي  لعديد  االأفريقية 
لقاءات  عدة  كوراجي  اأدار  وباجلزائر 
هامة من بينها املباراة النهائية لكاأ�س 
مولودية  بني   1996/1995 اجلزائر 
انتهت  التي  و  البليدة  اإحتاد  و  وهران 
الراحل حممد  اأدار  كما  بنتيجة 0/1، 
ب�صعبية  يحظى  كان  الذي  كوراجي 
بق�صنطينة  القدم  كرة  عامل  يف  كبرية 
على وجه اخل�صو�س اآخر لقاء ر�صمي 
له يف 1998 وا�صعا بذلك احلد مل�صرية 

حافلة بداأها قبل 24 �صنة.

على اإثر اإ�سابته بوباء كورونا

وفاة احلكم الدويل ال�ضابق كوراجي

ق.ر. عي�سة ق.

ق.ر.

على اإثر �سحب قرعة ربع ون�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا

حمرز مر�ضح ملواجهة كري�ضتيانو ومي�ضي
نهائي  ون�صف  ربع  الدورين  قرعة  �صحب  اأ�صفرت عملية 
مناف�صة دوري اأبطال اأوروبا التي جرت �صبيحة اأم�س مبقر 
االحتاد االأوروبي لكرة القدم مبدينة نيون ال�صوي�رشية على 
ريا�س حمرز  اجلزائري  الدويل  الالعب  مالقاة  امكانية 
العمالقة نادي بر�صلونة اال�صباين يف الدور املربع الذهبي 
من امل�صابقة االأوروبية يف حال التاأهل، اأين ك�صفت عملية 
قرعة الدور ربع النهائي اأن رفقاء حمرز يف نادي مان�ص�صرت 
من  املتاأهلني  احد  ملالقاة  مر�صحون  االجنليزي  �صيتي 
يف  االيطايل  وحوفنتو�س  الفرن�صي  ليون  اوملبيك  مباراة 

ريال  مناف�صه  جتاوز  يف  »ال�صتريز«  ت�صكيلة  جناح  حال 
مدريد اال�صباين الذين كانوا فازوا عليه يف ملعب الذهاب 
على معقله �صانتياغو برنابيو بهدفني لواحد، حيث تنتظر 
اأدوار  بلوغ  اجل  من  �صائكة  م�صرية  اخل�رش  قائد  رفقاء 
التي  ال�صعوبة  ظل  يف  االأوروبية،  املناف�صة  من  متقدمة 
�صوف يجدونها اأمام اندية �صاحبة التقليد يف لعب دوري 
اأبطال اأوروبا يف �صورة جوفنتو�س، بر�صلونة، ت�صيل�صي او 
القرعة  عرفت  ال�صياق،  ذات  يف  االأملاين.  ميونيخ  بايرن 
ريال  لرب�صلونة، فيما و�صعت  نارية حمتملة  عن مواجهة 

�صيتي،  مان�ص�صرت  تخطيه  حال  �صعب  اختبار  يف  مدريد 
ومن املقرر اأن يلتقي الفائز من مباراة نابويل وبر�صلونة 
الفائز من لقاء بايرن ميونخ وت�صيل�صي ما يرجح مواجهة 
نارية بني بر�صلونة وبايرن ميونخ، على جانب اآخر يحلم 
مان�ص�صرت  تخطيه  حال  تاريخي  ب�صدام  مدريد  ريال 
ورغم  ليون  اأو  جوفنتو�س  مواجهة  ميكنه  حيث  �صيتي، 
�صعوبة مهمة الريال اإال اأنه ميني النف�س بخو�س مواجهة 

تاريخية حمتملة مع رفقاء كري�صتيانو رونالدو
عي�سة ق.
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جنيف/ بريم التوغ/ الأنا�سول

توجيهات  باإعطاء  �أي�ضا  تُتهم  �ملنظمة 
�رتد�ء  حول  �لعامل  لبلد�ن  خاطئة 
�لو�قية، ومعلومات غري دقيقة  �لكمامات 
�لأدوية  على  �جلارية  �لتجارب  حول 
خطو�ت  �تخاذ  �إىل  �إ�ضافة  �ملحتملة، 
متاأخرة وتوجيه ر�ضائل متناق�ضة، بجانب 

�تهام و��ضنطن لها بالنحياز لل�ضني.
ُتري  �لتي  �لعاملية،  �ل�ضحة  ومنظمة 
هي  �لعامة،  �ل�ضحة  حول  دولية  در��ضات 
�لتي  �لوحيدة  �لدولية  �ل�ضحية  �ملرجعية 
�لبالغ  �لعامل،  �ضكان  بها  يثق  �أن  ميكن 
عددهم حو�يل 7.7 مليار ن�ضمة، يف جمال 
للمنظمة،  �لعام  �ملدير  ورف�ض  �ل�ضحة 
تيدرو�ض �أدهانوم غيربي�ضو�ض، �لنتقاد�ت 
�ملنظمة  �أن  على  م�ضدًد�  �إليها،  �ملوجهة 
و�ملعلومات  �ملعطيات  وفق  د�ئًما  تعمل 

�لتي يتم تاأكيدها من جانب �لعلماء.
�لرئي�ضي يف  �أن �ملنظمة )مقرها  و�أ�ضاف 
مدينة جنيف( تك�ضف يوميا عن معلومات 
وتقوم  »كورونا،  حول  جديدة  علمية 
�ملتعلقة  �ملعلومات  بتحديث  با�ضتمر�ر 
بالوباء ويف مو�جهة �لنتقاد�ت �لأمريكية، 
خا�ضة تلك �ل�ضادرة عن �لرئي�ض �لأمريكي 
بدعم  غيربي�ضو�ض  حظي  تر�مب،  دونالد 
قوي من دول مثل فرن�ضا و�أملانيا و�ململكة 
�ملتحدة، �إ�ضافة �إىل �ل�ضني، وهي من �أكرث 
�أن  �لدول �لد�عمة لبيانات �ملنظمة ورغم 
غيربي�ضو�ض جنح يف بناء جبهة قوية تدعم 
�ملنظمة  �أن  �إل  �لعاملية،  �ل�ضحة  منظمة 
تاأ�ضي�ضها  منذ  فرتة  باأ�ضعب  حالًيا  متر 
للأمم  تابعة  دولية  كمنظمة   ،1948 عام 

�ملتحدة.
�أن  �لثلثاء،  �ملتحدة،  �لأمم  و�أعلنت 
�لوليات �ملتحدة �أخطرتها بان�ضحابها من 
منظمة �ل�ضحة، �عتبار� من 6 يوليو/ متوز 

�جلاري.

تردد حول ارتداء الكمامات

»كورونا«،  �نت�ضار  لبدء  �لأوىل  �لأيام  منذ 
�لأ�ضخا�ض  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  دعت 
�رتد�ء  �إىل عدم  بالفريو�ض  �مل�ضابني  غري 
يف  غيربي�ضو�ض،  وقال  �لو�قية  �لكمامات 
تو�ضي  �ملنظمة  �إن  �ملا�ضي،  �أفريل   1
�ل�ضحية فقط  �لرعاية  �ملر�ضى وموظفي 

بارتد�ء �لكمامات.
وب�ضبب تو�ضية �لكمامة، تعر�ضت �ملنظمة 
و�ضائل  يف  �ل�ضديدة  �لنتقاد�ت  من  ل�ضيل 
غيربي�ضو�ض  قال  وبعدها،  دولية  �إعلم 
�ملبادئ  بتحديث  قامت  �ملنظمة  �إن 
با�ضتخد�م  �خلا�ضة  �حلالية  �لتوجيهية 
مكافحة  �إطار  يف  �لو�قية،  �لكمامات 

ن�ضحت  ذلك،  على  »كورونا«وبناء  �نت�ضار 
�لأوىل، بدعوة  للمرة  �ملنظمة �حلكومات، 
�لو�قية  �لكمامات  �رتد�ء  �إىل  �ملو�طنني 
)ذ�ت �لطبقات �لثلث( يف �لأماكن �لعامة، 
�لعبادة،  و�أماكن  و�ملد�ر�ض  �ملتاجر  مثل 

لوقف �نت�ضار �لفريو�ض.
�أيام من �إعلن �ملنظمة  �أ�ضهر و5  وبعد 5 
�نت�ضار  خلفية  على  عاملية،  طو�رئ  حالة 
�لأ�ضخا�ض  �ملنظمة  ن�ضحت  »كورونا«، 
�لكمامات  بارتد�ء  ا  �أي�ضً �مل�ضابني  غري 
�لنتقاد�ت  من  عا�ضفة  �أثار  مما  �لو�قية، 

يف �لإعلم.

مع�سلة »هيدروك�سي كلوروكني«

�ملنظمة  �أعلنت  �ملا�ضي،  جويلية   3 يف 
��ضتخد�م  على  �لتجارب  �إنهاء  قررت  �أنها 
مزيج »هيدروك�ضي كلوروكني« و«لوبينافري/ 
نق�ض  مر�ضى  بعلج  �خلا�ض  ريتونافري«، 
�ملناعة �لب�رشي )�لإيدز(، يف علج مر�ضى 
من  �حلد  يف  �لف�ضل  بعد  وذلك  »كورونا«، 

�لوفيات.
�لقر�ر  هذ�  دولية  �إعلم  و�ضائل  و�عتربت 
�لتي  �ملتناق�ضة  �لقر�ر�ت  �أكرث  على  مثال 
خلل  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  �تخذتها 
�أن  �إىل  »كورونا«و�أ�ضارت  جائحة  مو�جهة 
�أيار  و�أعلنت، يف 25 مايو/  �ضبق  �ملنظمة 
�ملا�ضي، تعليقها للتجارب �ل�رشيرية حول 
»خماوف  ب�ضبب  كلوروكني«؛  »هيدروك�ضي 
ت�ضعة  بعد  عادت  ثم  بال�ضلمة«،  تتعلق 
�أيام لتعلن، يف 3 يونيو/ حزير�ن �ملا�ضي، 

��ضتئناف هذه �لتجارب.

تاأخر التحقق من م�سدر الفريو�س 
لـ7 اأ�سهر

�لأوىل  �لأيام  ومنذ  �ملنظمة،  �أ�رشت 
لنت�ضار �لوباء، على �أن فريو�ض كورونا جاء 
با�ضم  من م�ضدر طبيعي وقالت �ملتحدثة 

�أفريل   21 يف  �ل�ضايب،  ف�ضيلة  �ملنظمة، 
معلومات  ل متتلك  �ملنظمة  �إن  �ملا�ضي، 
�لفريو�ض  �أ�ضل  حول  �لآن  حتى  موؤّكدة 
�ملنظمة  �أن  و�أ�ضافت  ن�ضاأته.  وطريقة 
�لب�رش  �إىل  �نتقل  »كورونا«  باأن  يقني  على 
مل  �لفريو�ض  و�أن  �حليو�نات،  �أحد  من 
يتعر�ض لعملية تعديل يف �ملخترب�ت فيما 
قال تر�مب، يف 1 ماي �ملا�ضي، �إنه ح�ضل 
�أحد  يف  �لفريو�ض  تطوير  توؤّكد  �أدلة  على 
�ملخترب�ت مبدينة ووهان �ل�ضينية ويف 29 
من  �إنه  غيربي�ضو�ض  قال  �ملا�ضي،  جو�ن 
و�إن  �لفريو�ض،  م�ضدر  معرفة  جًد�  �ملهم 
متخ�ض�ض  فريق  �إر�ضال  تعتزم  �ملنظمة 
يف  للتحقيق  �أ�ضبوع،  خلل  �ل�ضني،  �إىل 

م�ضدره.

متى انت�سر الفريو�س خارج ال�سني؟

وفق جرو هارمل برونتلند، �ملدير �ل�ضابق 
�لوزر�ء  رئي�ض  �لعاملية،  �ل�ضحة  ملنظمة 
تاأخرت يف  �ل�ضني  فاإن  �ل�ضابق،  �لرنويجي 
تقدمي �ملعلومات �للزمة للمنظمة عندما 
ظهرت �أوىل حالت �لإ�ضابة بالفريو�ض، يف 

دي�ضمرب ، يف ووهان.
بد�أ  �لفريو�ض  �أن  برونتلند  و�أ�ضاف 
من  كثرية  �أجز�ء  �إىل  �ل�ضني  من  بالنت�ضار 
�لعامل، �عتباًر� من دي�ضمرب و�أو�ئل جانفي 
عن  �ملنظمة  �متنعت  فيما  �ملا�ضيني. 
حتديد �إطار زمني لنت�ضار �لفريو�ض خارج 
�ملوجهة  �لنتقاد�ت  �أبرز  ومن  �ل�ضني 
ح�ضابها  عرب  ن�رشت،  �أنها  هو  للمنظمة، 
بـ«تويرت« يف 14 جانفي �ملا�ضي، معلومات 
بعدم  تفيد  �ضينيني  مل�ضوؤولني  من�ضوبة 
�لفريو�ض  �نتقال  دليل ملمو�ض على  وجود 
بني �لب�رش كما قالت �ملنظمة، عرب تغريدة 
يف 20 جانفي �ملا�ضي، �إن �نتقال �لفريو�ض 
يحدث غالبًا من �حليو�نات �إىل �لب�رش، مع 

حمدودية �نتقاله بني �لب�رش.

دعوات لعدم اإغالق احلدود مع 
ال�سني

يف 23 جانفي �ملا�ضي، قال غيربي�ضو�ض 
�إنه من �ملبكر �لإعلن عن »حالة طو�رئ 
بالفريو�ض،  تتعلق  �لعامة«  لل�ضحة  دولية 
�لذي ينت�رش ب�رشعة يف �ل�ضني لكن يف 30 
جانفي �ملا�ضي، �أعلنت منظمة �ل�ضحة 
دولية«  �ضحية  طو�رئ  »حالة  �لعاملية 
»كورونا«وقال  جائحة  بانت�ضار  تتعلق 
خلفية  على  جاء  �لقر�ر  �إن  غيربي�ضو�ض 
خارج  �أخرى  دول  يف  �لفريو�ض  »�نت�ضار 
فر�ض  عدم  �إىل  �لدول  �ل�ضني«ودعا 
و�ل�ضفر  �لتجارية  �لأن�ضطة  على  قيود 
مع  حدودها  �إغلق  وعدم  �ل�ضني،  �إىل 
�ل�ضني، �لتي كانت ت�ضهد �نت�ضار� �رشيعا 

للوباء.
جانفي   31 يف  �ملنظمة،  وجددت 
�إغلق  »عدم  �إىل  �إىل  دعوتها  �ملا�ضي، 
حالة  �إعلن  رغم  �ل�ضني«،  مع  �حلدود 
�لطو�رئ �لعاملية. ثم كررت تلك �لدعوة 

يف �لأيام �لتالية.
�لوليات  وخا�ضة  �لدول،  بع�ض  لكن 
�ملنظمة،  بدعو�ت  تلتزم  مل  �ملتحدة، 
�ل�ضني  �إىل  �لطري�ن  رحلت  وعلقت 
�أعلنت منظمة  ويف 11 مار�ض �ملا�ضي، 
وباًء  »كورونا«  فريو�ض  �لعاملية  �ل�ضحة 
�لعامة  �ل�ضحة  و�نتقد خرب�ء يف  عاملًيا 
»جاء  �إعلنها  �أن  معتربين  �ملنظمة، 
�ملا�ضي،  مار�ض   12 جد�«ويف  متاأخر� 
�أعلن غيربي�ضو�ض �أن كورونا »وباء ميكن 
�ل�ضيطرة عليه«. قبل �أن يحذر فيما بعد 

من �أن »�لأ�ضو�أ مل ياأِت بعد«.
�لأربعاء،  م�ضاء  حتى  »كورونا«،  و�أ�ضاب 
يف  �ضخ�ض  �ألف  و35  مليونا   12 نحو 
�ألفا،   549 من  �أكرث  منهم  توفى  �لعامل، 
�ألفا،  و959  مليني   6 قر�بة  وتعافى 
 »worldmeter« موقع  بح�ضب 
�لفريو�ض  �ضحايا  باإح�ضاء  �ملخت�ض 
ووجه علماء �تهامات للمنظمة برف�ضها 
�لعرت�ف بتز�يد �ملوؤ�رش�ت على �نتقال 
�لفريو�ض عرب �لهو�ء وحذرت �ملنظمة، 
يت�ضارع،  �لوباء  �نت�ضار  �أن  من  �لثلثاء، 
�نتقال  ب�ضاأن  تظهر«  »�أدلة  باأن  و�أقّرت 
بـ«تهوية  و�أو�ضت  �لهو�ء،  عرب  �لعدوى 
�ضبق  �ملغلقة«مما  �لأماكن  يف  فعالة 
يت�ضح �أن ثمة �أر�ضية ودلئل معقولة تربر 
�لعاملية من  �ل�ضحة  ما تو�جهه منظمة 
�تهامات، لكن �ملنظمة ت�رش على رف�ض 

كل �لنتقاد�ت �ملوجهة �إليها.

منذ ظهور وتف�سي فريو�س »كورونا« يف العامل، قبل اأ�سهر، تواجه منظمة ال�سحة العاملية اتهامات بال�ستجابة البطيئة 
واتخاذ قرارات »متناق�سة«ووجهت دول عديدة، على راأ�سها الوليات املتحدة الأمريكية، انتقادات �سديدة للمنظمة، مع 

اتهامها بعدم تقدمي التحذيرات الالزمة من انت�سار الوباء، يف الوقت املنا�سب.

اتهامات بال�ستجابة البطيئة واتخاذ قرارات »متناق�سة«

كورونا" و"ال�صحة العاملية".. ماذا فعل 
الفريو�س باملنظمة؟

وكالة الطاقة الدولية 

رفع توقعات اأ�صعار النفط يف 2020
توقعها  �لدولية  �لطاقة  وكالة  رفعت 
�أم�ض   ،2020 لعام  �لنفط  على  للطلب 
��ضتمر�ر  �أن  من  حذرت  لكنها  �جلمعة، 
على  خطر�  ي�ضكل  كوفيد-19  �نت�ضار 

�لتوقعات.
باري�ض،  مقرها  �لتي  �لوكالة،  وز�دت 

يوميا،  برميل  مليون   92.1 �إىل  توقعها 
عن  يوميا  برميل  �ألف   400 بارتفاع 
توقعها �ل�ضهر �ملا�ضي وقالت �لوكالة، يف 
�ضوق  �أحرزت  »بينما  �ل�ضهري:  تقريرها 
�لنفط تقدما بل �ضك، فاإن ت�ضارع عدد 
يثري  �لدول  بع�ض  يف  كوفيد-19  حالت 

�لقلق باأن �جلائحة لي�ضت حتت �ل�ضيطرة 
بالتاأكيد  لل�ضوق  لتوقعاتنا  �ملخاطر  و�أن 
�أن  �لنزويل«و�أ�ضافت،  �جلانب  �إىل  متيل 
تخفيف �إجر�ء�ت �لعزل �لعام يف �لعديد 
من �لدول �أ�ضفر عن تعاف قوي يف �لطلب 
على م�ضتقات �لوقود يف مايو ويونيو من 

�أي�ضا  جويلية  يف  وكذلك  �جلاري،  �لعام 
على �لأرجح.

خمزونات  �أن  �إىل  �لوكالة  �أ�ضارت  كما 
�لنفط �خلام �لعائمة �نخف�ضت يف جو�ن 
�ملا�ضي مبقد�ر 34.9 مليون برميل �إىل 
م�ضتوى  �أعلى  من  برميل،  مليون   176.4

على �لإطلق يف ماي �ملا�ضي ولفتت �إىل 
�أن خمزونات �لنفط يف �لدول �ملتقدمة 
�إىل  برميل  مليون   81.7 �رتفعت مبقد�ر 
�ملا�ضي،  ماي  يف  برميل  مليار   3.216
بزيادة 258.5 مليون برميل عن متو�ضط 

5 �ضنو�ت.

نهائيا  حكما  م�رش،  يف  طعون  حمكمة  �أعلى  �أيدت 
بال�ضجن �ملوؤبد بحق �ملر�ضد �لعام جلماعة �لإخو�ن 
وقالت  حملي  �إعلم  وفق  بديع،  حممد  �مل�ضلمني 
»�لأهر�م«  �ضحيفة  بينها  حملية،  �إعلم  و�ضائل 
برف�ض  ق�ضت  �لنق�ض  حمكمة  �إن  للدولة،  �ململوكة 
ق�ضية  يف  �لإخو�ن،  قياد�ت  من  و�آخرين  بديع  طعن 
»�أحد�ث مكتب �لإر�ضاد«و�أو�ضحت �أن �ملحكمة ق�ضت 
 25( �ملوؤبد  بال�ضجن  حكم  بتاأييد  نهائي،  حكم  يف 
�آخرين  و4  �ل�ضاطر،  خريت  ونائبه  بديع،  على  عاما( 

من قياد�ت �جلماعة.
جماعة  يف  �لبارزين  »�لقياديني  �أي�ضا  �حلكم  و�ضمل 
عبد  حممد  �لرحيم  وعبد  �لبيومي،  ر�ضاد  �لإخو�ن 
عبد  وم�ضطفى  �أبوزيد،  �أحمد  وحممود  �لرحيم، 

�لعظيم فهمي«، بح�ضب �مل�ضدر ذ�ته.
بحق  نوعه  من  �ل�ضاد�ض  هذ�،  �لنهائي  �حلكم  ويعد 
يف  �ملوؤبد  بال�ضجن  نهائية  �أحكاما  �إذ يو�جه  بديع، 
قليوب«،  طريق  بـ«قطع  �إعلميا  معروفة  ق�ضايا   4
ر�بعة«،  عمليات  و«غرفة  �لإ�ضماعيلية«،  و«�أحد�ث 
مكتب  »�أحد�ث  ق�ضية  يف  �ليوم  حكم  �إىل  �إ�ضافة 
�لإر�ضاد«كما يو�جه �أي�ضا �أحكاما بال�ضجن 10 �ضنو�ت 
يف ق�ضية »�أحد�ث بني �ضويف«، و3 �ضنو�ت يف ق�ضية 
»�إهانة �لق�ضاء«، بخلف تاأييد حكم ق�ضائي باإدر�جه 
يف »قو�ئم �لإرهابيني« ملدة 3 �ضنو�ت وبديع )74 عاما(، 
�ملر�ضد �لعام �لثامن جلماعة �لإخو�ن، قب�ض عليه يف 
جملة  ينفيها  تهم  خلفية  على  بالقاهرة،   2013 �أوت 
وتف�ضيل، بارتكاب و�لدعوة �إىل »�أعمال عنف«ويحاكم 
حاليا يف 48 ق�ضية، موزعة على 8 حمافظات م�رشية، 

كما تتم �إعادة حماكمته يف ق�ضايا �أخرى.

 م�سر 

�صاد�س حكم نهائي بحق 
مر�صد اإخوان م�صر 
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اإحباط "خمططات اإرهابية" 
ال�صتهداف مقرات �صيادية 
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�إحباط  �خلمي�ض،  �لتون�ضية،  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
�ل�ضياحي  �لقطاع  ت�ضتهدف  �إرهابية«  »خمططات 
ومقر�ت �ضيادية، و�إيقاف �لعن�رش �لرئي�ض يف �لعملية 
�إن  �لإلكرتوين،  موقعها  على  بيان  يف  �لوز�رة،  وقالت 
»�لوحدة �لوطنية للبحث يف جر�ئم �لإرهاب )فرقة �أمنية 
ملكافحة �لإرهاب( متكنت بعد تنفيذ عملية ��ضتباقية 
نوعية من �إحباط خمططات �إرهابية ت�ضتهدف �لقطاع 
�لرئي�ضي  �لعن�رش  و�إيقاف  �ل�ضياحي ومقر�ت �ضيادية، 
)�لعا�ضمة(«.  �لكربى  تون�ض  وليات  �إحدى  يف   )...(
و�أ�ضافت �أن »�لعن�رش �لإرهابي )مل تك�ضف عن ��ضمه( 
�إبان ق�ضائه لعقوبة �ضالبة  �لتكفريي  للفكر  بتبنيه  �أقر 
للحرية )�ضجن( يف �إطار ق�ضية حق عام )جر�ئم عادية( 
خطري  باإرهابي  و�حتكاكه  باخلارج،  �ل�ضجون  باأحد 
متورط يف ق�ضية ذ�ت �ضبغة �إرهابية بنف�ض �ملوؤ�ض�ضة 
�ل�ضجنية«وتابعت �أن »�لعن�رش �لإرهابي« �ملوقوف �أقر 
�أي�ضا بـ«تخطيطه بعد عودته �إىل بلدنا )تون�ض( للقيام 
بعمليات نوعية بها على �ضاكلة �لذئاب �ملنفردة )غري 

مرتبطني بتنظيم(«.
و�أفادت �لوز�رة باأن »�لإرهابي« عمل على »��ضتقطاب 
عدد من �لعنا�رش �حلاملني لنف�ض �لفكر و�ملو�لني ملا 
ي�ضمى بتنظيم د�ع�ض«ومن حني �إىل �آخر، ت�ضهد تون�ض، 
منذ ماي 2011، �أعمال �إرهابية ت�ضاعدت وتريتها بدء� 
�لأمن  عنا�رش  من  ور�ح �ضحيتها ع�رش�ت   ،2013 من 

و�لع�ضكريني، �إ�ضافة �إىل �ضائحني �أجانب. 



اجلمعة 10 - ال�سبت 11  جويلية  2020  املوافـق  لـ 20 ذو القعدة  1441ه �إ�شهار14

الو�سط:2020/07/11الو�سط:2020/07/11

الو�سط:2020/07/11الو�سط:2020/07/11

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة /حا�سور الزهراء
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يوميةالهاتف/94 -82 -77- 021
املادة 614-613 و  412 فقرة 03من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن �لأ�ضتاذة حا�ضور �لزهر�ء حم�رضة ق�ضائية لدى �إخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر �لكائن مكتبها بالعنو�ن �ملذكور �أعاله 
لفائدة :�ضندوق �ضمان �ل�ضفقات �لعمومية �ملديرية للو�ضط ممثلة من طرف مديرها 

العنوان : �ضارع �لخوة بوعدو رقم 46 بئرمر�در�ي�س
بناء على �أحكام �ملو�د 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية   

بناء� على �حلكم �ل�ضادر عن حمكمة بئرمر�در�ي�س �لق�ضم �لتجاري / �لبحري   ، بتاريخ : 19/02/06 رقم �جلدول :18/07399رقم �لفهر�س : 19/01126و �ملمهور بال�ضيغة �لتنفيذية .
- مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء �ملحررة من طرف �لأ�ضتاذة حا�ضور �لزهر�ء �ملح�رضة �لق�ضائية . عن طريق �لتعليق �لربيد بتاريخ 

.2020/02/27
مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رض تكليف بالوفاء �ملحررة من طرف نف�س �ملح�رضة �لق�ضائية – عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات حمكمة بئرمر�در�ي�س   

بتاريخ 2020/03/11
-مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء �ملحررة من طرف نف�س �ملح�رض �لق�ضائي عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات بلدية حيدرة  بتاريخ 

2020/03/11
بناء� على �إذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ �لر�ضمي يف جريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن �ل�ضيد رئي�س حمكمة بئرمر�در�ي�س   بتاريخ 2020/06/08 حتت رقم 2020/2440

بلغنا اإىل /ذ م م �أ�س �أوجي تي بي بي �ملمثلة من طرف م�ضريها   
العنوان ب : �ضارع �مللعب رقم 03 حيدرة �جلز�ئر 

مبا ت�ضمنه �ل�ضند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله و ل�ضيما �لق�ضاء ب: 
- دفع مبلغ  5.620.662.64دج )خم�ضة ماليني و �ضتمائة و ع�رضون �لف و �ضتمائة و �ثنان و �ضتون  دينار جز�ئري و �أربعة و �ضتون �ضنتيم  (+ مبلغ 696.697.51 دج ) �ضتمائة و �ضتة و ت�ضعون �لف 
و �ضتمائة و �ضبعة و ت�ضعون دينار و و�حد وخم�ضون �ضنتيم (  كغر�مة تاأخرييه و تعوي�ضا عن �لأ�رض�ر �لالحقة به + مبلغ 6798 دج م�ضاريف �لتنفيذ + مبلغ 236.032 دج حقوق تنا�ضبية للمح�رض 

�لق�ضائي 
-املبلغ الإجمايل 6.560.190.15 دج ) �ضتة مليون و خم�ضمائة و �ضتون �لف و مائة و ت�ضعون دينار و 15 �ضنتيم (  

و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذ� �ملح�رض باجلريدة �ليومية و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .
و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذ� �ملح�رض للمخاطب �لكل طبقا للقانون 

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

ال�ستاذة/حا�سور الزهراء
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي 

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر 

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية الهاتف/94 -82 -77- 021
املادة 613-614و412 فقرة 03 من قانون الجراءات املدنية و الدارية 

لفائدة :بن علي خري �لدين 
العنوان:�قامة �لعائلية عمارة رقم 01 ح�ضني د�ي 

بناء� على �حكام �ملو�د 322-313-336-405-406-407416-319 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لد�رية 
بال�ضيغة  �ملمهور  و   10069/17: �جلدول  رقم   02659/18: �لفهر�س  رقم   19/03/18 بتاريخ  �ملدين  .�لق�ضم  ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة  عن  �ل�ضادر  �حلكم  عن  �ل�ضادر  �حلكم  مبوجب 

�لتنفيذية
وبناء� على �حلكم �لت�ضحيحي �ل�ضادر عن حمكمة بئر مر�د ر�ي�س �لق�ضم �ملدين بتاريخ 30/12/19  رقم �جلدول :06741/19 رقم �لفهر�س:09637/19

مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي وحما�رض تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رض تكليف بالوفاء �ملحررين بتاريخ 03/03/2020 
و �ملر�ضلني عن طريق �لربيد حتت رقم 002822 

مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي وحم�رض تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق لدى لوحة �عالنات حمكمة ح�ضني د�ي بتاريخ 18/03/2020
مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي وحم�رض تكليف بالوفاء  عن طريق �لتعليق لدى لوحة �عالنات بلدية ج�رض ق�ضنطينة بتاريخ 12/03/2020 

بناء� على �ذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ �لر�ضمي يف جريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن �ل�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني د�ي بتاريخ 02/07/2020 حتت رقم 763/20
بلغنا اىل :�لتعاونية �لعقارية �ل�ضتقالل و �ملمثلة من طرف رئي�ضها ربيع �بر�هيم 

العنوان ب:تعاونية �ل�ضد�قة زنقة بئر خادم 
�لعنو�ن �حلايل ب:حي عني �لنعجة 1306 م�ضكن عمارة 21 رقم 12 بالطابق �لثالث ج�رض ق�ضنطينة �جلز�ئر 

+750دج  �ل�رض�ر  كافة  تعوي�س عن  مقابل  دج   1.000.000 +مبلغ  �لدين  مبلغ  مقابل  دج   1.540.000.00 مبلغ  �لق�ضاء ب:دفع  ول�ضيما  �عاله  �ملذكور  �لتنفيذي  �ل�ضند  ت�ضمنه  مبا 
�لف ومئاتي  �لق�ضائي �ملبلغ �لجمايل :2.688.227دج )مئاتي و�ضتمائة وثمانية وثمانون  للمح�رض  �لتنا�ضبي  �لتنفيذ+مبلغ 140.677دج �حلق  م�ضاريف ق�ضائية +6800دج م�ضاريف 

و�ضبعة وع�رضون دينار جز�ئري (
ونبهناه بانه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذ� �ملح�رض باجلريدة �ليومية و �ل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية 

واثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر �عاله و�ضلمنا ن�ضخة من هذ� �ملح�رض للمخاطب �لكل طبقا للقانون
املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة /حا�سور الزهراء
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي

الهاتف/94 -82 -77- 021
حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية

املادة 614-613 و  412 فقرة 03من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن �لأ�ضتاذة حا�ضور �لزهر�ء حم�رضة ق�ضائية لدى �إخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر �لكائن مكتبها بالعنو�ن �ملذكور �أعاله 

لفائدة :بولعر�ف حمامة  
العنوان : حي 580 م�ضكن عمارة 21 رقم 204 �ضعيبة �ضيدي عمار عنابة 

بناء على �أحكام �ملو�د 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية   
بناء� على �حلكم �ل�ضادر عن حمكمة بئرمر�در�ي�س �لق�ضم �ملدين    ، بتاريخ : 18/04/09 رقم �لفهر�س :18/03232رقم �جلدول : 18/00313�ملمهور بال�ضيغة �لتنفيذية 

و بناء على �حلكم �لت�ضحيحي �ل�ضادر عن حمكمة بئر مر�د ر�ي�س �لق�ضم �ملدين بتاريخ 19/12/30 رقم �جلدول : 19/06742 رقم �لفهر�س 19/09638 .
- مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء �ملحررين بتاريخ 2020/03/03 و �ملر�ضلني عن طريق لربيد حتت رقم 002821

مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق لدى لوحة �إعالنات حمكمة ح�ضني د�ي بتاريخ 2020/03/18
- مبوجب حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق �لتعليق لدى لوحة �إعالنات بلدية ج�رض ق�ضنطينة  بتاريخ 2020/03/12

بناء� على �إذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ �لر�ضمي يف جريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن �ل�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني د�ي   بتاريخ 2020/07/02 حتت رقم 2020/762
بلغنا اإىل /�لتعاونية �لعقارية �ل�ضتقالل و �ملمثلة من طرف رئي�ضها ربيع �إبر�هيم    

العنوان ب : تعاونية �ل�ضد�قة زنقة بئرخادم 
العنوان احلايل ب : حي عني �لنعجة 1306 م�ضكن عمارة 21 رقم 12 بالطابق �لثالث ج�رض ق�ضنطينة �جلز�ئر  

مبا ت�ضمنه �ل�ضند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله و ل�ضيما �لق�ضاء ب: 
- دفع مبلغ  3.080.000.00دج مقابل مبلغ �لدين + مبلغ 1.000.000 دج مقابل تعوي�س عن كافة �ل�رض�ر + مبلغ 750 دج م�ضاريف ق�ضائية + مبلغ 6800 دج م�ضاريف �لتنفيذ + مبلغ 

182.801 دج �حلق �لتنا�ضبي للمح�رض �لق�ضائي . �ملبلغ �لإجمايل : 4.270.351دج ) �أربعة ماليني و مائتني و �ضبعون �لف و ثالثمائة وو�حد و خم�ضون دينار جز�ري ( .
و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذ� �ملح�رض باجلريدة �ليومية و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

و �ثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذ� �ملح�رض للمخاطب �لكل طبقا للقانون 
املح�سرة الق�سائية 

تاأ�شي�س جمعية حملية
 

 طبقا لأحكام �لقانون رقم06/12 
�ملوؤرخ يف 12/01/2012  �ملتعلق 
يوم  تاأ�ضي�س  مت  باجلمعيات، 
�ملحلية  20/06/2020�جلمعية 
حلي  �مل�ضتقبل  جمعية  �مل�ضماة 
مزرعة بيالي�س طريق  �ل�ضحاولة. 
�ل�ضيد  يرت�أ�ضها  و�لتي  بئرخادم 

بولعر��س عبد �هلل.

ل يوجد منا�سبة اأروع من 
قدوم مولود جديد للحياة ، 

لذا نهنئ اأهل املولود 
: " بن بعوز مريال" بقدومه 

بالأجواء طري طاير  " يا 
 ميل و غرد "

باأحلى غناء لأحلى مولود
مربوك عليكم ون�سال اهلل 

ال�سفاء للأم

تهنئة
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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
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ثقايف

حاوره : حكيم مالك

        بداية، كيف يعرف 
العيد بوده نف�سه ؟

 
اأفريل   15 مواليد  من  بوده،  العيد 
اإدري�ش،  عمر  برج  ببلدية  1988م، 
تراث  باحث يف  و  دكتور  اإليزي،   ولية 
ال�شحراء، متخ�ش�ش يف النقد املغربي 
القدمي، �شفري املجل�ش العربي لل�شباب 
من  لعدد  ومرا�شل  2014م،  باجلزائر 
املجالت واملواقع الإلكرتونية الوطنية 
واخلاطرة،  الراوية  اأكتب  والدولية، 
من�شورة  اأكادميية  درا�شات  عدة  ولدي 
يف عدد من املجالت العلمية املحكمة، 
ولدي  الدولية.  اجلماعية  وامل�شنفات 
عدة  موؤلفات علمية وثقافية ودرا�شات 
قيد الطبع ،واأخرى  مطبوعة من بينها  
احل�رشي  عند  النقدية  »الروؤية  كتاب 
القريواين« ... درا�شة  تطبيقية حتليلية 

يف كتاب نور  الطرف ونور الظرف » 
املن�شورة يف دار ن�رش نور باأملانيا .  

 
اأن حتدثنا         هل لك 
اجلديد«  كتابك  م�سمون  عن  

تيما�سينني«؟
 

تعريف  على  البحث  هذا  يركز 
�شمال  منطقة  يف  الرتاثي  املعطى 
نازجر، وحماولة مقاربته  التا�شيلي 
اإليها  ذهب  التي  الآراء  وفق  زمنيا 
تاريخ  يف  والباحثني  املوؤرخني 
الو�شف  باعتبار  نازجر؛  التا�شيلي 

الذي  الإ�شهار  من  �رشب  التعريفي 
املوروث  واقع  يفر�شها  اأولوية  اأراه 
�شيما  العتيق،  الإقليم  بهذا  الرتاثي 
واإن منطقة تيما�شنني مل ت�شنف بعد 
للتا�شيلي  الوطنية  احلظرية  �شمن 
واأثرية  طبيعية  مبكا�شب  غناها  رغم 
القدمي،  الإن�شان  حياة  تعك�ش  وازنة، 
الذي عا�ش يف اأحقاب الزمن البعيد، 
على مدى اأزيد من 10 اآلف �شنة من 
الوجود ،كما  حاولت  يف هذا  الكتاب 
اأن اأحيط مبكونات الإرث ال�شتعماري 
�شكلت  التي  تيما�شينني،  مدينة  يف 
ال�شحراء  يف  ا�شرتاتيجيا  موقعا 
ال�شتيطان  ا�شتغله  اجلزائرية، 
الفرن�شي مبا خدم �شيا�شته التو�شعية 
ت�شمنت  وقد  ال�شحراء.  منطقة  يف 
املقرتحات  من  جملة  الدرا�شة 
بواقع  الإقالع  مل�شاعي  الداعمة 

الرتاث وال�شياحة يف املنطقة.
 

لإجناز  دفعك  الذي  ما          
هذا البحث  ؟

 
البحث  هذا  اإجناز  اإىل  دفعني   الذي 
يف  ال�شديدة  رغبتي  هو  املتوا�شع، 
املادي  الرتاثي  باملعطى  التعريف 
�َشا  ُمَهَمّ مايزال  الذي  التيما�شينيني، 
ق�شد؛  اأوبغري  الإ�رشار،  �شبق  مع 
الكنوز  باأهمية  الوعي  غياب  اء  َجَرّ
�شاكنة  لدى  والرتاثية  الثقافية 
املكا�شب  هذه  جعل  مما  املنطقة، 
العوامل  ل�رشا�شة  مرتوكة  الوازنة 
الب�رشي،  العبث  وب�شاعة  الطبيعة، 
ا تعانيه املنظومة الرتاثية  ناهيك عَمّ
فيما  البحثية،  الناحية  من  املحلية 
توثيقي-  م�شدر  اأي  بانعدام  يت�شل 
يف حدود ما تو�شلت اإليه- اأو درا�شة 
بلدتنا،  حول  الرتاثية  للمادة  علمية 
كباحث  م�شوؤوليتي  هذا  اإىل  اف  ويُ�شَ
الثقافية  املنظومة  اجتاه  حملي 

وهي  حتتها،  ان�شوي  التي  املحلية 
مبوجبها  اأجدين  التي  امل�شوؤولية 
العناية  الفعلية يف  بامل�شاركة  ُملَْزَماً  
درا�شته  وحماولة  املنطقة،  برتاث 
وفق الأُُطر العلمية الأكادميية، ولعلي 
اأكون  الرتاثي،  ال�شدى  هذا  باإي�شال 
قد �شاهمت ولو باأثر �شئيل يف تنوير 
القارئ الكرمي ببع�ش الأبعاد املهمة 
�شيما  الثمني،  تراثنا  يت�شمنها  التي 
الرتاث الأثري الذي ي�شت�شيف اأعمال 
من  جعلت  العراقة،  يف  موغلة  فنية 
املنطقة متحفا طبيعيا مفتوحا على 
الهواء الطلق، منذ مايزيد عن ع�رشة 

اآلف �شنة من الوجود.
 

الأهداف  ماهي         
هذه  وراء  من  ت�سبو  كنت  التي 
تنت�سر   التي  البحثية  الدرا�سة 
والطبيعي  الأثري  للرتاث 

ال�سحرواي ؟

 
كنت اأ�شعى لتحقيق عدة اأهداف على 
الرتاث  مكونات  ا�شتعرا�ش  غرار: 
التا�شيلي  �شمال  منطقة  يف  الأثري 
نازجر، وحماولة التعرف على الرتاث 
عريقة  ملنطقة  واحل�شاري  الفني 
�شحيقة؛  قرون  عرب  وجودوها  ميتد 
وذلك بالرتكيز على ك�شف امل�شامني 
والجتماعية  الفنية  والدللت  
واجلغرافية للم�شاهد ال�شخرية، التي 
على  القدمي  الإن�شان  قدرة  عك�شت 
ت�شوير احلياة التي كان يعي�شها، �شيما 
من  كغريها  تيما�شينني  منطقة  واأن 
مناطق ال�شحراء الكربى التي مل تكن 
هو  كما  قاحلة  �شحراء  الوقت  طيلة 
حالها الآن، بل كانت تتمتع يف ع�شور 
جعلها  ممطر،  دايفء  مبناخ  م�شت 
واحليوانية،  النباتية  باحلياة  مليئة 
اأهم  من  فيها،  النفط  اكت�شاف  ولعل 
من  اأن  اإذ  ذلك؛  على  الإثباتية  الأدلة 
مواد  عن  ناجت  النفط  اأن  املعروف 
كان  كما  وحيوانية،   نباتية  ع�شوية 
متركز  اأماكن  عن  الك�شف  هديف 
املكون الرتاثي الأثري يف املنطقة، 
املراحل  على  التعرف  وحماولة 
قراءة  لأن  فيها؛  ل  تَ�َشَكّ التي  الزمنية 
�شياقاتها  �شمن  ال�شخرية  الآثار 
الزمنية، يتيح لنا التعرف على طبيعة 
هذه  مناطق  �شكنت  التي  الأقوام 
تناولتها  التي  الفرتة  خالل  الآثار، 

هذه الآثار على اأقل تقدير.
 

       اأين تكمن اأهمية هذا 
العمل ياترى؟

 
ر�شد  البحث  هذا  خالل  من  حاولت 
برج  يف  املادية  الثقافية  املعطيات 
احلديث  الوطني  اإدري�ش)ال�شم  عمر 
منتظم  ب�شكل  وتقدميها  للمنطقة(، 
-لأول مرة- وفق الأطر العلمية، مما 
قد  علمية  مرجعية  العمل  �شيجعل 
باملنظومة  واملهتمني  الباحثني  تفيد 
اإنني حاولت  الرتاثية للمنطقة، �شيما 
التاريخية،  المتدادات  على  الوقوف 
املتعلقة برتاث �شمال التا�شيلي، وعلى 
البعد الالمادي املتداخل ب�شكل وثيق 
م�شاهد  تربز  التي  الآثار،  بع�ش  مع 
كانت  التي  الأ�شاطري  عن  تَُعرِبّ  مهمة 
منت�رشة اآنذاك ، والطقو�ش املختلفة 
حياة  متثل  باعتبارها  عنها،   ِ امُلَعرَبّ
ميكن  والتي  قدمية،  حل�شارة  كاملة 
حتديدها من خالل درا�شة امل�شاهد 
معطيات،  بعدة  ومقارنتها  الرتاثية 

ذات ال�شلة الوثيقة بها. مبا ي�شتجيب 
فهم  حماولة  اإىل  الهادفة  مل�شاعينا 
للح�شارة  املادية  الأ�شول  ودرا�شة 
القدمي،  الإن�شان  تاريخ  يف  املمتدة 
العابرة  ال�شواهد  ا�شتقراء  خالل  من 
وا�شتخال�ش  الع�شور،  ملختلف 
تتحدد  لالآثار.كما   العميقة  القيم 
الأهمية  خالل  من  الدرا�شة  اأهمية 
باعتبار  الأثري،  للرتاث  احل�شارية 
الذاكرة  من  يتجزاأ  ل  جزء  الرتاث 
اجلماعية لالأمم، ف�شال على اقرتانه 

بت�شكيل مكونات الهوية التي تعك�ش 
خمتلف اخلربات واملمار�شات التي 

مرت باأجيال الأمم.

       كيف كان تعاملك مع 
دار يوتوبيا للن�سر والتوزيع؟

 
دار يوتوبيا موؤ�ش�شة حمرتمة، تويل 
الرتاثي  باملعطى  جادا  اهتماما 
وقد ا�شتقبلت درا�شتي ب�شغف كبري، 
ومت التفاو�ش على م�شتوى عال من 
الحرتام، �شيما واأن درا�شتي متثل 
اأول منجز بحثي عن الرتاث الأثري 

حول منطقة تيما�شينني.

       ما الذي عاجلته من 
النقدية  »الروؤية  خالل  كتابك 
القريواين«  احل�سري  عند 

 ال�سادر يف اأملانيا ؟
الدولية  الأكادميية  اإ�شداراتي  من 
الرتاثي  النقدي  املنجز  حول 

النقد،  نقد  جمرى  يف  املغاربي، 
الكرمي  القارئ  يدي  بني  اأ�شع  حيث  
درا�شتي النقدية ال�شادرة عن النا�رش 
وهي  نور   »ن�رش  الأملاين  الدويل 
على  من�شوراتها  تتوزع  التي  الدار 
عاملية.  مكتبة  اآلف   8000 من  اأزيد 
�شفحة،   185 هذا  الكتاب  يف  ويقع 
ا�شتنطاق  اإىل  فيه  اهلل  وفقني  وقد 
خالل  من  قدمية،  مغاربية  مدونة 
املواهب  لإحدى  نقدية  ا�شت�شافة 
من  بحرب  ا�شمها  �ٌشّجل  التي  الّثقال 

خلود �شمن قائمة النبوغ املغربي يف 
بالأديب  العربي، ويتعلق الأمر  الأدب 
املعتدل،احل�رشي  الالمع،والناقد 
القريواين. يف مقاربة حتليلية تطبيقية 
كتابه  يف  واملنهجية،  النقدية  للروؤية 
الظرف  ونور  الطرف  نور  )النورين( 
التوقيعات  ا�شتجالء  حاولُت  حيث   ،
اأبرز  والوقوف على  للموؤلف،  النقدية 

الذي  املنهجي  الت�شور  موؤ�رشات 
يف  �شعيُت  كما  مدونته.  عليه  �شارت 
ي النعكا�شات  تََق�شِّ اإىل  نف�شه  الوقت 
منهجاً  التاأليف؛  عملية  على  البيئية 
الإ�شارة  وجتدر  اأدبية.  ومادًة  ونقداً 
اإىل ق�شية  كله  تعر�شنا قبل هذا  اأننا 
م�شاألة  وهي  خطورتها؛  نعتقد 
الثقايف  املوروث  درا�شة  التق�شري يف 

العربي املغاربي.
 

م�ساريع  لديك  هل         
م�ستقبلية؟

 
جمال  يف  امل�شتقبلية  م�شاريعي 
الكتابة عن الرتاث تتمثل يف عملني 
حول  ببحث  الأول  يتعلق،  مهمني 
»معامل الرتاث الأثري ال�شتعماري 
يف م�شقط راأ�شي« ، ودرا�شة اأخرى 
عند  الأ�شطوري  املقول  حول« 

توارق التا�شيلي والهقار« .
 

كلمتك  توجه  ملن         
الأخرية ؟

 
ال�شكر  تقدمي  من  لبد  ختاما 
الهتمام  هذا  على  حل�رشتكم 
اأن  القول  يفوتني  ل  كما  املحفز، 
يتقا�شمها  الرتاثية  العناية  م�شوؤولية 
الأ�رشي  باملحيط  بدءا  اجلميع 
و�شول اإىل العمل اجلمعوي و انتهاءا 
بال�شاأن  املعنية  الر�شمية  باجلهات 

الثقايف والرتاثي.

الباحث يف تراث ال�سحراء، العيد بوده لـ"الو�سط"

الرتاث الأثري والطبيعي يف تيما�شينني مك�شب ح�شاري 
ك�سف الباحث يف تراث ال�سحراء العيد بودة واملتخ�س�ص يف النقد املغربي القدمي عن تفا�سيل كتابه اجلديد  » تيما�سينني... وهج الرتاث الأثري 

والطبيعي » الذي �سي�سدر قريبا  عن دار يوتوبيا للن�سر والتوزيع وميثل اأول منجز بحثي عن الرتاث الأثري حول منطقة تيما�سينني ، فلقد اأعاد  هذا 
الأكادميي ال�ساب  العتبار مل�سقط راأ�سه  عرب اهتمامه مبعارف تتعلق مبا�سي الإن�سانية، يف �سياق تنامي ثقافة العناية بالرتاث، واملطالبة باإ�سباغ 

ل ثروة ثقافية مادية اإن�سانية، وجبت املحافظة عليها واإبعادها عن عوامل التلف،  كما  طابع احلماية عليه، �سيما واأن املعامل الأثرية ح�سب العيد ُت�َسِكّ
اأن هذا املنتوج البحثي اجلديد �سي�ساهم يف اإثراء مكتبة الأبحاث الأنرثوبوجلية  يف اجلزائر ، كما �سيكت�سف  القارئ  يف هذه الدرا�سة البحثية 

العابرة  مكنونات واأ�سرار لبع�ص املعامل الرتاثية املادية مبنطقة برج عمر اإدري�ص باإليزي، التي تتمو�سع يف نقطة جغرافية اإ�سرتاتيجية جتعلها بوابة 
لإقليم التا�سيلي العامر بالكنوز الرتاثية الوازنة،التي دفعت مبنظمة اليوني�سكو اإىل اإدراجه يف مواقع متقدمة من قائمة الرتاث العاملي ،وهذا مايربز 

مدى  ثراء تراث جنوبنا الكبري املتجذر يف عمق التاريخ .

امل�ستقبلية  "م�ساريعي 
يف جمال الكتابة عن 

الرتاث تتمثل يف عملني 
مهمني يتعلق، الأول ببحث 

حول »معامل الرتاث الأثري 
ال�ستعماري يف م�سقط راأ�سي« 

، ودرا�سة اأخرى حول« 
املقول الأ�سطوري عند توارق 

التا�سيلي والهقار« "

عدة  لتحقيق  اأ�سعى  " كنت 
اأهداف على غرار: ا�ستعرا�ص 

مكونات الرتاث الأثري يف 
منطقة �سمال التا�سيلي نازجر، 
وحماولة التعرف على الرتاث 

الفني واحل�ساري ملنطقة 
عريقة ميتد وجودوها عرب 

قرون �سحيقة "
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الرئي�س تبون يتلقى مكاملة 
من نظريه الفرن�سي

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س  تلقى 
نظريه  من  هاتفية  مكاملة  اخلمي�س  اأم�س 
الفرن�سي اأمانويل ماكرون, ح�سبما اأفاد به بيان 
لرئا�سة اجلمهورية واأو�سح البيان اأن املكاملة 
البلدين ب"ا�ستعرا�س جملة  �سمحت لرئي�سي 
الثنائية,  الأجندة  يف  املدرجة  امل�سائل  من 
وجه  وعلى  بالذاكرة  املتعلقة  تلك  �سيما  ل 
من  �سهيدا   24 رفات  ا�ستعادة  اخل�سو�س 
املقاومة ال�سعبية يف 3 جويلية اجلاري و تلك 
على  العمل  و�رضورة  لحقا  �ست�سرتجع  التي 
ت�سالح ذاكرتي �سعبي البلدين"واأ�ساف امل�سدر 
اأي�سا  الفر�سة  البلدين كانت لهما  "رئي�سي  اأن 
ال�سائد يف املنطقة, ل  للتباحث حول الو�سع 
�سيما يف ليبيا و ال�ساحل"وقد "اتفق الرئي�سان 
تبون و ماكرون على موا�سلة التن�سيق والت�ساور 
املنطقة  يف  اأ�سا�سيني  كفاعلني  البلدين  بني 
واإطالق عدد من املبادرات الرامية اإىل ترقية 
هناك"  ال�سائدة  لالأزمات  ال�سيا�سية  احللول 

يختتم البيان.

امل�سيلة

اأوني�سي ي�سرف على تد�سني 
03 مقرات جديدة

اأ�رضف اأول اأم�س,املدير العام لالأمن الوطني" 
امل�سيلة,  ولية  وايل  "رفقة  خليفة  اأوني�سي 
 03 تد�سني  مرا�سم  على  العرجا,  ال�سيخ 
بلديات  بها  ,تدعمت  مقرات �رضطية جديدة 
�ساأنها  وامل�سيلة,من  احلجل  مقرة,وعني 
تواجد  من  وتعزز  الأمنية  التغطية  ن�سبة  دعم 
املواطن  اأمن  على  للحفاظ  ال�رضطة  قوات 
ال�رضطية  الهياكل  املمتلكات,وتتمثل  و�سالمة 
ومقر  مقرة,  دائرة  اأمن  مقر  يف  اجلديدة 
احل�رضي  بالقطب   11 الـ  احل�رضي  الأمن 
�سمن  يندرج  والذي  امل�سيلة  مبدينة  اجلديد 
برامج  الوطني يف مرافقة  الأمن  اإ�سرتاتيجية 

الدولة املتعلقة بال�سكن.
عبدالبا�سط بديار

م�ستغامن

458 مليون دج 
ميزانية اإ�سافية 

الولئي  ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  �سادق 
للدورة  اخلتامية  اجلل�سة  خالل  مل�ستغامن 
قيمته  ما  قرارتخ�سي�س  على  الثانية  العادية 
458 مليون دج كميزانية اإ�سافية للولية بر�سم 
ال�سنة املالية 2020 , ح�سبما لوحظ وتقرر من 
املايل  امل�رضوع  هذا  على  امل�سادقة  خالل 
الت�سيري  اإيراداته لق�سم  توجيه 63 باملائة من 

وهو ما ميثل 290 مليون دج

البي�ض

حجز مركبة  حمملة 
ب517 كلغ كيف 

 متكنت عنا�رض  اجلمارك  نهاية الأ�سبوع من 
حجز �سيارة من نوع تويوتا هيلك�س  حمملة  517 
البي�س  ولية  املعالج  باإقليم  الكيف  من  كلغ 
قادمة من النعامة  العملية متت على م�ستوى 
الطريق الوطني الرابط ما بني البي�س ولبي�س 
�سيدي ال�سيخ باملكان امل�سمى اربوات , حيث 
مكنت العملية بحجز الكمية التي كانت موزعة 
املهرب  ومبا�رضة  حقيبة  وتوقيف   20 على 
التحقيق معه  , حيث ي�ستبه اأن هذه الق�سية لها 
عالقة مع كمية ال09 قناطري املحجوزة  قبلها 

ب48 �ساعة  

اإنطالق "املقراأة الإلكرتونية" يف مرحلتها الثانية

افتتاح املدار�س القراآنية االإفرتا�سية يف 48 والية
.      املخيم الفرتا�سي �سي�ؤطره 100 اأ�ستاذ

ع.غ

بلمهدي  اأو�سح  وباملنا�سبة, 
افتتاح  اأن  الوزارية,  دائرته  مبقر 
الإلكرتونية  القراآنية  املدار�س 
اليوم عرب  ال�سيفية  )الإفرتا�سية( 
48 ولية يندرج يف اإطار موا�سلة 
خمتلف الن�ساطات والربامج التي 
التعليم  لتاأطري  الوزارة  �سبطتها 
فريو�س  تف�سي  رغم  القراآين 
)كوفيد-19(,  امل�ستجد  كورونا 
مربزا اأن اجلائحة فر�ست اإعتماد 
عرب  الفرتا�سي  التعامل  اأ�سلوب 
وو�سائط  املن�سات  خمتلف 

التوا�سل الإجتماعي.
تكليف  مت  اأنه  اإىل  الوزير  واأ�سار 
هذه  لتاأطري  خمت�سني  اأ�ساتذة 
املدار�س, حيث �سيتلقى التالميذ 
اإفرتا�سية  درو�سا  بها  امل�سجلون 
اإىل  والتجويد, م�سريا  يف احلفظ 
اجلزائر  يف  القراآين  التعليم  اأن 

يح�سي "ما بني 900 األف ومليون 
القراآين  التعليم  يزاولون  �سخ�س 

بكل ربوع الوطن". 
اأعلن بلمهدي عن  من جهة ثانية 
الإلكرتونية"  "املقراأة  اإنطالق 
تعنى  التي  الثانية  مرحلتها  يف 

ت�سم  التالوة  وح�سن  بالتجويد 
يتعلمون  طالب  اآلف   10 زهاء 
القراآن  وتالوة  القراءة  اأ�سول 
اأ�ستاذ   110 من  بتاأطري  وجتويده 
الناجحة  "التجربة  بعد  وذلك 
التي  املن�رضم  رم�سان  �سهر  يف 

طرف  من  كبريا  اإقبال  عرفت 
الإطار  ذات  ,ويف  التالميذ" 
اأ�سار الوزير اإىل انطالق فعاليات 
"املخيم الإلكرتوين القراآين" على 
كمرحلة  وهران  ولية  م�ستوى 
تعميم  انتظار  يف  منوذجية  
امل�ستوى  على  لحقا  التجربة 
 2000 مب�ساركة  وذلك  الوطني 
الأطوار  خمتلف  من  طالب 

الدرا�سية.
املخيم  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأ�ستاذ,   100 �سيوؤطره  الفرتا�سي 
جميع  اأمام  مفتوح  م�رضوع  وهو 
الطلبة من دول العامل ممن اأبدوا 
التجربة  بهذه  الإلتحاق  رغبتهم 
عريقة  مدر�سة  اجلزائر  باعتبار 
تدري�س  يف  عالية  كفاءات  ت�سم 
مذكرا   الكرمي,  القراآن  وجتويد 
الفرتا�سية  التظاهرة  اختتام  اإن 
القادم,  اأوت   20 ليوم  مربمج 

امل�سادف لليوم املجاهد.

اأعلن وزير ال�س�ؤون الدينية  الأوقاف, ي��سف بلمهدي, اأول اأم�ض اخلمي�ض باجلزائر العا�سمة, عن اإفتتاح 
املدار�ض القراآنية الإلكرتونية )الإفرتا�سية( ال�سيفية على م�ست�ى 48 ولية, اأمام التالميذ من خمتلف 

الأعمار والأط�ار الرتب�ية الذين يرغب�ن يف حفظ كتاب اهلل واحلديث النب�ي ال�سريف وتعلم فن 
التج�يد اإىل جانب اإفتتاح املخيم الإلكرتوين القراآين. 

ميلة 

حريق بغابة واد بعو�س 
للهالل الأحمر اجلزائري

�سفارة �سوي�سرا تتربع بـ872 
خلف حريق �سب بغابة واد بعو�س طرد غذائي 

ببلدية اعمرية اأرا�س )�سمال ميلة( 
احرتاق 05 هكتارات منها, ح�سب 

ما علم من الولئية للغابات.
جراء  امل�سجلة  اخل�سائر  ومتثلت 
م�ساء  ن�سب  الذي  احلريق  هذا 
لذات  -ا�ستنادا  الأربعاء  اأم�س 
امل�سالح- يف احرتاق م�ساحة من 
الأحرا�س والأدغال واإتالف عدد 
اأن  قبل  الزان  بلوط  اأ�سجار  من 

يتم التحكم فيه واإخماده من قبل 
م�سالح احلماية املدنية والغابات 
مب�ساعدة من املواطنني. واأ�ساف 
تدخل  �رضعة  باأن  امل�سدر  ذات 
الوقت  يف  احلريق  اإخماد  فرق 
ت�سجيل  دون  حال  املنا�سب 
الرثوة  هذه  يف  ج�سيمة  خ�سائر 
الغابية من جهتها فتحت امل�سالح 
الأمنية املخت�سة اإقليميا حتقيقا 

لتحديد اأ�سباب احلريق.

اجلزائر,  يف  �سوي�رضا  �سفري  قدم 
 872 اأم�س,   روزنكرانز,  لوكا�س 
الأحمر  للهالل  غذائي  طرد 
لل�سفارة,  بيان  واأفاد  اجلزائري 
كجزء  تاأتي  املبادرة,  هذه  اأن 
قدرات  تعزيز  يف  م�ساهمتها  من 
اأع�ساء احلركة الإن�سانية العاملية, 
فريو�س  لنت�سار  مكافحتها  يف 
اللفتة  هذه  وتعك�س  كورونا 

التعبري عن تقدير وت�سجيع �سفارة 
جلهود  اجلزائر,  يف  �سوي�رضا 
متطوعي الهالل الأحمر اجلزائر, 
يف الت�سدي لفريو�س كورونا, حيث 
يعزز هذا التربع املخزون الغذائي 
لحتياجات  تلبية  الأحمر,  للهالل 
ال�سكان املعر�سني للخطر, ل�سيما 

يف مناطق الظل.
مرمي خمي�سة

ولية  اأمن  عنا�رض  متكنت  نهاية  الأ�سبوع 
غري�س  احل�رضي  الأمن  مع  وهران  بالتعاون 
خمت�سة  ب�سبكة  الإطاحة  من  بوهران  حممد 
ال�رضعية من  الهجرة غري  تنظيم  رحالت  يف 
�سواحل  غرب وهران اإىل  ال�سواحل ال�سبانية 
وحجز قارب نزهة من احلجم الكبري وتوقيف 
للهجرة  مر�سحني  و10  ال�سبكة  من  عن�رضان 

 3 بقي  حني  يف  املنازل  باأحد  ال�رضعية  غري 
عنا�رض يف حالة فرار.

ال�سبكة التي تن�سط على م�ستوى راأ�س فالكون 
�سخ�سا  ل11  لتنظيم  رحلة  حت�رض  كانت 
من  القريبة  اجلزر  اإحدى  اإىل  حتويلهم  مت 
لنقلهم  ا�ستعداد  الغربية  وهران  �سواحل 
مقابل  اجلزائري  ال�رضق  ا�سبانيا  من  اإىل 

 10 توقيف  مت  الواحد  كما  للفرد  مليون   50
يوفر  كان  الذي  ال�سبكة  احد  عنا�رض  مبنزل 
اإىل  ال�سفة  انتظار  نقلهم  يف  لهم  الإيواء 
من  عن�رضان  توقيف  مت  وقد  هذا  الأخرى 
ال�سبكة  وحتديد هوية 3 اآخرين ل يزال  البحث 

عنهم جار من قبل م�سالح الأمن .
حممد بن ترار

راأ�ض فالك�ن ب�هران 

تفكيك  �سبكة لتنظيم احلرقة مقابل 50 مليون للفرد

بغداد

العثور على جثة حار�س منتخب العراق 
عراقية,  اإعالم  و�سائل  ذكرت 
على  العثور  مت  اأنه  اجلمعة,  اليوم 
املنتخب  مرمى  حار�س  جثة 
الطلبة  ونادي  الأوملبي  العراقي 
داخل  اإبراهيم,  كرار  القدم,  لكرة 
اإعالم  و�سائل  وبح�سب  �سيارته 
ال�رضطة  من  قوة  فاإن  حملية, 
على  اخلمي�س,  اأم�س  اأول  عرثت, 
جثة كرار داخل �سيارته يف منطقة 

ال�سعدون ببغداد.
الذي  كرار,  احلار�س  وتواجد 

ي�سكن يف حمافظة الب�رضة جنوب 
العراق, يف العا�سمة بغداد من اأجل 
التجديد مع فريق الطلبة للمو�سم 
�ساحب  وكان  التوايل  على  الثاين 
الـ27 عاما, من احلرا�س الذين برز 
اأن  قبل  امليناء,  فريق  مع  جنمهم 
كان  كما  الطلبة,  ل�سفوف  ينتقل 
�سمن ت�سكيلة الأوملبي العراقي يف 
دورة الألعاب الأوملبية التي اأقيمت 
الربازيلية عام  ريو دي جانريو  يف 

.2016

من  العلماء  من  جمموعة  جنحت 
كولونيا  يف  اجلامعي  امل�ست�سفى 
الأملاين  العدوى  اأبحاث  ومركز 
يف عزل 28 من الأج�سام امل�سادة 
التي ميكنها, بدرجة احتمال كبرية, 

حتييد الفريو�س التاجي.
وقال بيان ملدير امل�رضوع, فلوريان 
كالين: "خططنا لدرا�سة ا�ستجابة 
للعدوى تف�سيليا,  اجل�سم املناعية 
وللعثور يف الوقت ذاته على اأج�سام 
يف  ا�ستخدامها  ميكن  م�سادة 

اخلبري  19"واأكد   – كوفيد  عالج 
امل�سادة  الأج�سام  اأن  املتخ�س�س 
ترتبط  الباحثون  اكت�سفها  التي 
وهي  العدوى,  م�سبب  بربوتني 
اخلاليا  دخول  من  الفريو�س  متنع 
الأملان  العلماء  وقام  ال�سليمة 
بدرا�سة اأكرث من اأربعة اآلف خلية 
دم حمددة ماأخوذة من 12 م�سابا 
وحل  امل�ستجد  التاجي  بالفريو�س 
اآلية  جزئيا  لذلك  تبعا  اخلرباء 
ت�سكيل الأج�سام امل�سادة, واأعادوا 

بناءها يف املخترب, وجّربوا فعالية 
�سد  املعركة  يف  الربوتينات  هذه 

الفريو�س التاجي.
وت�سري التقديرات اإىل اأن التجارب 
مبكر  وقت  يف  تبداأ  قد  ال�رضيرية 
العلماء  يقول  فيما  العام,  هذا  من 
املحيدة  امل�سادة  الأج�سام  اإن 
لعدة  فعاليتها  ت�رضي  للفريو�س, 
هذه  خالل  وباإمكانها  اأ�سابيع, 
من  ال�سخ�س  حتمي  اأن  الفرتة 

العدوى.

امل�ست�سفى اجلامعي يف ك�ل�نيا باأملانيا

28 ج�سم م�ساد قادرة على تدمري كورونا

م�ؤ�س�سة الهند�سة "الأورا�ض" 
ب�سطيف

تاأخر االأجور ملدة 
ثالثة اأ�سهر

امل�ساريع  اإجناز  مديرية  اأعوان  نظم 
اجلهوية  للموؤ�س�سة  التابعني  ب�سطيف 
التابعة  "الأورا�س"  الريفية  للهند�سة 
بدورها ملجمع الهند�سة الريفية باجلزائر 
للمطالبة ب�سب  العا�سمة وقفة احتجاجية 
اأجورهم املتاأخرة منذ 3 اأ�سهر, ح�سب ما 

لوحظ .

اأنظمة ويندوز

تعديالت جديدة تغ�سب 
ماليني امل�ستخدمني

التقنية  ب�سوؤون  تعنى  مواقع  ذكرت 
تدخل  قد  مايكرو�سوفت  اأن  والربجميات 
تعديالت على اأنظمة ويندوز قد ل تعجب 

الكثريين من م�ستخدمي هذه الأنظمة.
 Windows من  �سحفيون  ولحظ 
ما  اأو  التحكم"  "لوحة  ق�سم  اأن   Latest
يعرف بـ Control Panel يف ن�سخة 10 
اأنظمة ويندوز  Build 20161 احلالية من 
ال�سيء  بع�س  حمدودة  خياراته  اأ�سبحت 
مقارنة باخليارات التي كانت تتوفر بالن�سخ 
�سبيل  فعلى  ويندوز,  اأنظمة  من  ال�سابقة 
 system خيار  على  ال�سغط  عند  املثال 
يوجه  الت�سغيل  نظام  بات  الق�سم  هذا  يف 
"الإعدادات"  تطبيق  اإىل  امل�ستخدم 

التقليدي للحا�سب.
يف  "الإعدادات"  لتطبيق  بالن�سبة  اأما 
فقد  ويندوز  نظام  من  اجلديدة  الن�سخة 
الطاقة  "اإعدادات  اأي�سا خيار  منه  اختفى 
املتقدمة", وللو�سول اإىل هذا اخليار يجب 
"لوحة  ق�سم  اإىل  التوجه  امل�ستخدم  على 

التحكم" املوجودة يف النظام.

مواجهة عاطفية بني 
رونالدو وريال مدريد

دوري  نهائي  ربع  ي�سهد  اأن  املحتمل  من   
بني  مرتقبة  مواجهة  اأوروبا,  اأبطال 
يوفنتو�س بقيادة جنمه كري�ستيانو رونالدو, 
وريال مدريد, حامل الرقم القيا�سي بعدد 

مرات اإحراز لقب امل�سابقة القارية.
النهائي,  ربع  الدور  قرعة  نتيجة  وجعلت 
املواجهة ممكنة  هذه  اليوم,  �سحبت  التي 
لكن  الأبطال,  لدوري  احلالية  الن�سخة  يف 
ولن  الثمانية  دور  الفريقني  بلوغ  �رضيطة 
هذا  لتحقيق  �سهلة  الفريقني  مهمة  تكون 
خطف  الريال  على  يتوجب  اإذا  ال�رضط, 
التاأهل من ملعب مان�س�سرت �سيتي,  بطاقة 
هدف  مقابل  بهدفني  اأمامه  خ�رض  بعدما 
اأما  النهائي,  ثمن  الدور  ذهاب  يف  واحد 
تعوي�س  ملعبه,  على  فيلزمه  يوفنتو�س 

خ�سارته )0-1( ذهابا اأمام اليون.
اإىل  الو�سول  يف  الفريقني  جناح  حال  ويف 
دور الثمانية, ف�سيكون رونالدو على موعد 
ال�سابق  فريقه  �سد  عاطفية  مواجهة  مع 
منذ  الأوىل  للمرة   وذلك  مدريد,  ريال 
العام 2018,  ب�سكل مفاجئ يف  رحيله عنه 
بعدما دافع عن األوانه لت�سعة موا�سم وتوج 
م�سابقة  يف  اأربعة  بينها  األقاب,  بعدة  معه 

دوري اأبطال اأوروبا.
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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 
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