
بحجة عدم اإيداع  "�شهادات احلياة"  

 توقيف منح التقاعد للع�شرات من املتقاعدين

برئا�شة رئي�س اجلمهورية

انعقاد اجتماع ملجل�س الوزراء
ت�شجيل 200 حريق يف ظرف 10 اأيام 

مديرية الغابات ت�شتنجد مب�شالح الدرك

اقرتح ورقة طريق واإدخال "اإ�شالحات هيكلية" 

اجلزائر ترف�س عر�شا من �شندوق النقد الدويل
�س2

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  الأحد 12  جويلية  2020  املوافـق  لـ 21 ذو القعدة  1441ه العدد:5291   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

وزير ال�شوؤون اخلارجية �شربي بوقادوم

 ثالثة ملفات قيد 
التفاو�س مع فرن�شا 

.     اليمني املتطرف يفتعل م�شاألة 
احلدود البحرية مع ا�شبانيا واإيطاليا 

موؤمتر ا�شتثنائي دون مفاجاآت 

�س2 

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

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

�س2

�س2 

�س4

�س4

وزير ال�شحة يدق ناقو�س اخلطر

الو�شع مقلق جدا  وا�شتعدوا لأي طارئ
�س 3

انتخب قيادة برئا�شة بلع�شل

ISSN
 2761-7771

جدل حول القيود املفرو�شة

بني ا�شتبداد الدولة وطغيان كورونا
نقا�س

هل باتت التكنولوجيا خطرا على اجلزائريني؟
نحو حتقيق الطماأنينة و ال�شالمة والنجاح 

التح�شري اجليد للبكالوريا يف ظل كورونا 

�س9

�س8

�س8

مقاالت

  .         25 باملائة من اأ�شباب ارتفاع عدد الإ�شابات "عائلية"



الأحد 12  جويلية  2020  املوافـق  لـ 21 ذو القعدة  1441ه 24 �ساعة2
وزير ال�صوؤون اخلارجية �صربي بوقادوم

 ثالثة ملفات قيد التفاو�ض مع فرن�سا 
.   اليمني املتطرفة يفتعل م�صاألة احلدود البحرية مع ا�صبانيا واإيطاليا 

ك�صف وزير ال�صوؤون اخلارجية �صربي بوقادوم عن ثالثة ملفات لتزال قيد التفاو�ض مع فرن�صا وهي 
العتذار للجزائريني عن جرائمها ال�صتعمارية وا�صرتجاع الأر�صيف والتفجريات  النووية يف اجلنوب 

, مربزا اأن اجلزائر التم�صت  ح�صن نية  الرئي�ض الفرن�صي لت�صوية هذه امللفات , كما اأو�صح اأن �صراع 
م�صالح »�صيقة » يف جمل�ض الأمن عطل تعيني اجلزائري رمطان لعمامرة مبعوثا اأمميا اإىل ليبيا ,كما 

ك�صف  العديد من الدول طالبت اجلزائر يف وقت �صابق اإر�صال جي�صها ملناطق النزاع من اأجل وقف 
اإطالق النار غري اأن قيود د�صتورية منعت هذه اخلطوة

 باية ع 

خالل  اخلارجية  وزير  وقال 
جريدة  منتدى  يف  ا�ضت�ضافته 
اجلزائرية  العالقات  اأن  ال�ضعب 
الذاكرة  يخ�ص  فيما  الفرن�ضية 
ملفات  ثالثة  هناك  التزال 
هامة قيد التفاو�ص بني البلدين 
لل�ضعب  االعتذار  ملف  منها 
فرن�ضا  ارتكبته  عما  اجلزائري 
طيلة  اجلزائر  يف  اال�ضتعمارية 
اإىل  باالإ�ضافة  ا�ضتعمار  132 من 
ملف  وفتح  االأر�ضيف  ا�ضرتجاع 

بال�ضحراء  النووية  التفجريات 
باقي  ا�ضرتجاع  وكذا  اجلزائرية 
اجلزائريني  ال�ضهداء  رفات 
املتاحف  مبختلف  املوجودين 
ال�ضلطات  اأن  موؤكدا  الفرن�ضية 
كبرية  اإرادة  مل�ضت  اجلزائرية 
اميانويل  الفرن�ضي  الرئي�ص  من 
الذاكرة  ملف  لت�ضوية  ماكرون 
اأكرث  ثنائية  بناء عالقات  بهدف 

احرتاما بني البلدين.
وخالل تطرقه اإىل االأزمة الليبية 
�رصاع  اأن  بوقادوم  الوزير  اأكد 
 15 مابني  ال�ضيقة  امل�ضالح 

االأممي  جمل�ص  ي�ضكلون  ع�ضوا 
اخلارجية  وزير  تعيني  عرقل 
رمطان  االأ�ضبق  اجلزائري 
اإىل  اأمميا  مبعوثا  لعمامرة 
ليبيا مربزا اأن هذا البلد ال�ضقيق 
طرف  من  بالوكالة  حربا  يعي�ص 
اإىل  حتويله  تريد  دولية  قوى 
موقف  جدد  كما  اأخر  �ضومال 
القائم  ليبيا  اأزمة  من  اجلزائر 
والوقوف  ال�ضيادة  احرتام  على 
جميع  مع  واحدة  م�ضافة  على 
اإىل جانب رف�ص  النزاع  اأطراف 
يف  االأجنبي  الع�ضكري  التدخل 

ال�ضوؤون الداخلية لليبيني وتغليب 
لغة احلوار من اجل اخلروج من 
ا�ضتقرار  التي تهدد  االأزمة  هذه 
ليبيا ونفى  املنطقة ودول جوار 
يف هذا امللف ان تكون اجلزائر 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  بقيادة 
�رصعية  يف  تطعن  تبون  املجيد 
حتاول  كما  الليبية  احلكومة 
بع�ص االأبواق الرتويج له م�ضيفا 
مع  دائم  ات�ضال  يف  اجلزائر  اأن 
جميع االأطراف الدولية املهتمة 
ذلك  يف  مبا  ليبيا  اأزمة  بحل 
اأنه اللواء  اأبرز الوزير  م�رص كما 

ي�رص  حفرت  خليفة  املتقاعد 
على �رصورة قيام اجلزائر بدور 
الليبية  االأزمة  لت�ضوية  ريادي 
انطالقا من جتربتها وعالقاتها 

بال�ضعب الليبي
وك�ضف وزير اخلارجية الأول مرة 
اأن العديد من الدول طالبت من 
باإر�ضال  �ضابق  وقت  اجلزائر يف 
اجل  من  النزاع  جي�ضها ملناطق 
القيود  لكن  النار  اإطالق  وقف 
املفعول  ال�ضارية  الد�ضتورية 
على  م�ضددا  ذلك  دون  حالت 
داخلي  اإجماع  حتقيق  �رصورة 

على  اإيجابيا  ذلك  ينعك�ص  حتى 
ال�ضيا�ضية اخلارجية للجزائر .

الوزير  اتهم  اأخرى  جهة  من 
اليمينية  االأحزاب  بوقادوم 
االإيطايل  بالربملان  املتطرفة 
حول  جدل  افتعال  مبحاولة 
اجلزائر  بني  البحرية  احلدود 
اجل  من  وا�ضبانيا  واإيطاليا 
ال�ضخ�ضية  م�ضاحلها  حتقيق 
ال�ضيقة مربزا اأن اجلزائر وهذين 
البلدين يقومان بالتح�ضري لعمل 
امللف  درا�ضة  اجل  من  تقني 

وت�ضويته �ضهر �ضبتمرب القادم .

اقرتح ورقة طريق واإدخال »اإ�صالحات هيكلية« 

اجلزائر ترف�ض عر�سا من �سندوق النقد الدويل
.     رهان على �صراكة مثمرة مع ال�صني

ن�رصه  اقت�ضادي  تقرير  اأورد 
اأن  اجلديد  العربي  موقع 
من  عر�ضا  رف�ضت  اجلزائر 
الدويل،  النقد  �ضندوق  �ضندوق 
ال�رصق  مكتب  طريق  عن 
اأفريقيا، حيث  االأو�ضط و�ضمال 
اجلزائر  على  الهيئة   عر�ضت 
ورقة  اقرتاح  عرب  م�ضاعدتها 
اجلزائر  عليها  ت�ضري  طريق 
ما  اإدخال  �رصط  منه،  وبتمويل 
»اإ�ضالحات  ال�ضندوق  �ضماه 
هيكلية« على االقت�ضاد، بخف�ص 
الدعم  وميزانية  العام  االإنفاق 
املقدرة بـ 17 مليار دوالر، وهو 
ما رف�ضته اجلزائر بحجة وجود 

حلول اأخرى بيدها .
ن�رصه  اقت�ضادي  التقرير  وذكر 
اأن  اجلديد  العربي  موقع 
ت�رص  اجلزائر  يف  ال�ضلطات 
الهوام�ص  من  اال�ضتفادة  على 
املتوفرة لديها داخلياً وخارجياً، 
يف  جمدداً  الوقوع  لتفادي 
الدويل،  النقد  �ضندوق  كما�ضة 
 2014 �ضنة  منها  انفك  التي 
للموؤ�ض�ضة  الديون  ت�ضديد  بعد 
 33 بـ  املقدرة  العاملية،  املالية 

مليار دوالر.
ت�ضييع  عدم  ال�ضلطات  وحتاول 
اأي فر�ضة لتجديد مت�ّضكها بعدم 

العودة لال�ضتدانة اخلارجية من 
وباالأخ�ص  العام،  االإنفاق  اأجل 
الدويل،  النقد  �ضندوق  من 
وح�رصها يف حال كانت املالذ، 
التنموية،  امل�ضاريع  لتمويل 
عر�ضتها  التي  االإغراءات  رغم 
على  االأوىل  املالية  املوؤ�ض�ضة 

اجلزائر.
رئي�ص  بقرار  التقرير  ونوه 
تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
حتت  اأحمر  خطاً  ر�ضم  الذي 
وهو  الدويل،  النقد  �ضندوق 
ت�رصيحات  يف  عليه  �ضدد  ما 
احلايل،  جويلية   4 يف  اإعالمية، 
تتجه  لن  اجلزائر   « اإّن  قائاًل 
ال  الدويل،  النقد  ل�ضندوق 
منها  خيارات  عدة  هناك  تزال 
كان  واإن  ال�رصف  احتياطي 
منخف�ضاً اإال اأنه ي�ضمح للجزائر 

بتجاوز اأزمتها«.
ياأتي هذا و�ضط تراجع عائدات 
من   %93 متثل  التي   ، النفط 
مليارات   6.35 من  ال�ضادرات، 
اأول  خالل  ت�ضجيلها  مت  دوالر 
 4.56 اإىل   ،2019 من  �ضهرين 
نف�ص  خالل  دوالر  مليارات 
اأي  احلالية،  ال�ضنة  من  الفرتة 
وارتفع   .%26 بلغ  بانخفا�ص 
التجاري 79% يف  امليزان  عجز 

مليون   686 من  ذاتها،  الفرتة 
من  االأولني  ال�ضهرين  يف  دوالر 
دوالر  مليار   1.23 اإىل   ،2019

خالل جانفي وفرباير 2020.
اجلزائر  اأن  التقرير  اأ�ضار  و 
ال�ضتغالل  اجلزائر  ت�ضعى 
يف  خا�ضة  ال�ضني،  مع  تقاربها 
ظل جائحة كورونا، لال�ضتحواذ 
على متويالت مل�ضاريع �ضخمة 
عو�ص  االآ�ضيوي،  العمالق  من 
اخلارجية  لال�ضتدانة  التوجه 
املالية  املوؤ�ض�ضات  من 
من  واال�ضتفادة  العاملية، 
القارة  يف  للتو�ضع  بكني  خطة 
على  واحل�ضول  االأفريقية 
ن�ضيب من املخ�ض�ضات املالية 
اأّن  خا�ضة  لها،  واال�ضتثمارية 
للجزائر  ممون  اأول  تعد  ال�ضني 
بال�ضلع مبا يفوق 7 مليارات دوالر 
�ضنوياً، وفق بيانات ر�ضمية. ففي 
28 جوان املا�ضي، اأمر الرئي�ص 
عبد املجيد تبون برفع التجميد 
احلمدانية«  »ميناء  م�رصوع  عن 
اجلزائرية،  العا�ضمة  غربي 
عر�ضت  الذي  امل�رصوع  وهو 
ال�ضني �ضابقاً متويله عن طريق 
بنك »اأكزمي«، بغالف مايل فاق 

املليار دوالر.
غ.عبد ال�صالم

انتخب قيادة جديدة قدمية برئا�صة بلع�صل

م�ؤمتر ا�ستثنائي دون مفاجاآت 
.         خطوات م�صتقبلية �صعبة تواجه الأفافا�ض

اال�ضتثنائي  املوؤمتر  انتهى 
اأم�ص  اال�ضرتاكية  القوى  جلبهة 
مفاجئات  اأي  االأول  دون 
االنتخابات  اأفرزت  تذكر  حيث 
االأع�ضاء اخلم�ضة الذين ي�ضكلون 
الهيئة الرئا�ضية اجلديدة  للحزب 
الوطني  اأمينه  بقيادة 
االأول  احلايل حكيم بلع�ضل رفقة 
حممد  �ضويخ،  �ضفيان  من  كل 
ونورة  مزياين  اإبراهيم  حاجي، 
يف  احلزب  يبقى  فيما  طواهري 
م�ضتقبلية  مواجهة  خطوات 
برهانات  ماتعلق  ال�ضيما  �ضعبة 
هزات  بعد  �ضفوفه  ر�ص  اإعادة 
يف  م�ضاركته  منذ  وان�ضقاقات 
جانب  اإىل   2012 ت�رصيعيات 
موؤمتر  وحت�ضري  انت�ضاره  اإعادة 
ملواعد  نف�ضه  وحت�ضري  جامع 

انتخابية قادمة .
عك�ص ماكان متوقعا يف الكوالي�ص 
انتهى املوؤمتر اال�ضثتنائي جلبهة 
القوى اال�ضرتاكية املنعقد اأم�ص 
مزافران  بفندق  اجلمعة  االأول 
مفاجئات  اأي  بزرالدة  دون 
االنتخابات  رجحت  حيث  تذكر 
فوز القائمة التي يراأ�ضها االأمني 
الوطني االأول احلايل حكيم بلع�ضل 
�ضوتا   143 مقابل  ب182  �ضوتا 

جداعي العائد  ح�ضني  لقائمة 
غياب  بعد  احلزب  �ضفوف  اإىل 
طويل عن االأنظار حتى قبل وفاة 
ح�ضني  احلزب  وموؤ�ض�ص  زعيم 
اأيت اأحمد ، وبهذه اخلطوة يكون 
باجلزائر  معار�ص  حزب  اأول 
قد   1963 �ضنة  تاأ�ض�ص  الذي 
مبوؤمتر  احلالية  قيادته  �رصعن 
تعيد  اأن  �ضانه  من  ا�ضتثنائي 
اإىل  ما  نوعا  واال�ضتقرار  الهدوء 
تنتظره  اأن احلزب  �ضفوفه ،غري 
جدا  �ضعبة  م�ضتقبلية  مراحل 
العارفني  من  الكثري  باإجماع 
اإعادة ترميم  رهان  منها  بخباياه 
عديدة  هزات  عرف  بيته  الذي 
متتالية  منذ  وان�ضقاقات 
 2012 ت�رصيعيات  يف  م�ضاركته 
على  من  طابو  بكرمي  واالإطاحة 
يدير  كان  احلزب الذي  راأ�ص 
اثر  باجلزائر  احلزب  �ضوؤون 
تواجد رئي�ضه وموؤ�ض�ضه يف منفاه 
ال�ضوي�رصية  بلوزان  االختياري 
ومن  الت�ضعينيات  �ضنوات  منذ 
الرهانات التي يواجهها االأفافا�ص 
قبل موؤمتره اجلامع القادم العمل 
على اإعادة كوادر احلزب وبع�ص 
من�ضفة  رموا  الذين  قياداته 
القيادي  غرار  على  احلزب 

والربملاين ال�ضابق علي  لع�ضكري 
وال�ضيناتور م�ضت�ضار االأمني االأول 
رابح  وكذا  جيالين  حاج  حممد 
العمل  اإىل جانب  منعوم واآخرون 
يف  احلزب  انت�ضار  اإعادة  على 
يف  خا�ضة  الوطن  ربوع  كل 
وهي  القبائل  منطقة  داره  عقر 
ظهور  اأمام  ال�ضيما  �ضعبة  مهمة 
لالأحزاب  مقاطعة  �ضعبية  موجة 
ال�ضيا�ضية والتي جتلت يف احلركة 
�رصاراتها  انطلقت  التي  ال�ضعبية 
وحققت  الفارط  فيفري   22 يف 
عن  حتقيقها  عزت  مكا�ضب 
واأحزاب  عامة  ب�ضفة  االأحزاب 
ولعل  خا�ضة  ب�ضفة  املعار�ضة 
العهدة  االإطاحة مب�رصوع  اأهمها 
عبد  ال�ضابق  للرئي�ص  اخلام�ضة 
رموز  وجر  بوتفليقة  العزيز 
كما   ، العدالة  �ضيف  اإىل  نظامه 
واالأهم  االأكرب  الرهان  يبقى 
للحزب  الداخلي  ال�ضعيد  على 
الرئا�ضية  القيادة  توفيق  هو 
عن  املنقبة  اجلديدة  اجلماعية 
جمع  يف  اال�ضتثنائي  املوؤمتر 
�ضمله  ومل  احلزب  كلمة  وحدة 
�ضيا�ضية  كاريزما  غياب  ظل  يف 
قادرة على خالفة الراحل ح�ضني 

اأيت اأحمد.

برئا�صة رئي�ض اجلمهورية

انعقاد اجتماع ملجل�ض ال�زراء
�ضباح  الوزراء  جمل�ص  يعقُد 
الدوري  اجتماعه   ، اليوم 
عن  املرئي  التوا�ضل  بتقنية 
املجيد  عبد  برئا�ضة  بعد، 

اجلمهورية،  رئي�ص  تبون، 
للقوات  االأعلى  القائد 
الدفاع  وزير  امل�ضلحة، 
جمل�ص  و�ضيدر�ص  الوطني 

العرو�ص  من  عدًدا  الوزراء 
ذات ال�ضلة املبا�رصة باخلطة 
الوطنية لالإنعا�ص االإقت�ضادي 

واالجتماعي.

ملواجهة كورونا

الحتاد الأوروبي يدعم اجلزائر بـ 43 ملي�ن اأورو 
لالأعمال  االأوروبية  الهيئة  اأعلنت 
عن  اأم�ص،   ،»EEAS« اخلارجية 
منح االحتاد االأوروبي، م�ضاعدات 
�ضكل  يف  اأورو،  مليون   43 بقيمة 
للجزائر،  مبا�رصة  مالية  اإعانة 
تف�ضي  مواجهة  لدعم جهودها يف 

لالحتياجات  وفقا  كورونا،  وباء 
املعرب عنها من طرف البالد.

على  بيان  يف  الهيئة  واأفادت 
موقعها الر�ضمي، اأن الدعم املايل 
�ضمن  يندرج  للجزائر  املوجه 
لدعم  االأوروبي،  االحتاد  برنامج 

بلدان جنوب املتو�ضط يف املجال 
امل�ضاعدات  اإن  م�ضرية  ال�ضحي، 
االأمم  برنامج  خالل  من  �ضتقّدم 
املتحدة للتنمية الب�رصية، بالتن�ضيق 

مع ال�ضلطات اجلزائرية.
مرمي خمي�صة

عطار ب



»ال�شيخ  امل�شيلة  والية  واإيل  اأعلن 
جزئي  منزيل  حجر  فر�ض  العرجا«عن 
على خم�ض بلديات بوالية امل�شيلة،وهذا 
من  الوقاية  تدابري  تدعيم  اإطار  يف 
وبالنظر  كوفيد-19  فريو�ض  انت�شار 
بالوالية،من  الوبائية  الو�شعية  لتطور 
اخلام�شة  غاية  اإىل  زواال  ال13  ال�شاعة 
�شباحا ،ملدة ع�رشة اأيام ابتداء من يوم 
االأحد،ح�شب ما اأفاد به بيان واإيل والية 
يندرج  الذي  االإجراء  هذا  امل�شيلة،وان 
بوالية  كورونا  فريو�ض  كبح  اإطار  يف 
امل�شيلة،�شيدي  بلديات  امل�شيلة،ي�شمل 
و  ،مقرة،برهوم،  عي�شي،بو�شعادة 
هذا  عن  ينجم  اأنه  البيان  اأ�شاف 
على  اإقراره  مت  الذي  اجلزئي  احلجر 

التام  التوقيف  البلديات  هذه  م�شتوى 
واالقت�شادية  التجارية  االأن�شطة  لكل 
واالجتماعية، مبا يف ذلك توقيف حركة 
نقل امل�شافرين و ال�شيارات، وكان واإيل 
املجل�ض  دورة  خالل  اأفاد  امل�شيلة،قد 
معهد  اأم�ض،اأن  اأول  الوالئي  ال�شعبي 
على  تغري  �شهد  قد  بامل�شيلة  با�شتور 
تعني مدير  امللحقة،ومت  م�شتوي مدير 
جديد،وتدعيمه بفرق املناوبة،ماي�شمح 
باإجراء حتاليل لوالية امل�شيلة،والواليات 
الطبية  الفرق  اأن  اأو�شح  املجاورة، كما 
عملها  يف  وانطلقت  جمندة  باملخرب 
باأن الو�شعية  التحاليل،م�شيفا  باإجراء 
بعد  متدهورة  بامل�شيلة  الوبائية 
تزايدا  االأخرية  االأيام  خالل  ت�شجيلها 

االإ�شابة  حاالت  عدد  يف  حم�شو�شا 
اإىل  باملنا�شبة  اليومية،داعيا  املوؤكدة 
ت�شخري كل املن�شاآت والهياكل العمومية 
اأماكن  ال�شباب،لتكون  وبيوت  كالفنادق، 
الق�شاء  اأجل  امل�شابني، من  اال�شتقبال 
اتخاذ  على  ،موؤكدا  اجلائحة  هذه  على 
وباء  انت�شار  ملنع  ردعية  وقائية  تدابري 
على  املواطنني  باإلزام  كورونا،وذلك 
غرامة  فر�ض  مع  الكمامات  ارتداء 
تكثيف  �رشورة  املخالفني،واىل  مالية 
الكمامات  لو�شع  التح�شي�شية  احلمالت 
اإجباريا من طرف املواطنني واأ�شحاب 
التباعد  م�شافة  احرتام  مع  املهن 
با�شتعمالها  التجار  واإلزام  االجتماعي 
من  كل  النظافة،وردع  ب�رشوط  والتقيد 

يخالف هذه التدابري الوقائية،ويف �شياق 
العموميتان  املوؤ�ش�شتان  دعت  اآخر 
ومقرة،  بو�شعادة،  يف  اال�شت�شفائيتان 
واملمر�شني،العيادات  االأطباء  جميع 
التكفل  اأجل  من  التطوع  اخلا�شة،اإىل 
االأجنع بامل�شابني بفريو�ض كورونا،حيث 
لذات  الر�شمية  لل�شفحة  بيان  يف  جاء 
املوؤ�ش�شتان دعوة كافة االأطباء اخلوا�ض 
زمالئهم  ال�شحة،تدعيم  ومهنيي 
يف  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني 
والية امل�شيلة،ومد يد العون يف مواجهة 
م�شاحلها  من  والتقرب  كورونا  جائحة 
القائمة  يف  اأ�شمائهم  ت�شجيل  ق�شد 

املتطوعني .
عبدالبا�سط بديار
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اإميان لوا�س

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  دق 
الرحمن بن بوزيد  امل�شت�شفيات، عبد 
ارتفاع  بخ�شو�ض  اخلطر  ناقو�ض 
معرتفا  كورونا،  بفريو�ض  االإ�شابات 
كثريا،  مقلقة  احلالية  الو�شعية  باأن 
ما  الواليات،  لبع�ض  بالن�شبة  خ�شو�شا 
تطبيق  مع  واحلذر  احليطة  ي�شتدعي 
الواجبة  ال�شحي  احلجر  اجراءات 
يف  خا�شة  الفريو�ض،  انت�شار  لتفادي 
املدن الكربى التي يقطنها 80 باملائة 

من اجلزائريني.
اأن   واإعترب امل�شوؤول االأول يف القطاع 
لعدم  راجع   االإ�شابات  عدد  ارتفاع 
الوقاية   اإجراءات  املواطنني  تطبيق 
واحرتام  الكمامات،  ارتداء  كعدم 
التباعد وغ�شل اليدين، قائال :« هناك 
اأ�شال  الفريو�ض  بوجود  يوؤمن  ال  من 
ومنهم من ال يطبق اجراءات الوقاية«.

كورونا  فريو�ض     »: بوزيد  بن  قال  و 

اأننا  نقول  الكي  خال�ض  جزائريا  لي�ض 
واأنه  �شيما  ال  ا�شتثنائية،  حالة  نعي�ض 
اأن  بعد  اخلارج  من  اجلزائر  دخل 
املاليني  ب�شببه  ومات  العامل  اجتاح 
من االأ�شخا�ض، كل اجلزائريني يعلمون 
خالل  من  والوفيات  االإ�شابات  عدد 

قراءات ال�شا�شات و�شبكة االأنرتنت«.

اجلزائر  اأن  املتحدث  وذكر 
الوباء،   من  االأوىل  جابهت املوجة 
متوفرة،  كانت  التي  القليلة  بالو�شائل 
اإىل اأن عرف عدد االإ�شابات والوفيات 
ثم    »: م�شيفا  ا�شتقرارا،  والوفيات 
اأي  ن�شميها  اأو  الثانية  املوجة  اأتت 
ارتفاع  وترجمت  �شحي،   اأخر  �شيء 

بتوفري  قمنا  لذلك  االإ�شابات،  عدد 
وتقدمي  ال�رشورية،  للو�شائل  خمزون 
اآخر  �شياق  ويف  للمواطنني«.  تو�شيات 
توزيع  يف  االأولوية  اأن  املتحدث  �شدد 
خطورة  ح�شب  تكون  امل�شتلزمات 
والية،  كل  يف  الوباء  وتف�شي  الو�شع 
طبيب  ي�شتعمل  اأن  يعقل  ال  م�شيفا:” 
 8 من  اأكرث  يق�شي  وهو  واحد  كمامة 

�شاعات يف العمل مع امل�شابني”.
�رشورة  على  ال�شحة  وزير  و�شدد 
هذا  يف  الوطني  االإنتاج  ت�شجيع 
�شيادة  ذات  دولة  عيب  الأنه  املجال، 
الأقنعة  حمتاجة  تكون  اجلزائر  مثل 
طبية �شيما يف هذا الظرف وبعد مرور 
التاجي،  الفريو�ض  تف�شي  من  اأ�شهر   4
بالفريو�ض  كورونا  فريو�ض  حني   يف 
اأي  يف  التغري  على  القادر  املجهول 
كل  توفري  ل�رشورة   داعيا  حلظة، 
يحدث  قد  طارئ  الأي  كاحتياط  �شيء 
منحنى  ت�شهد  اجلزائر  واأن  �شيما  ال 

ت�شاعدي لالإ�شابات به.

حمل وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمن بن بوزيد املواطن م�سوؤولية انت�سار وباء 
كورونا ب�سبب عدم احرتامه لإجراءات الوقاية،  كا�سفا باأن 25 باملائة من اأ�سباب ارتفاع عدد الإ�سابات بفريو�س 

كورونا عائلية كالجتماعات يف املنا�سبات املختلفة التي تقام يف جل وليات الوطن ب�سكل عادي.

وزير ال�سحة يدق ناقو�س اخلطر

الو�سع مقلق ا�ستعدوا لأي طارئ �سحي
.    25 باملائة من اأ�سباب ارتفاع عدد الإ�سابات »عائلية«

يف انتظار الف�سل يف م�ساألة »عيد الأ�سحى«

غلق �سوق الأ�ساحي بالعا�سمة 
حمل  500 من  اأزيد  وغلق  للحجر  خمالفة  األف   33         •

لدخول كافة العالقني

بن زعيم  يطالب باإ�سدار رخ�سة 
48 �ساعة 

�رشفة،  يو�شف  العا�شمة،  وايل  اأمر 
على  االأ�شاحي  �شوق  مبنع  اأم�ض، 
م�شتوى جميع االأحياء، موؤكدا اأنه مل يتم 
االإجراءات  اإىل  التطرق  ال�شاعة،  حلد 
االأ�شحى،  عيد  يخ�ض  فيما  املتخذة، 
العليا  ال�شلطات  تف�شل  اأن  انتظار  يف 
الفتوى،  بالتن�شيق مع جلنة  البالد،  يف 
يف هذه امل�شاألة املهمة، خ�شو�شا مع 

الظرف اال�شتثنائي الذي نعي�شه ب�شبب 
انت�شار فريو�ض كوفيد19 عرب الوطن.

ت�سخري 13 م�سلحة و1000 �سرير 
ملر�سى كوفيد 19

اأن  ال�شياق،  ذات  يف  املتحدث،  ولفت 
م�شتوى  على  بكورونا،  م�شاب   917
باملنازل،  معاجلتهم  متت  العا�شمة، 

م�شيفا اأن هناك اأكرث من ع�رشة اأالف 
عامل، تلقوا منح مواجهة الوباء.

امل�شدر، عن  نف�ض  اأعلن  حني،  يف 
ت�شخري 13 م�شلحة، خم�ش�شة ملعاجلة 
كورونا، مت جتنيدها بالو�شائل اخلا�شة، 
اأنه مت ت�شخري 1000 �رشير  اىل جانب 
على م�شتوى الفنادق، ملواجهة الطلب 
ال�شغط  وتخفيف  املعاجلة،  على 

باملنا�شبة،  على امل�شت�شفيات، موؤكدا 
الطبي  الطاقم  كل  ت�شخري  �شيتم  اأنه 
من  ال�شحي،  القطاع  خارج  املوجود 
بينهم االأطباء الذين كانوا على م�شتوى 
واالأطباء  مثال،  اجلامعية  االقامات 
الذين هم يف حالة تقاعد، حيث �شيتم 
االت�شال بهم، وتكون لهم منحة تعادل 

راتب الطبيب.

جبهة  حزب  عن  ال�شيناتور  نا�شد  
بن  الوهاب  عبد  الوطني،  التحرير 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  زعيم، 
اإ�شدار  اأجل  من  للتدخل   املحلية 
االأمنية  للم�شالح  خا�شة  تعليمة 
لت�شهيل عودة املواطنني املتواجدين 
خارج والياتهم بعد فر�ض اإجراءات 

حجر جديدة على بع�ض الواليات.
جبهة  حزب  عن  ال�شيناتور  طالب 
بن  الوهاب  عبد  الوطني،  التحرير 
بلجود  كمال  زعيم وزيرالداخلية 
تعليمة  واإ�شدار  بالتدخل  طالبه 
اأجل  من  االأمنية  للم�شالح  خا�شة 
ال�شماح بعبور املواطنني العالقني يف 
يف  وهذا  لوالياتهم،  املناطق  بع�ض 

ظرف زمني ال يتجاوز 48 �شاعة من 
دخول قرار احلجر ال�شحي اجلديد 

حيز  التطبيق.
وقال املتحدث :« اأن عدد كبري من 
املواطنني متواجدين خارج والياتهم 
اأجل  من  بال�شلطات  ي�شتنجدون 
ال�شماح لهم بدخول مقرات �شكانهم، 
يف  متواجدين  اأغلبهم  واأن  �شيما 
عملهم  لطبيعة  نظرا  بعيدة  واليات 
مثل  يف  التنقل  عليهم  فر�ض  الذي 
هذه الظروف ال�شحية التي تعي�شها 
البالد،  اأن مدة 24 �شاعة املمنوحة 
تبقى غري كافية  لعودة كافة العالقني 

يف الواليات.«
اإميان لوا�س

 تعي�ض  06واليات  جزائرية  منعا 
للتنقل اإىل خارجها  رغم وجودها  
خارج نطاق  الواليات التي اقرها 
قرار  رئي�ض اجلمهورية  واملحدد 
ب29 والية ، وذلك  بفعل موقعها 
وو�شعها  ظلمها   الذي  اجلغرايف 
يف حدود واليات ي�شملها قرار منع 

ال�شفر.
والية  هي  الواليات   هذه  فاأول 
ل�شكانها  الميكن   التي  تيندوف 
مع  واحدة  لها حدود  اخلروج الن 
والية ب�شار املحرومة من التنقل، 
كما جند والية م�شتغامن  ف�شكانها 
الميكنهم مغادرتها  بفعل حدودها 
مع وهران غربا وم�شتغامن وغليزان 
نف�ض   ، �رشقا  و�شلف  جنوبا 
الدفلى   �شكان عني  يعي�شه  الو�شع 
واملدية   �شلف  بني  املحجورين 
وتي�شم�شيلت والبليدة وتيبازة ، يف 

حني تعي�ض منطقة تيزي وزو هي 
 ، ببومردا�ض  حما�رشة  االأخرى 
البويرة وبجاية ، واليختلف الو�شع  
املحا�رشة  تب�شة  والية  ل�شكان 
واأم  والوادي  هي االأخرى بخن�شلة 
، يف حني  اأهرا�ض  و�شوق  البواقي 
يف  احلق  لهما  منطقتني   جند  
بال�رشق  احدهما  بحرية   التنقل 
وت�شم  الطارف ،قاملة ، �شكيكدة 
واخرى  جيجل   غاية  اإىل  وميلة  
متو�شنت  عني  من  متتد  بالغرب 
�شماال اإىل حدود النعامة ، البي�ض 
عك�ض  بتلم�شان  مرورا  �شعيدة   ،
اإليزي   مواقع ال�شحراء على غرار 
لعب  وقد  هذا   .. ومترنا�شت 
االأهم   الدور  اجلغرايف  املوقع 
عدى  بفعل  ال�شكان     تنقل  يف 

اجلوار.
حممد بن ترار

املنزيل  احلجر  تدابري  �شهدت 
اجلزئي املقررة بدء من يوم اجلمعة 
املن�رشم  بع�رشة بلديات بوالية تيبازة 
تراجع  اأمل   تاما« على  �شبه  »اإلتزاما 
احلاالت االإيجابية والق�شاء على هذا 
قبل  فقط  �شاعات  اخلبيث.  الوباء 
دخول التدابري التي اأقرتها ال�شلطات 
العمومية بع�رشة بلديات بعد ت�شجيل 
للحاالت  »خميفا«  اإرتفاعا  بها 
قوات  با�رشت  كوفيد-19،  االإيجابية 
وحث  التح�شي�ض  دوريات  ال�رشطة 

االلتزام مبواقيت احلجر  النا�ض على 
الواحدة  ال�شاعة  املنزيل اجلزئي من 
ملدة  �شباحا  اخلام�شة  اإىل  زواال 
ال�شلطات  قرار  و�شمل  اآيام.  ع�رشة 
الو�شعية  لتطور  بالنظر  العمومية 
على  جزئيا  منزليا  حجرا  الوبائية، 
ع�رشة بلديات ب�رشق وو�شط الوالية. 
احلطاطبة  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
وخمي�شتي  وبوا�شماعيل  والقليعة 
و�شط  وتيبازة  تاقورايت  وعني 

وحجوط وبورقيقة ومراد والناظور.

اأقدم  الع�رشات من مواطني والية ب�شار 
جمعيات على   05 من  باأكرث  مدعمني 
مقرالوالية �شبيحة  اأمام  االعت�شام 
بتفعيل  ال�شبت  للمطالبة   اأم�ض 
اللوازم  وتوفري  ال�شحية  االإجراءات 
للتكفل  دوية  واملعدات الطبية واالأ
  19 كوفيد  �شحايا  خا�شة  باملر�شى 

الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم.
عائالت  من   الع�رشات   وانتقد  هذا 
بامل�شت�شفى   املوجودين  املر�شى  
وايل  ت�رشيحات  املتوفني   واأهايل 
،اأمام  مباركي  حممد  ب�شار  والية 
للتحقيق  حلت  التي  الطبية  اللجنة  
االأو�شاع  اأن   اأكد  والذي  ب�شار  بوالية 
احلقيقة   اأن  حني  ،يف  جيدة  بالوالية 
كارثية يتم الت�شرت عليها يف ظل نق�ض 
واملعدات   الطبية  واللوازم  االأطباء  

تعج  التي  الواليات  م�شت�شفيات  يف 
باملر�شى  دون عالج والتكفل ، االأمر 
الذي جعل املحتجني يحا�رشون مقر 
الوالية  للمطالبة برحيل الوايل ومدير 
ال�شحة   وتدخل رئي�ض اجلمهورية من 
ب�شار التي  بوالية   الو�شع  اإنقاذ  اأجل  
تعرف احتجاجات دورية  ب�شبب غرق 
ويف  امل�شاكل  من  العيد  يف  الوالية 
نق�ض   ، ال�شحية  الظروف  مقدمتها  
املياه ، وم�شكل الدعم الريفي ، االأمر 
الذي اأدى اإىل نزول جلنتي  حتقيق اإىل 
الوالية خالل االأ�شابيع املا�شية  وهي 
التي و�شفتها اجلمعيات وال�شكان  بذر 
الرماد يف االأعني فقط بحكم اأنها مل 
واكتفت  املدين  املجتمع  مع  تلتقي 

باال�شتماع لالإدارة  فقط .
حممد بن ترار

على م�ستوى بع�س الوليات

اإ�سكالت ميدانية يف تطبيق احلجر

احلجر ال�سحي بتيبازة

التزام �سبه تام بالبلديات املعنية 

بفعل ارتفاع  عدد الإ�سابات بوباء الكورونا 

حمتجون بب�سار يحا�سرون مقر الولية 

يف الوقت الذي �سهد تعني مدير جديد ملعهد با�ستور

واإيل امل�سيلة يفر�ض حجرا على 5 بلديات

مرمي خمي�سة

ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�شو  طالب 
حممد  كورونا،  فريو�ض  وباء  تطور 
بقاط بركاين، والة اجلمهورية للتحرك 
احلكومة،  قررته  ما  اأ�شا�ض  على 
م�شددا  اأن ت�شيري هذا الوباء يجب اأن 

يكون يف م�شتوى الو�شع.
ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�شو  ك�شف   
حممد  كورونا،  فريو�ض  وباء  تطور 

يف  خلل  ت�شجيل  عن  بركاين  بقاط 
امل�شتوى  على  امل�شوؤولية  حتويل 
ال�شحي،  وكذا  االإداري  ال�شيا�شي  
على  للتحرك  اجلمهورية  والة  داعيا 

اأ�شا�ض ما قررته احلكومة .
يكون  اأن  بركاين على �رشورة   و�شدد 
الوباء،  هذا  م�شتوى  يف  الت�شيري 
حرب  يف  نكون  حينما   باأنه  الفتا 

باإعداد  نقوم  اأن  يجب  الفريو�ض  �شد 
خطط حقيقية قابلة للتطبيق ميدانيا، 
خا�شة اأن هناك عدد من االختالالت 
تعاين  كانت  ال�شحية  منظومتنا  الأن 
حد  على  قبل  من  �شعبة  و�شعية  من 

قوله .
ودق بركاين ناقو�ض اخلطر بخ�شو�ض  
االإ�شابات  عدد  يف  امل�شجلة  الزيادة 

الوطن  من  واليات  عدة  م�شتوى  على 
  »: قائال  �شطيف،  والية  غرار  على 
احلجر  رفع  غداة  �شكانها  ا�شتاأنف 
�شهر  مفرو�شا  كان  الذي  املنزيل 
احرتام  دون  ن�شاطاتهم  رم�شان 
مراأى  على  االحرتازية  االإجراءات 

وم�شمع ال�شلطات املحلية«.
اإميان لوا�س

بركاين يطالب الولة بالتحرك 

الت�سيري يجب اأن يكون  يف م�ستوى الوباء



اأ�شدر اأم�س واإيل والية امل�شيلة« ال�شيخ 
اإبرام  عمليات  بتعليق  قرارا   ، العرجا« 
عقود الزواج، وعقب  �شدور تعليمة من 
جميع  بتجميد  تق�شي  الداخلية،  وزارة 
مبختلف  القران  عقود  اإبرام  عمليات 
التحكم  حني  اإىل  الوطن،  بلديات 
وال�شيطرة على وباء »كورونا«، الذي بداأ 
ينت�رش بقوة هذه االأيام ،وجاء يف التعليمة 
اجلهات  كافة  اإىل  الوايل  وجهها  التي 
امل�شوؤولة بالوالية،والتي حتوز« الو�شط« 
على ن�شخة منها،انه تبعا ل�شل�شلة التدابري 
واالإجراءات الوقائية الرامية ملحا�رشة 
الوباء وانت�شاره ونظرا لكون اإبرام عقود 
الزواج اأ�شبحت ت�شكل عامال ال ي�شتهان 

الفريو�س  انت�شار  �رشوط  توفري  يف  به 
�شواء اأثناء االإجراءات الر�شمية التي تتم 
باخل�شو�س  امل�شالح،او  م�شتوى  على 
االأعرا�س  م�شتوى  على  تتم  التي 
ت�شجيل،  مت  بعدما  واحلفالت، ال�شيما 
زفاف،  وحفالت  اأعرا�س  عدة  تنظيم 
من  كانت  الوالية،  بلديات  خمتلف  يف 
بني االأ�شباب، التي اأدت لت�شجيل ارتفاع 
تقرر  فقد  بالفريو�س،  االإ�شابة  حاالت 
موؤقتاً  الزواج  عقود  اإبرام  عملية  تعليق 
�شدد  جهته  اآخر،من  اأ�شعار  اإىل  وذلك 
ال�شارم  التطبيق  �رشورة  على  الوايل 

والتقيد التام بهذه التعليمة.
عبدالبا�سط .ب

للغابات  ناقو�س  العامة  املديرية  دقت 
العليا  ال�شلطات  اخلطر  منا�شدة 
غابات  من  من  بقي  ما  الإنقاذ  للتدخل 
الذين  �شاروا  الفحم  قب�شة  بارونات 
بغية  الغابات  الإحراق  الزمن  ي�شابقون 
،كما  الفطر  عيد  ملوعد  الفحم  توفري 
على  ي�شتعر�شون  ع�شالتهم  اأ�شبحوا 
جعل  الذي  االأمر  الغابات  م�شالح 
مب�شالح  ت�شتنجد  العامة  املديرية 
ميكن  ما  اإنقاذ  اجل  الوطني  من  الدرك 
اإنقاذه  خا�شة يف ظل اإتالف ما يزيد عن 
اأيام املا�شية  الع�رشة  2000 هكتار خالل 
ال200  عن  يزيد  ما  ت�شجيل  خالل  من   ،
هكتار ، هذا واأ�شارت مديرية الغابات ان 
ن�شاطهم   خالل  من  �شاعفوا  الفحامني 
االأ�شحى  عيد  فحم  لتح�شري  االأيام  هذه 

تزايد  حيث  الغابية  املباالة  بالرثوة  دون 
عدد احلرائق بكل من بجاية ، تيزي وزو 
، �شطيف ، غليزان  و�شيدي بلعبا�س ، كما 
للتهديد  يتعر�شون  الغابات  اأعوان  اأ�شبح 
حيث   ، �شبكات  الفحم  من  واملطاردة 
على  الغابات  نقابة  عمال  ممثل  طالب 
لعمال  الوطنية  الفيدرالية  ع�شو  ل�شان 
الدين  والنمو  نور  ،الطبيعة  الغابات 
وت�شليح  االأمن  توفري  خواتري  ب�رشورة 
من  دعمهم  باأعوان  اأو  الغابات  حرا�س 
الرثوة  حماية  اجل  الوطني  من  الدرك 
الغانية  التي اأ�شبحت مهددة باالإبادة  على 
يد الفحامني  الذين ل ايهمهم اإال االإرباح 
الوخيمة  على  االآثار  يف  التفكري  دون 

الطبيعة من خالل حرق الغابة .
حممد .ب

من  املتقاعدين  ف�شيحة  مئات  فجر 
من  حرمانهم  خلفية  على  الثقيل  العيار 
مت  التي  ال�شهرية  منحتهم  حقهم  يف 
بحجة  املا�شي  خالل �شهرماي  توقيفها 

عدم دفعهم �شهادات احلياة .
هذا واأ�شار بع�س املتقاعدين املحرومني 
ات�شال  يف  تقاعدهم  منحة  من 
كانت  الذي  الوقت  يف  بالو�شط  ،اأنه 
اخلروج واإقامة  من  متنعنا  ال�شلطات 
الطوابري اأمام البلديات ال�شتخراج �شهادة 
�شاهدين  وكذا  ت�شتوجب  التي  احلياة 
طوابري اأخرى اأمام مكاتب  التقاعد لدفع 
بقطع  مفاجئتهم  مت   ، ال�شهادات  هذه 
ا�شتف�رشوا  وملا   ، اإبالغهم  رواتبهم  دون 

اأكدوا لهم اأنهم مل  لدى  �شناديق التقاعد 
يجعل  ال�شناديق  ما  حياتهم  يثبتوا 
تقطع  منحهم التي �شاهموا يف �شندوقها 

طيلة �شبابهم .
يتلقونها  التي  املبالغ  ورغم زهد  هذا 
�شهريا والتي ال تزيد اأحيانا عن ال15 األف 
االأ�شحى  مع  اقرتاب عيد  دج  وتزامنها 
مقربة  م�شادر  واأ�شارت  هذا   ، املبارك 
بعدم  تفاجئ  العجزة  بعدما  اأن اأحد 
�شب اأجرته  �شقط مغ�شيا عنه  يف اإحدى 
ي�شتوجب  الذي  االأمر   ، الربيد  مراكز 
قبل  امللف  من  يف  معمق  حتقيق  فتح 

ال�شلطات العليا وحتديد امل�شوؤوليات.
م. بن ترار
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حممد بن ترار

قد  كان  امل�رشوع الذي  هذا 
رئي�س  انطالقته  اأعطى  
العزيز  عبد  اجلمهورية امل�شتقيل 
تلم�شان  اإىل  زيارته  بوتفليقة  خالل 
  2008 �شنة  من  اأكتوبر  �شهر  اأواخر 
م�شاريع  �شمن  تلم�شان    باأعلى 
 ، االإ�شالمية  الثقافة  عا�شمة 
حدود  يف  اأ�شغاله  والذي  توقفت 
رغم  اإمتامه  باملائة دون  ال70 
مليار   500 عن  ا�شتهالكه  يزيد 
يف    2005 �شنة  انطالقته  منذ  دج 
فيال  التاريخيتني  للفيالت  التهدمي 
يتم  على  اأن  مارغريت  وفيال  ريفو 
كاأق�شى  �شهرا   18 ظرف  يف  اإمتامه 
تلم�شان  لتظاهرة  للتح�شري  تقدير 
اآنذاك ،  الثقافة االإ�شالمية  عا�شمة 
هذا وقد اأ�شارت م�شادر مقربة من 
الذي  ارتبط  بالتحقيقات  التحقيق 
اإقامات  ت�شيري  يف   انطلقت  التي 
ملزي  حميد  فيها   املتهم  الدولة 
بحكم  املوؤقت  احلب�س  رهن  املودع 
ان  هذا  كما  له  ،  تابعا  كان  انه 
احلقيقة  يف  هو  الذي  امل�رشوع 
و�شواهد  تاريخية  ملعامل  طم�س 
جماعة  تريد  ال  كانت  للثورة   التي 
يفقد  اثر  من  لها  ملا  بقائها  وجدة 

التي  ال�رشعيات  التاريخية  بع�س 
البالد  ت�شيري  يف  اعتمادها  مت 
اكرب  احد  يعد  و   ، اال�شتقالل  مند 
الف�شائح  ملا يوجد من  التجاوزات  
واالأموال  الكربى   ال�شفقات   يف 
ال�شخمة  التي ا�شتهلكها هذا الهيكل  
يف  به  البناء  ا�شغال  انطلقت  والتي 
2008/10/23 و مت تُق�ّشيمه اإىل ثالثة 
م�شاريع جزئية، على راأ�شها االإقامة 

غالف  لها  �س  خ�شّ التي  الر�شمية 
بـ  بـ 12 مليار دج وفندق  مايل يقدر 
فيال  تاأهيل   واإعادة  دج  مليار   14،4
مايل  بغالف  لل�شحافة  كدار  ريفو  
يقدر بـ 108 مليار دج لكن االأ�شغال  
القواعد  عند  توقفت  االأ�شغال  لكن 
اأكرث  مرور  بعد  و  الغري  الكربى 
حجر  و�شع  على  �شنوات     10 من 
االأ�شا�س  من قبل  الرئي�س امل�شتقيل   

يقدر  مايل  غالف  له  خ�ش�س  الذي 
ب باأكرث من 400 مليار دج  الإجنازه  
تظاهرة  �شيوف  ا�شتقبال  بغية 
تلم�شان عا�شمة الثقافة االإ�شالمية  
لكنه مل يتمم حلد االآن هذا وك�شفت 
من  لعديد   ا تورط   ت   لتحقيقا ا
منحت  التي  االأطراف 
العرب  اأ�شغاله  ملوؤ�ش�شة  املقاولون 
،  وكيف مت �شحبه منهم �شنة 2015 
على  االعذارات   من  العديد  بعد 
اثر توقيف االأ�شغال �شنة 2013 دون 
بل  بالتعوي�س   ال�رشكة  هذه  متابعة 
مت  تخ�شي�س مبلغ 450 مليار كدعم 
اإال  الإمتامه يف ظرف �شنتني   جديد 
اأن االأمور مل تتحرك ليبقى  امل�رشوع 
هيكل بدون روح ، وتوّقف  االأ�شغال 
يف جناح واحد �شنة 2013 وهو جناح 
كما  كان  غري   ال  الرئا�شي  احلر�س 
حمل  كان  الذي  امل�رشوع  هذا 
بحكم  الثورية  االأ�رشة  اعرتا�س 
من�شاآت  على اأنقا�س  اأجنر  اأنه 
مارغريت   بفيال  معروفة   تاريخية 
التاريخية التي عقد بها اأول اجتماع 
�شنة  ربيع  خالل  املوؤقتة،  للحكومة 
دون  املاليري  ا�شتهلك  و   ،1962
املنتظر  من  املحا�شبة   والتي 
اإىل  االإطارات  من  العديد  جتر  اأن 

العدالة يف القريب العاجل.

اأحالت م�سالح  الدرك الوطني ملف م�سروع اإقامة الدولة  املوجود باأعاىل  حي برياوانة بتلم�سان اإىل 
النائب العام  بعد  حتقيقات معمقة  مع اإطارات �سابقة بولية تلم�سان واأخرى لتزال  متار�س ن�ساطها 

، يف انتظاراإحالته على التحقيق يف اإحدى املحاكم وكذا املحكمة العليا  بفعل وجود اإطارات متتاز 
بالمتياز الق�سائي

امل�سيلة

تعليق اإبرام عقود الزواج 
اإىل اإ�سعار اآخر

ت�سجيل 200 حريق يف ظرف 10 اأيام 

مديرية الغابات ت�ستنجد 
مب�سالح الدرك الوطني 

.   اإتالف اأكرث من 2000  هكتار من الغابات والأحرا�س

بحجة عدم اإيداع  »�سهادات احلياة«  

 توقيف منح التقاعد للع�سرات 
من املتقاعدين 

بعد اإنهاء حتقيقات الدرك بتلم�سان  

ملف  اإقامة الدولة وفيال ريفو اأمام العدالة  

اأرزقي  املائية«  املوارد  وزير  اأكد 
براقي« خالل زيارته لوالية امل�شيلة، 
املائية  املوارد  قطاع  جهود  اأن 
تدعيم  على  احلايل  الوقت  يف  ترتكز 
ال�شاحلة  باملياه  التموين  خدمات 
جتديد  ،و  نوعيتها  وحت�شني  لل�رشب 
ال�رشب  مياه  توزيع  �شبكات  اإجناز  و 
الدرا�شات  اإعداد  و  الوالية  عرب مدن 
التقنية اخلا�شة بها يعد من »اأولويات 
التكفل  �شيتم  »التي  الوزاري  قطاعه 
بلدية  اأن29  ،م�شيفا  م�شتقبال  بها 
اإجمايل 47  بلدية تعاين من �شح  من 
االنطالق  �شيتم  لذلك  ال�رشب  مياه 
املتوقفة  امل�شاريع  ا�شتكمال  يف 

يف  ال�شائدة  ال�شحية  االأزمة  ب�شبب 
بلديات   09 يف  االأ�شبوع  هذا  البالد، 
اإجناز  ملوؤ�ش�شات  تعليمات  ،واإعطاء 
بوالية  ال�رشب  التموين مبياه  �شبكات 
ت�رشيع  و  ا�شتئناف  اأجل  من  امل�شيلة 
املتوقفة،  امل�شاريع  اإجناز  وترية 
اال�شتعجالية  احللول  يف  اأولويتنا  واأن 
برهوم،  مقرة،  امل�شيلة،  لبلديات 
اأوالد دراج وعني امللح،و توقع الوزير 
حت�شنا يف الو�شعية بعد بناء و جتهيز 
حمطات ل�شخ املياه عرب 9 بلديات و 
كذا اإجناز 10 اآبار ،ثالثة منها ل�شالح 
و�شع  كذا  و  الوالية  عا�شمة  �شكان 
ملعاجلة  ملحطة  اال�شتغالل  حيز 

املياه لتموين، بخ�شو�س بلدية مقرة، 
املياه  لتطهري  حمطة  جلب  �شيتم 
هذه  ال�رشب  مبياه  ال�شكان  لتزويد 
ال�شائفة يف انتظار ا�شتكمال م�رشوع 
يف  مياهه  اإطالق  املقرتح  �شبلة  �شد 
امللح  عني  بلدية  2021،وبخ�شو�س 
بئرين مركزها منطقة  منح،  فقد مت 
بلدية عني امللح  لتموين  الري�س  عني 
املياه  من�شوب  درا�شة  بعد  باملياه 
اأفاد  التحويل،كما  م�رشوع  وقيمة 
اأن  ال�شلعة  حمام  بلدية  يف  الوزير 
ت�شديت  ل�شد  املياه  ت�شفية  حمطة 
جلب  �شيتم  لذلك  احلاجة  تلبي  ال 
من  املياه  ل�شفية  متنقلة  حمطة 

مرت  بـ25000  لتدعيمها  �شطيف 
تن�شيب  يوميا،ك�شفا عن قرب  مكعب 
املائية«  للموارد  الوطنية  »الوكالة 
هدفها مراقبة ومعرفة تواجد املياه 
الفالحني  طلبات  ودرا�شة  اجلوفية 
االآبار  حفر  رخ�س  على  احل�شول  يف 
من�شوب  بح�شب  ي�شتحقها  من  ومنح 
املياه اجلوفية وكذا احتياج ا�شتثماره 
كورونا  وباء  ب�شبب  للبئر،و  الفالحي 
من   %66 ت�رشيح  على  اأكد  فقد 
رغم  للمياه،  اجلزائرية  �رشكة  عمال 
مقارنة  حت�شن  قطاعي  م�شتوى  ذلك 

بال�شنة املا�شية.
عبدالبا�سط بديار

وزير املوارد املائية

تدعيم والية امل�سيلة ب10 اآبار جديدة

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
تنظيم  لها   عن  بيان  يف  العلمي 
ال�رشكاء  مع  م�شريية  لقاءات   03
من  االأ�شبوع  هذا  االجتماعني  خالل 
ال�شنة  اإمتام  الف�شل  يف  طريقة  اجل 
يف  البي�شاء  ال�شنة  وجتنب  الدرا�شية 

ظل  تو�شع غزو جائحة الكورونا .
وزارة  عن  ال�شادر  البيان  واأ�شار  هذا 
االأ�شاتذة  اأن  نقابات  العايل  التعليم 
االلتقاء  ال�شبق  يف  لها  �شيكون 
باإطارات  الوزارة  يوم االثنني املقبل ، 
حيث مت توجيه اال�شتدعاءات  اإىل كافة 
النقابات ، فيما مت اختيار  يوم الثالثاء 
الطالبية  ال�شتقبال  املنظمات 

براأيهم  يف  واالأخذ  م�شاربها  بكافة 
ظل  اجلامعية  يف  ال�شنة  اإمتام  �شبل 
اآخر  جانب  من   ، الكورونا  جائحة 
وممثلي  نقابات  اللقاء  مع  �شيكون 
لهم دور حموري يف  اأن  العمال  بحكم 
،  والطرق  الدرا�شية  ال�شنة  ا�شتمرار 
الطالب  من  ال�شنة  حتمي  التي 
واالقامات  اجلامعة  البي�شاء  وحتفظ 
بوؤرة  اإىل  التحول  من  اجلامعية 
الوزارة  على  تخرج   ، الوباء  النت�شار 
التن�شيق  خالل  من  النهائي  بقرارها 
االآراء  واالأخذ  باحلل  مابني 

االأقرب  لل�شواب .
حممد بن ترار

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 03 لقاءات م�سريية مع 

ال�سركاء االجتماعني 

للمراأة  حورية  جمعية  دعت 
اجلزائرية ، اأم�س، اإىل �رشورة تنقيح 
واإعادة �شياغة م�شودة الد�شتور، مع 
لالأ�رشة  اأعلى  جمل�س  ا�شتحداث 
والطفولة، كهيئة ا�شت�شارية د�شتورية 

مبهام و�شالحيات حمددة.
وثيقة  يف  اجلمعية،  �شددت  كما 
على  منها،  ن�شخة  »الو�شط«  تلقت 
على  التاأكيد  م�شاألة  اإدراج  �رشورة 
الدولية،  باالتفاقيات  م�شا�س  عدم 
معتربة  والوطنية،  الدينية  وبالثوابت 
االلتزام  تت�شمن  اإ�شافات  اإدراج  اأن 
والتقيد  الدولية  املواثيق  مبرجعية 
املفرط بها، مي�س مببداأ ال�شيادة يف 
غريه  على  الد�شتور  و�شمو  الت�رشيع 
مطالبة  القانونية،  الن�شو�س  من 
حماية  يف  املجتمع  دور  باإدراج 

 74 املادة  �شمن  واالأطفال،  االأ�رشة 
مقرر  هو  ما  نحو  على  التعديل  من 

يف الد�شتور احلايل.
اأكدت »حورية« على جتميع  يف حني 
االأ�رشة  بحقوق  املتعلقة  املواد 
دون  و�شامل،  عام  ب�شكل  واأفرادها 
تبعي�شها اأو جتزئتها يف مواد متناثرة، 
مبفهومها  االأ�رشة  يحفظ  نحو  على 
باإعادة  مطالبًة  وال�شامل،  الوا�شع 
 53 واملادة   4/68 املادتني  �شياغة 
متا�شكها  لالأ�رشة  يكفل  مبا   ،1  /
املدر�شة  حياد  اأن  حيث  ودوامها، 
الثقافات  ملختلف  عر�شة  يجعلها 
اخل�شو�شية  وي�رشب  والعوملة، 
وفق  الوطنية،  والثوابت  الثقافية 

تعبري اجلمعية.
حذف  امل�شدر،  نف�س  اقرتح  كما 

د�شرتة  تخ�س  والتي   ،40 املادة 
كل  يف  العنف،  من  املراأة  حماية 
خلفّية  على  والظروف،  االأماكن 
وجود توّجه يف اإ�شقاط ال�شفح، وهو 
التبليغ،  يف  للم�شي  للمراأة  ت�شجيع 
ما  وهذا  الق�شائية،  الدعوى  ورفع 
يوؤدي اأكرث اإىل فك الرابطة الزوجية، 
ال�شلح  اإجراءات  تعزيز  عو�س 
 40 للمادة  بند  واإ�شافة  والو�شاطة، 
تتعلق بد�شرتة حماية الن�شاء �شحايا 
واالإيواء  النفقة  ي�شمن  مبا  الطالق، 
اإدراج  على  موؤكدة  والأطفالهن،  لهن 
يعاقب  مبوجبها  جديدة،  مادة 
العنف �شد  اأ�شكال  كل  القانون على 

املراأة والطفولة وال�شيخوخة.
للمراأة  ترافع  التي  اجلمعية  ونبهت 
الوثيقة  يف  والطفولة،  واالأ�رشة 

املر�شلة، اإىل اأّن امل�شودة تن�س على 
اأن القا�شي ملزم بتطبيق املعاهدات 
املحكمة  اأن  كما  عليها،  امل�شادق 
الد�شتورية تف�شل بقرار يف د�شتورية 
اأي�شا بقرار يف  املعاهدات، وتف�شل 
مدى توافق القوانني والتنظيمات مع 
املعاهدات، مبعنى اإخ�شاع الت�رشيع 
م�شامني  اإىل  عموديا  اجلزائري 
من  ما  وهذا  الدولية،  االتفاقيات 
وطنية،  خ�شو�شية  كل  اإلغاء  �شاأنه 
وتكييف كل القوانني الوطنية، ح�شب 
االتفاقيات،  هذه  عليه  تن�س  ما 
وعندها ي�شبح قانون االأ�رشة وغريه 
م�شتهدفا بهذا التكييف ومربرا لرفع 
اجلزائر  �شجلتها  التي  التحفظات 

على بع�س بنود هذه االتفاقيات.
مرمي خمي�سة

يف مقرتحاتها املقدمة اإىل الرئا�سة ب�ساأن الد�ستور

»جمعية حورية« تدعو اإىل ا�ستحداث جمل�س لالأ�سرة والطفولة
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متطلبات  لتلبية  ا�ستكماال 
�سكان بلدية تيمياوين احلدودية 
والتكفل بان�سغاالتهم خ�س�ست 
برج  املنتدبة  الوالية  م�سالح 
عتاد  من  �سحنة  خمتار  باجي 
اأ�سغال املوارد املائية لتح�سني 
مبياه  التموين  �سبكة  و�سيانة 

نهاية هذا االأ�سبوع.
داخل  مطلعة  م�سادرت  اأكدت 
املنتدبة  الوالية  م�سالح 
احلدودية  خمتار  باجي  برج 
و�سيانة  حت�سني  عملية  باأن 
تهدف  املياه  متوين  �سبكة 
�سكان  بان�سغاالت  التكفل  اإىل 
املتعلقة  تيمياوين  بلدية 
التزود  خدمة  حت�سني  مبجال 
التي  االأخرية  ال�رشب،  مبياه 
لعل  كثرية  م�ساكل  عرفت 
واالنقطاع  التذبذب  اأبرزها 
هذه  جر  بقناة  عطل  ب�سبب 
م�سافة  على  احليوية  املادة 

اإليه  اأ�سار  مثلما  كلم،   100
وايل والية اأدرار بهلول العربي 
من  املو�سوع،  هذا  �سياق  يف 
جهته اأو�سح ذات امل�سوؤول باأن 
املعدات  ت�سم  ال�سحنة  هذه 
املوارد  وزارة  �سلمتها  التي 
جتاوز  مايل  بغالف  املائية 
من  جزائري،  دينار  مليون   80
املياه  �سهاريج  �ساحنات  ذلك 
ال�سخ،  واأجهزة  احلفر  واآليات 
امل�رشوع  فاإن  ذلك  مقابل  يف 
بتوفريه  ال�سغل  اأبواب  �سيفتح 
من  �ستعزز  كثرية  ملنا�سب 
ال�سبكة،  هذه  ت�سيري  جهود 
هذا  باأن  قائال  الوايل  وي�سف 
�سوامع  من  املتكون  العتاد 
لالإنارة الليلية �سي�سمح ب�سمان 
ا�ستمرار اأ�سغال ال�سيانة خالل 
الفرتات الليلية، وذلك يف اإطار 
فرق  عمل  وترية  من  الت�رشيع 
االأعطال  الإ�سالح  ال�سيانة 

ال�سبكة  امل�سجلة على م�ستوى 
نقاط  معاجلة  وكذا  املذكورة 
ممر  طول  على  املياه  ت�رشب 
ال�سياق  ذات  ويف  اأي�سا.  القناة 
قد  م�ساحله  باأن  الوايل  اأكد 
ت�سخي�ص  دورها  جلنة  �سكلت 
نقل  عملية  متابعة  و  الو�سعية 
مبياه  التزويد  خدمة  ت�سيري 
ال�رشب من م�سالح البلدية اإىل 
موؤ�س�سة اجلزائرية للمياه، حيث 
تخ�سي�ص  ال�ساأن  هذا  يف  مت 
للجزائرية  اإداريني  مقرين 
باجي  برج  من  بكل  للمياه 
اإىل  اإ�سافة  وتيمياوين،  خمتار 
وظيفيني،  م�سكنني  تخ�سي�ص 
اأعوان  توفري  اإىل  باالإ�سافة 
الرئي�سية، وذلك  القناة  حرا�ص 
لظاهرة  الت�سدي  اأجل  من 
طرف  من  الع�سوائي  الربط 
املواطنني.  من  املخالفني 
العام  املدير  قال  املقابل  يف 

للمياه  اجلزائرية  ملوؤ�س�سة 
هذا  اأن  عمريو�ص،  اإ�سماعيل 
العتاد املذكور من �ساأنه �سمان 
املرفق  لهذا  االأمثل  الت�سيري 
املائي الهام الذي ا�ستهلك ما 
مليار  ون�سف  مليارين  مقداره 
الذي  املرفق  جزائري،  دينار 
جللب  وقناة  حقل  بدوره  ي�سم 
م�سافة  على  املياه  واإي�سال 
اإىل جانب حمطات   ، كلم   100
للتوزيع،  من�ساآت  و  لل�سخ 
جلب  م�رشوع  باأن  لي�سيف 
»طاقاراوت«  حقل  من  املياه 
منذ  اأ�سغاله  اكتملت  الذي 
ت�سيريه  مهمة  اأوكلت   ،2015
اإىل  تيمياوين  بلدية  مل�سالح 
حتويله  مت  بعدما   ،2018 غاية 
موؤ�س�سة  اإىل  تدريجيا  وت�سيريه 
ما  ح�سب  للمياه  اجلزائرية 

اأو�سحه ذات امل�سوؤول.
جناة ، ح 

الولية املنتدبة بربج باجي خمتار 

ا�شتهداف حت�شني �شبكة التموين املياه 

والية  �سكان  غ�سب  ا�ستد 
االأخرية  االآونة  خالل  ب�سكرة 
الع�سوائية  املمار�سات  من 
والالم�سوؤولة من طرف القطاع 
ال�سحي الذي يعاين االحت�سار، 
الطبية  املرافق  جانب  اإىل 
االأخرى التي متار�ص اال�ستثمار 
على  املواطنني،  اأزمات  يف 
باالأ�سعة  الك�سف  مراكز  غرار 
التي �سقت النا�ص يف معي�ستهم 

يف خ�سم هذا الوباء.
 اأعرب املجتمع املدين بوالية 
ال�سديد  �سخطه  عن  ب�سكرة 
اأ�سحاب مراكز  من ممار�سات 
وال�سكانري  باالأ�سعة  الك�سف 
يف  الراغبني  املواطنني  مع 
الك�سف عن اإ�سابتهم بفريو�ص 
التكلفة  ب�سبب  وذلك  كورونا، 
اآالف  بـ8  واملقدر  املرتفعة 
التي  التكلفة  جزائري،  دينار 
اإىل  املواطنني  بع�ص  اأجربت 
بالتحاليل  للقيام  ممتلكاته  بيع 
اإ�سابته  عن  للك�سف  الالزمة 
عائالت  اأن  علما  بالفريو�ص، 
يحتم  مما  اإ�سابتها  يف  ي�ستبه 
تكاليف  دفع  اأفرادها  على 
واأن  خا�سة  مرعبة،  اأرقامها 
ال�سعيف  الدخل  ذوو  منهم 

واملحدود. 
هذا وقال ن�سطاء جمعويون باأن 
الظروف  يف  ال�سكانري  تكلفة 
على  عبئا  ت�سكل  ال  الطبيعية 
االأزمة  ظل  يف  لكن  املواطن، 
غالبية  �ساقت  والتي  الراهنة 
نحو  الوالية  عا�سمة  �سكان 
االإ�سابة بالفريو�ص، فاإن املبلغ 
املذكور مقابل هذا الكم الهائل 
مراعاة  ي�ستوجب  االأعداد  من 
طرف  من  االإن�ساين  اجلانب 
اأ�سحاب مراكز االأ�سعة، الذين 
بتجار  املواطنون  و�سفهم 
وهن  ا�ستغلوا  الذين  االأزمات 
ال�سديد  واحتياجه  املواطن 

بال�سيء  وللعلم  ملعداتهم، 
ال�سيدالنية  املواد  ت�سمل  فاإن 
الك�سف  عملية  يف  امل�ستعملة 
الواقية  االألب�سة  جانب  اإىل 
اأن  اإال  املعدات،  من  وغريها 
يق�سي  اأن  يجب  ال  االأمر  هذا 
االن�ساين  واجلانب  ال�سمري 
اجلميع،  لدى  املواطنة  وروح 
حالة  يف  الوطن  اأن  و  خا�سة 
يدري  اأحد  ال  وباء  �سد  حرب 
ذات  ويف  اأمره،  �سينتهي  كيف 
عن  املواطنون  عرب  ال�سياق 
العمل  توقيف  بعد  ارتياحهم 
بروتوكول الك�سف عن االإ�سابة 
بالفريو�ص عن طريق ال�سكانري 
ال�سحة،  وزارة  طرف  من 
ال�سائعات  انت�سار  بعد  ال�سيما 
حول عدم دقة هذا االأخري يف 

تاأكيد االإ�سابة من عدمها.
حتقيقات حول اأزمة االأك�سجني 

مب�ست�سفى حكيم �سعدان
الوالئي  االأمن  م�سالح  با�رشت 
حتقيقاتها  ب�سكرة  بوالية 
التي  االأك�سجني  اأزمة  حول 
ب�سكرة  م�ست�سفيات  �رشبت 
املن�رشم،  االأ�سبوع  نهاية 
االأ�سباب  عن  للك�سف  وذلك 
وراء  كانت  التي  احلقيقة 
اأن  كادت  حمتملة  كارثة 
ال�سحايا،  من  اأعدادا  تخلف 
اأهايل  حمل  الوقت  نف�ص  ويف 
االأ�سبوع  نهاية  املتوفني خالل 
املن�رشم مديرية ال�سحة كامل 
فيه  كرث  وقت  ويف  امل�سوؤولية، 
ت�رشبات  حدوث  عن  احلديث 
لالأك�سجني  الرئي�سي  خزان  يف 
نال مدير ال�سحة لوالية ب�سكرة 
االنتقادات،  من  االأ�سد  ح�سة 
املئزر  بتعليق  طالبته  التي 
اأجدر  هو  ملن  مكانه  وترك 

بامل�سوؤولية.
اأحمد نا�صري 

ال�سبع  جموعي  االب  تعر�ص 
ببلدية  الن�رش  بحي  القاطن 
ورقلة ، لالهانة من طرف ابنه 
االأ�سغر وهو االأمر الذي يتنافى 
الذي  احلنيف  ديننا  تعاليم  مع 
عن  ونهى  الوالدين  برب  اأو�سى 

عقوقهم .
ل�سوء  تعود  الق�سية  تفا�سيل 
الذي  وابنه  الوالد  بني  خالف 
والده  على  التعدي  حاول 
لرف�ص  تعود  واهية  الأ�سباب 
اأخذ  يف  ابنه  طلب  الوالد 
�سيارته للذهاب حلا�سي م�سعود 

رف�سه  ما  وهو  �سديقه  جللب 
الوقود  ب�سبب عدم وجود  االأب 
الذي  اخلالف  وهو  باملركبة 
حتول ملال�سنات كالمية كادت 
باالأيدي  لال�ستباك  تتطور  اأن 
االأ�رشة  اأفراد  تدخل  لوال 
االأجواء  تلطيف  حاولوا  الذين 
ال�سبع  االأب  بعدها  ليذهب   ،
مقت�سب  ت�رشيح  يف  جموعي 
له معنا اأنه �سيلجاأ التخاذ جملة 
�سد  ال�سارمة  االجراءات  من 

ابنه موؤكدا اأنه ترباأ منه .
�صالح، ب

ب�صكرة

التعدي على الأ�صول 

جتار الأزمات ي�شتغلون
 اآلم املواطن

 اأب يتعر�ض للإهانة
 من طرف ابنه 

الع�صابة حولت 65م�صروعا لوجهة اأخرى

اجلنوب يدفع ثمن بعده عن مراكز �شناع القرار   
 .     30 باملائة من ميزانيات امل�صاريع مل ت�صرف 

اأحمد باحلاج 

اأن  اخلا�سة   م�سادرنا  اأ�رشت 
حتويل  اىل  جلاأ  ال�سابق  النظام 
موجه  كان  تنموي  م�رشوع    65
جنوب  بواليات  لال�ستغالل 
 ، ورقلة  غرار  على  البالد 
مترنا�ست ،اأدرار ، ب�سار  ، وذلك 
االأوعية  ل�سح  واهية  الأ�سباب 
العقارية و التاأخر غري املربر يف 
جت�سيدها  ، حيث اأن القرارات 
االنفرادية واالرجتالية املتخذة 
يف حق التنمية باجلنوب جعلت 
الثمن  تدفع  الواليات  تلك 
باعتبار  اأ�سباب  لعدة  باه�سا 
�رشوريات  الأدنى  تفتقر  اأنها 
املجاالت  �ستى  يف  احلياة 
قطاعات  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
 ، ال�سكن   ، الرتبية   ، ال�سحة 
 ، والريا�سة  ال�سباب   ، الفالحة 
لقطاع  اإ�سافة  والتعمري  البناء  
الري واملوارد املائية  ال تزال 

الت�سيري  �سوء  مظاهر  ت�سكو 
ناهيك  والالمباالة  االإهمال  و 
يف  حقيقية  اإرادة  غياب  عن 
وفقا  امل�ساريع  خمتلف  اجناز 
للمعايري التقنية واملعمول بها، 
ناهيك عن تكرار ميزانية على 
كتزيني  جمدية   غري  م�ساريع 

املحيط  .
اأ�سافت  فقد  ثانية  جهة  من 
باملائة   30 اأن  امل�سادر  ذات 
مل  امل�ساريع  ميزانيات  من 
ت�رشف بعد  ب�سبب االإجراءات 

والرتتيبات االإدارية املعقدة .
املذكورة  الواليات  اأن  ومعلوم 

�سجلت على مدار خم�ص �سنوات 
احتجاجات  موجة  االأخرية 
عارمة للمطالبة ب�رشورة تدخل 
جاد من ال�سلطات املركزية من 
اإيجاد اإيفاد جلنة حتقيق عالية 
امل�ستوى للوقوف على م�سببات 
التعرث التنموي و حما�سبة جميع 
من ت�سبب يف اإغراق ال�سكان يف 

براثن التخلف التنموي .
ويف مو�سوع فقد حذر  ن�سطاء 
مغبة  من  وحقوقيون  جمعويون 
قد  التي  الوخيمة  العواقب 
ال�سمت  عن  العواقب  تنجر 
مطالب  بخ�سو�ص  املربر  غري 
التنمية بواليات اجلنوب ، االأمر 
احلقوقي  بالنا�سط  دفع  الذي 
واجلمعوي عبد القادر تقار اإىل 
اأن �ساكنة اجلنوب  التاأكيد على 
بالواليات  القاطنني  فيهم  مبا 
ال�سياحية و النفطية ال ميلكون 
الهوية  �سوى  احلقوق  من 

الوطنية .

االأمن  م�سالح   متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
ب�سكرة  بواليات  ال�رشعية  غري 
الوادي ومترنا�ست من توقيف   ،

افارقة  رعايا   08 واعتقال 
لدول  جن�سيات خمتلفة  يحملون 
الكامريون   الغابون،   ، النيجر 
املعنية  للم�سالح  اقتيادهم  ليتم 
ق�سائية  ملفات  اإعداد  مت  اأين   ،

اإحالتهم  مت  ومبوجبها  �سدهم 
على وكالء اجلمهورية كل ح�سب 
اإدانة  مت  اأين  اخت�سا�سه  اإقليم 
موقوفة  �سجنا  ب�سنة  اجلميع 
واحد منهم  تغرمي كل  النفاذ مع 

بـ 48 األف دينار جزائري متهيدا 
لرتحيلهم للمعابر احلدودية ومن 
ثم حتويلهم نحو بلدانهم االأ�سلية 
ال�رشعية  غري  االإقامة  بتهمة 

بالرتاب الوطني .

بتهمة القامة غري �صرعية بالرتاب الوطني 

توقيف واعتقال 08  رعايا اأفارقة باجلنوب 

اأجمع املتتابعون لل�صاأن املحلي اأن وليات اجلنوب الكبري عانت خالل ال�صنوات الأخرية من 
التهمي�ش و الإق�صاء على خلفية حتويل عديد امل�صاريع التنموية من تلك الوليات نحو وليات 

اأخرى الأكرث ا�صتعدادا لحت�صانها .

اأخبار اجلنوب

جناة ، ح 
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رقم اأخ�صر ومن�صة 
الكرتونية جديدة 

للمتقاعدين

مدير   « مالكي  »مراد  قال 
الوكالة  التقاعد  �صندوق 
اأن  م�صتغامن  لوالية  املحلية 
املتقاعدين  من  معترب  عدد 
ومن الفئة التي اأودعت ملفاتها 
موؤخرا للمعاجلة تلتزم بالتدابري 
الوقائية والتنظيمية التي اقرها 
ي�صتقبل  ال  الذي  ال�صندوق 
كانت  التي  بالكثافة  املواطنني 
امل�صتجد  الوباء  ظهور  قبل 
مدير  واأ�صار   « الكورونا   «
 « »اأرائكم  اإىل خدمة  ال�صندوق 
من  �صواء  للمواطنني  تتيح  التي 
اأو  ال�صندوق  مع  املتعاملني 
اال�صتفادة  الفئات  من  غريهم 
من خدمات ومعلومات او طرح 
موؤكدا  ومقرتحات  ان�صغاالت 
برامج  يف  ال�صندوق  انخراط 
خلية  عرب  وتوعية  حت�صي�س 
العامة  والعالقات  االإ�صغاء 

�رشعت  التي 
برنامج  يف 

حت�صي�صي 
ملن�صة  با
نية  و لكرت ال ا
وقال  اجلديدة  
�صندوق  مدير 
بالوالية  التقاعد 
اأن  ل«الو�صط« 
ملفات  معاجلة 
ين  عد ملتقا ا
باأي  والتكفل 

قبل  من  تطرح  ان�صغاالت 
االأ�صهر  مدار  وعلى  املعنيني 
امل�صتجد  الوباء  فيها  بدا  التي 
يف االنت�صار متت عن بعد بتوفري 
حتى  ومبرافقة  اخ�رش  رقم 
الربيد  مكاتب  يف  املتقاعدين 
ومعا�صاتهم  رواتبهم  ال�صتخراج 
املوؤ�ص�صة  مدير  ونوه  ال�صهرية 

املوظفني  ت�صامن  �صماه  مبا 
احليوية  امل�صالح  خمتلف  يف 
عرب  وامل�صنني  املواطنني  مع 
تكثيف الن�صاط املهني وتوجيه 
املتقاعدين عن بعد .                                                               

املكلفة بالإعالم 
والعالقات العامة 

بال�صندوق 
ح�ص�ص اإعالمية للتعريف 

باخلدمات عن بعد

والعالقات  باالإعالم  املكلفة 
التقاعد  ب�صندوق  العامة 
اإىل  اأ�صارت  م�صتغامن  لوالية 
برجمة  يف  املوؤ�ص�صة  �رشوع 
االإذاعية  احل�ص�س  من  العديد 
بعد  عن  االإعالمية  واخلرجات 
االلكرتونية  اخلدمات  ل�رشح 
مت  التي  بعد  عن  اجلديدة 
م�صتوى  على  ا�صتحداثها 
املن�صة  منها  الو�صية  الوزارة 
 « اآرائكم   « اجلديدة  الرقمية 
م�صتوى  على  تفعليها  مت  التي 

اذ  ال�صندوق  م�صالح  خمتلف 
اإىل  املتحدثة  ذات  اأ�صارت 
ظهور  منذ  ن�صاطاته  تكييف 
اإىل  م�صريا  امل�صتجد  الوباء 
كونه  هاما  يبقى  ن�صاطه  اأن 
يف  هامة  و�رشيحة  لفئة  موجه 
املجتمع وهي فئة املتقاعدين  
خلية  عن  امل�صوؤولة  واأ�صارت 

ب�صندوق  واالإعالم  االإ�صغاء 
م�صتغامن  لوالية  التقاعد 
مع  املواطنني  تفاعل  اإىل 
التي  ونوعية اخلدمات  م�صتوى 
على  �صواء  ال�صندوق  يقدمها 
باالن�صغاالت  التكفل  م�صتوى 
امللفات  معاجلة  اأو 
االإدارية يف  ظروف 
كما  جيدة  تنظيمية 
التي  التدابري  ان 
الوزارة  اتخذتها 
وهي  الو�صية 
وزارة  م�صكورة 
وال�صمان  العمل 
التي  االجتماعي 
ع�رشنة  تخ�س 
ت  ما خلد ا
املوارد  وتكوين 
خمتلف  يف  املوظفة  الب�رشية 
الواليات  يف  ال�صندوق  م�صالح 
غاية  يف  نتائج  حتقيق  اأثمرت 
اخلدمة  جمال  يف  االأهمية 
بالزبائن  واالت�صال  العمومية 
وتوفري املعلومات للجمهور اأما 
املفتوحة  االأبواب  بخ�صو�س 
ال�صندوق  نظمها  التي 

مب�صتغامن  للتقاعد  الوطني 
العديد  م�صاركة  عرفت  والتي  
ممثلني  الوالية  اإطارات  من 
وح�رشها  هامة  لقطاعات 
اإعالميون وقد �صمحت بتعريف 
اخلدمات  مبختلف  اجلمهور 
قدمها  التي  والن�صاطات 
خا�صة  للمواطنني  ال�صندوق 
االأخرية  االإجراءات  اإطار  يف 
ت�صمح مبعاجلة  التي  الت�صهيلية 
وقت  يف  املتقاعد  ملفات 
اأي  اأن  اإذ  يوما   15 يتجاوز  ال 
ن�صاط اإعالمي وات�صايل ينظمه 
جمهور  لديه  الذي  ال�صندوق 
يبقى هاما  ن�صاطه  يعنيه  وا�صع 
ممثلة  االإعالمية  واالأ�رشة 
فيكم �رشيك اأ�صا�صي وفعال يف 
املكلفة  توؤكد  اليومي  ن�صاطنا 

باالإعالم باملوؤ�ص�صة .

مرافقة املتقاعدين عرب 
مكاتب بريد اجلزائر

من  الع�رشات  وا�صتح�صن  هذا 
قام  التي  املبادرة  املواطنني 
للتقاعد  الوطني  ال�صندوق  بها 
مرافقة  يف  م�صتغامن  بوالية 
اإىل مكاتب الربيد  املتقاعدين 
ظروفهم  على  واالطمئنان 
الهامة  الن�صغاالتهم  واال�صتماع 
اإذ قال مدير ال�صندوق بالوالية 
بالوترية  �صتتوا�صل  العملية  اأن 
املطلوبة تبعا لتوجيهات ال�صيد 
املديرية  وتعليمات  الوزير 
التي  العميقة  والروؤية  العامة 
م�صتوى  على  تكون  اأن  يجب 
اأداء االإدارة املحلية هذا وثمن 
الربيد  م�صالح  موظفوا  اأي�صا 
معتربين  البادرة  واملكاتب 
االت�صالية  بالعملية  اإياها 
اجلوارية التي جتعل املوؤ�ص�صة 
يف ات�صال مبا�رش مع اجلمهور 
الذي تتعامل معه ب�صفة يومية 
الوكالة  كانت  وقد  ومنتظمة 
التقاعد  ل�صندوق  الوالئية 
اأكدت  قد  م�صتغامن  بوالية 

باالإعالم  املكلفة  ل�صان  على 
امل�صالح  خمتلف  جاهزية 
عن  خدمات  لتقدمي  االإدارية 

منذ  للمتقاعدين  بعد 
ت�صجيل احلاالت االأوىل 
مطمئنة  الفتاك  للوباء 
بتلقي  املواطنني 
املواعيد  يف  املعا�صات 
عليها  املعتاد  املحددة 
تاأخر  اأي  ت�صجيل  وعدم 

يف العملية .

رقم اأخ�صر حتت 
ت�صرف املواطنني

�صندوق  وجدد  هذا 
م�صتغامن  بوالية  التقاعد 
اإىل  االأخرية  خرجته  يف 

مكاتب الربيد بالوالية تاأكيده 
ات�صال  اأر�صية  توفري  على 
من  للمواطنني  تتيح  رقمية 
مع  التوا�صل  املتقاعدين  فئة 
اإدارية  م�صلحة  اأو  �صباك  اأي 
اإذ مت و�صع رقم اأخ�رش لفائدة 
ا�صتحداث  مت  كما  املواطنني 
داخل  تنظيمية  اإجراءات 
املرفق االإداري ت�صمح بتحقيق 
التباعد يف امل�صافات والتاأكيد 
املواطنني  ح�صور  عدم  على 
ان�صغاالتهم  وتلبية  لل�صندوق 
بها  يلتزم  تعليمة  يف  بعد  عن 
املوؤ�ص�صة  موظفوا  خمتلف 
تعبري  حد  على  خطت  التي 
الأداءات  املتابعني  من  العديد 
بوالية  املحلية  االإدارات 
يف  هامة  اأ�صواطا  م�صتغامن 
باملواطن  االت�صال  اأنظمة 
التقاعد  �صندوق  جدد  كما 
ا�صتعداده  م�صتغامن  بوالية 
خالل  املتقاعدين  ملرافقة 
الظروف  رغم  القادمة  االأ�صهر 
الوباء  فر�صها  التي  ال�صعبة 
بتقدمي  ملتزما  امل�صتجد 
هذا  يف  االإدارية  اخلدمات 
الظرف الدقيق باالأداء النوعي 

املطلوب والغاية املن�صودة .

معاجلة امللفات
 متوا�صلة ...

واأ�صار �صندوق التقاعد بوالية 
املحلية  وكالته  عرب  م�صتغامن 
ملفات  معاجلة  عملية  اأن  اإىل 
االأخرى  هي  املتقاعدين 
بال�صكل  وموؤطرة  حمفوظة 
االإجراءات  و�صمن  ال�رشوري 
اأن  مطمئنا  املتبعة  االإدارية 
والتقنية  االإدارية  املعاجلة 
عرب  تتم  املودعة  للملفات 
باالأداء  املعنية  امل�صالح 
املواطنني  وعلى  املطلوب 
الهامة  بالعملية  املعنيني 
قوانني  اإطار  يف  تتم  التي 
االطمئنان  اجلمهورية 
من  والتاأكد  ملفاتهم  على 
االأولوية  اأي�صا  ت�صكل  اأنها 
وقد  الظروف  كانت  مهما 
�صبابيك  ال�صندوق  ا�صتحدث 

املواطنني  ال�صتقبال  عديدة 
قبل  ملفاتهم  باإيداع  املعنيني 

حني  يف  الفتاك  الوباء  ظهور 
اجلديدة  املعطيات  فر�صت 
التي  التدابري  ثم  واالإجراءات 
العمومية  ال�صلطات  اتخذتها 
بوالية  ال�صندوق  اعتماد 
اخلدمة  اإجراء  م�صتغامن 
العمومية عن بعد بو�صع اأرقام 
عرب  االت�صال  و�صبكة  الهاتف 
االجتماعي  التوا�صل  من�صات 
للرد على اأي ان�صغاالت من قبل 
الع�رشنة  ت�صكل  اإذ  املواطنني 
االإدارية  اخلدمات  وحت�صني 
فئة  من  للمواطنني  املوجهة 
الهامة  االأولوية  املتقاعدين 
التقاعد  ال�صندوق  ويراهن 
املن�صة  على  م�صتغامن  لوالية 
اآرائكم   « اجلديدة  الرقمية 
مقرتحات  اأي  مع  للتفاعل   «
مهتمني  باحثني  اأو  ملواطنني 
واخلدمة  املوؤ�ص�صة  بن�صاط 
العمومية يف املرفق العمومي  
خلية  تطوير  اأن  اإذ 
والعالقات  االت�صال 
باملوؤ�ص�صة  العامة 
بتو�صيع  اأي�صا  �صمح 
العالقات  �صبكة 
ال�رشكاء  باقي  مع 
اأعمال  واإعداد 
هامة  اإعالمية 
التح�صي�س  حققت 
لدى  والتوعية 
ين  عد ملتقا ا
اجلميع  وو�صعت 
التدابري  �صياق  يف 
والقوانني اجلديدة 
عنها  تعلن  التي 
م�صتوى  على  الو�صية  الوزارة 

مركزي .

اعترب مدير ال�صندوق الوطني للتقاعد بولية م�صتغامن مراد مالكي اأن نظام الع�صرنة والتكنولوجيا احلديثة لالت�صال الذي 
مت ا�صتحداثه  عرب خمتلف م�صالح ال�صندوق الإدارية �صاعد على ت�صريع علمية معاجلة طالبي التقاعد  ودرا�صة امللفات 
يف ظرف وجيز واأ�صار مدير ال�صندوق »للو�صط » اأن الأبواب املفتوحة التي مت تنظميها قبل ظهور الوباء امل�صتجد عرفت 

م�صاركة العديد من املتعاملني العموميني واخلوا�ص والإعالميني وممثلي قطاعات هامة على امل�صتوى املحلي موؤكدا اأن تعزيز 
الت�صال باملواطن وحت�صني اخلدمات العمومية على م�صتوى ال�صندوق الوطني للتقاعد مب�صتغامن ي�صكل اأولوية ق�صوى تنفيذا 

لتعليمات الوزارة الو�صية واملديرية العامة التي تتابع باهتمام بالغ ن�صاط خمتلف ال�صناديق واأعلن املدير اأن عدد منت�صبي 
ال�صندوق مب�صتغامن جتاوز  66 األف منت�صب

�صندوق التقاعد مب�صتغامن 

تكييفللخدماتوا�صتحداثمن�صةرقميةجديدة

بولية  التقاعد  �صندوق  "جدد 
م�صتغامن يف خرجته الأخرية اإىل 
مكاتب الربيد بالولية تاأكيده 

على توفري اأر�صية ات�صال رقمية 
تتيح للمواطنني من فئة املتقاعدين 

التوا�صل مع اأي �صباك اأو م�صلحة اإدارية 
اإذ مت و�صع رقم اأخ�صر لفائدة املواطنني"

بالإعالم  " املكلفة 
والعالقات العامة ب�صندوق 

التقاعد لولية م�صتغامن اأ�صارت 
اإىل �صروع املوؤ�ص�صة يف برجمة 

العديد من احل�ص�ص الإذاعية 
واخلرجات الإعالمية عن بعد 
ل�صرح اخلدمات اللكرتونية 

اجلديدة عن بعد التي مت 
ا�صتحداثها على م�صتوى الوزارة"
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حاورها :  حكيم مالك 

        بداية من هي حمو اآمنة ؟
 

�سبتمرب   �سهر  مواليد  من  اآمنة  حمو 
�ساعرة   ، مب�ستغامن،   1994 �سنة 
وناقدة واأديبة ، حا�سلة  على �سهادتي 
واحلياة  الطبيعة  علوم  يف  البكالوريا  
عبد  جامعة  خريجة  جيد،  بتقدير 
حاملة   ، م�ستغامن  بادي�س  بن  احلميد 
�سهادة ما�سرت 2 تخ�س�س نقد حديث 
مقاالت  عدة  يل  ن�رشت  ومعا�رش، 
ونقدية  اأدبية  ون�سو�س  �سحفية 
ورقية  وجمالت  وطنية  جرائد  يف 
واإلكرتونية حمليا وخارجيا، يل ديوان  
�سعر " نو�ستاجليات عا�سقة " ال�سادر 
عن دار االأنري للن�رش والتوزيع، اأ�رشفت 
جمموعة   وهو  جامع  كتاب  على 
ق�س�سية  بعنوان رائعتي  الق�سة  "اإيفا 
نف�س  عن  ال�سادر   ")...( من  بريئة 

دار.
  

        ملن تقرئني ؟
املالك  عبد  اجلزائر؛  عربيا:  اأقراأ 
فيدوح،عبد  القادر  مرتا�س،عبد 
احلميد بورايو، �سعيد بوطاجني، اآ�سيا 
فرعون،  مولود  معمري،  مولود  جبار، 
كاتب يا�سني، حممد ديب، طاهر وطار، 
جلطي،اآمني  ربيعة  لعرج،  وا�سيني 
عن  اأما  م�ستغامني،  اأحالم   ، زاوي 
الدول العربية االأخرى جنيب حمفوظ 
،ح�سني هيكل، حممد �سكري، حممود 
عبا�س العقاد، ميخائيل نعيمة، جربان 
القريواين،   ر�سيق  ابن  جربان،  خليل 
الهالل  اأبو  اجلرجاين،  القاهر  عبد 
نزار  احل�سن،  هويان  لينا  الع�سكري، 
املالئكة،  نازك  مطر،  قباين،اأحمد 

،حممود  �سوقي  اأحمد 
املعلقات  دروي�س،املتنبي، 
الع�رش.  باالأحرى  اأو  ال�سبع 
والكثري  الكثري  القول  ميكن 
الذي مل يتم ذكرهم ...اأما 
اأجاثا  للغرب  بالن�سبة 
غار�سيا  غابرييل  كري�ستي، 
دو�ستويف�سكي،  ماركيز، 
فيكتور  كافكا،  كامو،  األبري 

الفيل�سوف  اأن�سى  ال  حتى  هيغو،اآه 
ديريدا،  جاك  اأر�سطو،  اليوناين 
من  وغريهم  كوهني  جون  تودوروف، 

النقاد والكتاب.
الرمزية   الدللة  ما           

ال�شعري  لعنوان ديوانك 
"نو�شتاجليات عا�شقة"؟

هي داللة وجدانية باطنية ،ومثل ماهو 
م�سطلح  اأن  العنوان  يف  جلي  وا�سح 
يق�سد  غربي  م�سطلح  هو  نو�ستاجليا 
اأح�سته  الذي  ،واحلنني هنا  به احلنني 
"العا�سقة"،حيث كنت  الديوان  بطلة 
اأثناء كتابته  بني مطرقة احلب و�سندان 
الفراق، فاحلب هنا كان �سامال :حب 
حب  املحتلة،  فل�سطني  ،حب  الوطن 
املنية،  وافته  الذي  االأخ  فراق  االأم، 
فراق االأحبة ، فراق املع�سوق، احلنني 
اإىل املا�سي ،وللقارئ اأن يك�سف ذلك 

اأثناء اإبحاره يف عمق الق�سائد.
 

باكورة  عن  حدثينا           
اأعمالك "نو�شتاجليات عا�شقة"؟

"نو�ستاجليات  �سعر   ديوان 
جمموعة  عن  عبارة   هو  عا�سقة" 
واالأخرى  مقفات  حرة  ق�سائد 

 ،حيث يحتوي على 22 ق�سيدة  نرثية 
120�سفحة،  حوايل  �سفحاته   وعدد 
منذ  نظمتها  ق�سائد  على  يحتوي 
يومنا  اإىل  املتو�سطة  مرحلة  يف  كنت 
من  تباينت  هذا. فموا�سيع ق�سائدي 
"غزل اإىل مدح ورثاء وهجاء" ويف هذا 
منها  عديدة  ق�سايا  تناولت  الديوان 

واأنا  به  بحت  التي  املراأة  �سد  العنف 
باكية ب�سبب جتربة �سخ�سية يف ق�سيدة 
الق�سية  كذلك  ال�سعادة"  "�ساحبة 
التي  القرن  الفل�سطينية وهجو �سفقة 
و  امل�سخرة"  "�سفقة  بعنوان  جاءت 
واملتمثل  كذلك  هام  مو�سوع  تناولت 

" اخليانة الزوجية" يف ق�سيدة  يف 
التي  بحبه"  وثقت  من  "اأبجدية 
لعبت فيها لعبة ال�سطرجن والتالعب 
من  جتردت  كذلك  باحلروف، 
الرجل  دور  وتقم�ست  االأنوثة 
وابتعادي عن  واح�سا�سه يف احلب 
ال  رجل  "اأنا  ق�سيدة  يف  الذاتية 
اأعرف البخل"، حتدثت كذلك عن 
مو�سوع الوباء كورونا اأو كوفيد 19 
،ورثيت والية البليدة مدينة الورود 
اأوا�سيها بق�سيدة "ا�سربي يا بليدة" 

اإ�سافة اإىل ذلك عربت برومان�سية على 
عذاب  واأمل  الع�ساق  بني  الفراق 
بهذا  دائما  اأ�سميه  والذي  احلب 
احلب  مطرقة  بني  ال�سعبي   املثل 
�سببته هذه  الذي  الفراق   و�سندان 
اجلائحة يف ق�سيدة "ال�سوق يف زمن 
كذلك  تناولت  اأنني  كما  الكورونا" 
وغربية  واقتبا�سات عربية  عناوين 
ال�سخ�سيات  تنا�س  على  معتمدة 
"خن�ساء  ق�سيدتني  التي متثلت يف 
و"اأخربوا  �سخرها"  تبكي  م�ستغامن 
القاتل"  هو  حبيبي  اأن  كري�ستي  اأجاثا 
خا�سة  اجلاهلية  ب�سعر  تاأثرت  الأنني 
حيث  اأخيها  فقدت  التي  اخلن�ساء 
انتابني نف�س ال�سعور عند فقدان اأخي 
كذلك بالن�سبة للروائية اأجاثا كري�ستي 
جرمية  خا�سة  البولي�سية  ورواياتها 

ق�سيدة  كذلك  ال�رشق   قطار  يف  قتل 
وا�سح  وهذا  راهبة"  "نو�ستاجليا 
امل�سطلح  الكتاب  عنوان  يف  جلي 
الغربي nostalgie ، كما اأنني عربته 
�سبت  والتي  اجلمع  له مل�سة  واأ�سفت 
يف قالب "نو�ستاجليات عا�سقة"  وهذا 
يف  متثل  الذي   املتعدد  احلنني  يعني 
واحلنني  واملا�سي  الوطن  اإىل  احلنني 
اإىل احلبيب واحلنني اإىل اأيام الطفولة 
االأم  احلنان  نبع  من  عر  ال�َسّ ومت�سيط 
تعمدت  كذلك  ورعاها،  اهلل  حفظها 
اإىل توظيف اأ�سلوب االنزياح يف اإدخال 
الذي  ال�سعبي   واملثل  العامية  اللهجة 
هذا  طيات  القارئ يف  يكت�سفه  �سوف 
اأترك  اإطالة  ودون  االأدبي  املولود 
هذه الثمرة يف اأيادي النقاد وي�سعدين 

نقدهم كثريا وي�رشفني.
        عاجلت مو�شوع جد ح�شا�س  

معاناة  وهو  اجلامع  كتابك  يف 
املراأة يف املجتمع اجلزائري، فمن 
الواقع  من  الفكرة  ا�شتوحيت  اأين 

اأم هي جمرد ت�شورات فقط؟

الأنني  الواقع  من  ذلك  ا�ستوحيت  لقد 
املراأة  باأن  االأخرية  االآونة  يف  راأيت 
معنفة من �ستى اجلوانب خا�سة املراأة 

الغري متعلمة قد تعاين من  )احلقرة (، 
ولي�س ذلك فح�سب  واإمنا كذلك املراأة 
التي لها �سخ�سية ومثقفة الحظت اأن 
باالإ�سافة   ،  يهابها  اأ�سبح  الرجل 
جمتمعاتنا  يف  املراأة   تعانيه  ما  اإىل 
العربية من العنو�سة، حيث  يتم طعنها 
على  بال�سوء  عنها  والكالم  يف �رشفها 
اأ�سا�س لو كانت ت�ستحق  تكوين اأ�رشة 
لكانت تزوجت وعليه تتعر�س للتحر�س 
�سجع  ما  وهذا  واجلن�سي،  اللفظي 
موا�سيع  تدور  و   . االغت�ساب  على 
العنف  عن  الكتاب:  هذا  يف  الق�س�س 
جنحت  ،وكيف  وكفاحها  املراأة  �سد 
كّن  ،وكيف  املعنفات  الن�ساء  بع�س 
�سهيدات حتت مق�سلة ال�سهوة، وكيف 
ل�رشف  ت�سيء  اأن  من  املراأة  تخاف 
 اأ�رشفت �سخ�سيا على  عائلتها، ولقد 
هذا املوؤلف، و لهذا جاءت �سيميائية 

وهو   "  )...( من  بريئة  "اإيفا  العنوان 
عنوان لق�ستي التي �ساركت بها، وكما 
بريئة من  هي حواء  "اإيفا"  هو وا�سح 
واملجتمع  الرجال  اأيادي  اقرتفته  ما 
من العنف �سدها ، وقمت بجمع اأقالم 
كالكاتبة  اجلزائريات  الكاتبات  بع�س 
وال�سحفية نادية بوخالط من وهران، 
�سوق  من  حرايرية  ن�رشين  الكاتبة 
من  فايزة  توينخ  الكاتبة  اأهرا�س، 
ميلة،  من  رجيمي  �سحى  مع�سكر، 
عم�ساين  ق�سنطينة،  من  مروة  هادف 
اهلل  هبة  �سريين   ، وهران  من  فاطمة 

م�ساوي من غليزان.
 

        فيم تتمثل اأهدافك 
يف احلياة؟

اأهداف، هديف  له  طبعا كل واحد منا 
االأفكار  ثرية  اأ�سبح  اأن  احلياة  يف 

والعلم.
  

         ما تقييمك للنقد الأدبي 
اأم تراجع  يف اجلزائر ، هل تقدم 

م�شتواه للوراء؟
 

ي�سهد  اجلزائر  يف  النقد  طبعا  ال 
قبعة  املنرب  هذا  من  واأرفع  تقدما 
القادر  عبد  للدكتور  االحرتام 
مرتا�س،  املالك  ،وعبد  فيدوح 
واأ�ستاذي �سعيد بوطاجني وعبد 
من  وغريهم  بورايو،  احلميد 

النقاد الذين يخدمون النقد.
هل  �شاعدك            
تخ�ش�شك اجلامعي يف روؤية 
مبنظور  الجتماعي  الواقع 

اآخر؟
 

االأ�سف اجلامعة اجلزائرية فقرية  مع 
جدا، فقرية من حيث التكوين والبحث 
العلمي مل اأعتمد عليها على االإطالق 
كنت ع�سامية كونت نف�سي باملطالعة 

والبحث.
م�شاريعك  هي  ما                 

امل�شتقبلية ؟

جمال  يف  اأكرث  املطالعة  على  العمل 
النقد.

نختم  اأخرية  كلمة                    
وجلريدة  للقراء  حوارنا  بها 

"؟ "الو�شط 

الإ�سدارتي،  ممتعة  قراءة  اأمتنى    
ال�سيق  احلوار  هذا  على  واأ�سكرك 
"هذا  "الو�سط  جلريدة  حتية  واأوجه 

املنرب االإعالمي  احلر.

الكاتبة املبدعة اآمنة حمو تفتح قلبها ليومية "الو�شط"

داخلية عا�شقة" ...ت�شظيات  "نو�شتاجليات 
فتحت   الكاتبة  املبدعة اآمنة حمو  قلبها ليومية "الو�شط "يف هذا احلوار اخلا�س   اأين ك�شفت لنا عن تفا�شيل ديوانها ال�شعري" نو�شتاجليات 

عا�شقة"ال�شادر حديثا  عن دار الأنري للن�شر والتوزيع و الذي تطابقت فيه  الروح مع الوجدان لتزهر ق�شائدا مثرية لالهتمام ، كما اأننا  
نالحظ من خالل كتابات �شاحبة  ال�شعادة و�شديقة البيئة  اأنها ا�شتطاعت اأن تنت�شر  للمراأة اجلزائرية عرب اأ�شرعة كلماتها الراقية التي 

�شلطت من خاللها ال�شوء  على ق�شايا املراأة املظلومة وامل�شت�شعفة يف جمتمعاتنا العربية،  وهذا ما تناولته ابنة م�شك الغنائم  يف الكتاب 
اجلامع التي اأ�شرفت عليه املو�شوم  بـ " اإيفا بريئة من )...(" والذي ت�شمن جمموعة من الق�ش�س  لنخبة من الكاتبات املبدعات الالمعات من  

خمتلف وليات الوطن اللواتي �شردن ق�ش�شا واقعية حدثت  فعال للعديد من الن�شاء اجلزائريات املظلومات .

ي�شهد  اجلزائر  يف  الأدبي  "  النقد 
تقدما واأرفع من هذا املنرب قبعة 

الحرتام للدكتور عبد القادر فيدوح 
،وعبد املالك مرتا�س، واأ�شتاذي �شعيد 

بوطاجني وعبد احلميد بورايو، وغريهم 
من النقاد الذين يخدمون النقد "

"نو�شتاجليات  �شعر  " ديوان 
عا�شقة"  هو عبارة عن جمموعة 

ق�شائد حرة مقفات والأخرى 
نرثية  ،حيث يحتوي على 22 ق�شيدة 

وعدد �شفحاته  حوايل 120�شفحة، 
يحتوي على ق�شائد نظمتها منذ كنت يف 

مرحلة املتو�شطة اإىل يومنا هذا "
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م�شاركتي يف عملية دفن �شهداء معركة 
جبل تازربونت-قعور الكيفان 15 جوان 

1957م: 
كان الوقت �شيفا وكنت حينها اأمار�س 
�شعري(  )طبة  حقل  يف  احل�شاد  مهنة 
ميتلكه احلاج الطاهر من اأوالد عطية 
كل  رفقة  الذبان  فم  ناحية  يف  ويقع 
وب�شري  فرحاين  خل�رض  بن  علي  من 
اأحممد  اأوالد  فرقة  )من  الطاهر  بن 
يف  بداأ  وعندما  زرامة(،  علي  بن 
نحونا  تقدم  ال�شعري،  ح�شاد  عملية 
نزلوا  الذين  الفرن�شيني  اجلنود  بع�س 
فاإن  وللتذكري  ع�شكرية،  �شاحنات  من 
يف  للم�شاركة  قدموا  اجلنود  هوؤالء 
عن  بحثا  ع�شكرية  مت�شيط  عملية 
بعدما  الوطني  التحرير  جي�س  قوات 
اال�شتعماري  اجلي�س  قيادة  حت�شلت 
بدخول  تفيد  الفرن�شي على معلومات 
كتائب وف�شائل جي�س التحرير الوطني 
مقداد  جدي  القائد  من  كل  يقودها 
عثمان  بن  الطاهر  فرحي  والقائد 
للمنطقة بعد اجتياز احلدود اجلزائرية 
التون�شية، ومتركزوا يف ناحية بولرثوث 
جدي  القائد  قرر  حيث  ثليجان  قرب 
ف�شل  بينما  هناك،  املكوث  مقداد 
عثمان  بن  الطاهر  فرحي  القائد 
تازربونت  جبل  نحو  ب�رضعة  التحرك 
رفقة حوايل 300 جماهد ليتجهوا نحو 
معاقل ومراكز جي�س التحرير الوطني 

بجبل اآرقو )املنطقة ال�شاد�شة(.
ويف هذه االأثناء كنا ن�شاهد الطائرات 
الفرن�شية الك�شافة وهي تقوم بالتحليق 
تبحث  وهي  منا  القريبة  اجلبال  فوق 

عن قوات جي�س التحرير الوطني، وقد 
الفرن�شية  الع�شكرية  القيادة  �شخرت 
كبري  عدد  الطائرات  هذه  جانب  اإىل 
من اجلنود الفرن�شيني الذين قدموا من 
العاتر،  بئر  ال�رضيعة،  ثليجان،  مراكز: 
راأ�س الع�س، اجلرف، خن�شلة، وبعدما 
وكان  الفرن�شيني  اجلنود  نحونا  تقدم 
معهم اأحد احلركى الذي رافقهم وقام 
باللغة  معنا  وحتدث  علينا  باملنادات 
العربية وطرح علينا ال�شوؤال التايل: هل 
يوجد جماهدين يف هذا اجلبل اأم ال؟ 
مكان�س،  املجاهدين  بقولنا  فاأجبناه 
هل  �شاألناه  كالمه  احلركي  اأنهى  وملا 
�شنوا�شل عملية احل�شاد اأم ال؟ بقولنا 
اأح�شدوا  فاأجابنا  ولبا�س؟  نح�شدوا 

ولبا�س. 
الفرن�شية  الطائرات  بداأت  وفجاأة 
جلبل  ومركز  كثيف  ق�شف  عملية  يف 
الفرن�شيني  اجلنود  فاأ�رضع  تازربونت، 
االأ�شفل،  كان يف  التي  ال�شاحنات  نحو 
وتوجهوا ب�رضعة نحو اجلبل، اأما نحن 
فقد توقفنا عن العمل ووجهنا اأب�شارنا 
الق�شف  نتيجة  منتظرين  اجلبل  نحو 
الفرن�شي للجبل، واإىل غاية حلول الليل 
طائرات  �شتة  الطائرات  ن�شاهد  كنا 
عمودية فرن�شية كانت تقوم بنقل جثث 
لقوا  الذين  الفرن�شي  اجلي�س  قتلى 
اأيدي جماهدي جي�س  م�رضعهم على 
البالء  اأبلوا  الذين  الوطني  التحرير 
البطولية،  املعركة  هذه  يف  احل�شن 
اال�شتعماري  اجلي�س  قيادة  اأن  لدرجة 
م�شت�شفى  اأعدت  قد  كانت  الفرن�شي 
بن  الطاهر  طاحونة  قرب  ميداين 

�شماعل احلمزة بزورة ال�شمع قرب فم 
ال�شد )بلدية ثليجان حاليا(، ونقلت يف 
تقلى،  فرن�شيني  جنود  ثالثة  مرة  اأول 
ونقلوا اإىل مدينة تب�شة على منت طائرة 
عمودية اأخرى، وقد �شخرت اإىل جانت 
خم�شة طائرات عمودية يف عملية نقل 
نقل  جانب  اإىل  القتلى  اجلنود  جثث 
وطوال  امل�شابني،  الفرن�شني  اجلنود 
�شاعات املعركة كنا ن�شاهد التعزيزات 
قدمت  التي  الفرن�شية  الع�شكرية 
الظالم  وبعد حلول  اجلبل،  ملحا�رضة 
حول الق�شف الفرن�شي الليل اإىل نهار، 
لتنتهي املعركة بعد ان ا�شت�شهد عدد 
كبري من قوات جي�س التحرير الوطني 
و�شقوط  ال�شظايا  للتطاير  نتيجة 
الطائرات  ترميها  كانت  التي  القنابل 

املقنبلة الفرن�شية.
اإلينا  قدم  املعركة  هذه  نهاية  وبعد 
حممد  بن  علي  قوادرية  املنا�شل 
خل�رض الذي كان يتوىل مهمة م�شوؤول 
اخلما�شية  اللجنة  )رئي�س  امل�شاأهيل 
بدوار فم ال�شد( وم�شوؤول عن حت�شري 
كافة امل�شتلزمات التي يحتاجها جي�س 
التحرير الوطني مبنطقة تب�شة، وكان 
ي�رضف على املنطقة املمتدة من فم 
اإىل غاية اجلبل االأبي�س، حيث  ال�شد 
يتوىل اح�شار املوؤونة مبختلف اأنواع، 
وجمع االأ�شلحة احلربية، واأخربنا اأننا 
رجال  رفقة  بالتنقل  غد  يوم  �شنقوم 
فرحاين(  )عائلة  الفراحنة  دواوير 
دوار  من  ورجال  احلمزة(  و)عائلة 
دفن  بعملية  نقوم  حتى  عمر،  اأوالد 
تعاىل،  اهلل  رحمهم   املعركة  �شهداء 

حوايل  اجتمع  املحدد  الوقت  ويف 
100 رجل من �شكان الدواوير املعنية 
امل�شاركني  اأغلب  وكان  العملية  بهذه 
هذا  ويعود  فرحاين،  عائلة  من  فيها 
بالدرجة االأوىل اأنهم مثل االأغلبية يف 
ت�شاري�شها  ويعرفون  املنطقة،  هذه 

وجغرافيتها جيدا. 
جبل  نحو  انطالقا  ال�شري  بداأنا 
ال�شمع،  زورة  هن�شري  من  تازربونت 
لتلبية  اال�شتعداد  اأهبة  على  وكلنا 
قبل  من  لنا  وجهت  التي  الدعوة 
املنا�شل قوادرية علي، الذي قال لنا 
دفن  �شت�شاركون يف  الواحد  باحلرف 
اخوانكم، واأنتم على دراية مبا ح�شل 
�شمن  كنت  وقد  اجلبل،  هذا  يف  لهم 
اأفراد املجموعة االأوىل والتي �شمت 
حممد  بن  بخو�س  فرحاين  من:  كال 
املدعو  حممود  فرحاين  عمار،  بن 
ال�شاو�س، فرحاين الطاهر بن حممود 
عبد  بن  امليزوين  فرحاين  ال�شاو�س، 
الطاهر،  بن  حممد  فرحاين  اهلل، 

فرحاين اأحمد بن الطاهر.
اإىل  اجتهنا  اجلبل  اإىل  و�شلنا  وملا 
البحث عن  وبداأ يف  الك�رضيد،  �شعبة 
اجلثامني الطاهرة التي �شقطت فداء 
املقد�س،  للواجب  وتلبية  للوطن، 
ال�شهيد  هو  وجدته  �شهيد  واأول 
قمت  الذي  الزين،  بن  علي  جفافلية 
�رضورة  تقت�شيه  ملا  مبالب�شه  بدفنه 
ال�رضعي  للحكم  وتطبيقا  املوقف، 
مبالب�شه  ال�شهيد  بدفن  القا�شي 
ويف  عليها،  وجد  التي  احلالة  وعلى 

املكان الذي �شقط فيه.

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

بقلم: طارق عزيز.ف

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

ولية 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 الولية الأوىل اأورا�ش 
النمام�سة. 

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

نقا�ش

حيث اإذا  مت امتالكه ال ميكنك اأن ت�شعر 
باخلوف اأو ينتابك ال�شك يف  �شيء. اإمنا 
جراأة  وتزداد  نف�شك  يف  ثقتك  تزداد 
اإذ  اأما  واإبداعا.  اإيثارا  وكذلك  وعطاءا 
كان اجلهل مبعناه املعريف ي�شيطر على 
اأفكارك فاأنت يف �شالل مبني..ومرتكب 
ومن  االأر�س  اهلل  يرث  حتى  لالأخطاء 
..هو  هنا  باجلهل  ؟ا..واملق�شود  عليها 
افتقادك لكل �شبل املعرفة...ويف �شتى 

املجاالت
بحاجة  لي�شت  اليوم  املتقدمة  االأمم 
ما�شة اإىل املواد اأو الب�شائع قدر ما هي 
بحاجة اإىل االأفكار وامل�شاريع والبحوث 
تقدم  اأن  با�شتطاعتها  التي  امل�شتقبلية 
والعلوم... لل�شناعات  نوعية  اإ�شافة 
حت�شد  مراتب  يف  وركنت  بقيت  وهكذا 
العامل  دول  من  كثري  عك�س  ؟ا  عليها 
الثالث والعرب باخل�شو�س ممن ال يجد 
الع�شوي  واملق�شود  احلقيقي  املثقف 
والفعال ولي�س احلامل لل�شهادات العليا. 
ونبوغه. جهده  مب�شتوى  تليق  مكانة 
هذه  هل  اليوم  �شائل  يت�شاءل  ورمبا 
تتعمد  منها  ونحن  منا  هي  التي  الدول 
اأو  يرتقوا  ال  اأبنائها.حتى  جتهيل  يف 
يتاألقوا يف عطاءاتهم واإنتاجاتهم  خمافة 
واالمتيازات؟ا  املنا�شب  يزاحمونها  اأن 
القبيل  هذا  من  �شئ  هناك  يكون   قد 
نف�رض  كيف  ربك...واإال  رحم  من  اإال 

حجمها  وازدياد  االأدمغة  هجرة  ظاهرة 
وعمليات  م�شايقات  هناك  تكن  مل  لو 
عددا  واأن  وامل�شاريع؟ا  لالأفكار  خنق 
عوا�شم  يف  تتاألق  العربية  االأدمغة  من 
الويالت  واأمريكية..بينما تعي�س  اأوروبية 

يف اأوطانها االأ�شلية.
التقدم  ظاهرة  على  نعرج  فقط  دعونا 
بقاع  �شتى  يف  املذهل  التكنولوجي 
الفرد  معه  يتعامل  وكيف  املعمورة 
ال�شلبي  انعكا�شه  ومدى  اجلزائري 
ذلك  تبنينّ  �شخ�شه.وقد  على  وااليجابي 
االأنرتنات  عاملينّ  ح�شور  خالل  من 
اجلزائريني  يوميات  داخل  والفاي�شبوك 
بالغ  تاأثري  من  وراءهما  من  اجنر  وما 
اخلطورة على ال�شلوكات اليومية.واإال ما 
املرتكبة  للجرائم  اخليايل  العدد  �شبب 
وظواهر  تدريجي  ب�شكل  القيم  و�شياع 
داخل  يوميا  تتنف�س  اأخرى  م�شينة 
املحاكم . نحن ال نل�شف ب�شفة مبا�رضة 
التهم كلها بهذه النعمة التكنولوجية .الأننا 
بعد  اإال  االأنرتنات  نعرف  مل  كجزائريني 
�شنة2005 فهل 13 �شنة هي كافية ل�شحن 
اأالف االأفراد وتهيئتهم كي ي�شحبوا على 
ما هم عليه اليوم. من م�شاوؤىء يندى لها 
الأنها  بنعم؟ا  االإجابة  تكون  .قد  اجلبني 
الدعامة  كانت  بل  مبا�رضا  �شببا  لي�شت 
احلا�شنة اأو قل بتعبري اآخر القاعدة التي 
ظلت تبعث وتاأوي وكذلك تلقح مبفعولها 

العالقات بني االأفراد �شواء داخل االأ�رض 
املدار�س  يف  اأو  ال�شارع  يف  اأو 
والعمومية.... اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
كاملغناطي�س  بدت  ..وعليه  جرا  وهلم 
االأج�شام من حوله. يجذب جميع  الذي 

وبكافة اأ�شكالها واأحجامها واألوانها.
التاأثري  هذا  هل  اأخرى  زاوية  ومن 
دول  يف  ال�شيء  نف�س  فعل  القا�س.... 
هي  اجلزائر   اأن  اأم  اأخرى  وجمتمعات 
فقط اال�شتثناء ؟ا.....من حقنا اأن جنيب 
اأن ذلك يتوقف على حجم  ب�شكل �رضيع 
االأفراد  جمموع  لدى  التفكريية  البنية 
ا�شتقبال  يف  االختيار  حرية  لهم  الذين 
وتقبل هاته الفكرة اأو تلك ومن جهة يف 
املجتمعات  الأن  وردها..  �شدها  ق�شية 
املثقفة..كما قال غاندي تفتح نوافذها 
اجلوية  والتقلبات  العوا�شف  جلميع 
جذعا  تقلع   اأن  يف  البتة  ت�شمح  ال  لكن 
واحدة من تربتها ؟ا وغاندي كان يق�شد 
احلفاظ  واأحقية  الوافدة  الثقافات 
واخل�شو�شيات...وت�شبح  الهويات  على 
البنية  تكون  يوم  ح�شورها  للكارثة 
ه�شة...عدمية  جد  واجلماعية  الفردية 
عابرة  لكل هبوب  ......وعر�شة  املتانة 
جمتمعات  بني  الف�شل  يجب  هكذا   ...
كافة  عرب  بالوعي   حم�شنون  اأفراد  بها 
االأ�شعدة...يفقهون جيدا  قيا�س وحجم 
عليها.. وما  مالها  واحلقوق  احلريات 

باملوؤ�ش�شات  وما هو دورهم وعالقاتهم 
بالثقافات  وكذا  واملواطنة  والدولة 

االأخرى .
هو  واملحللني  اخلرباء  راأي  فقط  يبقى 
التكنولوجية  اأن  وهو  وب  واالأ�شنّ االأجنع 
التي  ال�شعوب  لكافة  تاريخية  نعمة  هي 
ت�شتبطن منها االأنفع واالأجدر يف امكانية 
خ�شو�شيات  واحرتام  احل�شور  تاأكيد 
دون  املحلية  لبو�س  الغري.واإلبا�شها 
بها. اال�شتهزاء  اأو  االأخرية  هذه  اإهدار 
اأن  هو  �شوابا  االأكرث  رمبا  فالت�شبيه 
املجتمع اجلزائري �شدمته التكنولوجيا 
وهو يف عز مراحل منوه..فوقع بني بني 
اأن يحافظ على رمته  ...ال هو ا�شتطاع 
الت�شاعدي ومن جهة  ما ا�شتطاع حتى 
العلمي  التدفق  وم�شاهرة  عليه  القفز 
واملعريف وجماراته بل تكهربت مفا�شل 
ما  يدرك  ال  مفزوعا  واأ�شحى  تفكريه 
ليفكر  نف�شيا  مهياأ  اأم�شا..وغري  فعله 
فيما �شيفعله غدا ؟ا فبات قاب قو�شني 
ورثها  التي  تقاليده  على  يحافظ  اأن 
هذه  مع  التعامل  جهة  ومن  جد  عن  اأبا 
حاد... بذكاء  مزودا  الرقمية   الثقافة 
حتى ال يقفد بو�شلته التي توجهه ح�شبما 
ال�شبيل  اليومية...وهي  حاجاته  تتطلبه 
االأجنع... واإال وقع فري�شة �شهلة..ولقمة 
�شائغة .بني فكينّ التيه والدوران االأرعن 

غري املجدي

هل باتت �لتكنولوجيا خطر� على �جلز�ئريني؟

بقلم: جمال ن�سراهلل

)�سعب مثقف ل يجوع ( هكذا قال جمال 
عبد النا�سر الرئي�ش امل�سري الراحل تاركا 
لنا حكمة خُلدت مع مرور ال�سنني...وهي 
�ساحلة لأن تكون مادة اأولية لعديد من 

املوا�سيع والأطروحات. بحيث اأن الثقافة 
هي �سالح اأبدي  الذي ل يفنى ول ي�سيخ. 

ومن خالله ت�ستطيع اأن ت�سقل ذاتك 
كاإن�سان وكذلك كمجتمع ووطن. 

اجلزء 02
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ف�إن  الفل�سفية،  النظرة  هذه  عن  وبعيدا 
ردع  يف  مل�س�ؤولي�ته�  الدولة  حتمل  مدى 
ال�ستبداده  حد  وو�سع  الفريو�س  زحف 
التي  واالإح�س�ءات  النت�ئج  يف  يظهر 
وعدد  انت�س�ره  تط�ر  ب�س�أن  ي�مي�  تقدم 
بط�بعه�  وفت  اإذا  م�  يف  ولي�س  �سح�ي�ه 
احلري�ت  على  ال�س�هر  الدميقراطي 
ك�رون�  ف��ستبداد  واجلم�عية،  الفردية 
اأن  ميكن  ال  واجلم�ع�ت  االأفراد  على 
يف  امل�ستنري  الدولة  ا�ستبداد  اإال  يق�بله 
هن�  واملف�رقة  اجلميع.  م�سلحة  خدمة 
تط�لب  ظلت  التي  ال�سع�ب  اأن  يف  تكمن 
الفردية  احلري�ت  من  مبزيد  احلك�م  من 
الي�م  التي تط�لب  واجلم�عية �س�رت هي 
ب�خلطر،  منه�  ال�اعي  اجلزء  اأو  نخبه� 
وه� يف تزايد مع تزايد �سح�ي� الفريو�س، 
بفر�س تدابري اأكرث �رصامة حتد من هذه 
تختلف  ال  درجة  اإىل  وتقل�سه�  احلري�ت 
فيه� بريط�ني� كثريا عن ك�ري� ال�سم�لية يف 

جم�ل �س�ن احلري�ت.
اللعبة  لقد فر�س ك�رون� امل�ستبد ق�اعد 
التي  املث�لية  النق��س�ت  وجت�وز  اجلديدة 
حق�ق  منظم�ت  اأروقة  يف  تدور  ك�نت 
يطغى  احلي�ة  يف  احلق  وجعل  االإن�س�ن 
اإىل  ال�سع�ب  وا�ستدرج  احلق�ق  جميع 
جميع  عن  التن�زل  ب�رصورة  االقتن�ع 
احلي�ة  يف  احلق  ل�سم�ن  االأخرى  احلق�ق 
ويف ال�قت ذاته اأبرز هذا امل�ستبد الذي ال 
يرى ب�لعني املجردة دور الدولة يف حم�ية 

حم�ري  كدور  م�اطنيه�  و�سالمة  اأمن 
االأدوار  جميع  على  متف�ق  وج�هري 
االأ�س��سي  االن�سغ�ل  �س�ر  اإذ  االأخرى 
امل�دية  ال�رصوط  ت�فري  لل�سلط�ت 
من  الف�رين  �سالمة  ل�سم�ن  والل�ج�ستية 
ط�ئلة  حتت  واإلزامهم،  اجلديد  امل�ستبد 
الردع والعق�بة، ب�المتث�ل لق�اعد ال�ق�ية 
واحلم�ية �سده عندم� قرر تقلي�س القي�د 

على بع�س احلري�ت الع�مة.
وه�هي الدولة يف اجلزائر ت�سع يف م��سع 
اإىل  الع�دة  بدل  جديدة  تدابري  التجربة 
من  اأكرث  منذ  عنه�  تخلت  التي  التدابري 
نت�ئج ه�مة  اأنه� حققت  �سهر ب�لرغم من 
ال�في�ت  وتخفي�س  االإ�س�ب�ت  تقلي�س  يف 
النت�ئج  من  وب�لرغم  العالج.  ن�سبة  ورفع 
ال�سحي  احلجر  تدابري  حققته�  التي 
اأن  ال�سلط�ت  راأت  فقد  املحالت  وغلق 
ت�أثري  له�  اأكرب من نفعه� فقد ك�ن  �رصه� 
واالقت�س�دية  االجتم�عية  االأو�س�ع  على 
للم�اطنني و�س�رت تتجه ب��ستمراره� ملدة 
املجتمع  ا�ستقرار  على  الت�أثري  اإىل  اأط�ل 
خي�رين  بني  نف�سه�  وجدت  التي  والدولة 
احلد  على  احلف�ظ  اإم�  مر،  اأحالهم 
الت�جه  مع  الفريو�س  �سح�ي�  من  االأدنى 
االجتم�عية  اله�س��سة  دائرة  ت��سيع  اإىل 
التدابري  وق�س�ة  �رصامة  يف  الرتاخي  اأو 
ال�ق�ئية التي اأدت اإىل ارتف�ع غري م�سب�ق 
م�س�ؤولة  الدولة  والأن  االإ�س�ب�ت.  عدد  يف 
عن  البحث  جرى  فقد  مع�  اخلي�رين  عن 

منطقة و�سطى بني اجلنة والن�ر. 
احلل�ل  عن  البحث  عملية  وتت�ىل 
ال�سلطت�ن االأمنية وال�سحية اللت�ن تزودان 
املت�فرة  ب�ملعطي�ت  القرار  �س�حب 
لل�سيطرة على ال��سع وقد اهتدى �س�حب 
القرار هذه املرة اإىل منع التنقل من واإىل 
بينه�،  وم�  احلجر  م�سه�  التي  ال�الي�ت 
غري  الط�ارئ  ح�لة  ف�إن  اأ�سلفن�،  وكم� 
ا�ستبداد  تنطلق من حم�ربة  التي  املعلنة 
اإىل  ا�سطرته  ال�سلطة  ب��ستبداد  ك�رون� 
الذه�ب اإىل حد خم�لفة م�دة من الد�ست�ر 
لتكري�س م�دة اأخرى اأ�سبق منه� اإذ يعترب 
منع تنقل امل�اطنني عرب الرتاب ال�طني 
التي  الد�ست�ر  من   55 للم�دة  تعطيال 
يتمّتع  لكّل م�اطن  يِحّق   « اأنه  تن�س على 
يخت�ر  اأن  وال�ّسي��سّية،  املدنّية  بحق�قه 
عرب  يتنّقل  واأن  اإق�مته،  م�طن  بحّرّية 
الرّتاب ال�طنّي «.  وه� حق ارت�أت �سلطة 
واجب  تكري�س  اأجل  من  تعطيله  الدولة 
عليه� ن�ست عليه امل�دة 26 من الد�ست�ر 
اأمن  عن  م�س�ؤولة  الّدولة   « اأن  وه�  ذاته 
االأ�سخ��س واملمتلك�ت« . وهن� يظهر اأن 
على  يعل�  امل�اطنني  جت�ه  الدولة  واجب 

حقهم عليه� يف احل�الت الع�دية.
لقد اأظهر م� يقرب من خم�سة اأ�سهر من 
التع�ي�س مع اال�ستبداد الك�روين للمجتمع 
جملة من اخلي�رات واالأول�ي�ت بني الدف�ع 
عن احلري�ت واحلق�ق الع�مة واالجتم�عية 
الق�ن�ن على  ب�رصامة  الت�م  الر�سى  وبني 

اأن  غري  واحلري�ت  احلق�ق  هذه  ح�س�ب 
جعل  االأخرية  االأي�م  يف  الفريو�س  ح�س�د 
عن  يبحث  املجتمع  من  ال�اعي  اجلزء 
مل�اجهة  وا�ستبدادا  حزم�  اأكرث  ه�  م� 
ب�لرغم  اإذ  اللعني  املحتل  هذا  ا�ستبداد 
�سل�ك�ت  على  املفرو�سة  االإكراه�ت  من 
وجتمع�تهم  وتنقالتهم  امل�اطنني 
زحف  من  اأف�سل  ذلك  اأن  اإال  واأفراحهم 
من  اأكرب  بعدد  الفتك  نح�  الغ�زي  هذا 

الن��س.
املع�دلة  هذه  �سع�بة  يع  مل  من  وثمة 
وا�ستخف بخط�رة اجل�ئحة، وقد ميثل�ن 
ال�س�اد االأعظم الذين مل ينفع معهم وعظ 
وال ردع، بل ارتفعت اأ�س�ات منهم ت�ستهني 
ب�خلطر اإىل احلد الذي و�سفته ب�الأ�سط�رة 
على  لل�سيطرة  احلك�م  اخرتعه�  التي 
ال�سع�ب ووجدت فيه� ال�سلطة يف اجلزائر 
ال�سي��سية،  التجمع�ت  الإيق�ف  ذريعة 
لكي  بزعمهم،  امل�س�جد،  اأغلقت  وقد 
اجلمعة،  ي�م  امل�سريات  منه�  تنطلق  ال 
ه�ؤالء  هم  وه�  الع�مة،  احلري�ت  وقمعت 
الق�م ي�س�رع�ن اإىل اقتن�ء اأ�س�حي العيد 
الهيئة  من  اأع�س�ء  حتذيرات  من  ب�لرغم 
الفريو�س  انت�س�ر  تط�ر  ملت�بعة  ال�طنية 
الدينية  ال�سلط�ت  فت�ى  ت�أخر  ظل  يف 
ح�ل �رصورة تعليق �سعرية الت�سحية هذا 
الع�م ك�نه� ت�ستدعي التجمع�ت الع�ئلية، 
ظلم�ا  ب�لذين  يفتكن  ال  وب�ء  ف�حذروا 

منكم خ��سة.

�ساد�سا:  ن�سائح ل ميكن ال�ستغناء 
عنها

ه�  ال�سنة  هذه  ال�حيد  �سع�رك   -     1    
بغ�س  البك�ل�ري�  على  واحل�س�ل  النج�ح 
النظر عن ظروف اجل�ئحة : عزيز الط�لب 
ولهذا  عليه  تندم  ال  حتى  النج�ح  ت�سيع  ال 
�سبل  ويف  النج�ح  يف  فقط  تفكر  اأن  يجب 
النج�ح وال متيل اإىل غري ذلك فتجد نف�سك 
تفكر فيم� ال ينفعك وال يك�سبك اإال الف�سل.
التي  الع�مة  ب�لظروف  جن�حك  تربط  وال 
مت�سك  فقط  ال�ب�ء  انت�س�ر  نتيجة  نعي�سه� 
للنج�ح  واأجعل منه طريق  ب�حلجر املنزيل 

ال طريق للف�سل.
    2    - ال تقل اإنني ال اأ�ستطيع النج�ح«اأو« 
�سه�دة  على  احل�س�ل  املمكن  غري  من 
البك�ل�ري� كم� قلت لك اآنف� عزيزي الط�لب 
اأن حتتقر نف�سك واأن جتعل  ال يجب عليك 
اأ�ستطيع  قل  بل  م�ستحيلة،  النج�ح  اأمنية 
 ، ذلك  ا�ستط�ع فعل  الغري  دام  م�  اأجنح  اأن 
وميكن يل احل�س�ل على البك�ل�ري� م� دمت 
ُمتعِلم� اأ�ستطيع اأن اأ�سل اإىل هذا امل�ست�ى.
3- اإن كنت الأول مرة متر بهذه   
املرحلة ح�ول اأن ت�ستفيد من اأخط�ء الغري 
واأن ال تعتقد ب�أن االإع�دة يف البك�ل�ري� اأمر 
مفرو�س بل ينبغي اأن تفكر ب�أنك �ستح�سل 

على ال�سه�دة من املرة االأوىل.
4- ال ت�سمع الأق�ال الن��س ب�أنه   
ال ف�ئدة من الدرا�سة فال يهمك ق�لهم بقدر 

م� يهمك طعم النج�ح.
ال�حيد يف  زادك  اأن  تذكر   -5  
البك�ل�ري� ه�  العلم الك�يف والعمل املنظم.

الذين  االأ�سدق�ء  اختي�ر  اأح�سن   -6
كبري  دور  الع�مل  ولهذا  العمل:  ي�س�رك�نك 
تك�ين  يف  خ�س��س�  النف�سي  اجل�نب  يف 
هن�  التلميذ  يخلق  عندم�  حيث   ، االإرادة 
ج� املن�ف�سة والدرا�سة بني اأ�سدق�ئه يك�ن 

منهم  اأح�سن  يك�ن  اأن  يح�ول  بل  مثلهم 
ب�ملج�ل  االهتم�م  �سديد  ذلك  يجعله  مم� 

الدرا�سي.
مهم�  عمل  اأي  ت�ؤجل  ال   -7  

ك�نت ب�س�طته اإىل ي�م اآخر.
التي  ال��س�ئل  عن  ابحث   -8  
عنك  وتذهب  ب�لنج�ح  تعلقك  من  تزيد 
التفكري ب�لف�سل وخري رفيق ه� ثقتك وخري 

مرجع ه� �سمريك.
االأم�ر  اأ�سعب  اأن  تذكر   -9  
بخط�ات«  تبداأ  ميل  األف  »فرحلة  بدايته� 
فال تقلق وال تيئ�س يف ح�لة �سعفك اأو عدم 
متكنك يف البداية فذلك �سيء ع�دي فعند 
اعتي�دك لالأم�ر ت�أكد ب�أنه� �ست�سهل عليك.

ب�أن  تن�سى  وال  تذكر   -10  
وجريانك،  اأ�س�تذتك،  اأ�سدق�ئك،  اأهلك، 

يفكرون بنج�حك فال تخيب ظنهم. 
الكتب  ب�رصاء  قم   -11  
االإ�س�فية  ب�لدرو�س  وا�ستعن  االأ�س��سية 

لرتفع م�ست�اك وت��سع مداركك.
12- ا�س�أل عن اأح�سن املراجع   
والكتب التي تفيدك ولكن ال تكرث منه� حتى 

ال تخلط اأفك�رك من كرثته�.
13- ا�ستعن بكتب » احل�لي�ت«   

لتك�ن فكرة عن طبيعة اأ�سئلة البك�ل�ري�.
غريك  من  تنتظر  ال   -14  
من  بنف�سك  عليه�  ابحث  بل  الن�سيحة، 
ذوي اخلربة وا�س�أل كل من ه� اأح�سن منك، 
وتذكر اأن اأ�س�تذتك هم قبلة م� حتت�ج اإليه 

من ن�س�ئح.
اأو  الدر�س  تفهم  مل  اإذا   -15  
عن�رص من الدر�س ب�در ب�ل�س�ؤال وال تخجل 

الأن اخلجل لن يقدم لك �سيئ�.
تفقد  فال  اأخط�أت  اإذا   -16  
الثقة بنف�سك الأن اخلط�أ بداية ال��س�ل اإىل 

ال�س�اب.
حل  فر�سة  اأغتنم   -17  

لتك�سف  واالمتح�ن�ت  والفرو�س  التم�رين 
فيه� اأخط�ئك وتق�م بت�سحيحه�.

جهد  تن�س  وال  تذكر   -18  
والديك الإجن�حك، فكن اأمين� على جهدهم 

وال تخيب ظنهم.
بل  احلظ  على  تع�ل  ال   -19  

ع�ل على اجته�دك.
20- تذكر اأنه لن ينفعك �سيئ�   
واأخط�أ  ف�أعمل  عملك،  اإال  االمتح�ن  ي�م 
الي�م قبل اأن ي�أتي االمتح�ن ويك�ن اخلط�أ 
فيه غري مقب�ل، وتندم حيث ال ينفع الندم 

»عند االمتح�ن يكرم املرء اأو يه�ن«.
يف  االأ�سئلة  بجمع  قم   -21  
ليزداد  حله�  من  واأكرث  امل�اد  خمتلف 

متكنك منه�.
22- اإذا عجزت عن حل مترين   
اأو �س�ؤال م�، ال تغظ ب�رصك عنه بل ابحث 

عن طريقة حله من اأي جهة ك�نت.
البدنية  ب�لري��سة  اهتم   -23  
»العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم« ، مع العلم 
اأنه� قد ت�س�عدك نقطته� يف املعدل الع�م 

يف امتح�ن البك�ل�ري�.
الف�سل  مرحلة  تعترب   -24  
واأهمه�،  واأط�له�  املراحل  اأ�سعب  االأول 
بكل  االإمل�م  وح�ول  جيدا  ودقق  ركز  لهذا 

م� فيه�.
واجب  اللي�يل  �سهر  اإن   -25  

والتنظيم ال بد منه:
فبح�سب الكد تكت�سب املع�رف  ومن طلب 

العلم �سهر اللي�يل
اأ�س�تذتك  مع  ت�ا�سل   -26  

لت�س�ألهم عن كل �سيء غ�م�س.
27- ال تخجل من �سعفك يف   

اأي ج�نب بل ا�س�أل قبل ف�ات االأوان.
بني  ت�ازن  اأن  ح�ول   -28  
عن  ب�لرتويح  اخل��سة  وحي�تك  الدرا�سة 
والرحالت...  ب�لري��سة  ك�لقي�م  النف�س، 

من  لتخفف  العطل  يف  خ�س��س�  اإلخ، 
�سغ�ط�ت الدرا�سة.

الدر�س  هذا  ب�أن  تقل  ال   -29  
غري مهم ، اأو ال ميكن اأن يك�ن يف البك�ل�ري�، 

بل متكن وراجع كل الدرو�س.

�سابعا: ما تقوم به يف ال�سهر الذي 
ي�سبق المتحان وما ل تقوم به

بعد �سنة من الدرا�سة االآن مل يبق اإال �سهر 
على امتح�ن البك�ل�ري�، وهذا ال�سهر يك�ن 
فيبداأ  م�سطربة  نف�سية  ح�لة  يف  التلميذ 
تزور  والك�ابي�س  قلبه  يف  يزرع  اخل�ف 
اأحالمه، وم� اأحذركم منه اأعزائي التالميذ 
التي  ال�سلبية  الع�دات  بع�س  وج�د  ه� 

يق�م�ن به� بع�س الطالب يف هذا ال�سهر.
بعيد  وه�  ك�ملة  �سنة  تلميذا  جند  فمثال 
كل البعد عن حي�ية اجلد، ثم ي�أتيه ال�سهر 
يف  ينطلق  �س�ف  اأنه  لك  ويق�ل  االأخري 
تفكريه،  واأمر  اأمره  هذا  فعجيب  العمل، 
هذه  خطر  له  نبني  اأن  واجبن�  من  ولكن 
وعدم  تف�ديه�  من  يتمكن  حتى   ، اخلطة 
التفكري فيه�. عزيزي التلميذ من اخلط�أ اأن 
تدر�س وتراجع بكث�فة اأثن�ء ال�سهر االأخري، 
اأو اأن تعتقد يف بداية ال�سنة اأن هذا ال�سهر 
ك�ن  ف�إذا  املقرر،  ومراجعة  الإمت�م  ك�يف 
الفرتة  اأن هذه  لك  �سنق�ل  ؟  �س�ؤالك مل�ذا 
ال ميكن فيه� ا�ستدراك كل �سيء، ففي اأي 
؟  �ستطبق  وقت  اأي  ويف  ؟   �ستحفظ  وقت 
وخ��سة  التم�رين؟  �ستحل  وقت  اأي  ويف 
واأي�س� رمب�   ، العديد من امل�اد  لديك  اأنه 
واأنت تراجع جتد اإ�سك�لية مل تفهمه� فمن 
الأ�س�تذة  وج�د  فال  حله�،  يف  �سي�س�عدك 
من  حت�سن  اإ�س�فية  درو�س  اأو  ي�س�عدونك 
ينت�ب�نك  والقلق  اخل�ف  فيبداأ   ، م�ست�اك 
واالنفع�ل ين�سط يف ج�سدك ، واإذا انفعلت 
يقني  على  كن  الفرتة  هذه  يف  التلميذ  اأيه� 

اأنك �ست�سيع كل �سيء.

بني ��ستبد�د �لدولة وطغيان كورونا

�لتح�سري �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 يبق ما تكت�سفه ال�سعوب اليوم حول 
فريو�ص كورونا امل�ستبد بعدما غزا 

البلدان وناف�ص اأعتى الديكتاتورات 
يف فر�ص جميع اأ�سكال القيود على 

املواطنني بل �ساوى يف القيد بني جميع 
الأمم وحتالف مع امل�ستبدين باأن 

اأعطاهم ال�سرعية لت�سديد القب�سة على 
مواطنيهم بدعوى م�سوؤولية الدولة على 
اأمن و�سالمة املواطنني التي تاأتي قبل اأي 
مبداأ يتعلق باحرتام احلقوق واحلريات 

الفردية والجتماعية.

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

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

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

جدل حول القيود املفرو�سة

نحو حتقيق الطماأنينة و ال�سالمة والنجاح 
اجلزء 04



بقلم :  �لأ�سرية �ملحررة �إميان 
نافع �لربغوثي – زوجة �لأ�سري 

نائل �لربغوثى 

تزوجت يف العام 1998 من مواطن غري 
ع�شنا  الهوية  يحمل  وال  فل�شطيني، 
�شافر على  وبعدها  اأ�شهر،  ثالثة  معاً 
اأمل اللحاق به، وقد رزقنا اهلل بطفل 
معاناة  وبعد  اهلل،  عبد  اأ�شميته  جميل 
جمع  املحاولة  من  �شنوات  خم�شه 
باءت  التي  وال�شفر اىل زوجي  ال�شمل 
عبد  ربيت  االنف�شال.  قررنا  بالف�شل 
على  وح�شلت  درا�شتي  واأكملت  اهلل  
االجنليزية،  اللغة  يف  البكالوريو�س 
وعملت كمتطوعة يف ف�شائية تلفزيون 
حلقات  وتقدمي  اإعداد  يف  فل�شطني 
اأوىل  عن االأ�رسى يف رم�شان، وكانت 
فخري  عمه  وابن  نائل  عن  احللقات 
اللذان اأ�شبحا اأقدم االأ�رسى يف �شجون 
اأو�شاع  باهتمام  تابعت  االحتالل. 
االأ�رسى عن قرب اأكرث بعد اأن عملت 
كمديرة للعالقات العامة واالإعالم يف 
نادي االأ�شري، كانت تلك الفرتة حقبة 
قا�شية على االأ�رسى بعد اأن �شاهدت 
يعمل  وكثري من  يتخلى عنهم  اجلميع 
نائل  كان  الأجلهم.  يعمل  وال  با�شمهم 
باهتمام،  املهنية  خطواتي  يتابع 

وي�شاهدين على التلفاز يف برنامج عن 
العام  يف  اأهله  لري�شل  وعاد  االأ�رسى، 
والده  كان  2004 من جديد خلطبتي، 
ي�شعى  وخلقه  خلقه  يف  جميل  رجل 
املوافقة  اأبديت  وقد  ابنه،  الإ�شعاد 
على التوا�شل مع نائل يف �شجنه، بعد 
اأ�شحابه  ذاكرة  يف  بطال  اأحببت  اأن 
اكرث  عليه  وتعرفت  االأ�رسى  وزمالءه 
بعد  املوبايل،  عرب  به  االت�شال  من 
تهريب عدد من  االأ�رسى يف  اأن جنح 
اأجهزة املحمول. تعاهدنا على الوفاء 
معاً، واإن كان هو اأ�شجع مني باتخاذه 
قرار االرتباط بي، اأما اأنا فطلبت اأن 
هديف  وكان  احلرية   بعد  ذلك  يكون 
نريد  باأننا  التاأكيد  ونف�شي  اأعطيه  اأن 
تلك  وخالل  واجباً.  ال  حباً  بع�شنا 
ال�شنوات رحل والدا نائل عن احلياة، 
وقرب  باحلرية  يكرب  احللم  وبقي 
اللقاء، وازداد بعد جناح املقاومة يف 
العام  �شاليط يف  اأ�رس اجلندي جلعاد 

.2006
يوم �حلرية

يوماً   2011/10/18 تاريخ  يكن  مل 
على  اليوم  ذلك  �شم�س  وال  عادياً 
ذكريات،  من  حتمله  وما  االأ�رسى 
حلرية بطل بال قيود بعد 34 عاماً يف 
الأول  واللقاء  باحلرية  �شينعم  االأ�رس، 

وحواجز.  �شائكة  اأ�شالك  دون  مرة 
�شاهدته بطلي الأول مرة عن قرب يف  
حمافظة رام اهلل �شجن رام اهلل القدمي، 
نائل ي�شري على االأر�س حمموالً على 
�شعور  خمتلط  ال�شعور  كان  االأكتاف، 
هذا  قبل،  من  اأعرفه  ال  كاأين  غريب 
بطلي  وعظم  حلم  من  لي�س  بطلي 
كان يتحرك يف ذاكرتي. و�شل موكب 
برفقة  وكنت  كوبر،  قريته  اىل  نائل 
املوكب ومل اأحظى بال�شالم عليه عن 
وخطب  املن�شة  نائل  فاعتلى  قرب، 
خطبة نارية خطفت القلوب، والعيون 
كانت تبحث عني ثم نزل من املن�شة 
الأحظى بروؤيته دقيقة خلف الكوالي�س 
يل  نف�شي  حديث  كان  ماذا  اأذكر  وال 
االأول  يومه  نائل عن  . حدثني  وقتها 
نام  والديه،  من  خال  وقد  بيته،  يف 
اأمه وح�شن و�شادتها ومل  على �رسير 
كانت  فقد  البكاء  عن  عيناه  تتوقف 
تتمنى اأن تعي�س لهذه اللحظة. خطبتي 
اأ�رسع  كان  وزواجنا  �رسيعة  كانت 
نائل على  �شقيقة  فقد حثتني  حنان 
نائل خرج من املعتقل  ال�رسعة كونه 
كانت  اأخ فقد  او  اأب  او  اأما  ومل يجد 
اإدارياً،  معتقاًل  عا�شف  اأبو  �شقيقه 
وكانت حنان التي تركها قبل االعتقال 
واأ�شبحت  قد تزوجت  بعمر 14 عاماً 
جدة. كانت فرتة اخلطوبة يف غالبها 

م�شغول  نائل  كان  فقد  التلفون،  على 
م�شتقبال  يقف  املهنئني  بلقاء  دوما 
وبعد  ونف�شه  يجهز  طويلة،  �شاعات 
الع�شاء ينام مبكراً لي�شتعد لقيام الليلة 
ومذاكرة القراآن. تزوجنا بعد �شهر يف 
عر�س وطني وع�شنا 33 �شهر ون�شف 
و�شائقه  ورفيقته  �شديقته  كنت  معاً، 
لدرا�شة  باجلامعة  التحق  اخلا�س، 
�شياقه،  رخ�شة  على  وح�شل  التاريخ، 
االإعالم  و�شائل  دعوات  يلبي  كان 
اال�رسى  عن  للدفاع  كانت  واأين  متى 
واأتراحهم  اأفراحهم  النا�س  �شاركنا   .
.. اأحب اأر�س اأجداده وقطف زيتونة 
الأول مره .. غلى ال�شاي على النار ..  
�شويا،  و�شحكنا  ال�شجر  حتت   اأكلنا 
حل  عندما  كبري  �شعادته  كانت  وكم 
مو�شم ال�شتاء و�شاهد نزول الثلج الأول 
بعد حرمان �شنوات طويلة وقت  مرة 
اأن كان عمره 18 عاما، فاأخذ يعلب به 
مع اأخته حنان وولدي عبد اهلل، وكاأنه 

طفل �شغري يفرح باالأ�شياء اجلديدة.

عودة �ىل �لعتقال

جتاوزت  وقد   ،2014/6/18 بتاريخ 
نائل  تركت  �شباحا  الثانية   ال�شاعة  
يتابع  التلفاز  اأمام  ركنه  يف  يجل�س 
راأيت  حلم  على  وا�شتيقظت  االأخبار، 
فيه �شبيه  يحيطون بنائل كان مازال 

يجل�س اأمام التلفاز يتابع اأخبار اخلليل 
اإن�شاء  خريا  فقال  راأيت  مبا  حدثته 
�شمعت  بعدها  معدودة  دقائق  اهلل، 
اأنفا�شه تتعاىل معلنتا انه دخل يف نوم 
عميق، فقد كان مبجرد ان ي�شع راأ�شه 
ينام. بعدها رن هاتفي  الو�شادة  على 
املحمول، ليخربين اأحدهم اأن اجلي�س 
اجلهات،  جميع  من  القرية  يقتحم 
اأ�شعر  مل  حينها  البيت،  نحو  ويتجه 
باخلوف فهي لي�شت املرة االأوىل التي 
ياأتي اجلي�س ويقتحم املنزل، توجهت 
كاجلراد  فكانوا  ال�شباك  اىل  م�رسعة 
نائل  اأيقظت  البيت،  حول  املنت�رس 
الذي  اهلل  عبد  ابني  واأيقظت  بهدوء 
م�رسعة  ذهبت  عاماً.   14 يتجاوز  مل 
اىل الباب الرئي�شي خوفا من تفجريه، 
يلتفتوا يل وحلظة وحدتهم  دخلوا مل 
يجل�شون نائل على االأر�س وابني على 
فبداأت  نف�شي  اأمتالك  ومل  الكر�شي، 
واجنليزية  عربية  ثالثة  بلغات  اأ�رسخ 
ماذا  هناك  تفعلون  ماذا  وعربية، 
يفعل  مل  جمانني  اأنتم  هل  تريدون 
االأر�س.  على  جتل�شونه  ملاذا  �شيئاً 
ليخيفني،  وجهي  يف  ال�شابط  �رسخ 
منه،  واأقوى  اأعلى  �شوتي  فوجدت 
ابني،  مع  غرفة  يف  باحتجازي  فقام 
و�شمعت  دهر،  وكاأنه  الوقت  ومر 
حلقت  �شيعتقلونني،   .. يقول  نائل 

وانا  مرت   200 جتاوزت  م�شافة  بهم 
له  يعطوها  كي  حاكيته  معي  اأحمل 
ذلك  �شم�س  . خرجت   يرتديها  حتى 
اليوم حزينة فقد بكت االأ�شجار التي 
والليمون  الربتقال  من  بيديه  زرعها 
نائل  كان  اخل�رسوات....فقد  وحتى 
كل �شباح يتحدث اليها، ي�شقيها املاء 
 . يذقه  مل  ولكنه   .. ثمرها  ينتظر 
اأن�شى فيها  اأكاد   وبعد �شنوات طالت 
يف  له  زيارتي  اإحدى  يف    .. مالحمه 
املعتقل  قال مازحا هل حقا خرجت 
بيت، هل  ؟ هل حقا يل  املعتقل  من 
اأ�شعر  فيكمل  اأ�شحك  ؟  زوجتي  اأنت 
اأن خروجي 32 �شهراً كان جمرد حلماً 
جمياًل وا�شتيقظت منه �رسيعاً، الأجد 
نف�شي بني جدران ال�شجن من جديد. 
نائل الربغوتي  االن يف �شجن  هدارمي 
وقد اأم�شى ما يقارب 40 عاما بعد ان 
ومل  عام  و18  املوؤبد  حكم  له  اأعيد 
�شتة  من  اأكرث  منذ  بزيارته  لنا  ي�شمح 
الذي  ال�شيخ  ال�شاب  نائل ذلك  اأ�شهر. 
ما زال ي�رس اأنه �شاب وال يناف�شه حتى 
ال�شباب يف مباراة الريا�شة التي تقام 
�شحكاته  ا�شمع  املعتقل،  اأر�س  على 
الطفل  عن  يتخلى  مل  فهو  الطفولية 
ذاك  وميازح  هذا  ميازح  داخله  يف 
حيث  الفرح  ين�رس  زال  وما  كان  فقد 

يكون .. 
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�جلز�ئر ت�سيُء �لزنازيَن يف فل�سطني

اجلزائر �سوت اأ�سرانا اىل العامل 
وبكل اللغات

.    �عجبت ببطل على �لورق .. نائل يف عيني

ما زلت �نتظره وكاأنه مكتوبًا عليا �لنتظار .. فقد �نتظرته �سنو�ت وهو يف �لأ�سر �لأول و�لآن �نتظر 
وما �أجمل و�أ�سعب �نتظار �لأمل �نه �سيخرج ونعي�ش ونفرح، ونزرع ون�سري يف �جلبال كما ع�سنا 32 �سهر�ً 
من عمرنا. حكايتي مع نائل بد�أت عقب خروجي من �ملعتقل عام 1997، وقد �أم�سيت ع�سرة �أعو�م د�خل 

�سجون �لحتالل، عندما �أر�سل �أهله خلطبتي، و كان من �سمن عديد �لأ�سرى �لذين بعثو� يف طلب 
يدي، ومل �أكلف نف�سي وقتها �جلهد �لالزم للتعرف عليه وقتها. ع�ست حياتي بعد خروجي من �لأ�سر، 

وذكريات �ل�سجن ومعاناة �لع�سر �سنو�ت، وكي �أن�سى ق�سوة هذه �لليايل، وقد دخلت �ل�سجون يف �لعام 
1987 بتهمة �لتخطيط للقيام بعمل م�سلح، حتى حتررت عام 1997، وعاهدت نف�سي �أن �أعمل لأجل من 

بقي د�خل �سجون �لحتالل من �لأ�سرى.

�لأ�سرية �ملحررة "بيان فرعون" حلظة حتّررها.. �حلرية �أعظم نعم �هلل

مرّبعات" بدون  عال�سما  "بّطلع 
بقلم :فاطمة �بو �سبيتان

 عند �شاعات ال�شباح الباكر اجتمعن 
بيان  اإنها  اإحداهّن،  �شيوّدعن  مًعا، 
االأ�شريات  ممثلة  فرعون،  ح�شن 
“الدامون”  �شجن  يف  الفل�شطينيات 
التي نالت حرّيتها اليوم بعد ق�شائها 

40 �شهًرا يف �شجون االحتالل.
ابنة  هي  فرعون  املحررة  االأ�شرية 
مدينة  �رسق  الواقعة  العيزرية  بلدة 
خطيبة  وهي  املحتلة،  القد�س 
يق�شي  الذي  عزام  اأحمد  االأ�شري 
الفعلي ملدة خم�س  بال�شجن  حكًما 

يف  اعتُقلت  �شهور.  وثمانية  �شنوات 
احلادي ع�رس من �شهر اآذار/ مار�س 
اأي  بحقها  ي�شدر  ومل   ،2017 عام 
حكم لنحو عامني، ثم ق�شت اإحدى 
فعلًيا  ب�شجنها  االحتالل  حماكم 
ملدة 40 �شهًرا. من حاجز اجللمة، 
�شيء  كل  واأ�شبح  فرعون  خرجت 
خلفها ال�شجن والق�شبان وال�شّجان، 
ع�رسات  خلفها  تركت  لكنها 
االأ�شريات ينتظرن حريتهن. نظرت 
تنظر  باأنها  اعتقدوا  لل�شماء،  عالًيا 
“اأبًدا..  لهم:  قالت  لكنها  للحاجز، 
بّطلع عال�شما بدون قطع البقالوة.. 

اإىل  اإ�شارة  يف  مرّبعات”،  بدون 
من  حتى  يحرمهن  الذي  ال�شجن 
ق�شبان حديدية.  دون  ال�شماء  روؤية 
قالت فور االإفراج عنها: “اإن احلرية 
اأعظم نعم اهلل، �شعيدة، لكني تركت 
جريحات،  اأمهات،  منهن  اأ�شريات 
العزل،  يف  التحقيق،  يف  موقوفات، 
جتررهن  حلني  موؤجلة  وفرحتي 
“اأنا  واأ�شافت:  اهلل”.  باإذن  جميعّن 
حويل  امل�شاهد  كل  من  م�شدومة 
ق�شبان،  بدون  حديد،  بدون  االآن، 
ر�شالة  وحول  غالية”.  احلرية  ا  حًقّ
ال�شجون  املحتجزات يف  االأ�شريات 

قالت: “اإن مطلبهّن واحد.. احلرية”. 
ظل  يف  ال�شحية  الظروف  عن  اأما 
اأن  فرعون  اأكدت  كورونا،  جائحة 
االأو�شاع �شعبة يف ال�شجون، خا�شة 
بعد منع زيارات االأهل واملحامني، 
مبحادثة  لهّن  ال�شماح  جانب  اإىل 
ذويهّن هاتفًيا ملرة واحدة فقط لكل 
ا�شتقبلوها  بلدتها،  و�شلت  اأ�شرية. 
وبهجة  الفرحة  ودموع  بالورود 
بحرية �ُشلبت لثالث �شنوات ون�شف، 
اأهلها  وباأ�شوات  األيمة،  كانت �شعبة 
وحمبيها وهم يقولون: “اهلل اأكرب وهلل 

احلمد”.  

تقرير:�إعالم �لأ�سرى

اخلمي�س  يوم  �شباح  االحتالل  قوات  اأفرجت 
املوافق 2020/07/09 عن االأ�شرية بيان فرعون 
القد�س املحتلة. وقال  العيزرية �رسق  بلدة  من 
مرا�شل مكتب اإعالم االأ�رسى اإن االحتالل اأفرج 
عن االأ�شرية عن حاجز اجللمة قرب مدينة جنني 
حمكوميتها  مدة  اأم�شت  اأن  بعد  ال�شفة  �شمال 
ممثلة  فرعون  وكانت  �شهرا.   42 البالغة 
اعتقلت  حيث  االحتالل،  �شجون  يف  لالأ�شريات 
�شهرا من  وبعد 21  مار�س عام 2017  اآذار/  يف 
كما  �شهرا،   42 عليها ملدة  احلكم  االعتقال مت 
زال معتقال  اأحمد عزام ما  االأ�شري  اأن خطيبها 

�شنوات  خم�س  ملدة  بال�شجن  حكما  ويق�شي 
اأم�شى منها اأكرث من ثالثة اأعوام. وفور االإفراج 
يف  االأ�شريات  معاناة  عن  فرعون  حتدثت  عنها 
�شجون االحتالل خا�شة يف ظل جائحة كورونا، 
انقطاع  ب�شبب  ق�شوة  تزداد  ظروفهن  اأن  حيث 
الزيارات وعدم ال�شماح لهن باالت�شال باأهاليهن 
اإال مرة واحدة، كما مينع املحامني من زيارتهن 
الفيديو.  طريق  عن  لهن  املحاكم  ويجري 
واأ�شارت فرعون اإىل اأنها تركت خلفها 34 اأ�شرية 
بينهن اأ�شريتان يف العزل االنفرادي واأ�شريتان يف 
التحقيق،  اأقبية  يف  اأ�شريات  و3  ال�شارون  معبار 
و12 اأما و6 اأ�شريات م�شابات واأ�شرية اإدارية و7 

اأ�شريات موقوفات.

الإفراج عن الأ�سرية بيان فرعون بعد 
42 �سهرًا من العتقال
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تقرير: مركز فل�سطني
 لدرا�سات الأ�سرى

الأعلى يف  الن�صيب  القد�س  احتلت 
اىل  و�صلت  حيث  املعتقلني  اعداد 
ا�صتهدفت  اعتقال،  حالة   )1050(
قيادات  وطالت  الفئات،  كافة 
رئي�س  منهم  ووطنية،  ا�صالمية 
واإمام  العليا  الإ�صالمية  الهيئة 
ال�صيخ  املبارك  الأق�صى  امل�صجد 
اإىل  ا�صافة  �صربي«،   »عكرمة 
ا�صدار 235 امر ابعاد، معظمها عن 
احتلت  بينما   . الأق�صى  امل�صجد 
الثانية،  املرتبة  اخلليل  مدينة 
اىل  فيها  العتقال  حالت  وو�صلت 
قطاع  ومن  حالة،   )350( حواىل 
اعتقال  حالة   )42( ر�صد  مت  غزة 
او  حانون  بيت  حاجز  عرب  �صواء 
احلدود  قرب  او  ال�صيادين  من 
العتقالت  وا�صتهدفت  ال�رشقية. 
)12( �صحفياً واعالمياً، و )12( من 
كبار ال�صن، ا�صافة اإىل اعتقال )35( 
الحتياجات  وذوي  املر�صى  من 
املجل�س  يف  ونائبني  اخلا�صة، 
حالت  و�صلت  كذلك  الت�رشيعي 
على  الكتابة  خلفية  على  العتقال 
كذلك  حالة،    )58( »الفي�صبوك« 
اعتقل الحتالل املئات من الأ�رشى 
املعتقلني  بني  ومن   . املحررين 
الثامن ع�رش،  دون  ما  )350( طفل، 
عام،   12 ال  دون  ما   )22( منهم 
 10 اأعمارهم  تتجاوز  ل  بع�صهم 
مت  اخرين  واطفال  فقط،،  �صنوات 
اطالق  بعد  جرحى  وهم  اعتقالهم 
ظروف  يف  ونقلوا  عليهم،  النار 
فيما  امل�صت�صفيات،  اىل  �صعبة 
غرامات  الطفال  على  فر�صت 
بقيمة   عوفر   حمكمة  يف  مالية 
)150 الف �صيكل( اأي ما يعادل ) 45 
الف دولر( . كذلك اعتقل الحتالل 
قا�رشت،  بينهن  وفتاة،  امراأة   )69(
وحمررات،  ومرابطات،  وم�صنات، 

و�صقيقات  امهات  بينهن  من  و 
وطالبات  و�صهداء،  ا�رشى  وزوجات 
اجتماعيات  ونا�صطات  جامعيات 
خريية  جمعيات  يف  وعامالت 

لرعاية املر�صى واملعاقني.
ال�صجون  ادارة  وا�صلت  كذلك 
الأ�صريات  حلقوق  انتهاكها 
الدامون،  �صجن  يف  الفل�صطينيات 
احلياة  كل مقومات  وحرمانهن من 
الب�صيطة، مبا فيها حقهن يف تلقي 
ال�صجن،  داخل  للمري�صات  عالج 
اقتحام  عمليات  وا�صلت  كما 
وفر�س  بهن  والتنكيل  غرفهن 
وتنتهك  بحقهن،  متعددة  عقوبات 
كامريات  بو�صع  خ�صو�صيتهن 
مراقبة يف �صاحة ال�صجن واملمرات 
الدامون  �صجن  اإدارة  واقدمت   .
عزل  على  يونيو  �صهر   خالل 
الأ�صريتني »فدوى حماده«، و«جيهان 
زنازين  يف  القد�س،  من  ح�صيمة« 
معتقل »اجللمة«  يف ظروف قا�صية 
تعليمات  خمالفة  بحجة  و�صعبة، 
�صلطات  �صّعدت  بينما  ال�صجان. 
العقاب  �صيا�صة   من  الحتالل 
الأ�رشى  عائالت  بحق  اجلماعي 
حيث  منازلهم،  بهدم  ال�صجون،  يف 
منذ  لأ�رشى  منازل  اأربعة  هدم  مت 

بداية العام 2020 . ووا�صلت كذلك 
الأوامر  ا�صدار  الحتالل  حماكم 
الدارية بحق الأ�رشى رغم جائحة 
واملنا�صدات  الدعوات  و  كورونا 
من  العديد  عن  �صدرت  التي 
�رشاح  لإطالق  الدولية  املوؤ�ص�صات 
�صيا�صيني  معتقلني  كونهم  الداريني 
انت�صار  ظل  يف  اتهام  لوائح  دون 
ا�صدرت  حيث  كورونا،  جائحة 
الن�صف  خالل  ادارى  قرار   )557(
العتقال  احلايل.  العام  من  الأول 
من  العديد  دفع  التع�صفي  الإداري 
ال�رشى خالل ال�صهور املا�صي اىل 
خو�س ا�رشابات فردية عن الطعام 
حتديد  يف  حقوقهم  على  للح�صول 
املفتوح  الإداري  لعتقالهم  �صقف 
. ونتيجة ا�صتمرار �صيا�صة الإهمال 
ال�صهور  خالل  تراجعت  الطبي 
من  العديد  �صحة  الأوىل  ال�صتة 
اإىل  بع�صهم  حالة  وو�صلت  الأ�رشى 
ا�صيب  وبع�صم  الق�صوى،  اخلطورة 
انه  تبني  وبع�صهم  قلبية،  بجلطات 
القاتل  ال�رشطان  مبر�س  م�صاب 
دون تقدمي رعاية طبية حقيقة لهم 
مما يعر�س حياتهم للخطر ال�صديد 
. حيث ارتفع خالل تلك الفرتة عدد 
 )223( اإىل  الأ�صرية  احلركة  �صهداء 

�صهيداً بارتقاء ال�صهيد الأ�صري »نور 
ر�صاد الربغوتي« )23 عاما(، من رام 
تاأخر  نتيجة  النقب«  �صجن  يف  اهلل، 
ن�صف  من  لأكرث  للم�صت�صفى  نقله 
حالة  اإىل  تعر�س  اأن  بعد  �صاعة، 
ال�صحي  و�صعه  تردي  اإثر  اغماء 
قبل  من  منا�صب  تقدمي عالج  دون 

اإدارة ال�صجون .
واخلوف  القلق  من  حالة  تزال  ول 
امكانيه  من  ال�صجون،  على  تخيم 
و�صول فريو�س كورونا اىل ال�رشى  
اإجراءات  كافة  تطبيق  عدم  نتيجة 
الوقاية وال�صالمة حلماية الأ�رشى، 
احلني  بني  العالن  مع  وخا�صه 
من  حالت  وجود  عن  والخر 
وال�صجانني  الأ�رشى  بني  ال�صابة 
ا�صتغل  وقد   . خمتلفة  �صجون  يف 
فر�س  يف  اجلائحة  تلك  الحتالل 
القا�صية  الإجراءات  من  العديد 
على الأ�رشى من بينها وقف زيارات 
زيارات  ووقف  كامل  ب�صكل  الأهل 
بدياًل  لهم  يوفر  ومل  املحامني، 
والطمئنان  تلفونياً  بالت�صال  عنها 
وقف  اأدى  وقد  ذويهم.  على 
�صديد  نق�س  اإىل  ل�صهور  الزيارات 
يف املالب�س لدى الأ�رشى، وخا�صة 
من  جديدة  اأعداد  اعتقال  مع 
املواطنني، وعدم توفريها من قبل 
اإدارة ال�صجون ، حيث كان الأ�رشى 
من  املالب�س  على  يح�صلون  كانوا 
تعترب  التي  الهل،  زيارات  خالل 
املالب�س.  لتوفري  الوحيد  ال�صبيل 
العام  خالل  الحتالل  وا�صل  كما 
اجلاري من عمليات التنكيل والقمع 
والأق�صام،  ال�صجون  واقتحام 
ب�صكل  بعينها  �صجون  وا�صتهدفت 
 )52( التقرير  ر�صد  حيث  ملحوظ، 
عملية اقتحام خالل الن�صف الأول 
الأ�رشى  خاللها  تعر�س  العام،  من 
والإجراءات  العقوبات  من  للعديد 
اىل  بع�صهم  ونقل  بحقهم  التنكيلية 

زنازين العزل. 

ملخ�ص التقرير الف�سلي

عن احلالة االعتقالية للأ�سرى الفل�سطينيني 
يف �سجون االحتلل االإ�سرائيلي

ي�ستخدم الحتالل �سيا�سة العتقالت كو�سيلة من و�سائل العقاب اجلماعي بحق ال�سعب الفل�سطيني، وعملية 
»ا�ستنزاف َب�سري لطاقاته، لذلك وا�سل الحتالل العتقالت يف هذه الظروف ال�ستثنائية يف ظل جائحة 

كورونا، رغم اخلطورة احلقيقة على حياة املعتقلني، حيث اعتقل خالل ال�سهور ال�ستة الوىل من العام 
اجلاري )2250(  مواطن.

املجد واخللود لالأ�سري ال�سهيد �سعدي الغرابلي!

اأنقذوا االأ�سرى املر�سى يف �سجون 
االإحتلل االإ�سرائيلي!

نباأ  تلقينا  والأ�صى  احلزن  من  مبزيد 
الغرابلي من  �صعدي  الأ�صري  ا�صت�صهاد 
قطاع غزة يف �صجن الرملة. وال�صهيد 
)74( هو ثاين اكرب ال�رشى عمرا بعد 
ال�صوبكي  فوؤاد  الأ�صري  الأ�رشى  �صيخ 
اأننا يف التحالف الوروبي  )80 عاما(. 
نحمل  فل�صطني  اأ�رشى  ملنا�رشة 
الكاملة  امل�صوؤولية  الحتالل  �صلطات 
الطبي.  الإهمال  ب�صبب  ل�صت�صهاده 
الإن�صانية  املنا�صدات  كل  تُفلح  فلم 
م�صبًقا  ال�صهيد  عائلة  اأطلقتها   التي 
باإطالق �رشاحه من �صجون الحتالل؛ 
رغم تفاقم الو�صع ال�صحي ب�صكل كبري 
ال�صهيد  واجه  اأ�صهر.  اأربعة  نحو  منذ 
الإهمال  جرمية  1994م  عام  ومنذ 
مدار  على  البطيء(  )القتل  الطبي 
و�صيا�صات  باأدوات  اعتقاله،  �صنوات 
�صجون  اإدارة  مار�صتها  ممنهجة، 
الإهمال  واأبرزها  بحقه،  الحتالل 
يف  ت�صبب  الذي  املتعمد،  الطبي 
ا�صت�صهاد )69( اأ�صرياً منذ عام 1967م، 
الإنفرادي  عزله  �صنوات  على  عالوة 
تفاقم  يف  �صاهمت  والتي  املتوا�صلة، 
و�صعه ال�صحي. ان التحالف الأوروبي 
ليدين  فل�صطني  اأ�رشى  ملنا�رشة 
الحتالل  واإجراءات  �صيا�صات  ب�صدة 
فل�صطني،  اأ�رشى  بحق  ُتار�س  التي 
واأدواته  مب�صتوياته  التعذيب  ومنها 
العتقالية  والظروف  املختلفة، 
عمليات  من  يرافقها  وما  القا�صية 
تُ�صكل  والتي  اإنفرادي،  وعزل  قمع، 

وتاأثرياً على م�صري  الأداة الأكرث قهراً 
ولهذا  الحتالل،  �صجون  يف  الأ�رشى 
الإ�رشائيلي  الإحتالل  �صلطات  تتحمل 
كافة  م�صري  عن  الكاملة  امل�صوؤولية 
الأ�رشى، وخا�صة املر�صى منهم، حيث 
 )700( قرابة  بال�صجون  حاليا  يتواجد 
والن�صاء،  والأطفال  ال�صن  وكبار  اأ�صري 
اإن التحالف الأوروبي ومعه حوايل 600 
خمتلف  من  وحزب  وموؤ�ص�صة  جمعية 
باإطالق  ليجدد مطالبته  العامل  قارات 
�رشاح هوؤلء الأ�رشى املر�صى وخا�صة 
الكورونا  وباء  تف�صي  زيادة  ظل  يف 
وعدم تكن �صلطات الإحتالل، ق�صدا 
احلماية  توفري  من  ق�صد،  بدون  او 
وا�صتمرارها  اجلائحة  هذه  من  لهم 
ب�صيا�صة الإهمال الطبي املتعمد لهم. 
اننا بالتحالف الأوروبي وبالوقت الذي 
جانب  اإىل  امل�صتمر  وقوفنا  فيه  نعلن 
املر�صى  وخا�صة  فل�صطني  اأ�رشى 
الدولية  املوؤ�ص�صات  لنطالب  منهم 
الإن�صان  حقوق  وموؤ�ص�صات  احلقوقية 
والدولية  الأوروبية  والهيئات  كما 
حكومة  على  لل�صغط  بالتدخل 
الأ�رشى  مبعاملة  والزامها  الإحتالل 
الدولية  والأعراف  التفاقيات  ح�صب 
ولي�س  حرب  كاأ�رشى  ومعاملتهم 

كمجرمني.
�صهداء  ولكل  لل�صهيد  واخللود  املجد 

ال�صعب الفل�صطيني الأبرار!
�صجون  يف  احلرية  لأ�رشى  احلرية 

الإحتالل!

450 اأ�سريا ما زالوا يقدمون 
امتحانات الثانوية العامة

الأ�رشى  ب�صوؤون  املخت�س  دعا 
فروانة،  النا�رش  عبد  الفل�صطينيني، 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  اجلمعة،  يوم 
�صلطات  على  وال�صغط  التدخل  اإىل 
احلظر  لرفع  الإ�رشائيلي  الحتالل 
واملعتقلني  لالأ�رشى  وال�صماح  واملنع 
امتحانات  بتقدمي  الفل�صطينيني 
الثانوية العامة ب�صكل طبيعي ودون قيود 
كما كان يتم يف �صبعينيات وثمانينيات 
وقال  املا�صي.  القرن  وت�صعينيات 
فروانة، يف حديث ملوقع قناة “الغد” 
الإخبارية: “اإنه رغم تعقيدات ظروف 
بوقف  الإ�رشائيلي  والقرار  الحتجاز 
التعليم داخل ال�صجون، اإل اأن الأ�رشى 
م�صممون على انتزاع حقهم امل�رشوع 
وحتقيق  املعرفة  وزيادة  التعليم  يف 
�صيا�صة  على  والنت�صار  النجاح 
اأن  واأو�صح،  القيد.  رغم  ال�صجان 
عدة  يف  فل�صطينيا  اأ�صريا   )450( نحو 
�صجون ومن مناطق جغرافية متعددة 
وينتمون لتنظيمات خمتلفة، قد بداأوا 
بالفعل منذ مطلع هذا ال�صهر اجلاري 
العامة  الثانوية  امتحانات  بتقدمي 
داخل �صجون الحتالل وفقا لل�رشوط 
الرتبية  وزارة  و�صعتها  التي  واملعايري 
ونظرا  الفل�صطينية،  العايل  والتعليم 
فاإن  ال�صجون  يف  الأو�صاع  ل�صعوبة 

اللجان  كافة  يف  المتحانات  تقدمي 
يقدر لها اأن ت�صتمر حتى نهاية ال�صهر 
اجلاري. ولفت فروانة اإىل اأن الأ�رشى 
وح�صل  تعليمهم  موا�صلة  يف  جنحوا 
الثانوية  �صهادات  على  منهم  اللف 
ال�صجان  اأنف  عن  رغما  العامة، 
والالءات الإ�رشائيلية، وخالل اخلم�س 
من  اأكرث  تقدم  املا�صية  �صنوات 
وثلثيهم  العامة  للثانوية  اأ�صري   )4000(
بنجاح  المتحانات  جتاوزوا  تقريبا 
العامة  الثانوية  �صهادة  على  وح�صلوا 
هذا  حديثه،  متابعا  )التوجيهي(. 
منهم  املئات  التحاق  اإىل  بالإ�صافة 
وع�رشات  البكالوريو�س،  برنامج  اإىل 
برنامج املاج�صتري �صمن  اإىل  اآخرين 
مع  مبا�رشة  ومت�صلة  مرتبطة  برامج 
اجلامعات الفل�صطينية و�صمن �رشوط 
يف  والأكادميي  التعليمي  النظام 
فل�صطني بتعاون كامل ورعاية خا�صة 
من وزارة الرتبية والتعليم العايل وهيئة 
وكانت  الفل�صطينية.  الأ�رشى  �صوؤون 
الرتبية  وزارة  يف  المتحانات  جلنة 
اأن  اأعلنت  قد  الفل�صطينية،  والتعليم 
الثانوية العامة �صتكون  نتائج امتحان 
تام  يف   2020/7/11 ال�صبت  يوم 
لقرار  وفقاً  �صباحاً  الثامنة  ال�صاعة 

جمل�س الوزراء الفل�صطيني.

الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  قالت 
املر�صى  الأ�رشى  اإن  واملحررين، 
"مب�صت�صفى  ت�صمى  فيما  القابعني 
�صجن الرملة"، يحتجزون يف مقربة 
رائحة  �صوى  منها  تفوح  ل  لالأحياء 
واإدارة  والأوجاع،  والأمل  املوت 
بتقدمي  تقوم  ل  الحتالل  �صجون 
العالج الالزم لهم ول ت�صمح باإدخال 
حتى  ول  لعالجهم،  طبية  طواقم 

املر�صية  حالتهم  بت�صخي�س  تقوم 
يف  الهيئة  وبينت  ال�صحيح.  بال�صكل 
اأ�صريا   15 اأن  عنها،  �صادر  تقرير 
يعتربون من اأخطر احلالت املر�صية 
بال�صجون، يعانون من اأو�صاع �صحية 
طبية  معاملة  ومن  ومعقدة  �صعبة 
بكل  ال�صجون  اإدارة  قبل  من  �صيئة 
ال�صاوي�س،  خالد  وهم:  املقايي�س، 
رداد،  ومعت�صم  موقدة،  ومن�صور 

الأقرع،  وناه�س  عروق،  وموفق 
ال�صاوي�س،  وكتيبة  �صالح،  و�صالح 
تعمري،  وحممد  طقاطقة،  وحممد 
و�صربي ب�صري، وهيثم بالل، و�صربي 
ون�صال  عووادة،  وا�صماعيل  ب�صري، 
غنامي،  وم�صطفى  عاهور،  ابو 
وتلبية  خدمتهم  على  يقوم  فيما 
اياد  ال�صريين  من  كل  احتياجاتهم 
ر�صون وعليان عمور. وقالت الهيئة، 

اإنه ورغم خطورة الظروف ال�صحية 
لهوؤلء الأ�رشى ال اأن اإدارة ال�صجون 
امل�صكنات  �صوى  لهم  تقدم  ل 
واملنومات، رغم اأن غالبيتهم يعانون 
بالر�صا�س  والإ�صابة  ال�صلل  من 
على  ويتنقلون  املزمنة،  والأمرا�س 
على  ويعتمدون  متحركة،  كرا�صي 
باحتياجاتهم  للقيام  اآخرين  اأ�رشى 

اليومية.

االأ�سرى املر�سى يف الرملة "حمتجزون يف مقابر تفوح باملوت واالأمل"
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عي�شة ق.

حالته  تدهور  خالل  من  �سواء 
خلف  تواجده  ب�سبب  النف�سية 
بالإ�سافة  احلرا�ش،  �سجن  اأ�سوار 
اإىل انتقال عدوى وباء كوفيد19 له، 
الفريو�ش  حمله  من  التاأكد  مت  اين 
م�ست�سفى  اإىل  نقله  مت  بعدما 
تلقي  اجل  من  با�سا  م�سطفى 
ان  املحامية  واأو�سحت  العالج، 
املوؤ�س�سة العقابية للحرا�ش اأ�رّصت 
رغم  الزنزانة  على  رجوعه  على 

مطالبة م�سوؤويل امل�ست�سفى ببقائه 
حتت الرعاية الطبية، حيث يتواجد 
حاليا يف العزل ال�سحي ويتم منحه 
لي�ست  ال�سحية  وو�سعيته  الدواء، 

على اف�سل ما يرام.
فرحي  نعيمة  املحامية  وك�سفت 
اليوم  �سبيحة  تقّدم  �سوف  اأنها 
طعنا لدى قا�سي التحقيق ملحكمة 
اأجل الإفراج عن  اأحممد من  �سيد 
التي  ال�سحية  للحالة  نظرا  موكلها 
يتواجد عليها واخلطر الذي يحدق 
التي  الظروف  اأن  ظل  يف  بحياته 

تهدده  ال�سجن  يف  عليها  يتواجد 
تر�سل  اأن  ينتظر  حيث  �سحيا، 
ال�سحي  امللف  العقابية  املوؤ�س�سة 
ال�سطايفي  للنادي  العام  للمدير 
بخ�سو�ش  املحكمة  قرار  وانتظار 

الإفراج عنه من عدمه.
بيت  فجع  منف�سل،  مو�سوع  يف 
عبد  ال�سابق  رئي�سه  بوفاة  الوفاق 
با�سم  املعروف  بوحلجيالت  هلل  
باإ�سابته  متاأثرا  اأم�ش  اأول  »�سليم« 
بوباء كورونا، وهو الذي يعترب خال 
حلفاية  فهج  للوفاق  العام  املدير 

�سياء  ال�سابق  املدرب  و�سقيق 
الدين بوحلجيالت.

بو�شوف يتعاقد رفقة 
فوتبول �شيتي ومر�شح للعب 

مع املان �شيتي

من جهة اأخرى، ك�سفت اإدارة وفاق 
�سطيف عن انتقال لعبها اإ�سحاق 
املجمع  اإىل  ر�سميا  بو�سوف 
الريا�سي فوتبول �سيتي بعقد ميتد 
مفاو�سات  بعد  موا�سم  خم�سة 
الطرفني،  بني  اأ�سهر  اربعة  دامت 

الإدارة  بتوقيع  انتهت  والتي 
ومت  الوثائق  جميع  على  والالعب 
املجمع  اإىل  الكرتونيا  اإر�سالها 
البرتويل فوتبول �سيتي، حيث بلغت 
يورو  األف   900 مبلغ  ال�سفقة  قيمة 
�سنتيم،  مليار   18 قيمة  يعادل  ما 
وت�سّمنت بنود توقيع العقد ا�ستفادة 
اإدارة الوفاق من ن�سبة 10% من كل 
و�سيلعب  م�ستقبال،  لالعب  حتويل 
يف  الأول  املو�سم  خالل  بو�سوف 
البليجيكي  كورتري  نادي  �سفوف 
قبل  الأوىل،  الدرجة  يف  النا�سط 

ايندهوفن  �سفوف  اإىل  ينتقل  اأن 
املوايل،  املو�سم  خالل  الهولندي 
ويف حال اأثبت امكانايته وموؤهالته 
�سوف يتم حتويله اإىل �سفوف نادي 
ويف  الجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
حال العك�ش ينتقل اإىل اللعب رفقة 
الالعب  وينتقل  البلجيكي،  هومال 
من  ال�سحي  احلجر  برفع  عق 
الطبية،  الفحو�سات  اجتياز  اأجل 
�رصاكة  عقد  النادي  اإدارة  وتوقع 
اأجل حتويل �سبان  مع املجمع من 

الفريق م�ستقبال اإىل اأوروبا.

تاأّكدت اإ�شابة املدير العام لوفاق �شطيف فهد حلفاية بوباء كورونا بعدما انتقلت له العدوى من اأحد النزلء معه 
يف زنزانة املوؤ�ش�شة العقابية باحلرا�س اأين يتواجد قيد احلب�س املوؤقت على خلفية تورطه يف الت�شجيل ال�شوتي 

الذي جمعه باملناجري ني�شم �شعداوي فيما يتعلق برتتيب املباريات، ويف هذا ال�شدد ك�شفت حمامية حلفاية املكلفة 
مبلف الدفاع عنه نعيمة فرحي يف ات�شال هاتفي اأم�س مع »الو�شط« اأن موكلها يتواجد يف حالة �شحية خطرية 

اأ�شرة وفاق �شطيف تفجع بوفاة رئي�شها ال�شابق بوحلجيالت

حلفاية ي�ضاب بكورونا والدفاع
 يودع اليوم طلب الإفراج

نفى تفاو�س جلنة ال�شتقدامات مع الالعبني اجلدد

اأملا�س: جاهزون لكل ال�ضيناريوهات املتعلقة مب�ضري املو�ضم
رئي�ش  اأملا�ش  النا�رص  عبد  اأكد 
مولودية  نادي  اإدارة  جمل�ش 
للتعامل  اأن فريقه جاهز  اجلزائر 
م�سري  ب�ساأن  الحتمالت  كل  مع 
منذ  املتوقف  الوطنية  البطولة 
ب�سبب  املن�رصم  مار�ش  �سهر 
جائحة فريو�ش كورونا امل�ستجد، 

املكتب  يجتمع  اأن  املرتقب  ومن 
الفيدرايل يوم 15 جويلية املقبل، 
لتخاذ قرار نهائي ب�ساأن ا�ستكمال 
اأملا�ش  وقال  عدمه،  من  املو�سم 
يف ت�رصيحات اإعالمية: »اإىل الآن 
املكتب  قرار  انتظار  يف  لزلنا 
الفيدرايل، واأوؤكد اأن فريقنا جاهز 

لكل ال�سيناريوهات والحتمالت«، 
املكتب  يبت  اأن  »اأمتنى  واأ�ساف: 
البطولة  م�سري  يف  الفيدرايل 
القادم،  اجتماعه  يف  الوطنية 
الأقل  على  جاهزين  نكون  حتى 
مبا�رصة  اأو  املو�سم،  ل�ستكمال 
القادم«،  للمو�سم  التح�سريات 

طالب  اجلزائر  »مولودية  وتابع: 
واأكد  الدوري،  باإلغاء  البداية  من 
املناف�سة،  عودة  �سعوبة  على 
خا�سة واأن جل الأندية تعاين من 
الناحية املادية، وتفتقد للمرافق 
واملن�ساآت التي متكننا من حماية 
اأملا�ش،  نفى  كما  الالعبني«. 

موؤخرا  راجت  التي  ال�سائعات 
حول تفاو�ش جلنة ال�ستقدامات 
مع بع�ش الالعبني، ق�سد انتدابهم 
خالل فرتة التحويالت ال�سيفيةن 
وختم: »اأوؤكد اأن كل ما قيل ب�ساأن 
الالعبني  بع�ش  مع  تفاو�سنا 
جنهل  فمادمنا  ال�سحة،  من  عار 

اأن  ميكننا  ل  البطولة،  م�سري 
ال�ستقدامات  عملية  نبا�رص 

والت�رصيحات«.

تتم�شك برف�شها تفعيل بند �شراء ال�شفاق�شي  عقد بن �شاعة

اإدارة احتاد العا�ضمة تتعاقد  مع 3 مغرتبني

العا�سمة  اإحتاد  نادي  اإدارة  تعاقدت 
ين�سطون يف  ثالثة لعبني مغرتبني  رفقة 
ل�ستقدامهم  حت�سبا  الأوروبية  الدوريات 
من  ابتداء  الت�سكيلة  تدعيم  اأجل  من 
تو�سل  حيث  املقبل،  الكروي  املو�سم 
التفاق  اإىل  يحي  عنرت  الريا�سي  املجري 
مزير  �ساولة  عكال،  �سليم  من  كل  رفقة 
اإدارة  خالله  من  رفعت  يالدين،  ومهدي 
اأربعة  اإىل  امل�ستقدمني  عدد  الحتاد 
التعاقد  اعلنت عن  بعدما  ا�سماء جديدة 
اجلليل،  عبد  اأ�سامة  مع  �سابق  وقت  يف 
�سنة   20 البالغ  عكال  الثنائي  وين�سط 
الرديف  النادي  رفقة  عاما   22 و�ساولة 
لفريق اأجنيه حيث يلعب الأول يف من�سب 
يف  مهاجم،  الثاين  بينما  امليدان  و�سك 
 24 البالغ  يالدين  الالعب  يلعب  املقابل 
عاما يف من�سب مدافع اأي�رص وقادر على 
احلال  عليه  كان  مثلما  الهجوم  يف  اللعب 

مع الالعب ال�سابق خمتار بن مو�سى. يف 
مو�سوع اآخر، ترف�ش اإدارة الحتاد تفعيل 
بند �رصاء نادي ال�سفاق�سي التون�سي عقج 
لعبها زكريا بن �ساعة الذي انتقل خالل 
النادي  اإىل  املن�رصم  ال�ستوي  املركاتو 
التون�سي على �سكل اإعارة، وك�سفت تقارير 
ال�سفاق�سي  اإدارة  اأن  تون�سية  اإعالمية 
من  العقد  �رصاء  بند  تفعيل  على  وافقت 
األف يورو وهو  خالل جفع ما قيمته 100 
ما يعادل قيمة مليار و300 مليون �سنتيم، 
تباطئوا  العا�سمي  النادي  اأن م�سوؤويل  اإل 
اأجل  من  البنكي  احل�ساب  رقم  اإر�سال  يف 
القيمة  التون�سي  النادي  اإدارة  حتويل 
لت�رصيحات  تاأكيدا  ياأتي  وذلك  املالية، 
لالحتاد  الريا�سي  املدير  اأطلقها  �سابقة 
عنرت يحي والذي كان ك�سف عن عدم نية 
الإدارة تفعيل عقد ال�رصاء اأو التفريط يف 

الالعب.

ه�سام  اجلزائري  الدويل  الالعب  وا�سل 
الفرن�سي  ني�ش  ناديه  التاألق رفقة  بوداوي 
بعد املباراة الودية التي خا�سها اأول ام�ش 
الثانية يف برنامج  ايتيان وهي  اأمام �سات 
يجرها  التي  التح�سريية  املقابالت 
الفريق منذ ا�ستئنافه للتح�سريات حت�سبا 
املقبل،  الكروي  املو�سم  اإىل  لال�ستعداد 
تعر�ش  التي  الثقيلة  الهزمية  ورغم  حيث 
لها ني�ش وال�سقوط برباعية لهدف اإل اأن 
الالعب ال�سابق لنادي بارادو ترك ب�سمته 
احلا�سمة  التمريرة  منحه  خالل  من 

لفريقه  الوحيد  الهدف  منها  جاء  التي 
قدم  بعدما  اللقاء،  من   17 الدقيقة  عند 
اودعها  الذي  زميله  اإىل  طبق  على  كرة 
على  جديد  من  واأكد  ب�سهولة،  ال�سباك 
اأ�سحى  التي  املت�ساعدة  امل�ستويات 
ناديه  ب�سفوف  اإحرتافه  منذ  يقدمها 
املركاتو  ب�سفوفه  التحق  الذي  احلايل 
لعب  اأف�سل  واختري  املن�رصم،  ال�سيفي 
ني�ش  مباراة  و�سهدت  املو�سم.  يف  �ساب 
لالعبينا  رباعية  م�ساركة  ايتيان  و�سانت 
اجلزائريني، بعدما خا�ش كل من بوداوي، 

غويري  اأمني  اجلديدة  وال�سفقة  عطال 
اأ�سا�سيني من جانب ني�ش والالعب ريا�ش 

بودبوز من جانب �سانت ايتيان.
عي�شة ق.

على خلفية تورطه يف الف�شائح الت�شيريية

جممع الآبار يقيل رجراج ويعني جموج مديرا عاما موؤقتا
ا�سهم  لأغلبية  املالك  الآبار  جممع  اأنهى 
فريق �سباب ق�سنطينة مهام املدير العام 
املن�سب  من  اأقاله  بعدما  رجراج  ر�سيد 
وقع  التي  الت�سيريية  الأخطاء  اإثر  على 
ثمنها  الفريق  دقع  التي  والهفوات  فيها، 
العقد  ف�سخ  بف�سيحة  واملتعلقة  غاليا 
للنادي  ال�سابق  احلار�ش  مع  وقعه  الذي 
النادي  خزينة  كبد  والذي  مزيان  اإليا�ش 
رجراج  ف�سل  اأي  فادحة،  مالية  خ�سائر 
ف�سخ  وثيقة  ت�رصيب  بعد  مهامه  يف 
تلزم  والتي  مزيان  احلار�ش  مع  العقد 

قيمة  �سعف  بدفع  »ال�سيا�سي«  اإدارة 
عن  التاأخر  حال  يف  الالعب  م�ستحقات 
دفع التعوي�سات وجتاوز اأجل �سهر فيفري 
وجعل  حدث  الذي  الأمر  وهو  املن�رصم، 
طاولة  على  �سكوى  يودع  مزيان  احلار�ش 
جلنة املنازعات اأين يطالب قيمة تتجاوز 
3 مليار �سنتيم، متثل �سعف امل�ستحقات 
التي يجني بها لالإدارة واملتمثلة يف جميع 
يربكه  الذي  العقد  عن  املتبقية  الأجور 
 6 ق�سى  بعدما  اأ�سهر   18 ويدوم  بالفريق 
العقد  بف�سخ  اأ�سهر يف �سفوفه وت�رصيحه 

ذلك  اإىل  بالإ�سافة  واحد،  طرف  من 
رجراج  قدرة  الآبار عن عدم  اإدارة  تعيب 
يف اإقناع املدرب الفرن�سي ديني�ش لفاين 
بالتنازل عن الرواتب التي يجني با مقابل 

ف�سخ العقد.
وعينت اإدارة �سباب ق�سنطينة نا�رص جموج 
يف  الريا�سي  املدير  من�سب  ي�سغل  الذي 
حني  على  بالنيابة  العام  املدير  من�سب 
يف  الإدارية  الناحية  من  الأمور  تثبيت 

النادي.
عي�شة ق.

الودية عرفت م�شاركة اأربعة لعبني جزائريني

بوداوي ممررا حا�ضما وي�ضقط برباعية اأمام �ضانت ايتيان

ق.ر.

عي�شة ق.
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وكالت 

اأمرا  اأنه �صي�صدر  ترامب خالل  واأكد دونالد 
بربنامج  املرتبطة  الهجرة  ق�صايا  يعالج 
يعرف  والذي  الرتحيل  من  للحاملني  حماية 
اخت�صارا با�صم برنامج »داكا«، واأقر يف عهد 
 2012 عام  يف  اأوباما  باراك  ال�صابق  الرئي�س 
البيت  تراجع  املقابلة،  من  �صاعات  وبعد 
الأبي�س عن هذه اخلطوة م�صريا اإىل اأن الأمر 
يف  املو�صوع  اإدراج  يف  احتمال  اإل  يعدو  ل 
املحادثات مع جمل�س ال�صيوخ لتعديل قوانني 

الهجرة، وفقا ملا ذكرته فران�س بر�س.
جود  الأبي�س،  البيت  با�صم  املتحدث  واأكد 
هجرة  نظام  لإن�صاء  ي�صعى  ترامب  اأن  دير، 
يف  رغبته  على  موؤكدا  اجلدارة  على  قائم 
ت�رشيعي  حل  لإيجاد  الكونغر�س  مع  العمل 
لربنامج داكا ميكن اأن يكون طريقا للمواطنة 

واحل�صول على اجلن�صية الأمريكية.
الإجراءات  تلك  تعطيل  م�صوؤولية  حمل  لكنه 
للحزب الدميقراطي م�صريا اإىل اأنهم يرغبون 
ب�صكل  املهاجرين  اأمام  احلدود  فتح  يف 

كامل.
وكانت املحكمة الأمريكية العليا قد عرقلت 
الأمريكي  الرئي�س  م�صاعي  املا�صي  ال�صهر 
احل�صانة  يقدم  الذي  داكا  برنامج  لإنهاء 

للحاملني من الرتحيل ومينحهم حق احل�صول 
قابلة  عامني  ملدة  عمل  ت�صاريح  على 

للتجديد.
يف  �رش�صة  انتخابية  معركة  ترامب  ويواجه 
ال�صباق نحو البيت الأبي�س، حيث تركز اإدارته 

اأو  ال�رشعيني  �صواء  املهاجرين،  ق�صية  على 
بناء جدار على  ال�رشعيني، مبا يف ذلك  غري 
واملك�صيك  املتحدة  الوليات  بني  احلدود 
م�صعاه  وكذلك  رئا�صته  من  حموريا  جزءا 

لإعادة انتخابه يف نوفمرب املقبل.

وعد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ اإجراءات من �صاأنها ت�صهيل ح�صول »احلاملني« من 
املهاجرين ممن دخلوا الأرا�صي الأمريكية يف �صن الطفولة على اجلن�صية الأمريكية جاء ذلك 
خالل مقابلة مع حمطة »تيليموندو نوتيثيا�س« الأمريكية الناطقة بالإ�صبانية والتي قال فيها 

اإنه �صي�صدر اأمرا تنفيذيا يت�صمن طريقا للمواطنة للحاملني، والذين يبلغوا حواىل 650 األف 
�صخ�س دخلوا الوليات املتحدة بدون وثائق وهم اأطفال.

حمطة »تيليموندو نوتيثيا�س« الأمريكية

ترامب يعد بت�صهيل ح�صول "احلاملني" 
على اجلن�صية الأمريكية

فرن�صا

 طلب منهم و�صع كمامات فقتلوه!

»حزب اهلل«

 ال�صفرية الأمريكية ترتاجع
 تكتيكيا واحلكومة باقية

قال نائب الأمني العام لـ«حزب اهلل« اللبناين، 
احلالية  اللبنانية  احلكومة  اإن  قا�صم،  نعيم 
ال�صفرية  به  تقوم  »ما  اأن  اإىل  باقية، م�صريا 
الأمريكية لدى لبنان دوروثي �صيا، يدل على 

تراجع تكتيكي«.
»املنار«  قناة  على  مقابلة  يف  قا�صم  ولفت 
ال�صغوط  »كل  اأن  اإىل  اهلل«،  لـ«حزب  التابعة 
الأمريكية راهنا تهدف اإىل تغيري اخليارات 
قدرة  اهلل  حزب  و�صلب  للبنان،  ال�صيا�صية 
لإ�رشائيل«،  اإرباكا  ت�صكل  التي  املقاومة 
مبنظومة  يقوم  اهلل  »حزب  قائال:  وتابع 
منع  على  قادرا  جتعله  وجهوزية  حماية 
قا�صم  عليه«وراأى  الآخرين  خيارات  فر�س 
اللبنانية  احلكومة  رحيل  عن  احلديث  اأن 
و�صيا�صية«  اإعالمية  »فقاعات  هو  احلالية 
يف  الأمريكية  ال�صفرية  متنيات  عن  تعرب 
باقية  احلكومة  »هذه  اأن  موؤكدا  لبنان، 
والعمل  الكافية  الفر�صة  منحها  ويجب 

اأن »ما تقوم به  اإىل  معها ودعمها«، م�صريا 
تراجع  على  يدل  اليوم  الأمريكية  ال�صفرية 

تكتيكي«.
هي  احلالية  »احلرب  اأن  اإىل  قا�صم  ولفت 
املرحلة  يف  بديل  وهي  اقت�صادية،  حرب 
من  �صواء  الع�صكرية،  احلرب  عن  الراهنة 
قائال  واأردف  اأ�رشائيل«،  اأو  اأمريكا  جهة 
اإنه« اإذا وقعت احلرب مع اإ�رشائيل ف�صتكون 
قطعا هي اجلهة اخلا�رشة«، م�صددا على اأن 
»قدرات املقاومة وح�صورها اأكرب بكثري من 
يعي  الإ�رشائيلي  الكيان  واأن   ،2006 متوز 
لدى  الأمريكية  ال�صفرية  جيدا«وكانت  ذلك 
بريوت، اأثارث جدل وا�صعا بعد ت�رشيحات 
العام ح�صن  واأمينه  اهلل  فيها حزب  انتقدت 
عدم  م�صوؤولية  حملته  الذي  ن�رشاهلل، 
ما  لبنان،  يف  اقت�صادية  حلول  اإىل  التو�صل 
دفع اخلارجية اللبنانية اإىل ا�صتدعائها قبل 

اأن تطوى �صفحة اجلدال.
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تركيا

اآيا �صوفيا.. معلم ..ي�صنع التاريخ مرة اأخرى  
الأنا�صول

حدث تاريخي يف تركيا، جتلى مع اإلغاء 
املحكمة الإدارية العليا، يف 10 جويلية 
ال�صادر  الوزراء  جمل�س  قرار  اجلاري، 
والقا�صي   ،1934 نوفمرب   24 بتاريخ 
من  با�صطنبول  �صوفيا«  »اآيا  بتحويل 
فتح  وبالتايل  متحف،  اإىل  م�صجد 
م�صجد  اىل  اإعادته  اأمام  الطريق 

جمدداً.
وفًقا للمعلومات فاإن ت�صييد اآيا �صوفيا 
الإمرباطورية  عهد  يف  جرى  ككني�صة، 
 )1453  –  395( ال�رشقية  الرومانية 
قبل  )اإ�صطنبول(،  بيزنطة  بالعا�صمة 
الروماين  الإمرباطور  يد  على  تدمريه 

�صيبتيمو�س �صيفريو�س.
عهد  يف  جمدًدا  الكني�صة  بناء  اأعيد 
الثاين  الروماين ق�صطنطني  الإمرباطور 
�صوفيا  اآيا  كني�صة  با�صم   ،360 عام 
)احلكمة املقد�صة(، ليتم تدمري املبنى 
للمرة الثانية بعد 44 عاًما، خالل مترد 
ل�صكان املدينة جاء ب�صبب اإقامة متثال 
من الف�صة لأفدوكيا، زوجة الإمرباطور 
اأمام  اأركاديو�س،  ال�رشقي  الروماين 
الإمرباطور  عهد  ويف  �صوفيا  اآيا 
بعد  توىل  الذي  الثاين،  ثيودو�صيو�س 
اأيا�صوفيا  بناء  اإعادة  اأركاديو�س، جرى 
ليتم افتتاحه ر�صمًيا عام 415، وا�صتمر 
بناء اآيا �صوفيا كاأكرب كني�صة يف بيزنطة 

للحرق  تعر�س  حيث   ،532 عام  حتى 
والتدمري يف العام املذكور خالل »مترد 

نيكا« يف عهد ج�صتنيان الأول.

مت اإعادة بناء اآيا �صوفيا
 يف 5 �صنوات

�رشع  نيكا،  مترد  من  يوًما   39 وبعد 
)ج�صتنيان  ج�صتنيانو�س  الإمرباطور 
لتكتمل  �صوفيا،  اآيا  بناء  باإعادة  الأول( 

اأعمال البناء عام 537.
 100 نحو  البناء  اأعمال  يف  �صارك 
مهند�س معماري يعملون مع اثنني من 
وو�صع  املعماريني،  املهند�صني  كبار 
مهند�س  كل  ت�رشف  حتت  عامل   100

معماري.
فرتة  يف  املبنى  ت�صييد  اإعادة  جرى 
اأ�صهر،  و10  �صنوات   5 بلغت  ق�صرية 
اخل�صب،  من  بدلً  الطوب  با�صتخدام 
اجلوية  الظروف  ملقاومته  نظًرا 
من  ج�صتنيانو�س  وطلب  واحلرائق 
لإدارته  اخلا�صعني  وامللوك  الولة 
الرخام  اأنواع  واأجود  اأجمل  اإر�صال 
اأيا �صوفيا  ل�صتخدامها يف بناء كني�صة 
اإر�صال  اإىل  وامللوك  الولة  �صارع 
والق�صبان  الرخامية  الأعمدة  اأف�صل 
املعابد  من  انتزعوها  التي  والنوافذ 
اأنحاء  جميع  من  والق�صور  واحلمامات 
اإىل  و�صولها  و�صمان  الإمرباطورية، 
الفار�صي  النمط  اتباع  جرى  اإ�صطنبول 

منوذج  وا�صتخدام  �صوفيا،  اآيا  بناء  يف 
احلجر  من  املبنية  الفيل«  »اأرجل 
يف  الطوب  وا�صتخدام  الكبري  اجلريي 
من  امل�صنوع  والطوب  اجلدران  بناء 
تربة جزيرة رود�س املميز بخفة وزنه 

يف بناء القبة الكبرية.
مثل  مبهرة  الداخلية  الزخارف  كانت 
افتتاح  حفل  واأقيم  �صوفيا،  اآيا  قبة 
537 مب�صاركة  دي�صمرب   27 الكني�صة يف 
وبعد  الأول  ج�صتنيانو�س  الإمرباطور 
�رشب  عاما،   20 بـ  الكني�صة  افتتاح 
القبة  ت�رشر  اإىل  اأدى  زلزال  ا�صطنبول 
 ،558 عام  البناء  من  ال�رشقي  واجلزء 
ما دفع املهند�صني وقتئذ اإىل ترميمها 
نافذة  اأربعني  وفتح  بدعائم،  وتزويدها 

فيها )القبة( لتخفيف وزنها.
نهب  الرابعة،  ال�صليبية  احلملة  وخالل 
اآيا  احلملة  يف  امل�صاركون  اجلنود 
اإ�صطنبول،  على  ال�صتيالء  بعد  �صوفيا 
تابعة  كاتدرائية  اإىل  حتولت  ثم 
وعندما  روما  يف  الكاثوليكية  بالكني�صة 
على  ال�صيطرة  البيزنطيون  ا�صتعاد 
كان   ،1261 عام  اأخرى  مرة  �صوفيا  اآيا 
دفع  ما  ودمار،  خراب  حالة  يف  البناء 
اإىل  الثاين  اأندرونيكو�س  الإمرباطور 
 4 واإ�صافة  البناء  ترميم  اأعمال  متويل 
جدران ا�صتنادية اإىل الأجزاء ال�صمالية 
بناء  يتمكن  مل  املبنى  من  وال�رشقية 
�صكله  على  احلفاظ  من  �صوفيا  اآيا 

الهند�صي الأ�صلي، ب�صبب اأعمال اإعادة 
خلفية  على  امل�صتمرة  والرتميم  البناء 
واحلروب  والغزوات  الطبيعية  الكوارث 

التي �صهدتها املنطقة.

اآيا �صوفيا رمز للفتح
حممد  ال�صابع  العثماين  ال�صلطان  حول 
قدم  الذي  �صوفيا  اآيا  مبنى  الثاين، 
 916 ملدة  للموؤمنني  العبادة  خدمات 
فتح  بعد  جامع،  اإىل  كني�صة  من  عاًما، 

اإ�صطنبول يف 29 ماي 1453.
بعد  حمل  الذي  الثاين،  حممد  و�صلى 
اأول �صالة  »الفاحت«،  لقب  الفتح  معركة 
بتاريخ  الفتح  بعد  اآيا �صوفيا  جمعة يف 
على  احلفاظ  مع   ،1453 جوان    1
منحت  التي  والدينية  التاريخية  القيمة 
البيزنطية  الفرتة  خالل  �صوفيا  لآيا 
اأ�صاف  العثمانية،  الفرتة  وخالل 
منرًبا وحمراًبا  الفاحت  ال�صلطان حممد 
باآيا �صوفيا، واأن�صاأ يف امل�صجد  يليقان 
يوفر  فيما مل  ومكتبة،  اجلامع مدر�صة 
ومعنوي  مادي  جهد  اأي  ال�صالطني 
�صوفيا،  اآيا  على  احلفاظ  اأجل  من 
للفتح«  »رمز  كـ  امل�صجد  معتربين هذا 
عليه  واملحافظة  حمايته  من  بد  ل 
خالل  �صوفيا،  اآيا  جامع  �صهد  كما 
من  جمموعة  اإ�صافة  العثماين،  العهد 
رخامية، وحمفاًل  منابر  ت�صمل  املباين 
جرى  كما  للوعظ،  وكر�صًيا  للموؤذنني، 

اإ�صالح  اأعمال  من  جمموعة  تنفيذ 
اجلزء  وتزيني  النطاق  وا�صعة  و�صيانة 
الداخلي منه بلوحات من اخلط العربي 

وال�صمعدانات.

حتول اآيا �صوفيا اإىل متحف
وتاأ�صي�س  العثمانية  الدولة  انهيار  بعد 
اآيا  اإغالق  جرى  الرتكية،  اجلمهورية 
-1930 بني  ما  امل�صلني  اأمام  �صوفيا 
1935 ب�صبب اأعمال الرتميم، التي جرى 
م�صطفى  الغازي  من  باأمر  تنفيذها 
اجلمهورية  موؤ�ص�س  اأتاتورك  كمال 

الرتكية.
تنفيذ  جرى  الرتميم،  اأعمال  خالل 
القبة  واإحاطة  خمتلفة  ترميم  عمليات 
وتنظيف  جديد،  داعم  حديدي  بحزام 
ملجل�س  قرار  ذلك  اأعقب  الف�صيف�صاء، 
الوزراء بتاريخ 24 نوفمرب 1934 بتحويل 
اآيا �صوفيا اإىل متحف دخلت اآيا �صوفيا 
عام  العاملي  للرتاث  اليون�صكو  قائمة 
للم�صلني  خدماته  قدم  اأن  بعد   ،1985
قبل   ،1934 اإىل   1453 من  كم�صجد 

حتويله اإىل متحف.
الق�صية،  يف  النظر  من  النتهاء  وعقب 
املحكمة  يف  العا�رشة  الغرفة  قررت 
جمل�س  قرار  اإلغاء  العليا،  الإدارية 
واأ�صارت   1934 عام  ال�صادر  الوزراء 
قرارها  يف  العليا  الإدارية  املحكمة 
حممد  ال�صلطان  »وقف  امتالك  اإىل 

كجامع  وتقدميه  �صوفيا«  لـ«اآيا  الفاحت« 
احلقوق  اأن  واأو�صحت  ال�صعب  خلدمة 
التابعة  املنقولة  غري  واملمتلكات 
زمن  منذ  للحماية  اخلا�صعة  للوقف 
طويل ل ت�صكل عائقا اأمام ا�صتخدامها 

من ِقبل املجتمع الذي ُقدمت له.
واأ�صافت اأنه مت التو�صل اإىل نتيجة باأنه 
ل ميكن من الناحية القانونية ا�صتخدام 
م�صجد«  »�صفة  بغري  �صوفيا«  »اآيا 
اأو تخ�صي�صها  الواردة يف وثيقة الوقف 
املحكمة  واأكدت  اأخرى  لأغرا�س 
الق�صية من حيث  در�صت  اأنها  الإدارية 
واملحكمة  ال�صلة،  ذات  الت�رشيعات 
الأوروبية  واملحكمة  الد�صتورية، 
 ،2005 جوان   24 ويف  الإن�صان  حلقوق 
والآثار  الأوقاف  »جمعية خدمة  رفعت 
اإىل  ق�صيتها  اأول  والبيئة«،  التاريخية 
املحكمة الإدارية العليا يف هذا ال�صاأن، 
الوزراء  جمل�س  قرار  باإلغاء  مطالبة 

ال�صادر يف 1934.
املحكمة  يف  العا�رشة  الغرفة  اأن  غري 
طلب  حينها  رف�صت  العليا  الإدارية 
»اآيا  ا�صتخدام  اأن  بدعوى  اجلمعية، 
القانون  ينتهك  ل  كمتحف  �صوفيا« 
الق�صايا  غرف  جمل�س  �صادق  وبعدها 
الإدارية يف املحكمة الإدارية العليا على 
قرار الغرفة العا�رشة، غري اأن اجلمعية 
عاودت وفتحت الق�صية لدى املحكمة 

الإدارية العليا يف العام 2016.

لل�رشب  تعر�س  فرن�صي  حافلة  �صائق  تويف 
املربح من قبل ركاب، بعدما طلب منهم و�صع 
مع  يتما�صى  ما  وفق  وجوههم  على  كمامات 
تدابري مكافحة فريو�س كورونا وقالت ماري، 
العمر  من  البالغ  مونغيو،  فيليب  ال�صائق  ابنة 
بعد العتداء  اإنه كان ميتا دماغيا  59 عاما، 
املا�صي،  الأ�صبوع  نهاية  بايون  بلدة  عليه يف 
بعدما  اجلمعة،  اأم�س  امل�صت�صفى  يف  وتويف 
قررت عائلته وقف اأجهزة النعا�س واأ�صافت: 
»قررنا اأن نف�صله عن اأجهزة النعا�س واأيدنا 
قتل  مبحاولة  رجالن  ذلك«واتهم  يف  الأطباء 
يف هذه الق�صية. وقال املدعي العام جريوم 
»حماولة  تهمة  تعديل  �صيطلب  اإنه  بورييه 

من  القتل  تهمة  اإىل  مونغيو  وفاة  بعد  القتل« 
جان  الفرن�صي،  الوزراء  رئي�س  قدم  جهته، 
وكتب  مونغيو،  القتيل  اإىل  حتية  كا�صتيك�س، 
على »تويرت«: »تعرتف به اجلمهورية كمواطن 
مرتكبي  �صيعاقب  القانون  تن�صاه.  ولن  مثايل 

هذه اجلرمية الدنيئة«.
دارمانان،  جريالد  الداخلية،  وزير  وو�صف 
بع�س  يلتقي  اأن  املفرت�س  من  كان  الذي 
ال�صبت  اليوم  بايون  يف  احلافالت  �صائقي 
احلادث  و�صف  الأمني،  الو�صع  ملناق�صة 
اجلبان  »اإن  بغي�س«واأ�صاف:  »عمل  باأنه 
يفلت  األ  يجب  اجلرمية  هذه  عن  امل�صوؤول 

من العقاب«.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ال�سراقة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�سراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�سيد)ة( : �ضي قادير احمد 
العنوان : مكتب الربيد االبيار بوقرة ---------   القائم يف يف حقه )ها( الأ�ستاذة : بوناب �ضعيد

متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�سد : بن نوة الزهرة 

العنوان : حي مي�ضال وادي الطرفة رقم 01E العا�ضور  
بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور   19/06846 الفهر�س  رقم   19/03159 اجلدول  رقم   19/11/20 بتاريخ  املدين  الق�ضم  ال�رضاقة  حمكمة  عن  �ضادر  حكم   : يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  -مبقت�ضى  

 2020/06/07
املوؤيد بقرار �ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة املدنية بتاريخ 20/03/16 رقم الق�ضية 19/03403 رقم الفهر�س 20/00787 

بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 
حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/02/16  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2020/06/16
-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/06/16 

بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 670 476 77 002
بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/06/24
 بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2020/06/25

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2020/06/30 حتت رقم 2128 ياأذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ 
الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/06/16  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل حكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم املدين بتاريخ 19/11/20 رقم اجلدول 19/03159 
رقم الفهر�س 19/06846 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/06/07 القا�ضي مبايلي : يف املو�ضوع : احلكم باإجراء مقا�ضة بني الدينني العالقني يف ذمتي طريف الدعوى املحكوم بهما مبوجب احلكمني 
ال�ضادرين عن حمكمة احلال ق�ضم �ضوؤون اال�رضة االأول بتاريخ 2016/12/08 فهر�س 16/7505 و الثاين بتاريخ 2017/06/22 فهر�س 17/5451 و بالنتيجة بالزام املدعي عليها بتمكني املدعى من الدين املتبقي يف 

ذمتها و املقدر ب 525.985.00 دج ) خم�ضمائة و خم�ضة و ع�رضون الف و ت�ضعمائة و خم�ضة و ثمانون دينار جزائري ( حتميل طريف الدعوى امل�ضاريف الق�ضائية منا�ضفة ...((
* املوؤيد بقرار �ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة الغرفة املدنية بتاريخ 20/03/16 رقم الق�ضية 19/03403 رقم الفهر�س 20/00787 القا�ضي مبايلي : يف املو�ضوع : تاأييد احلكم امل�ضتاأنف حتميل امل�ضتاأنفة امل�ضاريف 

الق�ضائية ...((يف جريدة يومية وطنية .

ال�سعبية الدميقراطية  اجلزائرية  dاجلمهورية 
مكتب الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد

حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01
ال�رضاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رض ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رضاقة---------------------------------------------------

اأوجانة  م�ضريها حميد  �ضخ�س  اخلردوات ممثلة يف  و  للعقاقري  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  االإ�ضتقامة  اأهل  : �رضكة  ال�ضيد)ة(  على طلب  بناء 
حممد  

العنوان : حي ا�ضانتي بي �رضق جمموعة 12 احلميز الدار البي�ضاء اجلزائر
القائم يف يف حقه )ها( االأ�ضتاذة : حممدي �ضهيلة  

متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�ضا�س حمكمة ال�رضاقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�سد : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة اوجنو دي  زاد للبناء ممثلة ب�ضخ�س م�ضريها  

العنوان : تعاونية اله�ضاب العليا قطعة رقم 40 اأوالد فايت اجلزائر 
-مبقت�ضى  ال�ضند التنفيذي املتمثل يف : حكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 18/11/12 رقم اجلدول 18/04341 

رقم الفهر�س 18/07762 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/26 
- امل�ضحح بحكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 19/10/14 رقم اجلدول 19/04461 رقم الفهر�س 19/06242 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/26
بناءا على حم�رض التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/05/18  عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي املوؤرخ يف  2020/05/18

-بناءا على حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2020/05/18 
-بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 631 231 77 000

-بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2020/06/14
- بناءا على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2020/06/21

-بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر  عن ال�ضيد  رئي�س حمكمة 
ال�رضاقة بتاريخ 2020/06/30 حتت رقم 2127 ياأذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض تكليف بالوفاء املوؤرخ 2020/05/18  
عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل حكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 18/11/12 رقم 

اجلدول 18/04341 رقم الفهر�س 18/07762 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/26 
-امل�ضحح بحكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاري بتاريخ 19/10/14 رقم اجلدول 19/04461 رقم الفهر�س 19/06242 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/26 املت�ضمن : ))...يف املو�ضوع : اإلزام املدعي عليها ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 
اأوجنو دي زاد للبناء ممثلة من طرف م�ضريها باأن تدفع للمدعية ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة للعقاقري و اخلردوات »اأهل اال�ضتقامة » ممثلة 
يف �ضخ�س م�ضريها : مبلغ ثالثة ماليني و ثالثمائة و ت�ضعة وع�رضون الف و �ضتمائة و اثنني و خم�ضون دينار جزائري و ت�ضعة و خم�ضون �ضنتيم ) 
3.329.652.59 دج ( قيمة الدين الذي يف ذمتها .مبلغ مائة و خم�ضون الف دينار جزائري )150.000 دج ( كتعوي�س عن االأ�رضار الالحقة بها و 

رف�س باقي الطلبات مع حتميل املدعي عليها امل�ضاريف الق�ضائية و املقدرة بثالثة االف و خم�ضمائة دينار جزائري )3500 دج( 
- امل�ضحح بحكم �ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ 19/10/14 رقم اجلدول 19/04461 رقم الفهر�س 19/06242 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2020/02/26 القا�ضي ما يلي : ))....يف املو�ضوع : ت�ضحيح اخلطاء املادي الوارد يف احلكم ال�ضادر 
عن حمكمة احلال بني اأطراف الدعوى احلالية بتاريخ 12-11-2018 حتت فهر�س 07762-18 و بالنتيجة جعل عنوان املدعي عليها هو تعاونية 
اله�ضاب العليا قطعة رقم 40 اأوالد فايت اجلزائر بدال تعاونية اله�ضاب العليا قطعة رقم 40 اأوالد اجلزائر مع االأمر باأن يوؤ�رض باحلكم احلايل على 
اأ�ضل احلكم امل�ضحح و على الن�ضخ امل�ضتخرجة منه مع اإبقاء امل�ضاريف الق�ضائية و املقدرة بثالثة االف و خم�ضمائة دينار جزائري )3500 دج 

( على عاتق اخلزينة العمومية ...(( يف اجلريدة يومية وطنية .
املح�سر الق�سائي 

املح�سر الق�سائي 

الو�سط:2020/07/12

الو�سط:2020/07/12

الو�سط:2020/07/12

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   20/01552 الفهر�س:  رقم   20/00794 اجلدول:  رقم 
 20/06/22

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رضة علنيا ابتدائيا 
ح�ضوريا. يف ال�ضكل:  قبول اعادة ال�ضري يف الدعوى �ضكال. يف املو�ضوع: 
افراغا للحكم ال�ضادر عن حمكمة احلال بتاريخ:2019/11/25 حتت 
حني�ضي  الطبي  اخلبري  خربة  تقرير  اعتماد  الفهر�س:19/3773  رقم 
حممد املودع لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ: 2019/12/15 حتت 
�ضده  املرجع  على  باحلجر  احلكم  وبالنتيجة   19/438 الفهر�س  رقم 
بن قيدة فريد املولود خالل عام 1981 بحا�ضي بحبح ابن اأحمد وبن 
قيدة النخلة وتعيني املرجعة والدته بن قيدة النخلة مقدما عليه لتويل 
�ضوؤونه ومتثيله اأمام جميع الهيئات واالأ�ضخا�س وذلك اىل غاية �ضقوط 
هام�س عقد  على  به  والتاأ�ضري  احلكم  هذا  بن�رض  االأمر  مع  التقدمي. 
هذا  �ضدر  بذا  العامة.  النيابة  من  ب�ضعي  وذلك  �ضده  املرجع  ميالد 
اأعاله،  وال�ضنة املذكورين  وال�ضهر  اليوم  به جهارا يف  واأف�ضح  احلكم 

واأم�ضي اأ�ضل هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�ضبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
حكم باحلجرق�سم: �سوؤون الأ�سرة

احلكم:  تاريخ   20/01095 الفهر�س:  رقم   20/00395 اجلدول:  رقم 
 20/03/03

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون االأ�رضة علنيا ابتدائيا 
يف  الق�ضية.  يف  ال�ضري  اعادة  دعوى  قبول  ال�ضكل:   يف  ح�ضوريا. 
احلال  عن حمكمة  فيه  الف�ضل  قبل  ال�ضادر  احلكم  افراغ  املو�ضوع: 
احلكم  ثم  ومن  الفهر�س:19/03275  رقم  حتت  بتاريخ:2019/10/15 
�ضعيداين  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�ضادقة 
عامر املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ: 2019/11/26 حتت 
رقم الفهر�س 19/410 وبالنتيجة االأمر ب: اأوال: احلجر على املرجع 
باجللفة   2000/06/01 بتاريخ:  املولودة  م�ضعودة  د�ضو  بن  �ضدها 
اأخيها املرجع بن د�ضو  ثانيا: تعيني  بوزيد والأمها رقيعة رقية  الأبيها 
اأن  على  �ضوؤونها  وت�ضيري  لرعايتها  عليها  كمقدم  بوزيد  بن  االأخ�رض 
يلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رضفات الواردة يف 
اأمر �ضابط احلالة املدنية  ن�س املادة 88 من قانون االأ�رضة. رابعا: 
املخت�س بالتاأ�ضري بذلك على هام�س عقد ميالد املحجور عليها. بذا 
�ضدر احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، بح�ضبه 

اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/01072 رقم الفهر�س: 20/01554 تاريخ احلكم: 

 20/06/22
علنيا  االأ�رضة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
الدعوى  يف  ال�ضري  اعادة  قبول  ال�ضكل:   يف  ح�ضوريا.  ابتدائيا 
احلال  ال�ضادر عن حمكمة  للحكم  افراغا  املو�ضوع:  �ضكال. يف 
بتاريخ:2020/01/20 حتت رقم الفهر�س:20/358 اعتماد تقرير 
�ضبط  اأمانة  لدى  املودع  حممد  حني�ضي  الطبي  اخلبري  خربة 
 20/45 الفهر�س  رقم  حتت   2020/02/16 بتاريخ:  املحكمة 
تالية  طحاح  �ضدها  املرجع  على  باحلجر  احلكم  وبالنتيجة 
فريحة  وقا�ضمي  بلخري  ابنة  باجللفة   1991 عام  املولودة خالل 
وتعيني املرجع والدها طحاح بلخري مقدما عليها لتويل �ضوؤونها 
ومتثيلها اأمام جميع الهيئات واالأ�ضخا�س وذلك اىل غاية �ضقوط 
هام�س  على  به  والتاأ�ضري  احلكم  هذا  بن�رض  االأمر  مع  التقدمي. 
عقد ميالد املرجع �ضدها وذلك ب�ضعي من النيابة العامة. بذا 
وال�ضنة  وال�ضهر  اليوم  يف  جهارا  به  واأف�ضح  احلكم  هذا  �ضدر 
نحن  طرفنا  من  احلكم  هذا  اأ�ضل  واأم�ضي  اأعاله،  املذكورين 

الرئي�س واأمني ال�ضبط. 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

تهنئة عيد ميالد
ِفدَى ِلُعْمِرَك �َضاَعاِتي ِو اأَيامي 

       يف ِعيُد مِيالِدَك
ِبَح ُدوَن اأَْرقاَِم نَيُْت ُعْمًرا ِلُعْمِرَك ِليُ�ضْ مَتَ

ُجَها �َضْمَعا َو  الِعي �َضاأُ�رْضِ اأنا لٍعيِدَك اأَ�ضْ
اأْخ�َضُع ِمْن َراأْ�ضِي الأَْقَداِمي

بو�سبحة"  " يو�سف 
مبنا�ضبة عيد ميالدك نتقدم اإليك باأحر 

التهاين لك خ�ضي�ضا يا رجل كل االوقات، و 
لكل عائلة بو�ضبحة و اإن �ضاء اهلل املزيد من 

النجاحات و التاألق يف م�ضوارك املهني.
دمت فخرا و عزا و ذخرا لكل حمبيك.
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وزارة التجارة عرب موقعها 
الإلكرتوين

ف�صاء توا�صلي 
للم�صتثمرين واملتعاملني 

��ستحدثت وز�رة �لتجارة، �أم�س، عرب موقعها 
�اللكرتوين، ف�ساء تو��سلي لفائدة �مل�ستثمرين 
�الأعمال  رجال  و  �القت�ساديني  �ملتعاملني  و 
�لتجارة،  لوز�رة  �اللكرتوين  �ملوقع  �أفاد  حيث 
�أي�سا،  موجه  �لتو��سلي  �لف�ساء  هذ�  �أن 
كذ�  و  �لباحثني،  و  و�جلامعيني  للم�ستهلكني 
�لتجاري  �لطابع  ذ�ت  �ملعلومات  مل�ستعملي 
وكان رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، قد 
و�سائل  مع ممثلي  �لدورية  لقاء�ته  �أكد خالل 
�الإعالم، على دعمه للم�ستثمرين �لر�غبني يف 
�إجناز م�ساريع، تعتمد على مو�د �أولية حملية، 
�إىل 90 باملائة  �أن ت�سل  بقرو�س بنكية ميكن 
من قيمة �مل�رشوع، وهو �الأمر �لذي من �ساأنه 
�رشكات  �إن�ساء  يف  �لر�غبني،  �ل�سباب  ت�سجيع 
للرثوة ومنا�سب عمل، مدعمة  نا�سئة، خالقة 

من قبل �لدولة.
مرمي خمي�سة 

�سعيدة

توقع اإنتاج 942 األف 
قنطار من احلبوب 

ب�سعيدة  �لفالحية  �مل�سالح  مديرية  تتوقع 
من  قنطار  �ألف   942 عن  تزيد  حما�سيل 
�ملو�سم  خالل  �حلبوب  �أ�سناف  خمتلف 
�لدر�س  و  �حل�ساد  حلملة  �حلايل  �لفالحي 
ذ�ت  لدى  �ل�سبت  �ليوم  علم  ح�سبما   ،)2020(
على  حتقيقه  �ملنتظر  �الإنتاج  ويتوزع  �لهيئة 
�ل�سلب  �لقمح  مادة  من  قنطار   251.620
و185.792 قنطار من �لقمح �للني و431.794 
من  قنطار  و72.870  �ل�سعري  من  قنطار 

�خلرطال.
�إجمالية  م�ساحة  �حلملة  هذه  وت�ستهدف 
قو�مها 101 �ألف هكتار من �الأر��سي �لزر�عية 
بالوالية من �سمنها 39.254 هكتار� من �ل�سعري 

و31.452 هكتار� من �لقمح �ل�سلب.
خالل  �سعيدة  والية  �سجلت  فقد  ولالإ�سارة،   
�إنتاجا   2019 ل�سنة  و�لدر�س  �حل�ساد  حملة 
�ستى  من  قنطار  مليون   )1( بو�حد  يقدر 
لل�سعبة  �ملخ�س�سة  �مل�ساحة  بنف�س  �حلبوب 

خالل هذه �ل�سنة.

لأول مرة

ترامب يعرتف ب�صن هجوم 
اإلكرتوين �صد رو�صيا

 
للمرة  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�س  �أقر 
�سنت  �ملتحدة  �لواليات  باأن  موؤخر�،  �الأوىل، 
�الإنرتنت  وكالة  �سد  �رشيا  �إلكرتونيا  هجوما 

�لرو�سية، يف �سنة 2018.
وتتهم �لواليات �ملتحدة هذه �لوكالة �لرو�سية، 
بت�سهيل تدخل مو�سكو يف �النتخابات �لرئا�سية 
�نتخابات  عن  ف�سال   ،2016 ل�سنة  �الأمريكية 
و�أكد   2018 يف  للكونغر�س  �لن�سفي  �لتجديد 
�الإلكرتوين،  �لهجوم  بهذ�  بالده  قيام  تر�مب 
و�ل�سحفي،  �لكاتب  مع  �أجر�ه  حو�ر  خالل 
�سحيفة  يف  ر�أي  كاتب  وهو  تي�سن،  مارك 
كل  خطابات  يكتب  وكان  بو�ست"  "و��سنطن 
من �لرئي�س �ل�سابق جورج بو�س، ووزير �لدفاع 

�ل�سابق دونالد ر�م�سفيلد.
تك�سفه  ما  بحزم مع  يتعامل  �أنه  تر�مب  و�أكد 
�سابقون،  عليه  د�أب  ما  بخالف  �ملخابر�ت، 
الأنه قام بالرد على مو�سكو وقال "�نظر، لقد 

�أوقفنا �الأمر".

اأكدوا عدم فعاليتها �سد العدوى

الأطباء يحذرون من الكمامة القما�صية

اأحمد نا�سري 

قطاع  د�خل  طبية  م�سادر  حذرت 
��ستعمال  من  بب�سكرة  �ل�سحة 
�ل�سود�ء  �لقما�سية  �لكمامات 
�ملنت�رشة لدى �أغلبية �ملو�طنني يف 
ذ�ت  �أو�سحت  �أين  �الأخرية،  �لفرتة 
لوحدها  �رتد�ءها  باأن  �مل�سادر 
�لعدوى،  من  و�ق  وغري  كاف  غري 

بيد �أن حجم �لفريو�س �ل�سغري جد� 
�لقما�س  م�سامات  �خرت�ق  ميكنه 
و�لو�سول �إىل �لفم و�الأنف ب�سهولة، 
�لكمامة  بارتد�ء  ين�سح  حيث 
�ل�سيدليات  يف  تباع  �لتي  �لطبية 
من  فوقها.  و�سعت  �إن  باأ�س  وال 
جانبهم قال �ملو�طنون باأن ت�سعرية 
�لطبية مرتفعة نوعا ما  �لكمامات 
 50 �سعر  من  �لبع�س  ي�سرتيها  �أين 

زيادة  �لو�حدة  للكمامة  70دج  �إىل 
��ستعمال  ذ�ت  فاإنها  ذلك  على 
�أرهق  �لذي  �الأمر  وترمى،  موؤقت 

�إىل  �لذين جلئو�  جيوب �ملو�طنني 
�لكمامات �لقما�سة كحل ثانوي �إىل 

حني �نفر�ج �الأزمة.

مع انت�سار اجلائحة يف اأو�ساط عا�سمة الزيبان 
و اأغلب الوليات املجاورة ، واإىل جانب افتقار 

ال�سيدليات للكمامات الطبية، انت�سرت يف 
الأ�سواق الكمامات ال�سوداء القما�سية التي تهافت 
املواطنني لقتنائها باعتبار اأنها قابلة لال�ستعمال 

لأكرث من مرة، اإ�سافة اإىل �سكلها اجلميل.

اأمن بو�سعادة

حجز اأزيد من 7400 وحدة 
م�صروبات كحولية 

جمعية ال�سالم  بالبويرة

تكثف احلمالت التح�صي�صية
ملواجهة الوباء

يف اإطار اتفاقية �سندوق التاأمينات �سوق اأهرا�س

اإجراء 127 عملية يف عيادة خا�صة 

باأمن  �ل�رشطة  عنا�رش  متكن 
 ، ،بامل�سيلة  بو�سعادة  د�ئرة 
من  معتربة  كمية  حجز  من 
قدرت  �لكحولية  �مل�رشوبات 
�مل�رشوبات  من  وحدة   7413 بـ 
�لق�سية بد�أت  �لكحولية،حيثيات 
موؤكدة  معلومات  ورود  �إثر  على 
برتويج  �سخ�سان  بقيام  تفيد 
د�خل  �لكحولية من  �مل�رشوبات 
م�سكن، ليتم بالتن�سيق مع �لنيابة 

�لذي  �مل�سكن  تفتي�س  �ملحلية 
من  كمية  على  بد�خله  عرث 
قدرت  �لكحولية  �مل�رشوبات 
�سنع  ذ�ت  قارورة   7413 بـ 
فيهما  �مل�ستبه  وتوقيف  حملي، 
و51   36 �لعمر  من  �لبالغان 
ق�سائي  ملف  �إجناز  مع  �سنة 
�سدهما و تقدميهما �أمام �ل�سيد 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 

بو�سعادة.

برجمت �جلمعية �خلريية "�ل�سالم 
�لوالئية" �لنا�سطة بالبويرة خالل 
و  حت�سي�سية  حمالت  �لفرتة  هذه 
توعوية حول �لوقاية من �الإ�سابة 
ي�سهد  �لذي  كورونا  بفريو�س 
�رتفاع  خالل  من  رهيبا  �نت�سار� 
و�لوفيات  �الإ�سابة  حاالت  عدد 
�أكدت  �ل�سياق  ويف   ، موؤخر� 
"�سناء  م�سوؤولة �جلمعية �الأ�ستاذة 
ليومية  ت�رشيحها  يف  كونطة" 
�لتكثيف  قررنا  "لقد  "�لو�سط" 
بعد  �لتح�سي�سية  �حلمالت  من 
�لذي  �لو�سع  تفاقم  الحظنا  �أن 
ي�ستمر  لو  �لكارثة  بحدوث  ينذر 
�حلال على هذ� �لنحو الأيام قليلة 
يف  فاعلة  كجمعية  و�جبنا  ،لهذ� 
�لتوعية  يف  ن�ساهم  �أن  �ملجتمع 
�إنقاذه من خالل  و�إنقاذ ما ميكن 

و�سائل  و  �مليد�نية  �خلرجات 
�إىل  �إ�سافة  �الجتماعي  �لتو��سل 
�ملحلية  �الإذ�عة  عرب  تدخالتنا 
هدفها  ند�ء�تنا  تبلغ  �أن  �ملهم 
�سوؤ�ل  عن  ردها  ويف   " �ملن�سود 
�ملو�طنني  جتاوب  مدى  حول 
�حلمالت  لهذه  �مليد�ن  يف 
لقينا  هلل  �حلمد   " حمدثتنا  قالت 
�رشيحة  طرف  من  ر�ئعا  جتاوبا 
ال  و�عية  �ملو�طنني  من  و��سعة 
باالإجر�ء�ت  �اللتز�م  عن  ت�ستغني 
�لكمامات  كارتد�ء  �لوقائية 
و   ، �الجتماعي  �لتباعد  و�حرت�م 
وجدنا  �ل�سديد  لالأ�سف  باملقابل 
�ليوم  حلد  تز�ل  ال  م�ستهرتة  فئة 
�أ�سال  �لفريو�س  بوجود  توؤمن  ال 

و�رش�حة �أحتار كيف يفكرون .
اأح�سن مرزوق

بني  �ملربمة  �التفاقية  بر�سم  مت 
للتاأمينات  �لوطني  �ل�سندوق  وكالة 
�الجتماعية للعمال �الأجر�ء و�إحدى 
�أهر��س  ب�سوق  �خلا�سة  �لعياد�ت 
�إجر�ء 127 عملية والدة وذلك منذ 
ح�سبما  �ملا�سي،  مار�س  نهاية 
�ل�سيد  �لوكالة،  ذ�ت  مدير  به  �أفاد 
فريد �ساوي و�أو�سح ذ�ت �مل�سوؤول 
هذه  �لوالدة  عمليات  جمموع  باأن 
و32  قي�رشية  والدة   95 بني  تتوزع 
�لتوقيع  منذ  وذلك  طبيعية  والدة 
تعد  �لتي  �التفاقية  هذه  على 

جملة  �إىل  ي�ساف  جديد�"  "�إجناز� 
�التفاقيات �ملربمة مع �ملمار�سني 
�إىل  و�أ�سار  �خلو��س  �ل�سحيني 
�إطار  يف  تندرج  �التفاقية  هذه  �أن 
�ل�سحية  �لرعاية  جودة  "تعزيز 
للمر�أة �ملوؤمن لها �جتماعيا وذو�ت 
�لتي  �جلهود  "دعم  وكذ�  �حلقوق" 
�لعمومية  �ل�سحة  منظومة  تبذلها 
بالوالدة وتخفيف  �لتكفل  يف جمال 
�مل�ست�سفيات  على  �ل�سغط 
يف  �مل�ساهمة  وبالتايل  �لعمومية 

ترقية �سحة �الأم وطفلها" .

�ل�سيار�ت  مو�قف  فو�سى  ظاهرة  عادت 
�سو�رع  �إىل  بالباركينغ  ي�سمى  �أوما  �لع�سو�ئية، 
�ل�سباب  بع�س  يقوم  حيث  �ملدية،  مدينة 
�أ�سحاب  البتز�ز  �ل�سو�رع  خمتلف  با�ستغالل 
�ل�سيار�ت، �لذين ال يجدون خيار� غري �لدفع 
دفع  ما  وهو   ، هوؤالء  مع  �مل�ساكل  لتجنب 
�لكثريين لالت�سال بالو�سط للتعبري عن تذمرهم 
تدخل  ليبقى  �ل�سلبية،  �لظاهرة  هذه  من 

لوقف مثل هذه �ملمار�سات  �ل�سلطات و�جبا 
على  �رشيحا  تهديد�  ت�سكل  �أ�سبحت  �لتي 
م�سالح  فيما �رشعت  هذ�  �لعمومي،  �الأمن 
هذه  و��سعة  حملة  باملدية يف  �لوطني  �الأمن 
على  �لتعدي  �أ�سكال  للت�سدي ملختلف  �الأيام 
�حلق �لعام من طرف بع�س �أ�سحاب �مل�ساكن 
�أ�سحابها  يقوم  �لتي  �لتجارية  �ملحالت  و 
باال�ستحو�ذ على �مل�ساحات �ملخ�س�سة لركن 

و�سال�سل  حديدية  حو�جز  بو�سع  �ل�سيار�ت 
�لعملية  �لتوقف، حيث متت  من  �آخرين  ملنع 
مع  وبالتن�سيق  �لد�ئرة  رئي�س  �إ�رش�ف  حتت 
م�سالح بلدية �ملدية، �أين ��ستح�سن �ملو�طنون 
هذه �الإجر�ء�ت �لعملية �لتي طالبو� �أن تكون 
�لتي  �لظاهرة  هذه  وجه  يف  للوقوف  دورية 

عمت ل�سنو�ت طويلة. 
ر. بوخدميي 

املدية

املواطنون يطالبون بالت�صدي لظاهرة "الباركينغ"

مطعوم  �أن  حديثة  در��سة  �أكدت 
�ملعروف  �لرئوي،  �لتدرن  �أو  �ل�سل 
جي"،  �سي  "بي  با�سم  �خت�سار� 
�الإ�سابة  يوفر حماية �سد  �أن  ميكن 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد، ال �سيما 
من  للحماية  م�سمم  �للقاح  و�أن 
�لرئة، ويعزز �ملناعة �سد  �لتهابات 

�الإ�سابة بفريو�سات معدية.
�لواليات  يف  �لباحثون  وتو�سل 
و��سحة  �سلة  وجود  �إىل  �ملتحدة 
يف �نخفا�س معدل �لوفيات مبر�س 
�لذين  �الأ�سخا�س  لدى  كوفيد-19 
يف  �ل�سل  مطعوم  على  ح�سلو� 
�الأخذ  مع  �لعامل،  دول  �أنحاء  �ستى 
�الجتماعية  �لفروق  �العتبار  بعني 

و�القت�سادية و�لدميوغر�فية.
�أنه حيثما كان هناك  �لعلماء  ووجد 
يف   10 بن�سبة  �أكرب  �نت�سار  معدل 

ما،  منطقة  يف  �ل�سل  للقاح  �ملئة 
بن�سبة  �نخفا�س  �أي�سا  هناك  كان 
�لوفيات  معدل  يف  �ملئة  يف   10.4
بـفريو�س  �الإ�سابة  عن  �لناجمة 
كوفيد-19  ملر�س  �مل�سبب  كورونا 
منح  كيفية  يف  �ملحري  �للغز  ويبقى 
من  �ملناعة  �الأ�سخا�س  �ل�سل  لقاح 
كورونا  لفريو�س  �لقاتلة  �الأعر��س 
نظرية  �أف�سل  لكن  �مل�ستجد!  
تف�رش نتائج هذه �لدر��سة يف فعالية 
على  يحتوي  �لذي  �للقاح،  هذ� 
"�جلرثومة  ت�سمى  حية،  بكترييا 
 ،Mycobacterium �لفطرية" 
جهاز  بتعزيز  يقوم  �للقاح  �أن  هي 
لدى  �لطبيعي  �أو  �لفطري  �ملناعة 
فعالية  �أكرث  يجعله  مما  �الأ�سخا�س 

ومقاومة الأعر��س �لوباء.
�إن  حيث  حقيقة،  ذلك  يكون  وقد 

بتحفيز  عالقة  له  �ل�سل  تطعيم 
وهي  �لليمفاوي،  �ملناعي  �جلهاز 
�سد  باملناعة  �ملنوطة  �خلاليا 
كورونا  فريو�س  مثل  �لفريو�سات، 
على �سبيل �ملثال، وت�سمى باملناعة 

غري �لنوعية.

درا�سة توؤكد

لقاح ال�صل يقي من اأعرا�ض كورونا 

البويرة

    املتهمون يف قتل املحامية 
اأمام اجلهات الق�صائية

�أم�س 6 ��سخا�س منهم 3 متهمني يف  مثل 
�لعام  �لر�أي  هزت  �لتي  �جلرمية  �رتكاب 
�ملحامية  روح  باإزهاق  �لفارط  �الأ�سبوع 
وخنق  �سنة   28 �لبالغة  يا�سمني"  "طر�يف 
مر�فقها �ملتو�جد يف حالة �سحية حرجة 
بني  �لر�بط   18 رقم  �لوطني  �لطريق  يف 
حيث   ، بالبويرة  غبالو  وبئر  ب�سام  عني 
يف  �سهود    3 و  �لثالثة  �ملتهمون  وقف 
لعدة  �جلمهورية  وكيل  �أمام  �لق�سية  هذه 
�ل�سطور  �ساعات وال تز�ل حلد كتابة هذه 
جل�سة �ال�ستماع متو��سلة ومن �ملنتظر �أن 
�لتحقيق  قا�سي  �أمام  للمثول  يتم حتويلهم 
�ملتهمني  �إيد�ع  �أمر  �سدور  يتوقع  �أين 
مع  �لعمدي  �لقتل  بتهمة  �ملوؤقت  �حلب�س 
جماعة  وتكوين  و�لرت�سد  �الإ�رش�ر  �سبق 
�أ�رش�ر وهي و�سعية هوؤالء �ملتهمني �لذين 
مت توقيفهم ليلة �رتكاب �جلرمية من طرف 

م�سالح �لدرك �لوطني بعني ب�سام .
اأح�سن مرزوق

وزير الت�صال ي�صتقبل 
�صفرية اأملانيا 

�لر�سمي  �لناطق  �الإت�سال،  وزير  ��ستقبل 
�ل�سبت  �أم�س  بلحيمر  عمار  للحكومة، 
�ألريك كنوتز �لتي  �أملانيا باجلز�ئر  �سفرية 
�أدت له زيارة ود�ع مبنا�سبة �نتهاء مهامها 
و�سكل  للوز�رة  بيان  �أورده  كما  باجلز�ئر 
�الإت�سال  وز�رة  مبقر  جرى  �لذي  �للقاء 
باجلز�ئر �لعا�سمة "فر�سة للطرفني للتنويه 
بالعالقات �لثنائية �ملتميزة بني �جلز�ئر و 
�أملانيا" ح�سب ذ�ت �لبيان و مت باملنا�سبة 
��ستعر��س   -- �مل�سدر  ذ�ت  --ي�سيف 
�الإر�دة  تعك�س  �لتي  �لتعاون  من  جو�نب 

�ل�سيا�سية �مل�سرتكة بني �لبلدين.

عن عمر ناهز 69 �سنة

وفاة املغني بلخري
 حمند اأكلي 

�أم�س  �أول  �الأعلى  �لرفيق  جو�ر  �إىل  �نتقل 
مغني �لفلكلور �لقبائلي، بلخري حممد �أكلي 
عن عمر ناهز 69 �سنة بعد �رش�ع طويل مع 

�ملر�س، ح�سبما علم من �أقاربه.
وكان �ملرحوم بلخري حمند �أكلي، �ملنحدر 
م�سو�ره  بد�أ  قد  وزو(،  )تيزي  بوجيمة  من 
يف  برز  حني  �ل�ستينيات  بد�ية  يف  �لفني 
ح�سة �إذ�عية خم�س�سة للمغنني �لهو�ة، كان 
ين�سطها �آنذ�ك �ملرحوم �ل�رشيف خد�م ويف 
1973، �سجل �أول �أ�سطو�نة  قبل �أن يغادر بعد 
خم�سة �سنو�ت �إىل فرن�سا حيث �ألف و�حدة 
حند  "�أ�سيدي  وهي  �أال  �أغانيه  �أ�سهر  من 
�أفود�يل"وترك �ملرحوم بلخري �سجال ثريا 
من الأغاين �لتي تتناول ب�سكل خا�س ق�سايا 
و�ست�سيع  و�ملر�أة  و�لهوية  و�لوطن  �ملنفى 
جنازة �لفنان ظهرية �ليوم مبقربة بوجيمة، 

�سمال �رشق تيزي وزو، ح�سب �أقاربه. 

عبدالبا�سط ب
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