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حكومة جراد اأمام حتدي التهدئة

تداعيات كورونا على طاولة “الثالثية” 
.      �سواهلية: مناق�سة دعم املوؤ�س�سات و بعث االقت�ساد 
.      هادف :  اللقاء اأر�سية ملخطط االإنعا�ش االقت�سادي

.      بو�سياف: تو�سيع الدميقراطية الت�ساركية
يجتمع الوزير االأول عبد العزيز جراد اليوم مع ال�سركاء االجتماعيني واملتعاملني االقت�ساديني، 
بغر�ش اإن�ساء وتراأ�ش جلنة للحماية التي تتكفل مبهمة تقييم االنعكا�سات الناجمة عن جائحة 

فريو�ش كورونا “كوفيد ″19، واآثارها على االقت�ساد الوطني، ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة االأوىل.

اإميان لوا�ش

وجه  الأول  الوزير  ب�أن  ذاته  امل�صدر  وذكر 
واملتع�ملني  الجتم�عيني  ال�رشك�ء  اإىل  دعوة 
القت�ص�ديني للم�ص�ركة يف اللق�ء الذي  �صيعقد 
يف  �صي�ص�رك  حيث   ، اليوم  الأورا�صي  بفندق 
اأ�صغ�له عدد من اأع�ص�ء احلكومة، و�صيتم بهذه 

الـمن��صبة القي�م ب�إن�ص�ء جلنة احلم�ية.
�صتتوىل  اللجنة  اأن  اإىل  امل�صدر،   ذات  واأ�ص�ر 
اإعداد  اجلمهورية،  رئي�س  التعليم�ت  طبق 
جدول  يف  اأوىل  كنقطة  درا�صته  �صتتم  تقرير 
اأعم�ل الجتم�ع الق�دم لـمجل�س الوزراء الذي 

�صيعقد يوم 26جويلية اجل�ري.

اأحمد �سواهلية
اأي اأمل ينتظره االقت�ساد اجلزائري

اأحمد �صواهلية ب�أن   اعترب اخلبري القت�ص�دي 
مع  اإجتم�ع  عقد  عن  مت�أخرة  جد  احلكومة 
�رشك�ئه�   نظرا مل� نتج عن هذا الوب�ء من اآث�ر 
مب��رشة لقت�ص�د الدولة عموم� اأو اآث�ر مب��رشة 
من  املجتمع  للفرد يف  اجتم�عية  و  اقت�ص�دية 

تطلب  ذلك   ب�أن  لفت�   ، العم�ل  ت�رشيح  خالل 
مبفرده�  ب�إجراءات  التعجيل  احلكومة  من 
ل�ص�لح القت�ص�د وذلك بتدابري حم�ئية ملوازنة 
الدولة بتخفي�س ال�صعر املرجعي للنفط الذي 
الوب�ء  بفعل  كثريا  الع�ملية  اأ�صع�ره  ت�أثرت 
م�صتوي�ت  اإىل  العمومية  النفق�ت  وبرت�صيد 
املوؤ�ص�ص�ت  لبع�س  ال�رشر  ي�صبب  قي��صية مم� 
الطلب�ت  ببع�س  تعي�س  ك�نت  التي  القت�ص�دية 

العمومية .
به  خ�س  ت�رشيح  يف  �صواهلية  اأحمد  �صدد 
مط�لبة  احلكومة   ب�أن   »الو�صط«   جريدة 
يف  الت�رشيع  ال�صت�ص�رة  بعد  و�رشك�ئه� 
الن�صطة  املوؤ�ص�ص�ت  لإنق�ذ  اأخرى  اإجراءات 
الن�ص�ط  بعث  على  وحتفيزه�  الإفال�س  من 
القت�ص�دي  الركود  من  واحلد  القت�ص�دي 
على  �صواء  القت�ص�د  على  ب�ل�صلب  يعود  الذي 
اإيرادات الدولة من اجلب�ية الع�دية اأو  م�صتوى 
يوم  بعد  يوم�  تنه�ر  التي  العم�لة  على م�صتوى 
بعد  خ��صة  الجتم�عي  الو�صع  �صيفجر  مم� 
اأغلب املواد ،  اأ�صع�ر  قي�م بع�س التج�ر برفع 
وذلك بدعم مب��رش له�ته املوؤ�ص�ص�ت بقرو�س 
واإ�صالحه  امل�رشيف  النظ�م  وتن�صيط  حمفزة 

ليواكب ويرافق ه�ته املوؤ�ص�ص�ت وفتح املج�ل 
يف  اإنت�جية  اقت�ص�دية  موؤ�ص�ص�ت  اإن�ص�ء  اأم�م 
ك�لفالحة  املهمة  القت�ص�دية  القط�ع�ت 
التحويلية  واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صن�ع�ت 

والغذائية وحتقيقه� يف امليدان .
انتظ�ر  طول  وبعد  اأخريا   « �صواهلية  وق�ل 
تن�صيقي�  ا�صت�ص�ري�  اجتم�ع�  احلكومة  �صتعقد 
مع �رشك�ئه� القت�ص�ديني والجتم�عيني للنظر 
يف الآث�ر القت�ص�دية والجتم�عية الن�جمة عن 

الوب�ء .
عبد الرحمان هادف 

اأر�سية للمخطط االإنعا�ش االقت�سادي

عبد  املحلية  التنمية  يف  املخت�س  ثمن 
الرحم�ن ه�دف  اللق�ء الذي �صيجمع احلكومة 
والجتم�عيني   القت�ص�ديني  �رشك�ئه�  مع 
تتكفل  التي  للحم�ية  جلنة  وتراأ�س  لإن�ص�ء 
مبهمة تقييم النعك��ص�ت الن�جمة عن ج�ئحة 
على  واآث�ره�   19 كوفيد  كورون�  فريو�س 
الإقت�ص�د الوطني، لفت� ب�أن اللق�ء �صيفتح ب�ب 
اأر�س  على  جت�صيده�  و  خطة  لو�صع  احلوار 
لتقدمي  لل�رشك�ء  فر�صة  �صيكون   كم�  الواقع،  

التي  الأزمة  لتج�وز  ت�صوراتهم  و  اإن�صغ�لتهم 
تعي�صه� البالد

اعترب عبد الرحم�ن ه�دف يف ت�رشيح خ�س به 
اأولية  اإلق�ء هو خطوة  جريدة » الو�صط »  ب�أن 
جلنة  ب�إن�ص�ء  احلكومة  رئي�س  قرار  لتج�صيد 
لتقييم انعك��ص�ت الأزمة ال�صحية على الن�ص�ط 
ب�أن  لفت�  الجتم�عية،  اجلبهة  و  القت�ص�دي 
هذا الف�ص�ء الذي �صيجمع احلكومة ب�ل�رشك�ء 
اأر�صية  �صي�صبح  القت�ص�ديني  و  الجتم�عيني 
ب�ملخطط  م�ي�صمى  من�ق�صة  خالله�  من  يتم 

الإنع��س القت�ص�دي.
اإىل  ي�صعى  اللق�ء  هذا  اأن  اإىل  ه�دف  واأ�ص�ر 
اإ�رشاك ال�رشيك الجتم�عي و القت�ص�دي يف 
قبل  من  ك�ن  كم�  لي�س  القت�ص�دي  املخطط 
ال�رشك�ء  ب�أن  لفت�  اإق�ص�ءه،   يتم  ك�ن  حيث 
الجتم�عيني و القت�ص�ديني �صيطرحون جملة 
من الن�صغ�لت خ��صة فيم� يتعلق ب�ملوؤ�ص�صة 
اأي�ص�   ، ال�صحية  الأزمة  جراء  ت�رشرت  التي 
�صيتم املط�لبة ب�إجراءات اإ�ص�فية فيم� يخ�س 
وو�صع  جب�ئي،  ال�صبه  و  اجلب�ئي  ال�صغط 
اإجراءات فيم� يخ�س متويل خزينة املوؤ�ص�ص�ت 

.

حممد بو�سياف
تو�سيع ما يعرف بالدميقراطية 

الت�ساركية

ب�أن  بو�صي�ف  حممد  ال�صي��صي  املحلل  ثمن  
احلكومة  و  ال�رشك�ء  بني  �صيجمع  الذي  اللق�ء 
طرف  من  حمرتمة   ب�أنه� مب�درة  ،لفت� 
ب�لدميقراطية  يعرف  م�  تو�صيع  يف  احلكومة 
يف  احلوكمة  ب�دئ  من  م  ، وواحد  الت�ص�ركية 
الت�صيري ، م�صريا ب�أن املجتمع مبختلف اأطي�فه 
وعليه  والقرتاح�ت  احللول  من  كثريا  يحمل 

كذلك كثريا من امل�صوؤولية.
يف  بو�صي�ف  حممد  ال�صي��صي  املحلل  اأكد  و 
اخلرباء واملتع�ملني  ب�أن  »للو�صط«  ت�رشيح 
كثري  ت�كيد  بكل  لهم  �صيكون  القت�ص�ديني 
مهددة  ب�تت  التي  قط�ع�تهم  يف  احللول  من 
اجلزائر  تعبت  �صغل  من��صب  معه�  وتهدد   ،
والقوى  املدين  املجتمع  ان  كم�  توفريه�   يف 
التح�صي�س  امل�ص�ركة يف  احلية عموم� ميكنه� 
هذا  ملواجهة  الالزمة  املدنية  الثق�فة  ون�رش 
التدخل  اأو  الت�ص�من  الوب�ء �صواء على م�صتوى 

امليداين لتعزيز الهيئ�ت التنفيذية .

ت�سمل 1200 موظفا  

حتقيق حول طرق التوظيف ب�سوناطراك
التوظيف  عملية  يف  ق�ص�ئية  حتقيق�ت  فجرت 
له�  الت�بعة  �صون�طراك  والفروع  موؤ�ص�صة  يف 
مبختلف اأنح�ء الوطن ف�ص�ئح من العي�ر الثقيل 
يف  موظف   1200 عن  م�يزيد  توظيف  تخ�س 
على  تعتمد  م�صبوهة  بطرق  خمتلفة  من��صب 

الولء الأ�رشي والتبعية   للمنطقة .
انطلقت  م�صوؤول  م�صدر  التحقيق�ت وح�صب 
زغم�تي  بعد  بلق��صم  العدل  وزير  ب�أمر  من 
اأهم  يف  التوظيف  ق�صية  حول  مف�صلة  تق�رير 
الف�ص�د  وحجم  ب�جلزائر  اقت�ص�دية  موؤ�ص�صة 
اأكربمن  املوظفني  ت�صيري  م�ص�ريف  الذي جعل 
مداخيل املوؤ�ص�صة ، وذلك من خالل الع�صوائية 
اأن هن�ك  تبني  اأخرى  ن�حية  ، من  التوظيف  يف 
ي�صغله�  بذات املوؤ�ص�صة  مفت�حية  من��صب 
حيث   ، متدنية  علمية  مب�صتوي�ت  موظفني 
من  امليالد  �صه�دة  غري  يحوز  ل  من  منهم  اأن 
ال�صه�دات ، �صف اإىل ذلك وجود اإط�رات �ص�مية 
تتق��صى مب�لغ كبرية من اأبن�ء الإط�رات  الذين 

خ��صة  خ��صة  ملكية  اإىل  املوؤ�ص�صة  حولو 
ب�ل�صحراء  التنقيب  م�صعود  ومراكز  بح��صي 
حم�صوبية  على  التحقيق�ت  وقفت  ،كم�  الكربى 
الذي  العم�ل  الأمر  عدد  يف  وت�صخيم  كبرية 
كم�   ، املح��صبة  اإىل  عدة  اإط�رات  يجر  قد 
منطقة  من  ينحدرون  الإط�رات  اأغلب  اأن  تبني 
، الأمر الذي  واحدة  واأحي�ن� من نف�س الأ�رشة 
يطرح اأكرث من ت�ص�وؤل خ�صو�ص� واأن هن�ك  من 
لميلك املوؤهل العلمي ، ول �صه�دة الإق�مة التي 
ت�صمح لهم  ب�لتوظيف ، حيث تبني اأن  الإط�رات 
يف  ذويهم  وت�صجيلهم  اإق�مة  اإىل  تغيري  يلج�أون 
املن��صب  اإدخ�لهم  اإىل  بغية  الت�صغيل  مك�تب 
كثريا  املنطقة  الذين  �صب�ب  ح�ص�ب  على 
خ��صة   ، الت�رشف�ت  هذه  على  احتجوا  م� 
علمي  موؤهل  اإىل  لحتت�ج  التي  املن��صب  يف 
 ، احلج�ب   ، غرار  احلرا�س  كبري  على 

املنظف�ت ، اأعوان الأمن .
حممد بن ترار

ح�سب بيان الهيئة الرئا�سية للحزب

يو�سف اأو�سي�ش  اأمينا وطنيا 
اأوال  لالأفافا�ش 

ال�صرتاكية  القوى  جبهة  حزب  بي�ن  ك�صف 
وطني�  اأمين�  اأو�صي�س  عن   تعيني  يو�صف 
املجل�س  اجتم�ع  الأف�ف��س  بعد  اأول  حلزب 
ال�صتثن�ئي  عن  املوؤمتر  املنبثق  التنفيذي 

للحزب ،املنعقد يوم 07/10 2020.
للق�نون  اأو�صي�س  طبق�  يو�صف  تعيني  وج�ء  هذا 
الرئ��صية  لهيئته  يعطي  الأ�ص��صي  للحزب  الذي 
التعيني،هذا  املوؤمتر �صالحي�ت  عن  املنبثقة 
وقد تكونت الهيئة الرئ��صية من :�صفي�ن �صويح ، 
نوارة طواهرية ،بلح�صل حكيم ،اإبراهيم مزب�ين، 

واحممد ح�جي .
هذا ويتميز يو�صف او�صي�س ب�صعبية كبرية ،حيث 
لولية  الولئي  ال�صعبي  للمجل�س  رئي�ص�  ي�صغل 
ان  يعطي  التعيني  هذا  �ص�أن  ومن   ، وزو  تيزي 
، خ��صة  الداح�صني  دفع� كبريا حلزب املرحوم 
وك�نت اأوىل قراراته بعد املوؤمتر دعمه لأحزاب 

حزب  لغرميه  وم�ص�ندته  الدميقراطي  البديل 
التجمع من اأجل الثق�فة والدميقراطية  ورئي�صه 
حم�صن بلعب��س  الذي و�صف يف بي�ن الأف�ف��س 

انه يتلقى م�ص�يق�ت ملواقفه ال�صي��صية
حممد بن ترار

تعر�ش على ال�سلطات العمومية قريبا

طرح اإ�سرتاتيجية جديدة ملكافحة الف�ساد 
الف�ص�د  من  للوق�ية  الوطنية  الهيئة  رئي�س  ك�صف 
التمهيدي  امل�رشوع  اأن  كور  ط�رق  مك�فحته،  و 
الف�ص�د  من  للوق�ية  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  حول 
ال�صلط�ت  على  قريب�  عر�صه  �صيتم  مك�فحته  و 
�صهر  ر�صمي�  الك�صف عنه�  يتم  اأن  العمومية على 
دورة  خالل  له  مداخله  يف  الق�دم.  و  دي�صمرب 
اإعداد الإ�صرتاتيجية  م�ص�ورات تقنية دولية حول 
الوطنية للوق�ية من الف�ص�د و مك�فحته، اأو�صح كور 
الإ�صرتاتيجية  هذه  حول  التمهيدي  امل�رشوع  اأن 
طرحه  قريب�  �صيتم  و  النه�ئية  مرحلته  يف  يوجد 
على ال�صلط�ت العمومية مربزا  انه بعد م�ص�دقة 

العمومية عليه، �صيتم تقدمي امل�رشوع  ال�صلط�ت 
لهذه  النه�ئية  الن�صخة  ب�صي�غة  �صتتكفل  للجنة 
�صيتم  الن�صخة  هذه  اأن  م�صيف�  الإ�صرتاتيجية 
اليوم  الق�دم  مبن��صبة  دي�صمرب  يف  عنه�  الك�صف 
 9 ليوم  امل�ص�دف  الف�ص�د  ملك�فحة  الع�ملي 
من  للوق�ية  الوطني  الهيئة  تتوقع  دي�صمرب  و 
الف�ص�د و مك�فحته دخول هذه الإ�صرتاتيجية حيز 
للمخطط  املقبلة طبق�  ال�صنة  بداية من  التنفيذ 
اأن  علم�  الهيئة  هذه  اأعدته  الذي   2025-2021
و  بقط�ع  قط�ع  �صتتم  الإ�صرتاتيجية  هذه  تطبيق 
لبع�س  ت�صميمه�  مت  املخ�طر  حول  خرائط  اأن 

القط�ع�ت على غرار امل�لية و التج�رة و ال�صحة 
هذه  اأن  امل�صوؤول  نف�س  اأ�ص�ر  غريه�. كم�  و 
الإ�صرتاتيجية التي تندرج �صمن دين�ميكية جزائر 
حم�ور  خم�صة  على  ترتكز  ف�ص�د  دون  جديدة 
اأ�ص��صية و هي  �صف�فية و اأخلقة احلي�ة العمومية 
و م�ص�ركة املجتمع املدين و و�ص�ئل الإعالم يف 
الف�ص�د و مك�فحته و ترقية و نزاهة  الوق�ية من 
القط�ع القت�ص�دي و تعزيز دور و قدرات هيئ�ت 
املراقبة و العدالة يف مك�فحة الف�ص�د اإ�ص�فة اإىل 

التع�ون الدويل و حت�صيل الأر�صدة.
باية ع 

االأولوية للعائالت العالقة الطالب واملر�سى 

ا�ستئناف اإجالء اجلزائريني العالقني باخلارج
تعليم�ت  يف  جراد  العزيز  عبد  الأول  دع�  الوزير 
يف  ال�رشوع  املعنية  الوزارية  للقط�ع�ت  ع�جلة 
اإجالء اجلزائريني الع�لقني مبختلف عوا�صم الع�مل 
بعد غلق املج�ل اجلوي اثر تف�صي ج�ئحة كورون� 
منذ �صهر م�ر�س الف�رط و�صتعطى الأولوية يف هذه 
العملية اىل الع�ئالت الع�لقة الطالب واملر�صى . 
بي�ن  ح�صب  التعليم�ت  هذه  الأول  الوزير  ووجه 
ال�صوؤون  اإىل كل من  وزير  الأوىل  الوزارة  مل�ص�لح 
ووزير  وزيرالنقل،  الداخلية،  وزير  اخل�رجية، 

اإىل  ت�أطري  خالله�  من  دع�هم  حيث  ال�صي�حة 
والبحري  اجلوي  الأ�صطول  وتعبئة  العملية، 
املواطنني  ل�صتقب�ل  الفندقية  واملوؤ�س�ص�ت 
يف  الأوىل  الوزارة  اأكدت  كم�  ب�خل�رج  الع�لقني 
الدبلوم��صية  ممثلي�تن�  جتنيد  �صيتم  بي�نه�  اأنه 
هذه  لت�أطري  الأ�صبوع  اأي�م  كل  خالل  والقن�صلية 
العملية التي �صيتم ال�رشوع فيه� ابتداء من الأ�صبوع 
املقبل، وم�ص�عدة الـمواطنني الـمعنيني اإىل غ�ية 
الأولوية يف هذه  �صتعطى  و   ، البالد  اإىل  عودتهم 

الع�لقة،  امل�صدر  للع�ئالت  نف�س  العملية ح�صب 
والأ�صخ��س الذين تنقلوا لتلقي العالج، ب�لإ�ص�فة 
اإخط�ر  و�صيتم  اخل�رج،  يف  اجلزائر  طلاب  اإىل 
طريق  عن  العملية  يف  امل�صجلني  املواطنني 
الربيد الإلكرتوين والر�ص�ئل الق�صرية كم� اأ�ص�فت 
الـموؤ�ص�ص�ت  ت�صخري  �صيتم  اأنه  الأوىل  الوزارة 
الذي  الوق�ئي  ال�صحي  احلجر  لفرتة  الفندقية 
اإجالوؤهم،  �صيتم  الذين  الأ�صخ��س  �صيطبق على 

وذلك ملدة 14 يوم�.

تعيني نزيه بن رم�سان م�ست�سارا للرئي�ش

 اإ�سماعيل م�سباح وزيرا مكلفا باإ�سالح امل�ست�سفيات
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  عنينّ 
الربوفي�صور اإ�صم�عيل م�صب�ح، وزيرا منتدب� لدى 
امل�صت�صفي�ت،  واإ�صالح  وال�صك�ن  ال�صحة  وزير 
بي�ن  واأف�د  امل�صت�صفي�ت.  ب�إ�صالح  مكلف� 

اإ�صم�عيل  تعيني  قرار  ب�أن  اجلمهورية،  رئ��صة 
ج�ء  ال�صحة،  وزير  لدى  منتدب�  وزيرا  م�صب�ح، 
جراد.  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  ا�صت�ص�رة  بعد 
اليوم،  نف�س  يف  الرئي�س  ع  وقنّ هذا،  مع  تزامن� 

مر�صوم� يت�صمن تعيني نزيه برم�ص�ن، م�صت�ص�را 
لدى رئي�س اجلمهورية، مكلف� ب�حلركة اجلمعوية 

واجل�لية الوطنية ب�خل�رج –ح�صب بي�ن اآخر-.
مرمي خمي�سة

تطورات امللف الليبي
عقيلة �سالح يف اجلزائر اليوم

ي�رشع اليوم ال�صبت رئي�س جمل�س النواب الليبي 
املوايل حلفرت عقيلة �ص�لح يف زي�رة ر�صمية اإىل 
وم�ص�عي  بالده  اأزمة  تطورات  لبحث  اجلزائر 
اجلزائر حلل الأزمة �صلمي� بعيدا عن اأي تدخل 

ع�صكري اأجنبي يعقد الو�صع .
من  بعدد  للجزائر  زي�رته  خالل  و�صي�صتقبل 
رئي�س  مقدمتهم  يف  ال�ص�مني  امل�صوؤولني 
اخل�رجية  ووزير  تبون،  املجيد  اجلمهورية عبد 

�صربي بوق�دوم ورئي�ص� غرفتي الربمل�ن �صليم�ن 
تطورات  اخر  اجل  من  قوجيل  و�ص�لح  �صنني 
الأزمة الليبية التي حتولت اىل حرب ب�لوك�لة بني 

باية ع القوى الدولية  

باية ع 



اجلمعة 17 - ال�سبت 18  جويلية  2020  املوافـق  لـ 27 ذو القعدة  1441ه 24 �ساعة3

بالواليات  الربيد  مراكز   عا�شت 
للمواطنني  كبرية  طوابري  الغربية 
اأموالهم  ل�رشاء  �شحب  يف  الراغبني 
تزامنت  وقد  خا�شة   ، العيد  اأ�شحية 
معا�شات  الواليات  �شب  بع�ض  يف 
عمال  اأجور  مع  املتقاعدين 
البلديات  الرتبية  ومردوديتهم وعمال 
وو�شل  هذا  اكتظاظا  كبريا  خلق  ما 

مراكز  بعد  معدات  تخريب  اإىل  االأمر 
التي  االآلية  ال�رشافات  خا�شة  الربيد 
اأغلب  يف  االأموال  من  خالية  ظلت 
�شهد  اآخر  جانب  الربيد.  من  مراكز 
�شنة   25 الرم�شي  بريد  بلدية  مركز 
مركز  خارج  طابور  �شيخ  يف  وفاة 
الربيد ب�شكتة قلبية  يف حني مت ت�شجيل 
الطوابري  يف  االإغماءات  من  العديد 

الفجر  بفعل  �شالة  قبل  تنطلق  التي 
غياب  واخلوف  من  ال�شغط 
القاب�شون  وجد  وقد  هذا   ، االأموال 
لوجه  مع  كم  وجها  والعمال  اأنف�شهم 
يطالبون  املواطنني  الذين  من  هائل 
ال�شيولة  والتي  باأموالهم يف ظل غياب 
ال  مراكزه  الربيد  اأن  اأ�شار وزير 
يف   ، املالية  ال�شيولة  يف  اأزمة  تعرف 

ال�شحب  الربيد  مراكز  �شقفت  حني 
10االف  مابني  ملبالغ  ال�شبابيك  يف 
ل�شمان  دج  كاأق�شى  تقدير  األف  و20 
من  عدد  ممكن  اأكرب  طلبات  ت�شوية 
زبائن  اغلب  رف�شهم  ما  الزبائن وهو 
الربيد بحكم اأنهم على موعد مع عيد 
االأ�شحى الذي يحتاج اإىل كل  ال�شهرية 

ل�رشاء االأ�شحية

مرمي خمي�سة   

يف  ا�شت�شافته  خالل  حميدو،  وذكر 
قناة النهار، اأنه على م�شتوى العا�شمة 
فقط، مت اإح�شاء كل الفنادق ال�شتقبال 
2500 مواطن االأ�شبوع املقبل، كما مت 
الفنادق،  مل�شوؤويل  تعليمات  اإعطاء 
من اأجل و�شعها حتت ت�رشف الوالة، 
يف حال احلاجة اإليها، م�شيفا يف ذات 
خمتلف  مع  التن�شيق  مت  اأنه  ال�شياق، 
بهذا  عالقة  لها  التي  الوزارات، 
االإجراء، ق�شد توفري كل االحتياجات 
راحة  اجل  من  املالئمة  والظروف 

املواطنني املتواجدين يف احلجر.
على �شعيد مت�شل، �رشح الوزير، يف 
االأطباء،  مع  للت�شامن  املفتوح  اليوم 
اأن قطاع الفندقة والوكاالت ال�شياحية 
كورونا،  جائحة  من  كثريا  ت�رشروا 
االأعباء  تخفيف  �شيحاول  اأنه  موؤكدا 
واخل�شائر الناجمة عن هذه اجلائحة، 
وال�شندوق  ال�رشائب  مديرية  مع 
الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال 

االأجراء.
احلرفيون اأنتجوا 16 مليون 

كمامة 

الكمامات  ب�شناعة  تعلق  فيما  اأما 
عن  االأول  امل�شوؤول  اأبرز  الواقية، 
قطاع ال�شياحة وال�شناعات التقليدية 
والعمل العائلي، اإّن احلرفيني �شاهموا 
حيث  الكمامات،  �شناعة  يف  كثريا 
مبعدل  كمامة،  مليون   16 اأنتجوا 
اأنهم  غري  اليوم،  يف  كمامة  األف   600
دخول  ب�شبب  االإجناز  يف  تباطئوا 
يف  املخت�شني  ال�شناعيني  بع�ض 
احلرفيني  اأن  مو�شحا  العملية،  هذه 

على  جمانا  كمامة  ماليني   3 وزعوا 
لبا�ض   63954 واأنتجوا  املواطنني، 
 27735 اإنتاج  اإىل  باالإ�شافة  واقي، 
�رشيرية،  اأغطية  و5206  واقي،  مئزر 
بال�شتيكي،  وجه  واقي  األف  و15 
م�شيفا اأنهم �شاهموا اأي�شا يف �شناعة 
قرابة  اإنتاج  التعقيم، من خالل  مواد 

23 األف لرت من مواد التعقيم.

تفعيل املجل�س الوطني 
لل�سياحة

وال�شناعة  ال�شياحة  وزير  ك�شف 
حممد  العائلي،  والعمل  التقليدية 
تفعيل  نحو  ال�رشوع  عن  حميدو، 
اأجل  من  لل�شياحة،  الوطني  املجل�ض 
تخطي اأزمة كورونا، وما بعد كورونا، 
للعمل مع خمتلف  بالغة  اأهمية  موليا 
االأزمة  تخطي  اأجل  من  ال�رشكاء، 

الن�شاط  لبعث  احلالية،  ال�شحية 
العمل  تعزيز  �شبيل  يف  ال�شياحي، 
حقيقية  لتنمية  امل�شرتك  القطاعي 
اإبقاء  �رشورة  مع  ال�شياحة،  لقطاع 
لتبادل  الت�شاورية  االأطر  هذه  مثل 

االآراء واالقرتاحات البناءة.
حميدو،  ا�شتقبال  خالل  ذلك  وجاء 
رئي�ض  من  لكل  الفارط،  اخلمي�ض 
ال�شياحة  لوكاالت  الوطنية  النقابة 
رئي�ض   ،)SNAV( واالأ�شفار 
الفيدرالية الوطنية جلمعيات وكاالت 
 ،)FNAT( وال�شفر  ال�شياحة 
الوطنية  لالحتادية  العام  واالأمني 
وكذا  وال�شياحة،  التجارة  لعمال 
مل�شتغلي  الوطنية  الفيدرالية  رئي�ض 
تعزيز  اإطار  يف   ،)FNH(الفنادق
الت�شاور والتقارب مع خمتلف ال�رشكاء 
للحديث  واملهنيني،  االجتماعيني 
الو�شعية احلالية، املرتتبة عن  حول 

 ،»19 »كوفيد  كورونا  فريو�ض  تف�شي 
واالجتماعية  االقت�شادية  واالآثار 

الناجمة عن هذه اجلائحة.
واأو�شح بيان للوزارة، اأن هذه اللقاءات 
ال�شعوبات  خمتلف  بعر�ض  �شمحت 
واملقرتحات، والتي متثلت اأ�شا�شا يف 
بنكية  قرو�ض  على  احل�شول  ت�شهيل 
بفوائد مي�رشة، مع التخفيف من عبئ 
املمنوحة،  الديون  م�شتحقات  دفع 
امل�شتحقات  كل  تاأجيل  وكذا 
املتنوعة، من االلتزامات االجتماعية 
واجلبائية، ويف هذا ال�شدد، اعتربها 
لت�شخي�ض  �شانحة  فر�شة  الوزير 
وال�شعوبات  االن�شغاالت،  خمتلف 
كورونا،  وباء  تف�شي  عن  ترتبت  التي 
الن�شاط  عن  تداعياته  وتاأثري 
ال�شياحي يف اجلزائر، مذكرة بالتزام 
متعاملي  مرافقة  اأجل  من  الدولة 
االأ�شعدة،  خمتلف  على  القطاع، 
التي  ال�شحية  االأزمة  هذه  لتخطي 
تخفيف  بهدف  بالدنا،  بها   متر 
ال�شياحي،  الن�شاط  على  تداعياتها 
طرف  من  املبذولة  اجلهود  مثمنا 
بقوة  للم�شاهمة  املتعاملني،  خمتلف 
تف�شي  من  للحد  الوطني،  اجلهد  يف 

فريو�ض كورونا امل�شتجد.
عن  االأول  امل�شوؤول  اأكد  حني،  يف 
العمل  اأهمية  على  ال�شياحة،  قطاع 
اأجل تخطي هذه املرحلة  �شويا من 
لبعث  والتح�شري ملا بعدها  ال�شعبة، 
املجل�ض  بتفعيل  ال�شياحي  الن�شاط 
تعزيز  اجل  من  لل�شياحة،  الوطني 
لتحقيق  امل�شرتك،  القطاعي  العمل 
مع  ال�شياحة،  لقطاع  حقيقية  تنمية 
اإبقاءها يف االأطر الت�شاورية  �رشورة 

البناءة.

قال وزير ال�سياحة وال�سناعات التقليدية والعمل العائلي، حميد حميدو، اأم�س، اأنه مت اإح�ساء 308 
موؤ�س�سة فندقية عرب 48 والية، والتي تظم 14285 غرفة مبا يعادل اأكرث من 28 األف �سرير جاهزة، 

و�سعها حتت ت�سرف الوالة، ال�ستقبال الرعايا اجلزائريني ل�سمان التكفل االأح�سن بهم.

وزير القطاع حممد حميدو يعلن:

28 األف �سرير فندقي حتت ت�سرف الوالة 
.      تفعيل املجل�س الوطني لل�سياحة 

مكاتب الربيد بوالية اجللفة

اأزمة �سيولة مالية و طوابري ال تنتهي  

تلم�سان

 توزيع 315 م�سكن من 
اأ�سل700

.     و�سع حجز اأ�سا�س 03 مراكز بريد

التدابري  �رشيان  بداية  منذ  ت�شهد 
االحرتازية ملواجهة الوباء، خمتلف 
مكاتب الربيد ببلديات والية اجللفة 
تغطي  التي  املالية  لل�شيولة  غياب 
خلق  مما  املواطنني  احتياجات 
طوابري كبرية مل حترتم فيها تدابري 
فريو�ض  من  الوقاية  واإجراءات 
كورونا، حيث ال تباعد اجتماعي بني 
املواطنني وال ارتداء للقناع الواقي، 
عدد  يف  ارتفاع  عنه  ينجر  قد  مما 

االإ�شابات اأو�شاط املواطنني.
�شاكنة  ا�شتياء  اآثار  الو�شع  هذا 

غياب  م�شكل  بقي  اأن  بعد  الوالية 
منذ  حل  دون  املالية  ال�شيولة 
عدد  عرب  باملقابل  بالوالية  اأ�شهر 
لرد  ا�شتغرابهم  عن  املواطنني  من 
ال�شلكية  واالت�شاالت  الربيد  وزير 
بومزار،  اإبراهيم  والال�شلكية 
على  �شيولة  اأزمة  وجود  فند  الذي 
املنت�رشة  الربيد  مراكز  م�شتوى 
على م�شتوى خمتلف واليات الوطن، 
واأكد باأن م�شكل تعطيل يف ال�شيولة 
باالأ�شا�ض  يعود  الربيد  على م�شتوى 
للظروف الراهنة ال�شيما واأن هناك 

ومن  متقاعد  ماليني   03 من  اأكرث 
اأجورهم  يتقا�شوا  اأن  املعقول  غري 
باأنه مت �شحب  يف يوم واحد، معلنا 
اجلزائر  بريد  من  مليار   374
عملية  األف   84 من  اأكرث  وت�شجيل 
�شحب مالية خالل ال�شدا�شي االأول 

من ال�شنة اجلارية.
من جهة اأخرى وجه النائب الربملاين 
الدائرة  عن  خل�رش  براهيمي 
�شوؤاال   ، اجللفة  لوالية  االنتخابية 
واالت�شاالت  الربيد  لوزير  كتابيا 
ال�شلكية والال�شلكية اإبراهيم بومزار 

اجلزائرية  الو�شط  جريدة  حتوز 
تلبية  كيفيات  عن   ، منها  ن�شخة 
ال�شيولة  من  املواطنني  احتياجات 
النقدية على م�شتوى مكاتب الربيد 
خا�شة  كوفيد19،  جائحة  ظل  يف 
واأن تقرير البنك املركزي ي�شري اإىل 
املالية خالل  ال�شيولة  تراجع حجم 
06 اأ�شهر ال�شابقة من �شنة 2020 اإىل 
مادون 1000 مليار دينار، بعدما كان 
نهاية  دينار  مليار   1500 حدود  يف 

�شنة 2019  وبداية �شنة 2020.
اجللفة : حممد �سبع

امومن  تلم�شان  وايل  اأ�رشف 
التي  الزيارة  مرموري  خالل 
احلدودية  مغنية  مدينة  اإىل  قادته 
اأ�شب  م�شكن  من   315 على  توزيع 
اإطار  يف  اأجنز  م�شكن   700 اأ�شل 
ال�شكن  لرتقية  الوطنية  الوكالة 
باملدخل  ال�شهداء  وتطويره  بحي 
دعيا   « »عدل   ، اجلنوبي  ال�رشقي 
باالإ�رشاع  امل�رشوع  على  القائمني 
يف اإمتام ال�شكنات الباقية  يف اأقرب 
تلم�شان  والية  وكانت  ، هذا  االآجال 
يف  م�شكن   9741 من  ا�شتفادت  قد 
يف  تاأخر  يعرف  بع�شها  عدل  اإطار 
االجناز، واأخرى ت�شهد حتقيقات يف 

اأ�شغال مغ�شو�شة .
خالل  الوايل  �شدد  اآخر  جانب  من 
باإمتام  مغنية  مدينة  اإىل  زيارته 
اأكرث  ت�شم  التي  ال�شناعية  املنطقة 
بال�شبكات  وربطها  جتزئة   50 من 
احليوية ل�شمان توفري مئات منا�شب 
احلدودية  املنطقة  بهذه  ال�شغل 
،من جهة اأخرى انطالقة الإن�شاء 03 
مراكز بريدية وتهيئة واجناز قنوات 
املطمر  ال�شحي  الإحياء  ال�رشف 
واملدرجات  �شمن  والزهراوية 
الظل  النهو�ض  مبناطق  خمطط 

واملناطق احلدودية .
حممد بن ترار

الوزارية  اللجنة  رئي�ض  اأكد 
اأن  م�شنان،  ايدير  حمند  لالإفتاء، 
ال�شحي  احلجر  خرق  اإجراءات 
فريو�ض  وباء  ملواجهة  املفرو�ض 
كورونا حرام ملا له من خماطر على 

ال�شحة العمومية .
واأو�شح م�شنان يف ت�رشيح لل�شحافة 
مع  ت�شامنا  املفتوح  اليوم  مبنا�شبة 
وزارة  نظمته  الذي  ال�شحة  عمال 
ال�شوؤون الدينية  اأن احلجر ال�شحي 
وامل�شابني  امَلر�شى  على  واجب 
واجب على عامة  اأنه  كما  بكورونا، 
�رش  نف�شهم  يقون  حتى  النا�ض 
ال�شياق  اأن  نف�ض  يف  الوباء موؤكدا 
حرام  ال�شحي  احلجر  عن  االمتناع 
يف  االإن�شان  يرتكبها  وكارثة  دينيا، 
وجمتمعه  ووطنه  ودينه  نف�ِشه  حق 
وجوب  اإىل  االإطار  هذا  يف  داعيا 
وعدم  االأمر  خطورة  اإدراك 

من  باملئات  مذكرا  به  اال�شتهزاء 
ب�شبب  التي  فقدت ذويها  العائالت 
على  اجلزائر  �رشب  الذي  املر�ض 
العامل  وهذا  من  دول  عدة  غرار 
تطبيق  وعدم  اال�شتخفاف  نتيجة 
اأو�شت  التي  الوقائية  االإجراءات 
مقدمتها  املخت�شة يف  اجلهات  بها 
ومتابعة  لر�شد  الوطنية  اللجنة 

فريو�ض وباء كورونا 
ومبنا�شبة فعاليات هذا اليوم ك�شف 
واالأوقاف،  الدينية  ال�شوؤون  وزير 
اإطالق وزارته  يو�شف بلمهدي، عن 
لربنامج حتت �شعار كلنا مع االأطباء 
�شد الوباء بداية من االأ�شبوع القادم 
هدفه اإر�شاء تعاون مع عمال قطاع 
ثمن  يواجهون  الذي  الطبي  ال�شلك 
ال�شفوف  كورونا يف  انت�شار جائحة 

االأمامية . 
باية ع 

ا�شتنجد مكتتبي عدل الدفعة االأوىل 
م�شكن،   135 ح�شة   2013 �شنة 
النعامة  والية  امل�رشية  ببلدية 
للوكالة  العام  ال�شكن واملدير  بوزير 
وتطويره  ال�شكن  لتح�شني  الوطنية 
من  امل�شتفيدين  متكني  اجل  من 
واملغلقة  الكاملة  �شكناتهم  ا�شتالم 
بعدما  وهذا  �شنتني،  من  اأكرث  منذ 
�شئموا من الوعود يف كل مرة، زيادة 
يف  املتعددة  امل�شاريف  ذلك  على 
اجلهوية  املكاتب  البحث عن  رحلة 
التابعة لها هذا امل�رشوع يف واليات 
عدل  وكالة  وجتاهل  جماورة، 
واجلهوي  املحلي  امل�شتوى  على 
االأ�شطر  ت�شديد  رغم  لو�شعيتهم 
الت�شديد  لو�شوالت  تبعا  املالية 
ت�شليم  مت  حيث  اأخرى،  جهة  من 
املكتتبني  بع�ض  واإ�شكان  امل�رشوع 

�شنة 2018 وبقي م�شتنفدين اآخرين 
مغلقة  و�شكناتهم  عالقة  و�شعيتهم 

دون تقدمي تربيرات.
وكالة  مرا�شلة  من  وبالرغم 
امل�رشوع  مبتابعة  املكلفة  البي�ض 
اجلهوية  والوكالة  عليه،  واالإ�رشاف 
لوهران، اإال اأن االأمور ال تزال عالقة 
اإىل  املطروح  امل�شكل  اإرجاع  ومت 
ال�شكن  لتح�شني  الوطنية  الوكالة 

وتطويره باجلزائر العا�شمة.
املتعمد  التجاهل  هذا  واأمام 
والتن�شل من امل�شوؤولية اجتاه هوؤالء 
امل�شتفيدين الذين اأنهكهم االنتظار 
ان�شغالهم تتقاذف به  بعدما وجدوا 
األح  اأخرى،  اإىل  مكتب  من  االإدارة 
اأ�شحاب ال�شكنات على تدخل الوزير 

يف اأقرب وقت الإنهاء معاناتهم.
النعامة: اإبراهيم �سالمي

جلنة االإفتاء

حترمي خرق اإجراءات احلجر 

�سكنات كاملة ومغلقة ينتظر اأ�سحابها ت�سلم املفاتيح

مدير وكالة " عدل" مطلوب يف النعامة

  ب�سبب نق�س ال�سيولة املالية 

 احتجاجات و م�سادات يف مراكز الربيد  
.     وفاة �سحية بقرب  بريد الرم�سي يف تلم�سان

منطقة ال�ساون يف بلدية دراق

الق�ساء على 3 اإرهابيني باملدية
 3 مقتل   ، الدفاع  وزارة  اأعلنت 
اإرهابيني يف عملية للجي�ض ما زالت 
،وقالت  املدي  بوالية  متوا�شلة 
»موا�شلة  اإنه  بيان،  يف  الوزارة 
ال�شاون،  مبنطقة  املنفذة  للعملية 
التي  املدية،  بوالية  دراق  بلدية  يف 
اإرهابيني  على  الق�شاء  من  مكنت 
اليوم،  هذا  م�شاء  متكنت  اثنني، 
املنطقة،  بنف�ض  للجي�ض،  فرقة 

ثالث،  اإرهابي  على  الق�شاء  من 
نوع  من  ر�شا�ض  م�شد�ض  وحجز 
»بذلك  كال�شنيكوف«،واأ�شافت: 
النوعية  العملية  ترتفع ح�شيلة هذه 
اإىل الق�شاء على 3 اإرهابيني وحجز 3 
بنادق ر�شا�شة من نوع كال�شنيكوف، 
و3 قنابل يدوية، و3 نظارات ميدان، 

و3 خمازن وكمية من الذخرية«.

حممد بن ترار
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والتوعوية  التح�سي�سية  احلملة  اإطار  يف 
الوالئي  للمكتب  واملتوا�سلة  املو�سعة 
واملواطنة  املدين  املجتمع  املنظمة 
كورونا  فريو�س  تف�سي  من  للحد  ورقلة 
باإجبارية  املتخذة  الإجراءات  وتبعاً 
ا�ستعمال الكمامات يف االأماكن العمومية ، 
مت توزيع كمية معتربة على �ساكنة حا�سي 

املن�رصم  االأ�سبوع  خالل  قام  م�سعود. 
حا�سي  لبلدية  املنظمة  مندوبية  مكتب 
املنظمة  وتن�سقية  نبيل  بكطا�س  م�سعود 
�سملت  وتوعية  حت�سي�سية  مببادرة  بدائرة 
توزيع حوايل 8000 األف الكمامات و �سائل 
مبو�سوع  متعلقة  مطوية   2000 و  املعقم 
االإدارية  وم�سالح  املواطنني  على  حملة 

مع  بالتن�سيق  وهذا  م�سعود.   بحا�سي 
ال�سلطات املحلية واالأمنية ومديرية البيئة 
لوالية ورقلة مع تغطية اإعالمية من و�سائل 
هاته  بتنظيم  والعمومية  اخلا�سة  االإعالم 
م�ستوى  على  الثانية  مرحلة  يف  املبادرة 
الدائرة وهذا للتوعية والتح�سي�س ب�رصورة 
امل�ساعدة  تقدمي  مع  الوقاية  اأهمية  و 

االإر�سادات  و  امل�سالح  ملختلف  والدعم 
الوباء،  انت�سار  من  للحد  ووقائية  �سحية 
ولهذا نطلب من املواطنني التزام واتخاذ 
هذا  تف�سي  من  للحد  وقائية  اإجراءات 
جعل  مما  اإ�سابات  عدد  ارتفاع  مع  الوباء 
اكتظاظ كبري بامل�ست�سفى حا�سي م�سعود. 
جناة ،ح 

العامة  لبنك  التنمية  املديرية  اأقدمت 
على  اأم�س اخلمي�س  املحلية  �سباح اأول 
اإ�سدار قرار غلق مقر بنك التنمية املحلية 
الكائن ببلدية مازونة  �سمال والية  غيليزان 

احرتازي  لوقف  اإطار  يف  يوما   14 ملدة 
العمال  بني  الكورونا  فريو�س  دائرة  تو�سع 
اإ�سابة  يف  اال�ستباه  وبعد  جاء  .  القرار 
ثالثة موظفني بفريو�س كوفيد 19، خ�سية 

 ، والعمال  املوظفني  بني  العدوى  انتقال 
املقر  غلق  املديرية  العامة  حيث  قررت 
وتعقيمه من جهة اأخرى مت غلق مقر البنك 
ببلدية  الكائن  والتنمية  )بدر(  الفالحة 

مازونة ليوم واحد فقط لذات ال�سبب بعد 
قبل  املوظفني  احد  اإ�سابة  يف  اال�ستباه 
التاأكد من اإن الق�سية اليتعلق بفريو�س 19.
م .ب

من  املعتمدة  واال�سرتاتيجية   متا�سيا 
الرامية  للبالد،  العليا  القيادة  طرف 
فريو�س  وانت�سار  تف�سي  من  للحد 
كورونا امل�ستجد (كوفيد – 19)، �سخر 
اأمن والية مترنا�ست ومنذ بداية تف�سي 
ومادية  ب�رصية  اإمكانيات  الوباء  هذا 
الت�سدي  هو  منها  الهدف  كان  معتربة 
بالتنفيذ والتطبيق  الوباء  النت�سار هذا 
ال�سارم لالإجراءات املعمول بها، حيث 
مترنا�ست،  والية  اأمن  م�سالح  �سجلت 

بداية �سهر جويلية 2020 عديد  ومنذ 
االإعالم  خللية  بيان  اأفاد   . الق�سايا 
مبديرية  العامة  والعالقات  واالت�سال 
اأمن والية مترنا�ست كانت قد حت�سلت 
اأن  منه  ن�سخة  على  »الو�سط«  يومية 
دوائر االخت�سا�س متكنت خالل الفرتة 
املذكورة من حترير187خمالفة ب�سبب 
عدم ارتداء القناع ال�سحي الواقي من 

طرف �سواق املركبات.
اأحمد باحلاج 

الأمن  التابعة  ال�رصطة  قوات   متكنت 
والية  باأمن  عي�سى  �سيدي  دائرة 
اأ�سخا�س   03 توقيف  من  امل�سيلة 
املوؤ�س�سة  اقتحام  ق�سية  يف  تورطوا 
معلومات  اال�ست�سفائية،ون�رص 
الفي�سبوك،واإهانة  عرب  مغلوطة 
بحرمة  نظامية،وامل�سا�س  هيئة 
على  بداأت  الق�سية  املوتى، وقائع 
اإثر تداول مقطع فيديو عرب �سفحات 
يبني  »في�سبوك«  االجتماعي  التوا�سل 
ت�سوير جثة متويف من داخل م�سلحة 
 19 كوفيد  ملر�سى  ال�سحي  احلجر 
وبالتن�سيق  عي�سى،  �سيدي  مب�ست�سفى 
مع النيابة املحلية مت فتح حتقيق يف 
الفيديو  م�سور  اإىل  والتو�سل  الق�سية 
ونا�رصه، اأين �سبط بهاتفه بعد توقيفه 
من  م�سورة  فيديو  ت�سجيالت  اأربعة 
داخل ذات امل�سلحة، ويف ذات االإطار 
مت التو�سل اإىل هوية �رصكائه وتوقيف 
اثنني منهم فيما بقي الثالث يف حالة 

اأحد  قيام  بّينت  التحقيقات  فرار، 
امل�ستبه فيهم بالدخول اإىل امل�سلحة 
اخلارجي،  احلديدي  ال�سياج  عرب 
اأنباء  يحمل  الفيديو  حمتوى  اأن  كما 
بالنظام  امل�سا�س  �ساأنها  من  مغر�سة 
واأ�سحابه   ، العمومي  واالأمن  العام 
وال�سالمة  الغري  بتعري�س حياة  قاموا 
احلجر  فرتة  خالل  للخطر  اجل�سدية 
نظامية  لهيئة  اإهانتهم  مع  ال�سحي، 
امل�سا�س  وكذا  باالعتداء،  التهديد  و 
وبعد  جثة،  وتدني�س  املوتى  بحرمة 
ا�ستكمال كافة االإجراءات مت تقدميهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
�سيدي عي�سى من اأجل التهم املذكورة 
اآنفا، الذي بدوره اأحالهم على قا�سي 
التحقيق الذي اأمر باإيداع اثنني منهم 
مبوؤ�س�سة اإعادة الرتبية ب�سيدي عي�سى 
الثالث حتت  فيه  امل�ستبه  و�سع  فيما 

الرقابة الق�سائية .
عبدالبا�سط بديار

مرمي خمي�سة

على  �سيفا  حلوله  خالل  فورار،  وقال 
قناة النهار، اأن العاملني يف قطاع ال�سحة 
تعبوا، لكن العزمية موجودة للق�ساء على 
املجهودات  كل  لهم  �ساكرا  الفريو�س، 
ملحاربة  يبدلونها  زالوا  وال  بذلوها  التي 

فريو�س كورونا وللحد من انت�ساره.
امل�سوؤول،  ذات  حني، ا�ستنكر  يف 
االأطباء  لها  تعر�س  التي  االعتداءات 
الفرتة  يف  ال�سحة،  قطاع  يف  والعاملني 
لتقدمي  املواطنني  داعيا  االأخرية، 
االأبي�س،  اجلي�س  الأفراد  املعنوي  الدعم 
باأخذ  اأنف�سهم  وحماية  م�ساعدتهم 
من  للوقاية  الالزمة  االإجراءات  كل 

الفريو�س.

املوؤكدة  الإ�سابات  من  باملائة   20
�سجلت يف الو�سط العائلي

من  باملائة   20 اأن  امل�سدر،  نف�س  اأكد 
كورونا،  لفريو�س  امل�سجلة  احلاالت 

العائلي،م�سريا  الو�سط  يف  �سجلت 
االإ�سابة  حاالت  ارتفاع  اأن  باملنا�سبة، 
كل  عرب  بل  فقط،  باجلزائر  معنيا  لي�س 
ال�سحي،  رفع احلجر  ب�سبب  العامل،  دول 
حالة  األف   230 ت�سجيل  موؤخرا  مت  حيث 
يف  معتربا  �ساعة،   24 خالل  العامل،  يف 
واالمتثال  االلتزام  عدم  اأن  ال�سياق،  ذات 
بالتدابري الوقائية، �ساهم كثريا يف ارتفاع 
من  خا�سة  بالفريو�س،  االإ�سابة  حاالت  
ارتداء  دون  االأ�سواق  يف  التجول  خالل 
ارتفاع  يف  �ساهم  الذي  االأمر  الكمامات، 
ن�سبة  عليها  تقا�س  التي  الوفيات،  عدد 

التحكم يف الوباء.

تفادي تكرار �سيناريو عيد الفطر 

ر�سد  مت  اإنه  فورار،  الربوفي�سور  وذكر 
يف  احلاالت،  عدد  يف  ا�ستثنائي  ارتفاع 
احرتام  ب�سبب عدم  الفارط،  الفطر  عيد 
احرتام  �رصورة  على  م�سددة  التدابري، 
عيد  يومي  الوقائية  للتدابري  واالمتثال 
عيد  �سيناريو  تكرار  لتفادي  االأ�سحى، 

الفطر، من خالل ارتفاع عدد االإ�سابات 
واالحتكاك،  الزيارات  ب�سبب  بالفريو�س، 
داعيا اإىل تفادي االختالط وتعقيم اأدوات 

الذبح وال�سلخ.
الق�ساء على الوباء »م�ستحيل« 

قال  الوباء،  على  الق�ساء  يخ�س  وفيما 
البالد،  يف  الوباء  متابعة  جلنة  ع�سو 
التزام  دون  م�ستحيال،  اأمرا  �سيبقى  اأنه 
مو�سحا  الوقائية،  باالإجرات  املواطن 
كل  جندت  الدولة  اأن  ال�ساأن  هذا  يف 
من  والب�رصية  املادية  اإمكانياتها 

هذه  اأن  اإال  الوباء،  على  الق�ساء  اأجل 
التزام  بالنتائج دون  تاأتي  لن  املجهودات 
املواطنني باالجراءات املتخذة للت�سدي 
لفريو�س كوفيد-19، من جميع اجلبهات.

قد  اجلزائر،  يف  الوبائي  املنحنى  وكان 
عرف يف االآونة االأخرية، ارتفاعا ملحوظا 
كان  بعدما  اليوم،  يف  اإ�سابة   600 قارب 
تعود  حيث  الن�سف،  ينهاز  �سهر  قبل 
اأ�سباب هذه االنتكا�سة ح�سب املخت�سني، 
اإىل ا�ستهتار وال مباالة بع�س املواطنني، 
يف تعاملهم مع هذا الوباء اخلطري، ليدفع 

مواطنون اآخرون اأبرياء الثمن.

اأكد الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة فريو�س 
كورونا، جمال فورار، اأم�س، اأن ال�سلك الطبي �سجل 

وفاة.  40 منها  كوفيد19-  بفريو�س  اإ�سابة   2600

للوقاية من تف�سي وبا ء كورونا 

توزيع 8000 كمامة و مواد تعقيم بحا�سي م�سعود 

فيما مت غلق مقر بنك الفالحة والتنمية  ليوم واحد 

غلق وكالة بنك  التنمية املحلية  مبازونة ملدة 14 يوما    

ب�سبب عدم ارتداء القناع ال�سحي

اأمن مترنا�ست ي�سجل 187 خمالفة 

يف ق�سية فيديو م�ست�سفى �سيدي عي�سي

حب�س �سخ�سني وو�سع اآخر حتت 
الرقابة الق�سائية بامل�سيلة

الناطق الر�سمي للجنة ر�سد فريو�س كورونا جمال فورار

الق�ساء على الوباء "م�ستحيل" دون وعي
اإ�سابة   2600 اأ�سل  من  الطبي  يف  ال�سلك  وفاة   40        •

اأعلنت الوزارة االأوىل، نهار اأول  اخلمي�س، 
املفرو�س  اجلزئي،  احلجر  متديد  عن 
على 29 والية من الثامنة ليال اإىل اخلام�سة 
منها  ال�سفر  غلق  ا�ستمرار  مع  �سباحا 
اإىل  اأخرى  باالإ�سافة  اأيام   10 ملدة  واليها 
منع حركة النقل احل�رصي بها خالل عطلة 
موافقة  جاء  بعد  القرار  االأ�سبوع.  نهاية 
رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، وبعد 
ا�ست�سارة اللجنة العلمية وال�سلطة ال�سحية، 

الرتاب  عرب  ال�سحية  الو�سعية  تقييم  و 
انت�سار  بتزايد �رصعة  اقرت  الوطني  التي 
يف  19خا�سة  كوفيد  كورونا  فريو�س  وباء 
املعنية  الواليات  ال29  وتتعلق  الواليات 
اأدرار،  من  بكل  اجلزئي  احلجر  بتطبيق 
باتنة،  البواقي،  اأم  االأغواط،  ال�سلف، 
البويرة،  البليدة،  ب�سار،  ب�سكرة،   بجاية، 
اجلزائر، اجللفة، �سطيف، �سيدي بلعبا�س، 
امل�سيلة،  الـمدية،  ق�سنطينة،  عنابة، 

بوعريريج،  برج  وهران،  ورقلة،  مع�سكر، 
خن�سلة،  الوادي،  تي�سم�سيلت،  بومردا�س، 
وغليزان.  من  تيبازة،  اأهرا�س،  �سوق 
غلق  ال�سلطات  اىل  �سارعت  اآخر  جانب 
اجلوارية  ،  واالأ�سواق  املحالت  الكربى 
يف  ال�سياحية  املوا�سي  املواقع  واأ�سواق 
معنية  الغري  الواليات  وحتى  املدن  ال29 
حيث مت غلق  مغارات بني عادج ، ه�سبة 
بتلم�سان  حامد  �سيدي  ودرب  الال�ستي 

احلرية  بعني  و�ساحة  القرابة  �سوق   ،
بالنعامة  املا�سية  ا�سواق   ، متو�سنت 
مراقبة  اإىل  و�سعيدة  والبي�س  باالإ�سافة 
 ، الواليات  يف  االأ�ساحي  بيع  جتمعات 
قد  فر�س  التباعد  وممكن  و�سمان 
تتطور العملية اإىل منع النقل احل�رصي يف 
 ، بلعبا�س   ، بوهران  والرتاموي  احلافالت 

�سطيف ، العا�سمة وورقلة .
حممد بن ترار

مدة 10 اأيام  من اجل حما�سرة وباء كورونا

متديد احلجر واملنع من التنقل اإىل 29  والية 
.      غلق كل املحالت والأ�سواق واملواقع ال�سياحية 

وجه وزير العدل حافظ االأختام بلقا�سم 
زغماتي  تعليمات اإىل النواب العامني  يف 
نطاق  يف  تقع  التي  الق�سائية  املجال�س 
نهائيا  رفع احلجرعنها  التي  الواليات 
على  العائلية  الزيارات  منع  قرار  برفع 
يوم  من  بداية  ومبا�رصتها  املحبو�سني 
�سبق  احلايل بعدما  جويلية   15 االأربعاء 

وان مت تعليقها منذ17 مار�س املا�سي .

هذا وحملت التعليمة جملة من ال�رصوط 
ل�سخ�س  بالزيارة  ال�سماح  مقدمتها  يف 
الكمامة  �رصورة  ا�ستعمال  مع  واحد 
مع   ، ال�سحية  الوقاية  وتوفري  ظرف 
، ومنع دخول  االنتظار  منع دخول قاعة 
االأطفال دون ال16 من العمر ، كما وفرت 
عازلة  زجاجية  حواجز  ال�سجون  اإدارة 
املقربة،اأو  العائلية  الزيارات  الإجراء 

املحامني  ملوكليهم  بال�سجون  زيارة 
االأقل  على  واحد  مبرت  التباعد  واحرتام 
اأخرى  جهة  من  الكمامات  ،  وا�ستعمال 
ا�ستالم  يتم  القفف يف حني  اإدخال  مينع 
املبالغ املالية على �سكل حواالت موجهة 
املحل  من  م�ستلزماته  ل�رصاء  لل�سجني 
، من جانب  ال�سجناء  لتزويد  املخ�س�س 
احرتام  على  العدل  وزارة  �سددت  اآخر 

19  واإبالغ  كوفيد  من  احلماية  �رصوط 
االإجراءات  بهذه  املحبو�سني  عائالت 
داخل  الكرونا  وباء  انت�سار  لتفادي 
ال�سجون ، هذا وقد �سهدت  املوؤ�س�سات 
بغية  زيارة  للعائالت  العقابية  تدافع 
من  الأكرث  زيارتهم  يتم  مل  دويها  الذين 

04 اأ�سهر .
حممد بن ترار

بعد 04 اأ�سهر من املنع 

رفع اإجراءات منع زيارة ال�سجناء ب19 والية 

متاأثرا بفريو�س الكورونا

وفاة رئي�س بلدية �سي عبد 
الغاين  بتيارت 

رئي�س  اأم�س اخلمي�س  اأول  نهار  تويف 
لدائرة  التابعة  الغني،  عبد  �سي  بلدية 
القادر  عبد  تيارت  �رصق والية  ال�سوقر 
مهيزل البالغ من العمر 56 �سنة مب�سلحة 
بعد  ال�سوقر  مل�ست�سفى  ال�سحي  احلجر 

اإ�سابته فريو�س كوفيد 19
بفريوي�س  البلدية  اأ�سيب رئي�س  وقد  ها 
ال�سحي  احلجر  خاللها  الكورونا التزم 

املنزيل، قبل اأن يحول  م�ست�سفى ال�سوقر 
الذي مكث فيها الأيام قبل اأن يلفظ اأنفا�سه 
يعاين  كان  اليوم  بعدما  �سبيحة  االأخرية 
الفقيد  جثمان  ووري  مزمن  مر�س  من 
مبقربة  �سباحا  العا�رصة  حدود  يف  الرثى 
�سمن  االإجراءات  الغني  عبد  �سي  بلدية 

االحرتازية املعمول بها
 م.ب

عني امللح بامل�سيلة   

اإيداع �سخ�سني احلب�س يف 
ق�سية اعتداء على م�ست�سفى 

التحقيق  قا�سي  اأم�س،  اأول  اأودع 
امللح،جنوب  عني  حمكمة  لدي 
احلب�س  امل�سيلة،�سخ�سني  والية 
التي  االأحداث  خلفية  املوؤقت،على 
امللح،حيث  عني  م�ست�سفى  �سهدها 
متكن عنا�رص اأمن دائرة عني امللح،من 
�سخ�سني،متهمني  على  القب�س  اإلقاء 
قطاع  موظفي  على  باالعتداء 
ال�سحة،وبتحطيم اأمالك الدولة،وكذا 
التعدي على موظف،تفا�سيل الق�سية 
م�سلحة  ا�ستقبال  اإىل  تعود  االأوىل 
باملوؤ�س�سة  الطبية  اال�ستعجاالت 
امللح،  بعني  اال�ست�سفائية  العمومية 
اجلرح  و  بال�رصب  اعتداء  ل�سحية 
اأبي�س  �سالح  بوا�سطة  العمديان 
�سائق  �سحيته  راح  الذي  )�سكني( 
املوؤ�س�سة  بذات  اإ�سعاف  �سيارة 
الثانية  الق�سية  اال�ست�سفائية،اأما 
مدير  بها  تقدم  �سكوى  اإىل  فتعود 
اال�ست�سفائية،مفادها  املوؤ�س�سة 

حماولة �سخ�سا الدخول اىل املوؤ�س�سة 
ب�ستم  ليقوم  منعه  االأمن  اأعوان  فقام 
بتحطيم  يقوم  اأن  قبل  االأعوان  و�سب 
عجالت  ومتزيق  املوؤ�س�سة  باب 
ال�سيارات،و بعد تلقى اأمن دائرة عني 
عملية  مببا�رصة  قامت  للخرب  امللح 
يف  املتورطني  عن  والتحري  البحث 
الق�سية ويف ظرف قيا�سي مت توقيف 
امن  م�سالح  قامت  ثم  ومن  املعنيني 
حول  حتقيق  بفتح  امللح  عني  دائرة 
النيابة  مع  بالتن�سيق  الق�سية  حيثيات 
ا�ستكمال  وبعد  اإقليميا،  املخت�سة 
اإجراءات التحقيق مت تقدمي املعنيني 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 
حمكمة عني امللح، الذي بدوره اأحاله 
على ال�سيد قا�سي التحقيق لدى نف�س 
اأمر  الذي  االأخري  هذا  املحكمة، 
بو�سع املتهمني رهن احلب�س املوؤقت 

باملوؤ�س�سة العقابية ببو�سعادة.
عبدالبا�سط بديار
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اإطار مكافحة اجلرمية يف  يف 
الو�سط احل�رضي، متكن الأمن 
ولية  باأمن  الثاين  احل�رضي 
�سخ�ص  توقيف  من  مترنا�ست 
يبلغ من العمر )22 �سنة(، عن 
ق�سية تكوين جماعة اإجرامية 
ال�رضقة  ارتكاب  لغر�ص 
م�ستودع  داخل  من  بالك�رض 
�رضقة  مع  الغذائية،  للمواد 
مليون   300( قدرة  مايل  مبلغ 

تعود  الق�سية  وقائع  �سنتيم(. 
اإىل تقدم اأحد الأ�سخا�ص اإىل 
الثاين  احل�رضي  الأمن  مقر 
اأجل تقييد �سكوى ر�سمية  من 
عن تعر�ص م�ستودعه اخلا�ص 
لل�رضقة  الغذائية  باملواد 
عملية  جمهولني،  طرف  من 
ال�رضقة طالت مبلغ مايل قدر 
�سنتيم(،  مليون   300( بحوايل 
والتحري  التحقيق  بعد عملية 

ال�رضطة  م�سالح  طرف  من 
مت  الثاين  احل�رضي  بالأمن 
فيه  امل�ستبه  اإىل  التو�سل 
الرئي�سي مقرتف فعل ال�رضقة 
مقلدة،  مفاتيح  با�ستعمال 
�رضكائه  من   )04( اأربعة  رفقة 
يف  متواجدين  فيهم،  م�ستبه 
التحري  عمليات  فرار   حالة 
والتحقيق مكنت من ا�سرتجاع 
مليون   220( قدره  مايل  مبلغ 

الإجمايل  املبلغ  من  �سنتيم( 
حتويل  ليتم  امل�رضوق، 
امل�ستبه فيه الرئي�سي واملبلغ 
وفتح  املقر  اإىل  امل�سرتجع 

حتقيق يف الق�سية.
اإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيه 

املخت�سة.
اأحمد باحلاج 

متورط يف �سرقة 300 من م�ستودع جتاري 

اأمن مترنا�شت يطيح بع�شريني 

اإطار مكافحة اجلرمية يف  يف 
الو�سط احل�رضي، متكن الأمن 
ولية  باأمن  الثاين  احل�رضي 
�سخ�ص  توقيف  من  مترنا�ست 
�سنة(   22( العمر  من  يبلغ 
املخدرات  حيازة  ق�سية  عن 
اأجل  من  معالج  كيف  نوع  من 
�سالح  حيازة  مع  ال�ستهالك، 

اأبي�ص حمظور بدون رخ�سة.
قيام  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 
بالأمن  ال�رضطة  عنا�رض 
احل�رضي الثاين بدوريات راكبة 
على م�ستوى حي تربكات، اأين 
لفت انتباههم ل�سخ�ص م�ستبه 
وبعد  مركبته،  منت  على  فيه 
الأمنية  للمراقبة  اإخ�ساعه 
بداخل  �سبط  مت  والإدارية، 
اأبي�ص  �سالح  على  املركبة 
احلجم  من  )خنجر(  حمظور 
�سالح  اإىل  بالإ�سافة  الكبري 
احلجم  من  حمظور  اأبي�ص 

ال�سغري وكمية من املخدرات 
وزنها )7.50 غرام( من الكيف 
امل�ستبه  حتويل  ليتم  املعالج، 
املقر  اإىل  واملحجوزات  فيه 

وفتح حتقيق يف الق�سية .
اإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيه  
يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة، 
نافذة   )01( حب�ص  �سنة  حقه 
وغرامة  الإيداع  عدم  مع 
دينار   )50000( قدرها  مالية 
من  علم  وح�سبما  جزائري. 
العملية  فاإن  اجلهات  نف�ص 
الأمنية تندرج يف اطار التطبيق 
املديرية  ملخطط  ال�سارم 
العامة لالأمن الوطني القا�سي 
احتالل  خمطط  بتج�سيد 
الجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�ستى اأنواعها وا�سكالها .
اأحمد باحلاج 

�سبط بحوزته 7.50غ من املخدرات

اأمن مترنا�شت يطيح 
بع�شريني 

بتهمة االأعداد جلناية االحتجاز والتعذيب املف�سي للوفاة 

تفكيك �شبكة اإجرامية من 11 
�شخ�شا بتمرنا�شت 

اأحمد باحلاج 

الإعالم  خللية  بيان  قال 
العامة  والعالقات  والت�سال 
مترنا�ست  ولية  اأمن  مبديرية 
كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط 
» ن�سخة منه اأن حيثيات الق�سية 
الرقم  على  نداء  اإىل  تعود 
الخ�رض 48-15 من طرف اأحد 
املواطنني مفاده اكت�ساف جثة 
اإحدى  بداخل  الهوية  جمهولة 
بقرية  الفو�سوية  الإحاطات 
الفور  على  التنقل  مت  اإينزاون، 
ال�رضطة  عنا�رض  طرف  من 
باأمن الولية، وبالتن�سيق الدائم 
فتح  مت  املحلية  النيابة  مع 
مت  حيث  الق�سية،  يف  حتقيق 
مترير ب�سمات ال�سحية املتويف 
على النظام الآيل  للتعرف على 
حتديد  مت    AFIS الب�سمات 

هويته.
وبتكثيف  التحقيق  يف  موا�سلة 
امليداين  ال�ستعالماتي  العمل 

من  جمموعة  اىل  التو�سل  مت 
الأ�سخا�ص حيث ق�سى ال�سحية 
ب�سدد  كانوا  اأين  معهم  ليلة 
اأحد  على  �سطو  بعملية  القيام 
املنازل بقرية اينزاون، غري اأن 
بالف�سل  باءت  ال�سطو  حماولة 
ال�سحية  على  القب�ص  واألقي 

امل�سكن  �ساحب  طرف  من 
اأثره اىل غاية  ومن ثما اختفى 
بذات  هامدة  جثة  عليه  العثور 

القرية.
امل�سكن  �ساحب  مع  بالتحقيق 
جميع  اىل  التو�سل  مت 
فيهم  امل�ستبه  الأ�سخا�ص 

اعرتفوا  الذين  اجلرمية  يف 
اأو  مبا�رضة  بطريقة  ب�سلوعهم 

غري مبا�رضة يف عملية القتل.
اجراءات  ا�ستكمال  بعد 
تقدمي امل�ستبه  �سيتم  التحقيق 
املحلية  النيابة  اأمام  فيهم 

بتمرنا�ست.

العمليات  قاعة  ا�ستقبلت 
لمن ولية اأدرار خالل �سهر 
جوان من ال�سنة اجلارية 803 
من  واردة  هاتفية  مكاملة 
على  موزعة  املواطنني  قبل 
الرقام اخل�رضاء 1548و104 

وخط �رضطة النجدة 17.
خمتلف  �سمحت  حيت 
من  الواردة  املكاملات 

الق�سايا  عديد  معاجلة 
 86 النداءات  هذه  و�سملت 
بتقدمي  خا�سة  مكاملة 
 153 والغاثة،  امل�ساعدة 
بطلب  متعلقة  مكاملة 
 150 والتوجيه،  ال�ستعالم 
بالتبليغ  خا�سة  مكاملة 
)حوادث املرور- ال�رضقة – 
– حالت الختفاء  احلرائق 

( كما �سجلت ذات امل�سالح 
ذات  هاتفية  مكاملة   360
خمتلف  بطلب  ال�سلة 
ورود  جانب  اإىل  التدخالت 

54 مكاملة اأخرى .
ال�رضطة  قوات  وتبقى  هذا 
بامن ولية ادرار جمندة يف 
مدار  وعلى  الوقات  جميع 
لال�ستجابة  �ساعة   24/24

والتكفل  املواطنني  لنداءات 
تدعوهم  والتي  بان�سغالتهم 
اىل البالغ عن اي خطر قد 
وممتلكاتهم  حياتهم  يهدد 
عن طريق الت�سال بالرقام 
قبل  املجانية امل�سخرة من 
لالأمن  العامة  املديرية 

الوطني.
اأحمد باحلاج

اأمن والية اأدرار 

ا�شتقبال 803 مكاملة هاتفية خالل �شهر جوان 

يف اإطار حماربة اجلرمية بالو�سط احل�سري، متكنت الفرقة اجلنائية بامل�سلحة الوالئية 
لل�سرطة الق�سائية باأمن والية مترنا�ست من توقيف  11 �سخ�سا ترتاوح اأعمارهم ما بني 

)19و 24 �سنة(، عن ق�سية تكوين جماعة اإجرامية لغر�ض االإعداد جلناية االحتجاز 
والتعذيب وال�سرب واجلرح العمدي املف�سي للوفاة با�ستعمال اأ�سلحة بي�ساء وا�ستح�سار 

مركبة وطم�ض اأثر اجلرمية مع عدم التبليغ عن جناية. 

اأخبار اجلنوب

امل�سالح  مديرية  وا�سلت  
الفالحية لولية ورقلة  احلملة 
ال�سحة  حلماية  الوطنية 
ال�سهر اجلاري  النباتية خالل 
الوقاية  ت�ستهدف  والتي   ،
ت�سيب  التي  »بوفرة«  اآفة  من 
اأ�سجار النخيل املثمرة وذلك 
مب�ساركة املتعاملني اخلوا�ص 
الو�سية.  املديرية  مبعية 
امل�سالح  مديرية   اأو�سحت 
اأن  ورقلة  لولية  الفالحية 
حلماية  الوطنية  احلملة 
ال�سحة النباتيةت�ستهدف اأزيد 
منتجة  نخلة  األف   635 من 
بولية ورقلة ، حيث انطلقت 
احلملة املذكورة مطلع ال�سهر 
ب�ساتني  اأحد  من  اجلاري  
بورقلة،  خويلد  �سيدي  بلدية 
متعاملون  فيها  �سارك  والتي 
الفالحني ميثلون  خوا�ص من 
11 موؤ�س�سة خا�سة، اإىل جانب 
الوطني  املعهد  م�ساهمة 
حلماية النباتات بغرداية على 

حد قول امل�سوؤول املذكور.
هذا واأ�سافت مديرية امل�سالح 
الفالحية اأنه مت  توزيع كميات 
معتربة من املبيدات احل�رضية 
على الفالحني منذ بداية �سهر 
ماي املن�رضم للبدء يف عملية 
واحات  م�ست  التي  الوقاية 
مناطق  خمتلف  عرب  النخيل 
وبلديات الولية، �سف اإىل ذلك 
باأزيد  املقدر  املايل  الغالف 

جزائري  دينار  مليون   91 من 
ملكافحة اآفتي ><بوفروة<< 
و<<دودة التمر<< بالوليات 
ذات  ح�سب  للتمور  املنتجة 
امل�سادر.  ويف �سياق ذي �سلة 
الدعم  م�سلحة  رئي�ص  اأو�سح 
الوطني  باملعهد  التقني 
اهلل  عبد  النباتات  حلماية 
�سخر  املعهد  اأن  دجال، 
املتاحة  الإمكانيات  كافة 
هذه  لإجناح  واملتوفرة 
العملية الوقائية على م�ستوى 
بعا�سمة  النخيل  ب�ساتني 
ورقلة،  ال�رضقي  اجلنوب 
اآفة  باأن  املتحدث  اأكد  اأين 
من  واحدة  تعترب  »بوفروة« 
اخلطرية  الطفيلية  الآفات 
النخيل  اأ�سجار  تهدد  التي 
املثمر بالزوال، حيث تتج�سد 
الآفة يف ح�رضة عنكبوت لها 
اأق�سى  حتمل  على  القدرة 
درجات احلرارة وكذا واأ�سعة 
ليت�سبب  احلارقة،  ال�سم�ص 
لحقا يف ظهور هذا املر�ص 
بالنخيل  ي�رض  الذي  اخلطري 

ونوعية التمور.
جدير بالذكر اأن ولية ورقلة 
حتتوي على ثروة من النخيل 
تقدر باأكرث من 2 مليون نخلة 
التمور  اأ�سناف  خمتلف  من 
منت�رضة على م�ساحة اإجمالية 

تفوق 25.000 هكتار.
جناة ،ح 

ت�ستهدف 635 األف نخلة منتجة 

حملة وطنية بورقلة للوقاية 
من انت�شار داء بوفروة 
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 كيف حول العدو مقد�ساتنا 
اإىل عنا�سر تفجري لأمتنا؟ 
املحبطون اليائ�سون قرروا 

الن�سحاب من تدافع احلياة؟ 
وال�سعوب امل�ست�سعفة 

تت�ساءل: باخت�سار �سديد 
هل من حقنا التفكري يف 
م�ستقبل ح�ساري لأمتنا 

ونحن نعي�ض الفقر واملر�ض 
والتخلف؟ هل لنا احلق يف 
النطالق احل�ساري؟ وهل 

منتلك موؤهالت طبيعية 
لذلك؟ اأم اأننا اأ�سبحنا حتت 
اأقدام احل�سارات املعا�سرة 
مزقا نتبع هوؤلء اأو اأولئك 
كما حل بكثري من الأمم 
وال�سعوب التي اندثرت؟ 

هل مكتوب علينا ان نبقى 
حمطمي الإرادة والفعل ل 

جنيد ال ال�ستهالك والتبعية 
والإهدار للرثوات والطاقة؟ 

انتباه

ا�ستقالب مهمة الدين واللغة والعدالة.. 
لأمة  الب�رشية  احل�ضارة  �ضرية  اأن  نعرفه  ما 
الب�رشي،  اجل�ضم  ك�ضرية  متاما  هي  ما 
طفولة ف�ضباب فكهولة فانهيار.. فللح�ضارة 
�رشوطها و�ضبل تكوينها كما اأن لالنهيار �ضننه 
ونوامي�ضه.. ففي حلظة �ضعود اأمة ت�ضتطيع 
اخلارجية  ال�رشبات  من  كثري  ا�ضتيعاب 
لكنها  النهو�ض..  ت�ضتطيع  �ضقطت  لو  وحتى 
لالنهيار  عر�ضة  ت�ضبح  �ضكونها  حلظات  يف 
اهتزاز  او  خارجية  �رشبة  اأي  مبجرد 
داخلي.. تلك �ضنة اهلل يف امل�ضرية الإن�ضانية، 

وقد حتققت يف ح�ضارتنا..
لالإن�ضانية  ح�ضارة  اأعظم  اأن�ضاأنا  لقد   
امتنا  بانهيار  انهارت  ولكنها  �ضحيح  هذا 
هويتها  وت�ضتت  ومنعتها  وحدتها  بانهيار 
وفقدانها الر�ضالة؟ وال�ضوؤال املهم الآن هل 
فنعيد  الب�رشي  التاريخ  يف  ال�ضتثناء  ن�ضنع 
ح�ضارتنا بنف�ض الهوية والر�ضالة م�ضتفيدين 
العلم والتجربة  اأنتجها  من معطيات جديدة 

الإن�ضانية؟

بناء املجتمع:
ل يولد جمتمع اإل بوجود مقد�ض يلتف حوله 
»فكرة مقد�ضة« يكون هو الدينمو املحرك، 
ولبد  به،  ويتفاهم  يفهم  ل�ضان  له من  ولبد 
له من قانون يحتكم اإليه، ويتحرك املجتمع 
خالل  من  وجوده  لإثبات  العنا�رش  بهذه 
�ضلوك وفق قيم يتعارف عليها.. فاإذا اأ�ضاب 
العبث اأحد اأ�ضالع هذا املثلث فقد املجتمع 
او قدرته وت�ضيع �ضماته ويفقد مربر  هويته 

وجوده.. 
انطلقت  اأمة  الزمن  من  ردحا  كنا  وهكذا 
من �ضيغة جمتمع تلتف حول الدين املرجع 
وتنميها  لغتها  وتتقن  والقيمي  الروحي 
لتح�ضن تف�ضري الر�ضالة وت�ضري وفق �ضوابط 
وقيم تنجز العدالة حتفظ �ضلوكها من التهتك 
فكانت  وال�ضالل..  التيه  من  وم�ضريتها 
واحرتام  والقانون  واللغة  الدين  مفاعيل 

العدالة املثلث الذي قامت عليه الأمة.
اإىل  و�ضوح  بكل  الكرمي  القراآن  اأ�ضار  لقد 
 - الدين  الإن�ضاين:  املجتمع  ت�ضكل  عنا�رش 
يقول ربنا �ضبحانه عن الدين: »َوَما اأَْر�َضلْنَاَك 
نَي«-النبياء-، ،وعن الل�ضان  ِللَْعامَلِ اإَِلاّ َرْحَمًة 
ُقْراآًنا  اأَنَزلْنَاهُ  اإِنَاّا  وتعاىل:«  �ضبحانه  يقول 
�ضنن  وعن  تَْعِقلُوَن«-يو�ضف-،  لَاَّعلَاُّكْم  َعَرِبًياّا 
�ضبحانه  يقول  الكرمية   واحلياة  التوازن 
يَزاَن )7(  امْلِ َع  َوَو�ضَ َرَفَعَها  َماَء  َوال�َضاّ وتعاىل:« 
الَْوْزَن  َواأَِقيُموا   )8( يَزاِن  امْلِ يِف  تَْطَغْوا  اأََلاّ 
 ، يَزاَن«-الرحمن-  امْلِ تُْخ�رِشُوا  َوَل  ِبالِْق�ْضِط 
انطالقا من هذه القواعد بنت اأمتنا نه�ضتها 
كما  املحددة  �ضفتها  الأمة  تاأخذ  وهكذا 
ٍة  اأَُماّ َخرْيَ  ُكنتُْم  وتعاىل:«  �ضبحانه  اهلل  و�ضفها 
َوتَنَْهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  تَاأُْمُروَن  ِللنَاّا�ِض  اأُْخِرَجْت 

»ِ َعِن امْلُنَكِر َوتُوؤِْمنُوَن ِباهلَلاّ
على  جمتمع  م�ضطلح  اإطالق  ميكن  ل  اأجل 
بفكرة  يوؤمن  عندما  اإل  ب�رشي  جتمع  اأي 
اأو  دينية  الفكرة  طبيعة  عن  النظر  بغ�ض 
دنيوية وتكون لهذه الفكرة �ضلطان القدا�ضة 
كلها..  وامل�ضاعر  الوجدان  على  والفعالية 
املجتمعات  كل  يف  قانون  هذا  اأن  نرى 
اأمة،  واأ�ض�ضت  �ضنعت ح�ضارة  التي  الب�رشية 
يفقد  وا�ضمه عندما  ويفقد املجتمع �ضفته 
فكرته املقد�ضة.. وهنا لبد ان نعيد قراءة 
ما حل بنا كاأمة وكمجتمع اإن�ضاين.. ولبد من 
ومو�ضوعية  واعية  بقراءة  قراءتنا  مرافقة 
ا�ضتعمارية  موؤامرات  من  باأمتنا  يحيط  ملا 
قد  حيث  كبوتنا  من  نخرج  اأن  لنا  تريد  ل 

عاد من العبث التفكري يف اأي خطوة للنه�ضة 
الدوائر  ترب�ض  الأهمية  بعني  الأخذ  دون 
من  وخوفها  منها  وتهيبها  ال�ضتعمارية 
ولعله  ال�ضتعمارية؟  م�ضاحلها  على  اآثارها 
املجتمع  بناء  يف  التفكري  اأن  الوا�ضح  من 
و  الداخلية  الأ�ضئلة  على  يجيب  احل�ضاري 
بني  ويتوازن  اأبعاده  يف  وين�ضجم  اخلارجية 

عنا�رش وجوده.

واقع جمتمعاتنا:
اإىل  و�ضولنا  حيث  اليوم  اليوم؟  نرى  ماذا 
ودمرت  القد�ض  �ضقطت  وقد  القاع.. 
ل�ضو�ض  كل  �ضوؤوننا  يف  وتدخل  عوا�ضمنا 
ال�ضمال، وتف�ضخت الأمة واأ�ضبحنا ندور يف 
اأكرث من  التبعية ومل تعد جمتمعاتنا  حلقات 
كونها جتمعات ب�رشية وقد دمرت فيما بينها 
على  القائمة  الجتماعية  عالقاتها  �ضبكة 
قيمها؟ كيف نرد على هذا التحدي الوجودي؟ 
اىل  جمتمعاتنا  النا�ض  من  رهط  فتت  لقد 
عناوين تفخر باأحزابهم ومطالبهم بحقوقهم 
املحا�ض�ضات  يف  وال�ضخ�ضية  احلزبية 
نحو  �رشنا  وهكذا  واملكا�ضب  واملواقع 
توفري  ان�ضغلوا عن �رشورة  تفتيت م�ضتمر.. 
ومتا�ضكه  املجتمع  حركية  ا�ضتمرار  �ضمانة 
ان�ضغلوا  و  التجاذبات،  عن  بعيدا  وقوته 
جتاوزه  عدم  ينبغي  الذي  حول  التوحد  عن 
لفعله  والدافع  املجتمع  حلرك  الناظم  انه 
بع�ض  لعل  بل  والدين-..  اللغة   – اليجابي 
الأحزاب والنخب انهمك يف اللعبة اخلطرية 
يف ت�ضويه العربية والإ�ضالم - اأقد�ض ما يف 
املجتمع- فاأنتجوا اأفهاما منحرفة ور�ضموا 
طرقا  النا�ض  حياة  يف  وخطوا  منفرا  واقعا 

مفرقة منافية لروح الإ�ضالم ور�ضالته.
امتنا  اأ�ضاب  الذي  اخلراب  حجم  ندرك 
العنا�رش  تلك  مهمات  ا�ضتقالب  مبحاولة 
»الدين« فبدل ان يكون  وكيف تبدلت ر�ضالة 
راية  اأ�ضبح  حليويتهم  وحمركا  لهم  جامعا 
ترفع ل�ضقاء للم�ضلمني ي�رشد الآمنني ويدمر 
البيوت ويهلك احلرث والن�ضل كما هو وا�ضح 
فقدت  كيف  و  عربي؟!!  بلد  من  اأكرث  يف 
ورحابتها،  و�ضعتها  واأ�رشارها  قيمها  لغتنا 
منها  الإ�ضارات  لغة  اإىل  اأقرب  فاأ�ضبحت 
التفكري  ويحفز  العقل  ينبه  الذي  البيان  اإىل 
مالأ  ي�ضعى  وكيف  والأخالق؟  القيم  ويهذب 
اأجنبية  لغات  اأو  بلهجات  ا�ضتبدالها  اىل  منا 
حمالة ثقافة واأيديولوجية؟ وكيف زهدنا يف 
العدالة  فقدت  وكيف  وتطويرها؟  تنميتها 
نزاهتها بعد اأن متيزت الأمة بعظمة ق�ضائها 
للعدالة  مثال  ن�رشب  واأ�ضبحنا  القرون  عرب 

وتف�ضيل القوانني وعمقها الإن�ضاين ؟
مبعرفة  اخلطرية  الظاهرة  تدبر  من  لبد 
ظروف  اأي  و  فعلها  وطريقة  اأ�ضبابها 
ومناخات تتكاثر فيها، ولبد من التفكري يف 
كيفية اخلروج منها والتحرك باأ�رشع ما ميكن 
لأن العدو اخلارجي ي�ضعر باأنه قد و�ضع يده 
على اأخطر الأدوات التي ي�ضتطيع من خاللها 
ما  وباأقد�ض  ذاتي  بتاآكل  جمتمعاتنا  حتطيم 
ت�ضتهدفنا  مزدوجة  �رشبته  فتكون  منتلكه 

وت�ضتهدف عنا�رش نهو�ضنا..
امل�ضلمني  مذابح  اأخطر  اإن  نتفق  لعلنا    
الإ�ضالم يف  �ضعارات  تتم حتت  اليوم  العرب 
منكر  و�ضيء  واليمن،  وليبيا  والعراق  �ضورية 
للرذائل الأخالقية  الإ�ضالم غطاء  اأن ي�ضبح 
للدين  وتف�ضريات  بتاأويالت  وال�ضيا�ضية 
اأ�ضبح  حيث  احلقيقية..  مهمته  عن  حترفه 
والقاتل  دين،  جماعة  ولكل  دين  طائفة  لكل 

حقا  املوؤمل  ومن  الإ�ضالم،  يدعي  واملقتول 
احلالية  بن�ضختها  العربية  اللغة  ت�ضبح  اأن 
حترم  وهزءا  منفرة  و  روحها  من  مفرغة 
وحتى  القيمي  الثقايف  املحتوى  من  اأهلها 
الذي كانت حتمله يف مراحل ما قبل الإ�ضالم، 
فتعزل النا�ض بذلك عن التوا�ضل مع ثراتهم 
الفل�ضفية  اللغة  منظومات  على  والنفتاح 
على  ح�ضورها  الأمة  وفقدت  والقيمية، 
مفخرة  كان  الذي  والق�ضاء  العدالة  �ضعيد 
الإ�ضالمية  العربية  احل�ضارة  مفاخر  من 
والدين  اللغة  وظيفة  تغيري  اأ�ضبحت  وهكذا 
التي تقف �ضد  والعدالة من اخطر الأدوات 
و�ضالمهم..  تقدمهم  و�ضد  النا�ض  ا�ضتقرار 
وهنا لبد ان نالحظ �ضغل خمتربات �ضناعة 
العوا�ضم  يف  املنت�رشة  والثقافات  الأديان 
الغربية والتي تكمل مهمتها مع اأجهزة الأمن 
الأديان  اأبطال  �ضناعة  يف  هناك  اخلا�ضة 
ورموز املثقفني وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين 
يف بلداننا العربية.. ومن هنا نفهم كيف ي�رش 
واللغة  العربي  احلرف  طرد  على  الأعداء 
العربية من بالد امل�ضلمني كما فعلوا �ضابقا 
لتيني يف  اإىل حرف  العربي  احلرف  بتغيري 
اللغة الرتكية ويحاولون يف �ضواها من اللغات 

واللهجات.

اأدوات التخريب:
عمليات  هي  كما  متاما  التغريب  كان  لقد 
لروح  التجويف  عملية  الدين  ا�ضتخدام 
احلياة  هام�ض  اإىل  الدين  وحتويل  الر�ضالة 
يف  الدين  و�ضع  اإىل  التغريبيون  دعا  وكما 
متحف على اأح�ضن احتمال اجته امل�ضتغلون 
برغباتهم  اأطر مالأوها  و�ضعه يف  اإىل  للدين 
وفتح  احلزبية  وم�ضاعرهم  وم�ضاحلهم 
املجال لنت�ضار التدين الغبي اجلاهل الذي 
ملكات  لديهم  لي�ض  النا�ض  من  فئة  به  يقوم 
الأمة  على  اأطل  لقد  مناقبية..  او  عقلية 
معادي  اإعالمي  بدفع  الحتياطي  الفريق 
لها  معلبة  �رشعية  مدار�ض  يف  تكون  الذي 
الن�ضو�ض  ين�رش  النت�ضاب  يف  �رشوطها 
على  والنار  اجلنة  اأق�ضاط  ويوزع  واملواعظ 
الإغراق يف  مربعات  اىل  وي�ضدهم  اهلل  عباد 

الهام�ضية.
معدلت  العظمى  الغالبية  يف  فهاهي 
ال�رشيعة  بدرا�ضة  امللتحقني  الطلبة  نتائج 
العرب  م�ضارق  يف  واحلقوق  العربية  واللغة 
بالكاد..  اإل  باملائة  تتجاوز 50  ومغاربهم ل 
كيف نوؤمن متو�ضطي الذكاء والقدرات على 
هوؤلء  يرد  مباذا  واللغة.؟  والعدالة  الدين 
على امل�ضت�رشقني وامل�ضككني والعلمانيني.. 
اإمامة  يف  ال�ضيخ  ي�ضبح  اأن  بعد  ننتظر  ماذا 
النا�ض وهو ل ميتلك من امللكات اإل القليل 
يف  الأجنع  �ضالحه  بالن�ض  احتماوؤه  في�ضبح 
والتنزيل  الإ�ضقاط  ح�ضن  حتتاج  ظروف 
الذكي والفهم لكنه الوقائع؟ ماذا ننتظر من 
�ضيخ يخطب يف النا�ض ويوؤمهم ويجل�ض لهم 
لأ�ضباب  ذلك  م�ضتوى  دون  هو  فيما  مفتيا 
تخرج  لفعله   نتيجة  ننتظر  اإننا  عديدة؟ 
يبحثون  كارهني  نا�ض  او  �ضطحيني  نا�ض 
عن الإ�ضالم يف بطون الكتب فيقيدهم قول 
عامل او فتيا �ضيخ ما فيتطرفون ويعيثون يف 
حياة املجتمع تفتيتا وخرابا.. وماذا ننتظر 
من اأ�ضتاذ اللغة العربية الذي لي�ض لديه فقه 
فنونها  ول  تاريخها  ول  اللغة  قيم  ول  لغة 
وا�ضعا  ا�ضتيعابا  و  فطنا  عقال  ميتلك  ول 
وروحا عا�ضقة لبيان العرب؟ ماذا ننتظر من 
اأ�ضتاذ اللغة العربية الذي يفهم ان اللغة نحو 

وقواعد ريا�ضية تقدم اللغة جرداء بال تاأثري 
�ضتخرج  حينذاك  اإننا  والأفهام؟  الأرواح  يف 
م�ضامعهم؟  ت�ضوهت  وقد  خر�ضا  طالبا 
وحيل بينهم والقراآن العظيم والأدب الراقي 
الكون  التوحد يف  اإىل  باأذواقهم  الذي ي�ضعد 
عطاء واأخذا بفرح وم�ضئولية.. وماذا ننتظر 
ق�ضاة  لنا  تخرج  وهي  احلقوق  مدار�ض  من 
يحفظون  الذكاء  خاملي  هم  فيما  وحمامني 
الن�ضو�ض ولي�ض لديهم قدرات الفهم والربط 
فيتحركوا  والطماأنينة  اليقني  متنحهم  التي 
وظواهرها  بقيودها  ولي�ض  الن�ضو�ض  بروح 
حينذاك  اإننا  ذلك..  يحتاج  الذي  الوقت  يف 
اإىل  �ضنواجه عدالة غبية متجمدة ل ترتقي 
اآليات التي�ضري  اإىل  اإدراك جوهر العدالة ول 
يف  وت�ضبح  حقوقهم  وحفظ  النا�ض  على 
والإرهاق  العقاب  اأبواب  من  بابا  ذاتها  حد 

لالإن�ضان واملجتمع..

املطلوب:
الأحزاب  على  اجلوهرية  املهمة  ان    
و  الدءوب  العمل  ال�ضيا�ضية  والقوى  والنخب 
فيما  العدو  موؤامرة  مترر  اأنها  على  التاأكيد 
تفقد  واأنها  اللغة  اأو  بالدين  ت�ضتهني  هي 
جتمعاتنا املتناثرة فر�ضة التوحد والنبعاث 
واملر�ض  اجلوع  من  حتمينا  نه�ضة  نحو 
اأنها  ظنت  التي  احلكومات  واأما  والتخلف، 
�ضواء  العملية  بت�ضطيح  قامت  عندما  فازت 
مبحا�رشتها للعلماء املتميزين وحما�رشتهم 
ت�ضويهها  خالل  من  او  عليهم  والت�ضييق 
لالأحزاب الإ�ضالمية بدفعها بعيدا عن العمل 
على  ال�ضيا�ضة..  لوث  يف  وتوريطها  ال�ضلمي 
به  قامت  ما  اأن  تدرك  اأن  احلكومات  هذه 
والعنف  للتطرف  املجال  اأف�ضح  الذي  هو 
املهدد ل�ضالمة املجتمع.. وهو الذي اأف�ضح 
البالد  باأمن  والفتك  القتل  لقوى  املجال 
وا�ضتقرارها. على احلكومات ان تعيد النظر 
يف معايري قبول الطالب يف اأق�ضام ال�رشيعة 
كان  لو  فماذا  واحلقوق  العربية  واللغة 
املرت�ضح لدرا�ضة اللغة العربية حا�ضال على 
لدرا�ضة  واملرت�ضح  باملائة   90 فوق  معدل 
ال�رشيعة واحلقوق يكون حا�ضال على معدل 
فوق 90 باملائة ويف حالة احلقوق وال�رشيعة 
ي�رشط ان يكون من اأ�رشة حمرتمة م�ضتقيمة 
يتمتع  ان  وي�رشط  واحلال،  الن�ضب  معروفة 
للياقة  وبفحو�ض  حمرتمة  ب�ضرية  املر�ضح  

النف�ضية والعقلية يجتازها بتفوق بجدارة.
وعامل  العربية  اللغة  اأ�ضتاذ  مرتب  يكون  ثم 
ال�ضلم  يف  مرتب  اأعلى  واحلقوقي  الدين 
الوظيفي واأن يتم رعاية اخلريج اجلامعي من 
هذه الأق�ضام وتهيئة الفر�ضة له بعد التخرج 
للتخ�ض�ض وتطوير نف�ضه علميا على ح�ضاب 
الدولة  ل�ضيما يف اأق�ضام احلقوق وال�رشيعة 
وان  معي�ضية..  ظروف  اأح�ضن  يف  يكون  وان 
يزود ذلك كله بربامج علمية وتربوية مواكبة 
على  الأمة  اأبناء  من  خرية  ينكب  لتطوره 
اإحاطة �ضلك العدالة بكل  و�ضعها.. هذا مع 
نافذا  القانون  لي�ضبح  ورقابة  ونزاهة  هيبة 

بقوة الدولة احلا�ضمة.
ان هذه هي عنا�رش املثلث القاعدية لتكوين 
جمتمع يتم البناء عليها بكل ما اأنتجه العقل 
خربة  من  تراكم  ما  و  و�ضائل  من  الب�رشي 
بناء  كله يف حركة جمتمع نحو  وتفعيل ذلك 
منذ  اأن جتاربنا  القول  عن  لغني  وانه  امة.. 
اإمكانية  ل  انه  لنا  تقول  ال�ضنني  ع�رشات 
لنبعاث ح�ضاري لنا اإن نحن جتاوزنا الدين 

والعربية والعدالة واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�ض
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يف  الفريو�س  اجلزائريون  واجه 
حمله  وقد  ب�أر�ضهم  التح�قه  بداية 
�ضدورهم  يف  اأوروب�  من  الق�دمون 
دافعه�  والريبة  اخلوف  من  مبزيج 
اجلديد  الق�دم  عن  يجهل  م�  اأن 
اأكرث مم� هو معلوم، و�ضل فج�أة بعد 
بعيد  من  اأخب�ره  يت�بعون  ظلوا  اأن 
اأو  الأع��ضري  اأخب�ر  تت�بع  م�  مثل 
جنون البقر اأو اأنفلونزا اخلن�زير اأو 
الطيور، وهي فريو�ض�ت تزور من�طق 
وترحل  ع�دة  اإفريقي�  اأو  اأوروب�  يف 
اأي�م�  فرتة  فيه�  تقيم  اأن  بعد  عنه� 
اأحي�ن�  الأخب�ر  تتن�قله�  معدودات، 

يف اأرك�ن املنوع�ت واملتفرق�ت.
الطبعة  هو  كورون�  اأن  اجلميع  ظن 
اأ�ض�ب  الذي  �ض�ر�س  من  الث�نية 
 2003 ع�م  الع�مل  من  من�طق 
�ض�رت  الذي  اليوم  غ�ية  اإىل 
اأعدادا  تتن�قل  الإعالم  و�ض�ئل 
يف  خميف  تزايد  يف  ال�ضح�ي�  من 
زي�دة  وبريط�ني�،  واإ�ضب�ني�  اإيط�لي� 
والهيئ�ت  احلكوم�ت  ا�ضتنفرت 
الأوروبي  الحت�د  ل�ضيم�  الع�ملية 
لكرة القدم والفيف� لإيق�ف مب�ري�ت 
م�  ثم  الأوروبية  الكروية  الدوري�ت 
لبثت اأن عمت ال�ضتنف�رات ملغ�درة 
الع�ئلية  والتجمع�ت  الع�مة  الأم�كن 
والعب�دة،  العلم  واأم�كن  والحتف�لية 
اأن ي�أمر احلك�م ب�لتزام البيوت  قبل 
اجلديد  الغ�زي  بط�س  من  فرارا 
ع�دة  منهم  يطلب  م�  مثل  مت�م� 
التزام الأنف�ق خالل احلروب فرارا 

من الغ�رات اجلوية للعدو.
مق�مه  دام  الذي  كورون�  اأن  ويبدو 
يقرب من خم�ضة  م�  الآن  اإىل  معن� 

اأ�ضهر، مل يعد عدوا يف نظر ال�ضواد 
ويبدو  اأفراد جمتمعن�،  من  الأعظم 
يخ�ضى  يعد  مل  اأنه  اأي�ض�  ب�ملق�بل 
الع�مة  والأم�كن  البيوت  اقتح�م 
في�ضيب  ع�ضواء  خبط  وي�رضب 
املئ�ت يومي� هذه املرة بعد اأن ك�ن 
الع�رضات،  ب�إ�ض�بة  ب�حت�ض�م  يكتفي 
اأخب�ر املوت ب�ضببه تتواىل  و�ض�رت 
دون اأن حتدث اخلوف والهلع الذي 
حط  عندم�  النفو�س  على  ا�ضتوىل 
يف  جنوده  بع�س  واأنزل  الرح�ل 

اجلزائر. 
لي�س  كورون�  مع  التع�ي�س  اأن  ويبدو 
فقد حتول  فقط  ب�جلزائر  مرتبط� 
الدول  جميع  يف  واقع  اإىل  تدريجي� 
التي  الدول  فيه�  مب�  اأ�ض�به�  التي 
ج�ضيمة.  اأ�رضارا  فيه�  اأحدث 
احلكوم�ت  فكت  كيف  �ض�هدن� 
مواطنيه�  على  القيد  اأوروب�  يف 
ح�لت  من  تدريجي�  واأخرجتهم 
على  الت�ضييق  فكت  وكيف  احلجر 
لقد  الع�مة.  ون�ض�ط�تهم  تنقالتهم 
اأدركت احلكوم�ت، مب� فيه� احلكومة 
يطول  قد  الفريو�س  اأن  اجلزائرية، 
�ضل�ضلة  واأن مق�ربة قطع  به املق�م 
حتقيقه  �ضعوبة  فرط  من  انت�ض�ره 
كهدف �ض�ر اأكذوبة �ضدقه� الأطب�ء 
قبل اأن ينفذه� اأ�ضح�ب القرار دون 
اإل  اأنه� مل متكن  اإذ  اأن جتدي نفع� 
تك�ليف  مق�بل  العدوى  تقلي�س  من 
واحلي�ة  القت�ض�دي�ت  على  ب�هظة 
الق�ضة  تنهي  اأن  ودون  الجتم�عية 
الدول  اأدركت  الفريو�س.  هذا  مع 
هذه  لنف�ضه�  تتيح  اأن  ميكن  ل  اأنه 
تتق��ضم  اأن  ف�رت�أت  طويال  الف�ضحة 

مع  اجل�ئحة  ملواجهة  امل�ضوؤولية 
يف  مربجمة  �ض�رت  التي  املجتمع 
وعي الأفراد واجلم�ع�ت ب�لرغم من 
القيد  اأ�ضك�ل  اأن بع�ضه� يتحدى كل 

اإل يف حدود م� يقيده املحيط.
احلي�ة  يف  الندم�ج  وترية  وتدل 
التج�رية  فتح املحالت  بعد  الع�مة 
وا�ضتئن�ف ن�ض�ط بع�س املهن على 
الإ�ض�ب�ت  تزايد  من  ب�لرغم  اأنه، 
األف  م�ضتوى  من  ب�رضعة  واقرتابه� 
اإ�ض�بة يومي�، ف�إن املواطن لن يكرتث 
لفتح امل�ض�ح�ت الكربى ودور العلم 
اللتح�ق  عن  يتوانى  ولن  والعب�دة 
ب�ملالعب دون اأن يعري اأدنى اهتم�م 
جم�عي.  فتك  من  يحدثه  قد  مل� 
ولي�س اأدل على ذلك من ال�ضور التي 
ت�أتين� هذه الأي�م من اأ�ضواق امل��ضية 
الزب�ئن  من  املئ�ت  جتمع  نرى  اأين 
دون مراع�ة تدابري الوق�ية من و�ضع 
الكم�م�ت والتزام التب�عد والتعقيم، 
قبل  من  ذاته�  املظ�هر  راأين�  وقد 
ال�ضميد  م�دة  اأزمة  افتعلت  عندم� 

يف بداية انت�ض�ر الفريو�س.
غري اأن املواطن ذاته الذي ل يب�يل 
بتدابري الوق�ية املعروفة عند اجلميع 
جتده على اأبواب امل�ضت�ضفي�ت وقد 
الع�ملني  واأ�ضبع  عويال  الدني�  مالأ 
فيه� �ضب� و�ضتم� وقد ي�ضل به العنف 
على  اجل�ضدي  العتداء  درجة  اإىل 
اإي�هم  متهم�  واملمر�ضني  الأطب�ء 
الكف�ءة  وب�نعدام  اأحي�ن�  ب�لإهم�ل 
النزعة  هذه  وتغذي  اأخرى.  اأحي�ن� 
الأرق�م التي تقدمه� اللجنة الوطنية 
عدد  عن   19 كوفيد  فريو�س  لر�ضد 
لل�ضف�ء، وهي  التي مت�ثلت  احل�لت 

الفريو�س  حولت  التي  احل�لت 
اإىل  الأفراد  من  الكثري  نظر  يف 
واأن  الأمرا�س  جميع  ي�ضبه  مر�س 
على  تقع  م�ضوؤولية ح�رضية  عالجه 
احل�ئط  عر�س  �ض�ربني  الأطب�ء 
املن�عة  واكت�ض�ب  الوق�ية  بتدابري 
مك�فحة  اأ�ض��س  هي  التي  الالزمة 
اإل  يتدخل  ل  العالج  واأن  الفريو�س 
ب�ضكل عر�ضي. مل يعد الهدف اليوم 
كورون�  فريو�س  على  الق�ض�ء  هو 
فقد  واحدة  ق��ضية  وب�رضبة  فورا 
حتول  بل  وا�ضتفحل،  ا�ضتوطن 
ال�ضبل  اأف�ضل  اإيج�د  اإىل  الهتم�م 
خطورته  من  ب�لرغم  معه  للتع�ي�س 
وقدرته على  انت�ض�ره  ب�ضبب �رضعة 
يحدث  التي  الأج�ض�م  يف  الختف�ء 
فيه� اأ�رضارا يف �ضمت. فهل نطبق 
اليد  اإن  التي تقول  ال�ضعبية  احلكمة 
التي ل ت�ضتطيع ع�ضه� م� عليك اإل 
التع�ي�س مع  اإذ ل مفر من  تقبيله�، 
اأ�ضب�ب  ب�تخ�ذ جميع  امل�ضتبد  هذا 
اأم�م  احلواجز  وو�ضع  منه  احلذر 
اإىل  خلف  قد  مكره  ك�ن  واإن  مكره 
مليون م�ض�ب� يف   13 اأكرث من  اليوم 
من  اأكرث  موت  يف  وت�ضبب  الع�مل 
ن�ضف مليون فرد ومل ي�ضف منه اإل 
م� يقرب من �ضبع ماليني من الب�رض.  
ويبدو اأن له نف�ض� طويال جعل الب�رض 
ل يرى بدا من التع�ي�س معه ويتخلى 
وقد  عليه  الق�ض�ء  ا�ضرتاتيجية  عن 
الفريو�س،  اأن  اليقني  ي�ضبه  م�  �ض�د 
مثل اإخوانه من قبل، �ضيذهب يوم� 
يذهب  ل  وقد  مرة  اأول  ج�ء  كم� 
اأدنى  اأع�ره  اأحد  ل  اأن  �ضعر  اإذا  اإل 

اهتم�م.

هل زال وهم الق�ضاء على الكوفيد؟

بقلم اح�سن خال�ص   

توارثت الأجيال منذ زمن قدمي اأن من 
عا�سر قوما اأربعني يوما اأ�سبح منهم، واإن 
كانت املقولة تنطبق على العاقلني فاإن 
كورونا �سار واحدا منا يالزمنا يف حلنا 

وترحالنا ويف �سكناتنا وحركاتنا اليومية 
فال جتد اليوم اأحدا يجهل طبيعة 

وكيفية  ي�سمى،  اأ�سبح  "الكوفيد" كما 
التعامل معه والوقاية منه بعد اأن حتول 
من م�ستجد اإىل م�ستبد وقد اأعاد هيكلة 

ن�ساطاتنا وفر�ص علينا اأمناطا من احلياة 
مل نتهياأ لها منذ �سنوات واعتدى على 

حرياتنا الفردية واجلماعية.

مع النزعة القوية للتعاي�ص مع الفريو�ص 

وهذا مالحظ منذ بداية التع�طي 
مغ�يرا مت�م�  و�ضع�  معه  الر�ضمي 
خ��ضة  الدولة  موؤ�ض�ض�ت  اأداء  يف 
منه� القط�ع�ت املعنية ب�ملواجهة 
املب��رضة وميكن لالإ�ض�رة اإح�ض�ئه� 
وحتديد الأعب�ء الأ�ض��ضية التي تقع 
املطلوب  اأن  ..غري  ع�تقه�  على 
الأخرية  للم�ضتجدات  وتبع�  الآن 
م�ضتوى  على  القي�دة  اجت�ه  هو 
حترير  يف  الدولة  يف  هرم  اأعلى 
للم�ضوؤولني   " املحلية  "املب�درات 
تكتمل  اأن  يجب  الذين  املحليني 
اأو�ض�ع  لتقدير  ال�ضورة  لديهم 
"القرار  خ�رج  واقرتاح  ولي�تهم 
هو  م�  يخ�طب  الذي   " املركزي 
اإذ   " والع�دي  "املعقد   " وطني   "
ان   " اجلمهورية  "ولة  على  يجب 
ملواجهة  عملية  بحلول  يب�دروا 
قرارات  وفر�س   " الوب�ء  "انت�ض�ر 
على امل�ضتوى املحلي دون انتظ�ر 

تعليم�ت رمب� جتدد فقط التدابري 
الوق�ئية يف "جغرافي� املك�ن " يف 
خ�ضو�ضية  ولية  كل  متلك  حني 
يفر�س  خ��ض�  وب�ئي�  وو�ضع� 
يف  الأول  املحلي  امل�ضوؤول  على 
"الولية " وهو " الوايل " املب�درة 
واإ�ضرتاجتية  عمل  خطة  بتج�ضيد 
الت�ضيري  ولعل  الوب�ء  تواجه  فع�لة 
وم�  من  له  مب�  لالزمة  املركزي 
م�  بحكم  منه  لبد  خي�ر  عليه 
اإمك�ني�ت  من  الوزارات  متلكه 
تعر�س  علمية  جلنة  وتواجد 
الع�م  للراأي   " ال�ضحي  "املوقف 
املحلي  املعطى  اأن  غري  الوطني 
ه�مة  اأولوية  ي�ضكل  الآخر  هو 
اخلطرية  ال�ضحية  الأزمة  لإدارة 
اأخرى  ملحة  ح�جة  ك�ضفت  التي 
لتكوين الكوادر الإدارية على فنون 
ب�لدرجة  مهنية  اأخرى  ومه�رات 
�ضبق  وقد  الأزم�ت  لإدارة  الأوىل 

يل اأن اأ�رضت يف م�ض�هم�ت عديدة 
بجرية " الو�ضط " اإىل ح�جة الدولة 
ملركز " ات�ض�ل موؤ�ض�ض�تي " يوؤطر 
يعزز  وحتى   " "الأزم�ت  ات�ض�ل   "
يف  الت�ض�ل  واأ�ض�ليب  فنون  من 
موؤ�ض�ض�ت الدولة اإذ حتت�ج العديد 
ب�لت�ض�ل  ملكلفني  القط�ع�ت  من 
الت�ض�ل  توؤطر  متكونة  ولكف�ءات 
والإعالم يف الظروف ال�ضعبة التي 
ط�بع  ك�ن  مهم�  البالد  ت�ضهده� 
من  اأ�ضحى  ..وقد  الظروف  هذه 
الداخلية  وزارة  على  ال�رضوري 
واجلم�ع�ت املحلية اأن ت�ض�رع اإىل 
لالإدارات  التنظيمي  الهيكل  تغيري 
"البلدية  منه�  خ��ضة  املحلية 
الهيكل احل�يل  " اإذ يحيل  والولية 
لل�ض�أن  اإىل ت�ضيري حمدود  تنظيمي� 
العمومي ل يراعي مت�م� التحولت 
والتي  املت�ض�رعة  الجتم�عية 
ب"املن�جمت  الهتم�م  تفر�س 

الع�م  لل�ض�أن   " املحلي  والت�ضيري 
فلم يعد " املري " يف ح�جة لت�ضيري 
منطي ل�ضوؤون املواطن واحتي�ج�ت 
ال�ضحية  "الأزمة  اأن  بل  البلدية 
الأخرى  هي  فر�ضت   " احل�لية 
ال�ضت�ض�رة  ثق�فة  تو�ضيع  �رضورة 
الإدارية  الدولة  ملوؤ�ض�ض�ت 
الوطنية  "الكف�ءات  مع  واملنتخبة 
" التي متلك قدرات على القرتاح 
والت�أطري والتج�ضيد الفعلي للربامج 
مع�جلة  اأ�ض��ضه�  على  ميكن  التي 
املطروحة  امل�ض�كل  من  العديد 
�ضبيل  على  التنموي  ال�ضعيد  على 
الهتم�م  يجب  هن�  ومن  املث�ل 
الوب�ء  اهلل  رفع   " الكورون�   " بعد 
العمومي  لل�ض�أن  حملي  بت�ضيري 
اأكرث انفت�ح� وفع�لية والإبق�ء على 
الت�ضيري املمركز يف جم�لت معينة 

لدواعي مو�ضوعية .

اإدارة الأزمات ..تقدير املوقف وتاأطري القدرات 

بقلم د.حممد مرواين

املتاأمل بعمق يف طرائق ت�سري ال�ساأن العمومي 
ومركزية القرار يف اإدارة اأزمة �سحية 
خطرية تبعاتها اجتماعية واقت�سادية 
بالدرجة الأوىل يرى اأن احلاجة ملحة 

لإعادة النظر يف منظومة الت�سيري الأزماتي 
الذي يجب اأن يكون ا�ستقاللية وفعالية اإذ 

فر�ص "الوباء امل�ستجد " 

�سرورة تغيري منط الإدارة احلالية

اأقالم
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تفكيك ملف الذاكرة...امل�سار امللغم
.      فرن�سا عملت جاهدة على طم�س مقومات ال�سخ�سية اجلزائرية، حتى ت�سهل لها مهمة ال�سيطرة على اجلزائر  

.      اإ�سراك املخت�سني �سرورة لأن ملف الذاكرة يخ�س كل احلقب التاريخية 
.      فرن�سا نهبت و�سرقت و ملئت متاحفها واأر�سيفها

ك�سف جمموعة من الباحثني اجلزائريني يف جمال التاريخ الوطني عن مواقفهم من ملف الذاكرة املطروح اليوم للنقا�س بني اجلانني اجلزائري والفرن�سي، وك�سفوا يف حوار خ�سوا به جريدة الو�سط 
باأن هذا امللف له عدة اأبعاد وينطلق من خلفيات تاريخية كثرية، وتتحكم فيه جمموعة من العوامل املوؤثرة، ويتوجب اأن ي�سارك فيه الفعالني والأكادمييني لطي هذا امللف. 

طارق عزيز فرحاين

الدكتور بوبكر حفظ اهلل عميد 
كلية العلوم الإن�سانية جامعة العربي 

التب�سي تب�سة:
 ملف الذاكرة الوطنية متعلق بكل 

الفرتات الزمنية 

الدكتور  الأ�ستاذ  اأ�سار  حديثه  م�ستهل  يف 
اأ�سد  عرفت  اجلزائر  اأن  اإىل  بوبكر  اهلل  حفظ 
املعا�رصة،  الفرتة  يف  فتكا  ال�ستعمار  اأنواع 

والياب�س،  الأخ�رص  على  اآتى  والذي 
ي�سكل  كان  الفرن�سي  فالحتالل 
�سارك  حيث  الأركان  متكاملة  منظومة 
علماء  الجتماع،  علماء  الع�سكريني، 
والنرثوبولوجيا،  الآثار  علماء  النف�س، 
يف احتالل اجلزائر، وملا �سيطر اجلي�س 
بداأت  عليها  الفرن�سي  ال�ستعماري 
الوطنية  الذاكرة  على  ال�ستالء  عملية 

وم�سادرة تاريخ اجلزائر. 
التنقيب  يف  الآثار  علماء  فبداأ 
ما  لفرتة  تعود  التي  الأثرية  باملواقع 
منها  الكثري  وحتويل  التاريخ،  قبل 
انتقلت  ثم  الفرن�سية،  املتاحف  اإىل 
اإىل  الفرن�سية  ال�ستعمارية  ال�سلطات 
ال�ستالء على الذاكرة اجلماعية لل�سعب 

اجلزائر. 
للفرتة  تعود  التي  الآثار  ت�سلم  مل  كما 
طالتها  فقد  النهب،  من  واحلديثة  الو�سيطة 
�سيء  كل  جمع  الذي  الفرن�سي،  امل�ستعمر  يد 
يعود للدولة اجلزائرية ويوؤرخ ملا�سيها املجيد 
اإىل غري  من خمطوطات ومرا�سالت وخرائط 

ذلك. 
املجال  هذا  يف  مهمة  نقطة  اإىل  واأ�سري 
كثري من  الطالع على  اأتيحت يل فر�سة  فقد 
امللفات الأر�سيفية الفرن�سية اأين وجدت كثريا 
منها حتتوي على �سور وخرائط ملواقع اأثرية 
اإىل  منها  اأجزاء  حتويل  اأو  فيها  التنقيب  مت 
الدولة  اليوم �سمن ممتلكات  واأ�سبحت  فرن�سا 
الفرن�سية رغم اأن اأ�سلها جزائري فقد تهريبه 
ارتكبت  التي  ال�ستعمارية،  الإدارة  طرف  من 
هذه  مبثل  اجلزائر  تاريخ  حق  يف  جرمية 

الت�رصفات. 
لهذا  تتبعي  خالل  ومن  الوطنية  فالذاكرة 
امللف وال�ستغال عليه ل�سنوات طويلة، ميكنني 
ممنهجة  طم�س  لعملية  تعر�ست  باأنها  القول 
يرتك  مل  الذي  الفرن�سي،  ال�ستعمار  قبل  من 
�سمومه  بث  لأجل  وا�ستخدمها  اإل  و�سيلة  اأي 

اأركانه  يف تاريخ اجلزائر والعمل على تقوي�س 
عنا�رص  ثالثة  على  ارتكزت  مقوماته  وت�ستيت 

وهي: الطبيعة، الإن�سان، والرثوات الطبيعة. 
الإ�سالمية  الفرتة  اآثار  �سابقا  اأ�سارنا  وكما 
اأ�سلحة،  �سيوف،  خمطوطات،  )م�ساحف، 
املقتنيات  هذه  فكل  النهب  عملية  من  دروع( 
�رصقت  اجلزائري  لل�سعب  ملكيتها  تعود  التي 

حيث تعر�س اليوم يف املتاحف الفرن�سية. 
ال�سيل  كانت  الفرن�سي  ال�ستعمار  كان  فقد 
الذي جرف ما وجده يف طريقه فال نن�سى اأن 
اجلرنال  اجلزائر  على  الفرن�سية  احلملة  قائد 
ال�ست�سالم  معاهدة  توقيع  وبعد  بومون  دي 
اجلزائرية  الدولة  خزينة  بنهب  قام  مبا�رصة 
بها و�رصب  وال�ستالء على كل ما هو موجود 
وهذه  العمق،  يف  اجلزائري  القت�ساد  بذلك 
على  والعمل  اإثارتها  يتوجب  اأ�سا�سية  نقطة 
ا�سرتجاع هذه الأموال لأنها متثل كذلك نقطة 
ثروات  اأنها  باعتبار  الذاكرة  ملف  يف  حمورية 

مالية م�رصوقة هذا من جهة. 
الر�سمية  فاملقرات  اأخرى  جهة  ومن 
وال�سلطة  الديوان  ومقر  البايات  مقرات  من 
احلاكمة للجزائر تعر�ست بدورها اإىل الطم�س 
الدولة  قوة  اإىل  ترمز  كانت  لأنها  والتهدمي، 

يتجزاأ  الفرتة احلديثة، وجزء ل  اجلزائرية يف 
من ذاكرتنا الوطنية. 

يف  وجدناه  الوطنية  الذاكرة  من  فجزء 
غرار  على  بزيارتها  قمنا  التي  الأر�سيفات 
اأون  اإك�س  مبدينة  البحار  وراء  ما  اأر�سيف 
بروفان�س الفرن�سية، فاألف الوثائق ت�سكل جزء 
من تاريخ هذه الذاكرة التي نتحدث عنها اليوم، 
واأعترب اأنها م�سدر مهم وداعم اأ�سا�سي لتاريخنا 
بداأت بعد  اأن عملية تدوينها  باعتبار  الوطني، 
جميع  يف  العلماء  طرف  من  اجلزائر  احتالل 
كتاباتهم  خالل  من  اأرادو  الذين  املجالت، 
فمن  الفرن�سية،  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة  توجيه 
اأجريتها يف هذه  التي  البحوث املعمقة  خالل 
الأر�سيفات وجدت اأن القائمني عليها ق�سموها 
التي  ال�سيا�سية  املقاومة  تخ�س  ملفات  اإىل 
تبناها اأبناء ال�سعب اجلزائري بعد �سنة مدينة 

اجلزائري يف يوم 05 جويلية 1830م. 
اأو  امل�سلحة  باملقاومة  يتعلق  منها  وجزء 
ال�سعبية  التي  باملقاومات  تاريخيا  يعرف  ما 
اجلزائري يف  ال�سعب  اأبناء  كذلك  التي خ�سها 
وال�رصق  والغرب  والو�سط  واجلنوب  ال�سمال 
لطرد الحتالل الفرن�سي، الذي عمل على حمو 

كل ما هو وطني بتهريبه، بهدف �سلخ اجلزائري 
عن مقومات �سخ�سيته من دين اللغة والعادات 
ال�سعب،  هذا  تاريخ  ت�سويه  بهدف  والتقاليد 
التحكم فيه  اإىل ج�سد بال روح ميكن  وحتويله 
كبار  تبنها  التي  لال�سرتاتيجية  وفقا  ت�ساء  كما 
ال�سفاح  اأمثال  الفرن�سيني  الع�سكريني  القادة 
اأو  البندقية واملحراث،  بيجو الذي رفع �سعار 
من خالل ما حدث لزعماء املقاومات ال�سعبية 
ما  غرار  على  باأج�سادهم  التنكيل  خالل  من 
قديدة،  بن  عمار  ال�رصيف  من:  لكل  حدث 
من  وغريهم  بوزيان،  ال�سيخ  بوبغلة،  ال�رصيف 

اأبناء اجلزائر. 
فرن�سا  مار�ستها  التي  اجلرائم  بني  ومن 
هي  ال�سعب،  هذا  اأبناء  حق  يف  ال�ستعمارية 
والزجرية  اجلائرة  القوانني  و�سع  يف  تفننها 
الغابات،  وقانون  الأهايل،  قانون  غرار  على 
حق  يف  جرمية  يعد  والذي  الألقاب  وقانون 
�سّنه  من  الهدف  وكان  اجلزائري  املجتمع 
على  ال�ستيالء  لت�سهيل  القبيلة  نظام  تفكيك 
خالل  من  الوطنية  الهوية  وطم�س  الأرا�سي، 
وتعوي�سها  الدينية  الدللة  ذات  الأ�سماء  تغيري 
بدل  الفرد  تخاطب  فرن�سية  هجينة  بهوية 
الفرن�سية  اجلرائم  وتوا�سل  اجلماعة.   من 
اجلزائري  ال�سعب  حق  املمار�سة يف 
البائدة،  ال�ستعمارية  الفرتة  طيلة 
الإبادة  حرب  خاللها  تتوقف  فلم 
الالاإن�سانية  واملمار�سات  اجلماعية 
 08 حمطات  ولعل  وتهجري  قتل  من 
خري  1955م  اأوت  و20   ،1945 ماي 
اأ�سكال  دليل على ذلك، وتوا�سلت يف 
النووية  التجارب  غرار  على  خمتلفة 
يف ال�سحراء اجلزائرية التي ل زالت 
اآثارها و�سواهدها قائمة اإىل اليوم يف 

منطقة اجلرمية. 
الألغام  جرمية  نن�سى  اأن  دون 
احلدود  طول  على  زرعها  مت  التي 
واجلزائرية  التون�سية  اجلزائرية 
التحريرية  الثورة  اإبان  املغربية 
يواجهون  يزال اجلزائريون  املظفرة، حيث ل 
بجهود  هنا  ونهيب  الفرن�سية،  الألغام  خطر 
اجلي�س الوطني ال�سعبي الذي عمل على تطهري 

الأرا�سي اجلزائرية من اللغام. 
التي  الفرن�سية  اجلرمية  اأوجه  بني  ومن 
طالت تاريخ هذا البلد جرمية تهريب الأر�سيف 
من  اأطنان  حولت  حيث  ال�ستقالل،  ع�سية 
اإىل فرن�سا، وهنا  الأر�سيفية  الوثائق وامللفات 
اأر�سيف  اإىل  يق�سم  الأر�سيف  هذا  اأن  جند 
الفرن�سيني  كتبه  واأر�سيف  اجلزائريون  كتبه 
يحق  ول  للجزائر  تعود  وملكيته  اجلزائر،  يف 
وال�ستيالء  به  والحتفاظ  تهريبه  للفرن�سيني 

عليه.
الفرن�سي  املوؤرخ  تعيني  عن  احلديث  اأما 
للطرف  كممثل  اليهودي  �ستورا  بنجامني 
الفرن�سي يف مفو�سات ت�سوية ملف الذاكرة بني 
فرن�سا اأعترب اأن هذا التعيني ما هو اإل مناورة 
الفرن�سية  املناورات  اإطار  يف  تدخل  فرن�سية 
ملناورة  م�سابهة  وهي  التاريخ  عرب  املعروفة 
ال�سحراء وغري  ال�سجعان وحماولة ف�سل  �سلم 

ذلك. 
ت�سم  خربا  جلنة  اإ�رصاك  من  لبد  وهنا 

هذا  على  للعمل  خمت�سة  اأكادميية  اإطارات 
علماء  اأطباء،  موؤرخني،  من  تت�سكل  امللف، 
خ�سو�سا  كثريا،  معقد  املو�سوع  لأن  اجتماع، 
واأن الذاكرة الوطنية كل ل يتجزاأ ول ميكن لأي 
كان ف�سله عن بع�سه البع�س، لأنها متثل تاريخ 
ال�سعب اجلزائري، والتي يتوجب علينا جمعها 
واإي�سالها  الإمكان  بقدر  عليها  واملحافظة 
ر�سالة  و�سون  اهلل  �ساء  اإن  القادمة  لالأجيال 
بالغايل  �سحوا  الذين  واملجاهدين  ال�سهداء 

والنفي�س لتحرير هذا اجلزائر. 

الدكتور عبد احلميد دليوح ق�سم 
التاريخ جامعة اجلزائر 02:

ل ميكن طي �سفحة ال�ستعمار بدون 
اإنهاء ملف الأر�سيف

من جهته اعترب الدكتور عبد احلميد دليوح 
تعرف  مل  الفرن�سية  اجلزائرية  العالقات  اأن 
ال�ستقرار  اجلزائر  ا�ستقالل  فرتة  طوال 
والتطبيع احلقيقي يف جانبه الر�سمي ل �سيما 
العالقات  على  يخيم  دائما  الذاكرة  ملف  وان 
يف اجلانبني يف اجلزائر وفرن�سا ففي اجلانب 
دائما حتت  القرار هناك  يقع �سانع  الفرن�سي 
بعدائها  معروفه  تاريخيه  لوبيات  �سغط 
يهود  ولوبي  ال�سوداء  القدام  كلوبي  اجلزائر 
ظهر  ما  وهذا  اأي�سا  احلركى  ولوبي  اجلزائر 
متجيد  قانون  �سكل  يف  منا�سبه  من  كم  يف 
وعرب  ر�سميه  منا�سبات  عده  ويف  ال�ستعمار 

ال�ساحات الإعالمية الفرن�سية. 
ي�سع  امللف  هذا  فان  اجلزائر  يف  وحتى 
بفعل  حتميه  خريات  امام  القرار  �سانع 
من  عنها  جنم  وما  التحريرية  الثورة  خملفات 
ملف  وكذلك  ومعطوبني  ومعذبني  �سهداء 
امللف  داخل  يعالج  اأن  يجب  الذي  الر�سيف 
ويكون  الفرن�سية  اجلزائرية  للعالقات  الكبري 
ال�ستعمار  را�سها فال ميكن طي �سفحه  على 
بدون انهاء هذا امللف فواقع احلال ينبئ باأن 
ال�سلطات الفرن�سية الن ما فتاأت تراوغ وتدفع 
وما  يتناق�س  مبا  اجلزائري  الر�سيف  حلجز 
ي�سري اليه العامل الأن من ال�سفافية خا�سه فيما 

يتعلق الذاكرة اجلماعية.
وعليه فاإنها حاولت ت�سميم تاريخنا الوطني 
الر�سيف  ا�ستعمال  كذلك  و  فيه  الت�سكيك  اأو 
ك�سالح مهم فيما ا�سطلح عليه مبعركه الذاكرة 
وهذا ما �سيفتح الباب لبداية عالقات نديه بني 
الرئي�س  تعيني  ياأتي  الطار  هذا  ويف  طرفني 
ال�سليع  وهو  �ستورا  بنجامني  للموؤرخ  الفرن�سي 
الوطنية  احلركة  فرته  خا�سه  اجلزائر  بتاريخ 
مع  يتما�سى  نظري  يف  التعيني  وهذا  والثورة 

اللوبيات  قوه  اآنفا حول  �سبق وا�رصت عليه  ما 
املرتبطة باجلزائر فهو ميثل اقدام ال�سود من 
ما  وهذا  اأخرى  اجلزائر من جهة  ويهود  جهة 
�سرييح هاته اللوبيات ويطمئنها لفتحه هذا ملف 
يف اجلانب الفرن�سي هذا ما يعطي النطباع اأن 
هذه اللوبيات لن ت�سمح بطي �سفحه ال�ستعمار 
منا�سبا  تراه هي  ال مبا  وفتح �سفحه جديدة 
مرة  وعلينا  اجلزائر  يف  التاريخية  مل�ساحلها 
الواقع يف فرن�سا لهذا  التعامل مع هذا  اأخرى 
ميكن اعتبار هذه البادرة الأولية مثمنه خا�سه 
اجلزائريني  املقاومني  رفات  ا�ستعاده  بعد 
بدانا  فعال  اننا  ن�ستخل�س  اأن  كذلك  وميكن 
الطار  هذا  يف  م�سبوق  غري  تطورا  نالحظ 
كما اأرى اأنه يجب اأن تو�سع اإىل جلنه ثنائيه من 
البلدين ويف كل  املوؤرخني والأر�سيفني يف كال 

الع�سور التاريخية. 

الدكتور عز الدين معزة جامعة 
حممد ال�سديق بن يحي جيجل

نقطة خالف ل تكفي اأمامها النوايا 
احل�سنة

ك�سف الدكتور عز الدين معزة اأن م�ستجدات 
امل�سهد ال�سيا�سي اجلزائري منذ اندلع احلراك 
اأ�سا�س  باتت   ،2019 فرباير   22 يف  ال�سعبي 
الثنائية،  العالقات  يف  ال�سديد  والتوتر  الفتور 
خالل الأ�سهر الأخرية.... ومن حني اإىل اأخر، 
و«ال�سيادة«  »الذاكرة«  ورقتي  اجلزائر  تخرج 
يف وجه فرن�سا، بينما دخل الإعالم احلكومي 
الفرن�سي على اخلط، من خالل معاجلة مكثفة 
ر�سميا  غ�سبا  اأثار  ب�سكل  اجلزائري،  لل�ساأن 
وحتى �سعبيا يف اجلزائري، وبثت قناة »فران�س 
اإعالم  و�سائل  ح�سب  احلكومية،  الفرن�سية   »5
جزائرية، فيلما وثائقيا تناول م�سرية احلراك 
ل�سباب  مطالب  على  ركز  باجلزائر،  ال�سعبي 
جانب  اإىل  الجتماعية،  القيود  خارج  باحلرية 
قيادة  يهاجمون  ملتظاهرين  قدمية  م�ساهد 

اجلي�س. 
حيث راأت ال�سلطة اجلزائرية اأن هناك تعدي 
على رموز اجلزائر والعمل على تاأجيج الو�ساع 
اعتربت  اجلزائر،  على  ردها  ويف  اجلزائر  يف 
الفرن�سية  »القنوات  اأن  الفرن�سية  اخلارجية 
واأن  املطلقة«،  التعبري  بحرية  تتمتع  املعنية 
القانون«.  مبوجب  حممية  ال�سحافة  »حرية 
وهذا ما ل يقبله العقل واملنطق. فتلك القنة 
» فران�س 5 » ناطقة با�سم احلكومة الفرن�سية 
تلك  خالل  من  الفرن�سية  احلكومة  ...وتعمل 
الدميوقراطية  الت�رصيحات على ك�رص احلركة 

يف اجلزائر وحماولة ن�رص الفو�سى عن طريق 
على  ال�سباب  وت�سجيع  العنف  اىل  الدعوة 
مواجهة اجلي�س بطرق غري مبا�رصة وال�ستهزاء 

بالرموز الوطنية.
 ويف حالة قيام اي اعمال عنف يف اجلزائر 
جانب  اىل  �ستقف  فرن�سا  فاإن  اهلل  قدر  ل 
هي  هذه  ال�سعب.  لقتل  و�ستدعمه  اجلي�س 
مل  هلل  احلمد  ولكن  واملكر  اخلبث  طبيعتها 
يعد ال�سعب اجلزائري يثق يف كل ما ياأتي من 
فرن�سا بل يعمل على عك�سه ويزيد اأكرث ت�سبثا 
بوطنه ورموزه ...وخا�سة من فئة الذين تزداد 
كراهيتهم يوميا لفرن�سا وعمالئها يف اجلزائر 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلزائري  الرئي�س  يريد 
تبون، اإعادة ر�سم الأبعاد املحددة للعالقة بني 
اجلزائر وفرن�سا .وبالن�سبة للمحدد التاريخي، 
الذكرى  له مبنا�سبة  ر�سالة  تبون، يف  اأكد  فقد 
اأن   ،1945 ماي   8 ملجازر  وال�سبعني  اخلام�سة 
فرن�سا »قتلت ن�سف �سكان اجلزائر منذ 1832 
اأن عدد ال�سحايا بلغ  اإىل غاية 1962 وم�سيفا 
يطرح  الذي  مليون جزائري.....وال�سوؤال   5.5
اح�ساء  تاريخ  يبداأ  ل  ملاذا  بقوة  علينا  نف�سه 

�سهداء اجلزائر من 1832 ؟ 
للتذكري فقط جرائم ال�ستعمار الفرن�سي يف 
اجلزائر بداأت �سبيحة يوم 14 جوان 1830 بل 
قد ترجع اىل ربيع 1827 حينما قامت البحرية 
الفرن�سية مبحا�رصة �سواحلنا الوطنية وق�سفها 
اجلرائم  ،ومن  اجلزائر  مدينة  مليناء  احيانا 
�سبيل  على  الفرن�سي  ال�ستعمار  ارتكبها  التي 
البليدة يف  �سكان  مذبحة  ن  احل�رص  ل  املثال 
نوفمرب 1830 حيث ذبح اكرث من 600 جزائري 
باأمر من اجلرنال كلوزيل ، وجرائم اللواء بوير 
امللقب بالوح�س يف وهران �سنة 1831فقد ذبح 
اأن  اإىل  اإ�سارة  يف  اجلزائريني  من  مئات  عدة 
الفرتة  كامل  ي�سمل  ال�ستعمار  جمازر  اإح�ساء 
التحريرية  الثورة  فرتة  ولي�س  ال�ستعمارية، 
عنها  حتدث  كما  فقط،   )1962  -  1954(
ماكرون  الرئي�س  يريده  وكما  �ستورا  بنجامني 

والتي حت�سي 1.5 مليون �سحية فقط. 
ال�ستعمار  اأخرى  جرائم  اإىل  اإ�سافة 
جرمية  اجلزائر  يف  الفرن�سي  ال�ستيطاين 
الب�رصية  ال�سحايا  بعدد  لي�س  الن�سانية  �سد 
وما  املهزوم  الخر  انكار  بطبيعة  ولكن  فقط 
و�سيا�سة  عن�رصية  من ممار�سات  ذلك  ينطوي 
والتجويع  الرهاب  على  قائمة  ا�ستعمارية 
من  الوطنية  املقومات  وحماربة  والتجهيل 
ت�سد  فرق  �سيا�سة  واتباع  ودين  ولغة  تاريخ 
ل  ملاذا  واأت�ساءل   .. الواحد  الوطن  ابناء  بني 
لعدد  الهرمي  للت�سل�سل  نخ�سع  الن  اىل  نزال 
لي�ست  التاريخية  جتربتنا   ، الب�رصية  ال�سحايا 
جتربة  ول  امريكا  يف  احلمر  الهنود  جتربة 
تاريخ  يختزل  ان  ...ارف�س  الغجر  او  اليهود 
ال�ستعمار ال�ستيطاين الفرن�سي يف اجلزائر يف 
فهم  علينا  يجب  ..بل  الب�رصية  ال�سحايا  عدد 
تاريخنا وحتليله وت�رصيحه من 1830 اىل 1962 
يف اطار خ�سو�سيته وال اذا بقينا نح�رصه يف 
الخر  اأمام  ا�سحوكة  �سنبقى  ال�سهداء  عدد 
املاكر واملراوغ .....قامت فرن�سا ال�ستعمارية 
بجرائم البادة وتفتيت بنية املجتمع اجلزائري 
.وجتويعهم  اجلزائريني  ارا�سي  وم�سادرة 
 132... �سخ�سيتهم  حمو  وحماولة  وجتهيلهم 

ووح�سية  اجرام  كله  ا�ستيطاين  ا�ستعمار  من 
...وي�ساف اىل ذلك جتارها النووية يف اجلزائر 
والتي بلغت 18 جتربة ا�ستمرت اىل 1967 .. ل 
نريد ان نبقى اأ�رصي التاريخ ...ولكن ل ميكن 
ال  وفرن�سا  اجلزائر  بني  ثنائية  عالقات  بناء 
تقوم  البلدين  بني  م�سرتكة  م�سالح  اإطار  يف 
وفرن�سا  اجلزائر  بني  الكامل  الحرتام  على 
يف  املرتكبة  بجرائمها  فرن�سا  واعرتاف   ....
اجلزائر وال تختزل فقط يف ماليني ال�سهداء 
بنجامني  اليهودي  واملوؤرخ  ماكرون  يريده  كما 
العتذار  وتقدمي   ... لنا  ي�سوقوه  ان  �ستورا 

لل�سعب اجلزائري

الدكتور حممد قدور ق�سم التاريخ 
جامعة اجلزائر 02: 

الطرف الفرن�سي ا�ستفاد من 
الأر�سيف وال�سهادات

تعيني  اأن  على  قدور  حممد  الدكتور  اأكد 
ملف  لتوىل  �ستورا  بنجامني  اليهودي  املوؤرخ 
املفاو�سات مع اجلانب اجلزائري فيما يخ�س 
بداأ  التاريخ، فعندما  �سابقة يف  لي�ست  الذاكرة 
اجلزائر  بني  الر�سمية  للمفاو�سات  التح�سري 
وفرن�سا، اختار اجلرنال ديغول جورج بومبيدو 
لتمثيله يف هذه اللقاءات التي تدر�س امللفات 
هذا  لكن  واملعمرين،  كال�سحراء  ال�سائكة 
القرتاح رف�سه الطرف اجلزائري لأن بومبيدو 
ر�سمية،  �سفة  اأي  يحوز  ول  �سيا�سيا  يكن  مل 
اليهودي  بنك  يف  موظفا  كونه  اختياره  لكن 

روت�سيلد.
كتاباتهم  الفرن�سيني  كل  قائال  واأ�ساف 
�سارل  اأو  مينيي  جيلبار  غرار  على  مت�سابهة 
ولقد  اأجريو،  روبري  �سارل  اأو  جوليان  اندري 
هذه  مثل  تنتظر  الفرن�سية  ال�سلطات  كانت 
ملوؤرخيها  كبري  اهتمام  اأعطت  لذلك  اللحظة 
وحولت  وال�سهادات  الر�سيف  لهم  وفتحت 
اخرى  واأ�رصطة يف معركة  افالم  اإىل  كتاباتهم 
لتتوجه  الكتاب  معركة  على  �سيطرتها  بعد 
اأميا  واحتفت  املرئي.  امل�سموع  التاريخ  اىل 
احتفاء بكتابات كوريار �سنوات ال�سبعينات ملا 
الثورة  حول  التاريخية  كتاباته  �سل�سلة  �سدرت 
الكتابة  فبقيت  اجلزائر  يف  اأما  اجلزائرية.  
قيد الرواية الر�سمية فقط ولذلك وجدنا اليوم 
افتقدنا  لأننا  النظري  هذا  تعيني  يف  ا�سكال 
فرن�سا  حني  يف  الذاكرة  مبلف  امللم  للموؤرخ 
امللفات  لدرا�سة  �سهولة  بكل  ممثلها  عينت 

العالقة قبيل الدخول يف مفاو�سات ر�سمية. 

الدكتور عبد اجلليل �سريف مفت�س 
الرتبية الوطنية ملادة التاريخ 
واجلغرافيا: اآن الأوان للنخبة 

املتخ�س�سة اأن تتبواأ مكانتها يف ملف 
الذاكرة 

حتدث  الذاكرة  ملف  عن  حديثه  خالل 
امللف  هذا  عن  �رصيف  اجلليل  عبد  الدكتور 
اإعادة رفات  اأن  الهام بقوله: مما ل �سك فيه 
ال�سعبية  الـ 24 �سهيدا من �سهداء املقاومات 
والتي  اجلزائرية  الوطنية  املقاومة  واأبطال 
تزامنت مع الحتفال بالذكرى الـ 58 املخلدة 
عن  ك�سف  قد  وال�سباب،  ال�ستقالل  لعيدي 
تبذلها  زالت  وما  بذلتها  التي  اجلهود  حجم 
الذاكرة  يتعلق مبلف  فيما  الوطنية  ال�سلطات 
تاريخنا  يف  ا�سا�سية  لبنة  يعد  الذي  الوطنية 
ترتبط  ملفات  من  يحتويه  ملا  املعا�رص 
�سهداء  جماجم  كملف  الوطنية  بذاكرتنا 
التفجريات  وملف  الأر�سيف  وملف  املقاومة 
الإن�سانية  حق  يف  جرمية  يعد  الذي  النووية 

والطبيعة على حد �سواء. 
ومن ثمة ا�ستدعى الأن ت�رصيع وترية معاجلة 
هذا امللف الذي بات مطلبا وطنيا �سعت على 
واجلمعيات  احلكومية  ال�سلطات  حتريكه 
لرتك  والتاريخية،  والجتماعية  احلقوقية 
ال�ستعمارية  احلقبة  ب�ساعة  ت�ساهد  الأجيال 

وتداعياتها ال�سلبية على الأمة اجلزائرية.
و�سع  تلزم  جرائم  من  احتوته  ومبا 

اأمام  الفرن�سي  امل�ستعمر 
هذا  حق  يف  التاريخية  م�سوؤولياته 
ال�سعب، وتفتح الباي امام الجيال 
املتخ�س�سة  والكفاءات  ال�ساعدة 
ي�ساعد  لتنهل من ما�سيها وهو ما 
حتى  الوطني،  تاريخنا  كتابة  علة 
يك�سف  ال�ساعدة  الجيال  تدرك 
اجدادنا  ت�سحيات  حجم  على 
هذا  حرية  �سبيل  يف  واآبائنا 
متا�سكها  يزيد  ثمة  ومن  الوطن، 
وفخرها  واعتزازها  الجتماعي 
الأ�سا�س  هذ  وعلى  مبا�سينا. 
املتخ�س�سة  للنخبة  الأوان  اآن 
والدرا�سات  الوطني  التاريخ  يف 

القانونية من ان تتبواأ مكانتها يف ملف الذاكرة 
على  القادر  الكفء  املفاو�س  لتكون  احليوي 
ولنا  ومناوراته  الفرن�سي  الطرف  جمابهة 

على  واملطليني  املتخ�س�سني  الباحثني  من 
الر�سيف الفرن�سي وخباياه كوادر كثرية قادرة 

على ال�سطالع احل�سن بهذا امللف.  

الدكتور معمر نا�سري جامعة العربي 
التب�سي تب�سة

 يتوجب جمع العنا�سر املكونة 
للذاكرة الوطنية 

نا�رصي  معمر  الدكتور  طالب  تدخله  يف   
التي  العنا�رص  كل  جمع  على  العمل  ب�رصورة 
ت�سكل روافد الذاكرة الوطنية للجزائر، باعتبار 
لل�سعب اجلزائري، وتثمن  اأنها ثوابت م�سرتكة 
اأبناء  قدمها  التي  للت�سحيات  الوطني  البعد 
ال�ستعمار  مقاومة  خالل  اجلزائري  ال�سعب 

الفرن�سي.
معاجلة  يتوجب  اأنه  على  الباحث  واأكد 
النقاط التي ت�سكل خالفا بني اجلزائر وفرن�سا، 
خ�سو�سا ما تعلق باجلانب املتعلق بالأر�سيف 
يغطي  والذي  اجلزائر  من  فرن�سا  نهبته  الذي 
الفرتة املمتدة من  للجزائر يف  فرتة احتاللها 
هذا  لأن  1962م،  �سنة  غاية  اإىل  1830م  �سنة 
اجلانب مهم جدا للباحثني ويتعلق بفرتة مهمة 
اإبان  دارت  التي  والأحداث  تاريخ اجلزائر  من 

تلك احلقبة التاريخية. 
التي  اجلهود  باأن  اأي�سا  الباحث  واأ�ساف 
يجب  اجلزائرية  الدولة  من طرف  اليوم  تبذل 
يف  اخلربة  ذوي  املخت�سني  فيها  ي�سارك  اأن 

هذا املجال، حتى نتفادى الألعيب الفرن�سية 
التي حتاول فتح ملفات دون �سواها، وال�سكوت 
عن امللفات التي تف�سح ما�سيها ال�ستعماري 

ال�سعب  حق  يف  مار�ستها  التي  واجلرائم 
اأن  على  الباحث  اأكد  اخلتام  ويف  اجلزائري.  
ال�رصورة تقت�سي الإ�رصاع يف حل هذا امللف، 
الوطنية  الذاكرة  مكونات  كل  من  لال�ستفادة 
خ�سو�سا تلك املتواجدة بالأرا�سي الفرن�سية، 
والدولة  لل�سعب  الأ�سلية  ملكيتها  تعود  والتي 

اجلزائرية. 
الإعالمي ربيعي مباركي:

�سيانة الذاكرة �سرط اأ�سا�سي للحفاظ 
على ال�ستقالل

مو�سوع  باأن  مباركي  ربيعي  الإعالمي  قال 
وفرن�سا  اجلزائر  بني  النقا�س  حمل  الذاكرة 
ملف يحتاج اإىل قوة من اجلانب اجلزائري جترب 
الطرف الفرن�سي على العرتاف بجرائمها اأو 
العتذار عنها اأو تعوي�س ال�سحايا اأو ال�سعي يف 
اجتاه مو�سوع الذاكرة ب�سكل جّدي يفتح اآفاق 
»اجلزائري  ال�سعبني  بني  العالقات  يف  جديدة 

والفرن�سي«. 
واأ�ساف قائال باأن الواقعية يجب اأن تفر�س 
نف�سها يف هذا الجتاه ويتوجب علينا األ نن�سى 
كثريا  نف�سه  ح�رص  مثال  الفرن�سي  اليمني  باأن 
املطروح  الذاكرة  ملف  يف  عديدة  وملرات 
كل  جتاوز  بل  وفرن�سا  اجلزائر  بني  للنقا�س 
اإىل ما هو  احلدود ومرحلة متجيد ال�ستعمار 
كما  اجلزائريني  من  العتذار  طلب  اإذ  اأخطر 
تقول بع�س النخب الفرن�سية على اجلرائم التي 
من  حق  يف  )اجلزائريون(  ارتكبها  اأو  اقرتفها 

اأ�سمتهم باملدنيني الفرن�سيني. 
العتذار  مطلب  جتاوز  علينا  ويجب 
اأن  اأن�سى  ل  لكن  العرتاف  مطلب  اإىل 
بلدين  عالقة  هي  فرن�سا  مع  عالقتنا 
يناهز  ما  اإىل  امتد  طويل  نزاع  حمل 
املوؤمل(،  اجلزائر  ما�سي  )يف  القرنني 
وقبل الهرولة اإىل ت�سور اإرادة ح�سنة ويد 
اجلزائريني  اجتاه  فرن�سا  من  ممدودة 
النائبة  اليد  اأرى غري  لأنني حتى الآن مل 
رابح  مبداأ  وفق  واحد  وعالقة من اجتاه 
العالقات  يف  املجالت.  كل  يف  واحد 
احل�سنة عادة ما يكون العرتاف بحقوق 
اأ�سا�سيا ويف حالتنا مع  كل طرف �رصطا 
فقط  واعية  اإرادة  توفر  يكفي  ل  فرن�سا 
لطي �سفحة املا�سي بل يجب اإيجاد ديناميكية 
التاريخ باحلقائق  الذاكرة وكتابة  زيارة  لإعادة 

مهما كانت هذه احلقائق.

اأكادمييون و اإعالميون يتحدثون لـ"لو�سط"

تاريخ تاريخ 

على  مت�سابهة  كتاباتهم  الفرن�سيني  " كل 
غرار جيلبار مينيي اأو �سارل اندري جوليان 
اأو �سارل روبري اأجريو، ولقد كانت ال�سلطات 

الفرن�سية تنتظر مثل هذه اللحظة لذلك 
اأعطت اهتمام كبري ملوؤرخيها وفتحت لهم 

الر�سيف وال�سهادات وحولت كتاباتهم اإىل افالم 
واأ�سرطة يف معركة اخرى بعد �سيطرتها على 
معركة الكتاب لتتوجه اىل التاريخ امل�سموع 
املرئي. واحتفت اأميا احتفاء بكتابات كوريار 
�سنوات ال�سبعينات ملا �سدرت �سل�سلة كتاباته 

التاريخية حول الثورة اجلزائرية  "

املمار�سة  الفرن�سية  اجلرائم  " توا�سل 
يف حق ال�سعب اجلزائري طيلة الفرتة 

ال�ستعمارية البائدة، فلم تتوقف خاللها 
حرب الإبادة اجلماعية واملمار�سات 

الالاإن�سانية من قتل وتهجري ولعل حمطات 
دليل  خري  1955م  اأوت  و20   ،1945 ماي   08

على ذلك، وتوا�سلت يف اأ�سكال خمتلفة 
على غرار التجارب النووية يف ال�سحراء 

اجلزائرية التي ل زالت اآثارها و�سواهدها 
قائمة اإىل اليوم يف منطقة اجلرمية "  
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عائ�سة خلف �سرية وم�سرية

�أحمد  �هلل  عبد  عائ�شة  �ملحررة  �لأ�شرية 
من  و�لع�رشين  �لثامن  مو�ليد  من  خلف 
�لربيج  خميم  يف   1951 عام  �لأول  كانون 
تروي  غزة،  قطاع  و�شط  يف  لالجئني 
 . جهاد  �أبو  ملركز  �لن�شالية  جتربتها 
�لحتالل  قو�ت  هجمت   1969 �لعام  يف 
�لربيج،  خميم  يف  بيتنا  على  �لإ�رش�ئيلي 
�أح�رشوين   ، و�لدي  و�عتقلو�  �عتقلوين 
�أمام مدرعة ع�شكرية فيها ما يقارب من 
و�لأرجل  �لأيدي  مقيدي  �أ�رشى  ع�رشة 
على  ومبطوحني  �لعينني  ومغميني 
و�لدي  غمو�  �ملدرعة،   د�خل  بطونهم 
و�ألقوين   غموين   ، �ملدرعة  د�خل  ودفعوه 
�جلنود  من  �رشب  و�شط  �لأ�رشى،  فوق 
�عتقال  مع�شكر  �إىل  نقلونا  و�حلر��س. 
خانيون�س ، ل �أرى �شيء لكن ��شمع �رش�خ 
وتعذيب و�رشب، جاء حمقق و�شار ي�رشخ 
مبيكرفون ويقول يل: لأي منظمة تخريبية 
تقريباً  ق�شيت  خمربني..  �أنتم  تنتمي؟ 
�ح�رشو�  �ل�شباح  ويف  خانيون�س،  يف  ليلة 
�أ�رشى  �شباب  كلها  ع�شكرية  مدرعة 
مغميني، �أي�شاً �ألقوين فوقهم و�شط �رشب 
�ل�رش�يا بغزة. عند  �إىل �شجن  ثم  و�شتائم 
ورموين  �ملدرعة  من  �شحبوين  �ل�رش�يا 
 ، بر�شو�س  �أُ�شبت  حيث  �لأر�س   على 
جندي  وم�شكني  عينّي  عن  �لتغمية  فكو� 
�شاهدت   ، �ملالب�س  لتغيري  غرفة  جتاه 
كيف قام جي�س �لحتالل باإخر�ج �لأ�رشى 
د��س  لقد   ، مهني  ب�شكل  �ملدرعة  من 
يُنزلو�  و�شارو�  �لأ�رشى  على  �جلنود 
ي�شدوههم  يحركوهم،  ما  دون  من  فيهم 
مثل  �لأر�س  على  ويرموهم  �أقد�مهم  من 
�أجربوين  متاماً.  بي  فعلو�  كما  �خل�شب  
يف  �أر�شلوين  ثم  مالب�شي  تغيري  على 
غرفة بها جمموعة من �لأ�شري�ت ، كانت 
مع  قعدت  موؤذن،  و�لفجر  رم�شان  �لدنيا 
�لذي  �ل�رشب  �أمل  من  �أُعاين  �لأ�شري�ت 
تعر�شت له. يف �ليوم �لثاين نقلوين لغرفة 
رديت   ، وجمندة  حمقق   فيها  �لتحقيق 
عنجهية  بكل  �ملحقق  علّي  فرد  �لتحية، 
�أقعد  بدي  كنت   ، بخري  مي�شيكم  ل  �هلل 
خليك  تقعدي   ل  فقال:"  �لكر�شي،  على 
و�قفة، و�شار ي�شاأل: لأي منظمة تخريبية 
يف  �أُ�شارك  �أنني  يتهمني  و�شار  تتبعني؟، 
رف�شت   ، �ملنا�شري  و�أُوزع  مظاهر�ت 
�شيء"  �أي  �عرف  ل  �أنا  له:"  وقلت  ذلك 
ر�ئحته  كي�شاً  �ألب�شوين  �لأول  �ليوم  يف 
�حكي  وقالو�:  رقبتي  على  وربطوه  قذرة 
، �شارو� يهددوين ، ي�رشبوين ب�شكل جنوين 

�أجز�ء ج�شمي  بو��شطة ع�شا على جميع 
�لأ�شري�ت  غرفة  على  �أرجعوين  عندما 
عينّي  يف  ورم  �شديد  �أمل  من  �أُعاين  كنت 
يدّي،  ��شتطيع حتريك  ل  ووجهي،  وفمي 
�لإفطار  موعد  وجاء  �ملغرب،  �أذن  لقد 
 ، �لأمل  من  �لطعام  تناول  ��شتطيع  ل   ،
ف�شارت �لأ�شري�ت  يقمن باإطعامي وهذ� 
�أظهر  �ل�شجن حيث  �لتعاون يف  �شور  من 
يل مدى �لتما�شك بني �لأ�شري�ت و�أ�شعرين 
بقوة خا�شة مع بد�يات دخويل يف �لأ�رش. 
فيها  غرفة  على  نقلوين  �لثاين  �ليوم  يف 
دكتور كما يقولون، �لدكتور نظر يل بدون 
فيها حاجة  "ف�شي   : وقال  يفح�شني   �أن 
خذوها"،  لقد كان �أ�شلوب �لدكتور �شيئاً ، 
مل يفح�شني مل يعطني دو�ء، و�لأدهى من 
ذلك �أنكر �إ�شابتي باملر�س و�لأمل،  وهذ� 
وبالفعل  تعذيبي   ل�شتكمال  مربر  طبعاً 

�أرجعوين من جديد لغرفة �لتحقيق.

اإطفاء ال�سجائر على ج�سدي

�تبعو� معي �أ�شاليب جديدة، فجاء حمقق 
 ، ج�شمي  يف  ينخز  و�شار   " "�إبرة  ومعه 
م�شك "مغيطة" و�شار يطلقها على جميع 
على  �ل�شجائر  �أطفئو�    ، ج�شمي  �أجز�ء 
�شعري  كان  مر�ت.  عدة  وج�شدي  يدي 
بنزع �ملنديل عن  يقوم �ملحقق   ، طوياًل 
على  وي�شعه  �شعري  مي�شك  ثم  ر�أ�شي 
حمقق  جاء  �ذكر  فيه،   ويخنقني  رقبتي 
�شوف  �تركوها  عليكم  حر�م  يحكي:" 
تعرتف، ثم يبد�أ بالأ�شئلة ويقول:" �عرتيف 
فقلت  �ل�شجن،  يف  عمرك  ت�شيعي  حر�م 
له:" �أنا ل يوجد عندي �شيء �أحكيه، عند 
ذلك يتحول �ملحقق �لذي جاء على هيئة 
�إىل حمقق �رش�س  وميار�س  رحيم حنون 
يتبادلون  �إنهم  بحقي،  و�ل�رشب  �لعنف 
�شيئة  �ل�شجن  مالب�س  �لتعذيبية.  �لأدو�ر 
بطانية  قما�س  "من  "تنورة  عبارة  فهي 
ممزقة، وقمي�س لونه كاكي ممزق  وكي�س 
يف  �لكلب�شات  كانت  �لر�أ�س،  على  مت�شخ 
�شاألت  �لوقت.  طو�ل  و�لقدمني  �ليدين 
معي  �ُعتقل  �لذي  �أبي  عن  �ملحققني 
ر�أيته فقط عندما  مرة  �آخر   ، يجيبو�  مل 
و�شعونا يف �ملدرعة، وعلمت لحقا �أنهم 
�ملتو��شل  �لتحقيق  نتيجة  عنه.   �أفرجو� 
�أُ�شبت باأمل �شديدة وجروح ، ولهذ� �ل�شبب 
ل  حتى  طويلة  فرتة  �لزيارة  عني  منعو� 
�ملوؤمل.  �مل�شهد  بهذ�  �أحد  ي�شاهدين 
�لأ�شا�شي  �لعا�رش  �ل�شف  يف  �در�س  كنت 
وقت �عتقايل ، وخالل وجودي يف �ل�شجن 
جاء موعد �لمتحان  �لنهائي، �شدر قر�ر 
باأنه �إمكاننا تقدمي �لمتحان يف �ل�شجن، 

�ل�شاأن  هذ�  �متحان يف  ت�شكيل جلنة  ومت 
من  بالرغم  لالمتحان وجنحت  تقدمت   ،
در��شية  كتباً  �ح�رشو�  ذلك  بعد  ظرويف، 
 ، ع�رش  �حلادي  لل�شف  �در�س  ف�رشت   ،
متو��شلة  �شهر�ً   13 مدة  �عتقايل  ��شتمر 
من  �نتهيت  وبذلك  عني  �لإفر�ج  مت  ثم 
من  �لثاين  �ليوم  ويف  �لأول،  �لعتقال 
�لإفر�ج كانت مدر�شتي  مدر�شة �شكينىة 
فتقدمت  �لمتحانات  تعقد  �لبلح  بدير 
وجنحت  ع�رش  �حلادي  �ل�شف  لمتحان 

فيه.
االعتقال الثاين

يف �لعام 1972 تزوجت، ويوم �لفرح عرفت 
مطارد�ً  �أ�شبح  "د�وود خلف"   زوجي  �أن 
ثوري  خلف  د�وود  �لحتالل،  جلي�س 
�لع�شكري  �مل�شوؤول  وي�شنف  فل�شطيني 
لقد  غزة،   جيفار�  بعد  �ل�شعبية  للجبهة 
ومت  زوجي  �أ�رشة  على  �جلي�س  هجم 
�أبو زنيمة  �عتقالهم وترحيلهم �إىل معتقل 
يف �شيناء، لهذ� قررنا �أن ننقل حفل �لفرح 
�لب�شيط و�ل�شكن يف �أحد �لأماكن مبدينة 
�أ�شهر،   9 ��شتمريت يف زو�جي مدة  غزة، 
فرحنا  �أحمد،   �بني  �أجنبت  ذلك  بعد 
��شت�شهد  فقد  يدوم،  �لفرح مل  لكن  كثري�ً 
مع  م�شلح  ��شتباك  يف  �أحمد  �أبو  زوجي 
وبعد  �لربيج.  مبخيم  �لحتالل  جي�س 
��شت�شهاد زوجي باأ�شبوعني فر�س �جلي�س 
حظر �لتجو�ل على خميم �لربيج و�قتحم 
منطقتنا، طلب من  جميع �لرجال �لوقوف 
�أخرى،   جهة   على  و�لن�شاء  جهة  على 
عندما عرفوين جاء جمموعة من �جلنود 
لعتقايل كنت �ح�شن �بني �حمد، عندما 
�بني  �أخذو�  �مل�شهد  �لن�شاء  بع�س  ر�أت 
خوفاً من �عتقاله وهربن فيه جتاه �ملخبز 
�لقريب من �شكننا ، يف تلك �للحظات قّيد 
�ملخبز  يف  �لن�شاء  وحلقو�  يدّي  �جلي�س 
�شاهدت   ، منهن  �أحمد  �بني  و�أخذو� 
ذو  �لر�شيع  طفلي  يعتقلون  وهم  �جلنود 
بالن�شبة  �جليب.  يف  وي�شعونه  �لأ�شبوعني 
نت�شارمي  مل�شتعمرة  ونقلوين  قيدوين  يل 
كان  غزة،  مدينة  جنوب  �لإ�رش�ئيلية  
باأحد  يحتفلون  و�مل�شتوطنون  �جلي�س 
يف  �جليب  من  �أنزلوين  �ليهودية،  �لأعياد 
�أطقلو�  ثم  �لحتفال،  من  قريبة  �شاحة 
علّي جمموعة من �لكالب �ل�رش�شة تنه�س 
 ، ي�شحكون  وهم  ومالب�شي  ج�شمي  يف 
�رشت ��رشخ و�أُحاول �إبعاد �لكالب، �أُنادي 
على �حلر��س مل ي�شتجيبو�، وبعد فرتة من 
تعذيبي نقلوين �إىل غرفة حتت �لأر�س مدة 
�أربع �شاعات ثم �إىل �شجن �ل�رش�يا بغزة. 
ع�شت يف زنز�نة �نفر�دية، �شارو� يطلبوين 

للتحقيق ي�شاألوين عن زوجي  عن �ل�شالح  
قلت لهم:" �شحيح �أنا زوجة �شهيد وقائد 
عن  �شيء  �أي  �عرف  ل  لكن    ، وم�شوؤول 
حتركاته �أو �أعماله هذه �لأمور مل يُعرفني 
و�أجربوين  ثقياًل  كر�شيا  �ح�رشو�  عليها" 
�لأر�س،  عن  تنزيله  وعدم  رفعه  على 
حالة  يف  كنت  و�ل�شبح،  لالإهانة  تعر�شت 
ل   ، ��شت�شهد  زوجي  للغاية  �شيئة  نف�شية 
�عرف �شيئاً عن �بني �ل�شغري،  و�مل�شكلة 
عندما ��شاأل �ملحققني عن �بني يقولون:"  
ل حتكي يف هذ� �ملو�شوع، وعندما �أُ�رش 
يف  رميناه..  قتلناه..  يقولون:"  بال�شوؤ�ل 
�لبحر"  هنا �أ�شري �بكي مر�رة و�أمل، لكن 
رغم ذلك كنت �متلك �ل�شرب، ولدي �إميان 
�بني.   يل  يرجع  باأن  وجل  عز  باهلل  ثقة  و 
 ، �رشب   ، متنوعة  �أ�شاليب  معي  مار�شو� 
�لأ�شري�ت  باقي  مثل  تعر�شت   ، تعذيب 
�نو  لتهديد بالعتد�ء �جلن�شي و�جل�شدي 
حو�س  يف  رموين   ، وكذ�  كذ�  فيك  نعمل 
مياه ثم �أخرجوين منه وفتحو� علّي هو�ية، 
و�إثر ذلك حدث معي �لتهابات يف �لرئتني، 
��شعر  �أ�شبوع كامل   �إعياء مدة  قعدت يف 
بتك�شري يف �ملفا�شل و�لعظام. كان هناك 
كانو�  مني  قريبة  غرفة  يف  �أ�رشى  �شباب 
ي�شمعون �رش�خي وتعذيبي كانو� يطرقون 
معنوياتي  من  ويرفعون  �حلائط  على 
ويقولون:" �شدي حيلك ، قوي قلبك، ربنا 

يفرجها عليك".

انتزعوا طفلي بالقوة
بعد 25 يوم من �لزنازين و�لتعذيب و�لعزل 
�لنفر�دي، جاءت مديرة �شجن �لأ�شري�ت  
�لأ�شري�ت،  عدد  �إح�شاء  �أجل  من 
�أن �عرف  �أريد  �أبكي، قلت لها  �شاهدتني 
�أين �بني هل عاي�س �أم قتلتموه، قلت لها:" 
�رشوري تخربيني عنه ، فتاأثرت �ملجندة 
بو�شعي ووعدت بتلبية طلبي. بعد يومني 
طفل  هناك  يل:"  وقالت  �ملجندة  جاءت 
�لرعاية  يتلقى  �لأ�شري�ت  عند  موجود 
ب�رشط  فو�فقت  روؤيته،  طلبت   ، منهن 
فاأح�رشته   ، ويرجع  �شاعة  ربع  �أر�ه  �أن 
كثري�ً،  وفرحت  بكيت  �بني،  �أنه  وعرفت 
جاءت  �شاعة  ن�شف  وبعد   ، �حت�شنته 
حر�م  قلت   ، فرف�شت  لأخذه  �ملجندة 
لفيت  �للحظات  تلك  يف  �بني،  تاأخذو� 
"د�يري" و�شعري �لطويل على �بني وقلت 
�بني  �ذبحوين موتوين م�س حفّرط يف   ":
هجم  ذك   عند  �بني"  ح�شلمكم  م�س   ،
 ، ب�شدة  و�رشبوين  علّي  �لحتالل  جنود 
 ، قا�شي  م�شهد  يف  �نتز�عاً  مني  ونزعوه 
�لنتهاكات  من  وهو  ع�شته  �شعب  م�شهد 

�لأ�شري�ت  بحق  �خلطرية  �لإ�رش�ئيلية 
وبحق �لإن�شانية �أن يتم �نتز�ع طفل ر�شيع 
من بني �أح�شان �أمه وهذ� ما حدث معي 
من  وتُ�شّجل  مريرة  جتربة  فكانت  فعاًل، 
�شجون  يف  �ل�شعبة  �لعتقالية  �لتجارب 
حتت  زنز�نة  يف  و�شعوين  �لحتالل. 
زنازين �لأ�شري�ت –طول �لليل ��شمع بكاء 
�بني –و�شعوين هناك ب�شكل متعمد حتى 
��شمع  �بني، �رشت ��رشخ على �لأبو�ب:" 
هاتويل �بني هاتويل �بني ، كان مير جنود 
ويروين  جانبي  من  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
وكاأنهم  �شاكناً  يحركو�  �أن  دومنا  �أ�رشخ 
نف�شياً  �رشبي  يريدون  �ل�شيا�شة  هذه  يف 
وممار�شة قتل وتدمري �لأع�شاب و�إ�شابتي 
بالإ�شطر�بات �لنف�شية �لقاتلة. ��شتمريت 
�جلنود،  على  و�ل�رش�خ  �لأبو�ب  طرق  يف 
�متنعت عن �لطعام و�ل�رش�ب �أ�شبح لدّي 
قر�ر باأن �أو�جه �ل�شجن و�أت�شدى بكل قوة 
من �أجل ��شتعادة �بني مهما كلف ذلك من 
ثمن،  وبعد خم�شة �أيام جاء �لنت�شار فقد 
و�ح�رشو�  �لأ�شري�ت  غرفة  �إىل  نقلوين 
�بني ، �حت�شنته وفرحت به، فبعد حرمان 
�إليه. وبطبيعة �حلال   �أعود  �أكرث من �شهر 
��شتمريت يف �ل�شجن 4 �شنو�ت و7 �شهور 
ق�شيتهم  كلهم  �لثاين   �لعتقال  هذ�  يف 
�أحمد  �لأ�شري  �بني  مع  �ل�رش�يا  �شجن  يف 
�شغري  طفل  هو   ، لإ�شعاده  �أ�شعى  كنت   ،
كنت  و�أنا �شجينة   ، �ل�شجن  يعلم معنى  ل 
�ُخرج كل �لفرح له ، �ترك �حلزن ومر�رة 
كانت  �جلميلة،   �حلياة  يحيا  �لأ�رش حتى 
�شغرية يف  لعبة  ونعتربه  يحبنه  �لأ�شري�ت 
�لأ�رش، كان عندما مير�س ينقلوه للعالج يف 
م�شت�شفى �ل�شفاء �أو �ملجدل، كان �ل�شليب 
�لأحمر يُح�رش له �حلليب. لكن عندما بد�أ 
ويرى �جلنود  �ل�شجن  ي�شاهد  �أ�شبح  يكرب 
�لأ�رش  من  حتررت  وعندما   ، و�ل�شالح 
�متلك  فقد  ون�شف  �شنو�ت   4 عمره  كان 
و�آلمها.  �ل�شجون  عن  ب�شيطة  ولو  �شورة 
�حلياة �لعادية يف �ل�شجن �شعبة كنا نخرج 
�إىل �لفورة  ع�رشة دقائق مرة �أو مرتني يف 

�لأ�شبوع، �لطعام رديء و�حلمام ي�شمحون 
بحقي  مار�شو�  لقد  طويلة.  مدة  بعد  به  
من  عنه  �شمعنا  ما  �لتعذيب،  �أنو�ع  �شتى 
�أبو غريب من  �شجن  لل�شجناء يف  تعذيب 
قبل �جلي�س �لأمريكي فعاًل مور�س بحقنا 
و�لتنكيل  �ل�رشب  بحقي  مار�شو�  لقد 
وبخ�شو�س  �مل�شعورة.  �لكالب  و�إطالق 
يف  �لعامة  �لثانوية  �أكملت  فقد  تعليمي 
�لكتب  من  �لعديد  قر�أت  كما   ، �ل�شجن 
من  �لعديد  وكتبت   ، �ملتوفرة  و�ملوؤلفات 
�لكتابي  و�لإجناز  و�لكتابات،  �خلو�طر 
فيه  حتدثت  كتاباً  �ألّفت  �أنني  يل  �ملهم 
عن ظرويف يف �ل�شجن ومعاناتي يوماً بيوم 
وحلظة بلحظة كما تطرقت يف �لكتاب عن 
�لفل�شطيني   و�لعمل  �جلهد  توحيد  �أهمية 
�جلي�س  دخل  �ل�شجن  من  خروجي  وقبل 
مقتنيات  من  �لعديد  و�شادر  لغرفتنا 
خرجت  كتابي.  �شادر  كما  �لأ�شري�ت 
�لثاين  �لعتقال  يف  �ل�شجن  من  �بني  مع 
�عتقلت  قد  �أكون  وبذلك   1977 �لعام  يف 
و8  �شنو�ت   5 مدة  �لعتقالني  يف جمموع 
�لثاين  بد�أت  �نتهاء �لعتقال  �أ�شهر. بعد 
يف  تعليمي  �إكمال  حاولت  جديدة،  حياة 
�ل�شفة لكن �لحتالل منع �شفري لل�شفة،  
�بني، �شار لديه توجهات ثورية  بد�أ يكرب 
وطنية كيف ل وقد ن�شاأ وترعرع يف �ل�شجن 
كيف  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  و�شاهد   ،
يعتقل �ل�شعب �لفل�شطيني ويحتل �أر�شهم 
، ويف �لعام 1991 وخالل �لنتفا�شة �لأوىل 
�بني  وفر�ق  �حلزن  مع  موعد  على  كنت 
�لحتالل،  بنري�ن  ��شت�شهد  حيث  �حمد 
�لأوىل يف  �أحمد، عا�س طفولته  ��شت�شهد 
وحزن  عليه  حزنت   ، �لحتالل  �شجون 
�جلميع، لقد ��شت�شهد �أحمد وحلق بو�لده  
�لذي �شبقه  يف �ل�شهادة يف �شبيل �لوطن. 
�لأ�رشى  لكل  بالتحية  نربق  �لنهاية  يف 
كما  و�ملحرر�ت،  �ملحررين  و�لأ�شري�ت 
ويطلق  �لكرب  يفرج  �أن  تعاىل  �هلل  ندعو 
من  و�لأ�شري�ت  �لأ�رشى  جميع  �رش�ح 

�شجون �لحتالل.

اجلمعة 17 - ال�سبت 18  جويلية  2020  املوافـق  لـ 27 ذو القعدة  1441ه 10

�سفحات من ن�سال املراأة الفل�سطينية

الأ�ضرية املحررة عائ�ضة خلف تروي جتربتها الن�ضالية
يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى تباعا، حيث 

ين�سر بحلقة هذا االأ�سبوع جتربة االأ�سرية املحررة عائ�سة خلف من غزة .

جل�ضة حوار بني الأ�ضرى واإدارة �ضجن "عوفر" تنتهي بتحقيق جملة من مطالب الأ�ضرى
�أفاد نادي �لأ�شري �أن جل�شة حو�ر عقدت 
قبل يومني يف �شجن "عوفر" بني ممثلي 
و�إد�رة  �لف�شائل،  كافة  ومن  �لأ�رشى 
�ل�شجن، بعد خطو�ت �حتجاجية نفذها 
�لأ�رشى رد�ً على عمليات �لقمع �لو��شعة 
�أدت  و�لتي  �ل�شجن،  �إد�رة  نفذتها  �لتي 

بالختناق  �لأ�رشى  من  عدد  �إ�شابة  �إىل 
جّر�ء ر�شهم بالغاز، عزل �آخرين. و�أو�شح 
�نتهت  �حلو�ر  جل�شة  �أن  �لأ�شري،  نادي 
�لأق�شام،  جميع  يق�شي،  بفتح  باتفاق 
نقلهم  �لذين جرى  �لأ�رشى  عزل  و�إنهاء 
�لقمع  عمليات  خالل  �لزنازين  �إىل 

مالب�س  وتوزيع  �لأق�شام،  �إىل  و�إعادتهم 
�لإد�رة،  قبل  من  �لأ�رشى  على  �إ�شافية 
حيث �أن �لأ�رشى يعانون منذ بدء �نت�شار 
�ملالب�س،  نق�س  يف  �أزمة  من  �لوباء، 
عائالتهم،  زيار�ت  توقف  مع  وذلك 
�ملوقوفني جّر�ء  �لأ�رشى  �أعد�د  وتز�يد 

تنفذها  �لتي  �ليومية  �لعتقال  عمليات 
قو�ت �لحتالل. كما مت �لتفاق بال�شماح 
�أبنائها  زيارة  عند  �لأ�رشى  لعائالت 
باإح�شار مالب�س �إ�شافية و�إدخالها بحيث 
تكفي خلم�شة �أ�رشى، �إ�شافة �إىل مطالب 
تخ�س  ترتيبات  �أخرى،  ومنها  حياتية 

و17(   14( ق�شمي  �أي  "�ملعبار"  �أق�شام 
و�لتي يقبع فيها �لأ�رشى من �ملوقوفني 
من  و�ملنقولني  حديثاً،  و�ملعتقلني 
�شجن  �أن  �إىل  يُ�شار  �أخرى.  �شجون 
"عوفر" وخالل �ليومني �ملا�شيني �شهد 
عمليات قمع و��شعة، خاللها ر�شت قو�ت 

�لقمع �لأ�رشى بالغاز، و�أغلقت �لأق�شام، 
وعزلت عدد من �لأ�رشى، وعليه ��شتمر 
�حتجاجية  خطو�ت  تنفيذ  يف  �لأ�رشى 
يُ�شار  �ل�شجن.   �إد�رة  لإجر�ء�ت  ر�ف�شة 
�إىل �أكرث من 1000 �أ�شري يقبعون يف �شجن 

"عوفر" بينهم �أطفال.
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تقرير: مراد يا�سني 

طولكرم  يف  الأ�سري  نادي  مدير  وقال   
 " اجلديدة  للحياة   " النمر  اإبراهيم 
من  بدعوى  جائت  اليوم  وقفة  ان 
يف  الأ�رسى  وموؤ�س�سات  الأ�سري  نادي 
مع  للت�سمن  وخ�س�ست  املحافظة 
الأ�سري املري�ض كمال ابو وعر من بلدة 
من  ويعاين  باملوؤبد  واملحكوم  قباطنة 
مر�سه  اكت�ساف  ومت  احلنجرة  �رسطان 
كورونا  بفريو�ض  واأ�سيب   2019 عام  يف 
امل�ست�سفيات  يف  للعالج  تنقله  اإثناء 
مناطق  اأرا�سي  داخل  الإ�رسائيلية 
منظمة  ان  موؤكدا   ، املحتلة   48 ال 
ال�سحة العاملية وجهت نداءا للحكومة 
الأ�سري  �رساح  باإطالق  الإ�رسائيلية 
تلقيه  يت�سنى  لكي  فورا  وعر  ابو  كمال 
ذات  امل�ست�سفيات  يف  الالزم  العالج 
مت  انه  النمر  واأو�سح  الخت�سا�ض. 
العمل  ف�سائل  با�سم  مذكرة  اإ�سدار 
للجنة  وت�سليمها  الأ�سري  ونادي  الوطني 
الدولية لل�سليب الأحمر الدويل نطالبها 

ال�سغط على حكومة الحتالل لإطالق 
�رساح ال�سري كمال ابو وعر وبقية الأ�رسى 
املر�سى خا�سة يف ظل انت�سار جائحة 
املرتدية  ال�سحية  والأو�ساع  كورونا 
داخل م�سلحة �سجون الحتالل. ولفت 
النمر انه يوجد داخل �سجون الحتالل 
من  يعانون  مر�سى  اأ�رسى  حالت   10

من  يعانون  اخر  اأ�سري  و700  ال�رسطان 
اأ�سري   7000 اأ�سل  من  خمتلفة  اأمرا�ض 
وطالب   . الحتالل  �سجون  يف  يقبعون 
الن�سال  جلبهة  املركزية  اللجنة  ع�سو 
حممد  ال�ساعر  الفل�سطيني  ال�سعبي 
التحرك  الفل�سطيني  ال�سارع  علو�ض 
الأ�رسى  لن�رسة  الأر�ض  على  فعليا 

تركهم  وعدم  ال�سجون  داخل  املر�سى 
فري�سة �سهلة مل�سلحة �سجون الحتالل 
لقتلهم ب�سورة بطيئة و�سط �سمت مريب 
من قبل املجتمع الدويل وان�سغال العامل 
على  علو�ض  و�سدد  كورونا.  بجائحة 
لإنقاذ  الدويل  املجتمع  �رسورة حترك 
الذي  وعر  ابو  املري�ض  الأ�سري  حياة 
وكورونا  احلنجرة  �رسطان  من  يعاين 
الأمر الذي قد يوؤدي اىل ا�ست�سهاده يف 
حنون  خريي  النا�سط  ودعا  حلظة  اية 
ال�سيا�سية  القوى  وكافة  �سعبنا  جماهري 
الأر�ض  على  فعليا  التحرك  والوطنية 
لن�رسة الأ�رسى املر�سى داخل �سجون 
الحتالل ، موؤكدا ان الحتالل ي�ستهدف 
الظروف  ظل  يف  املر�سى  الأ�رسى 
فيها  متر  التي  ال�سعبة  ال�سيا�سية 
التي  واملوؤامرات  الفل�سطينية  الق�سية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  حتيكها 
واإ�رسائيل ، داعيا الأ�رسى اىل ال�سمود 
امام  الحتالل  �سجون  داخل  والثبات 
واحلرية  الفجر  لن  الحتالل  غطر�سة 

قادمة ل حمالة .

اأهايل الأ�ضرى ينظمون وقفة ت�ضامنية 
مع الأ�ضري املري�ض كمال ابو وعر

طالب اأهايل وذوي الأ�سرى يف طولكرم املنظمات احلقوقية والهيئات واملحافل الدولية ال�سغط على م�سلحة �سجون 
الحتالل لإطالق �سراح الأ�سري املري�س كمال ابو وعر امل�ساب ب�سرطان احلنجرة والذي تبني اإ�سابته بفريو�س كوفيد 

الدويل  الأحمر  ال�سليب  قبالة  الأ�سرى  مع  الت�سامني  الأ�سبوعي  العت�سام  يف  امل�ساركون  ورفع   . " موؤخرا  " كورونا   19
يف طولكرم �سور الأ�سري املري�س والإعالم الفل�سطينية مرددين الهتافات الوطنية املنددة بكيان الحتالل واملطالبة 

باإطالق �سراح قبل فوات الأوان .

بقلم : الأ�سري املحرر خالد املدهون

التي  الغ�سب  حالة  اأذكر  زلت  ول 
متلكت الأخ يحيى اأبو �سمرة اأبو اأيوب 
ظهره  و�سع  عندما  عمره  اهلل  اأطال 
قدمه  يرفع  واأخد  األف  غرفة  باب  يف 
�رسباته  وكانت  الباب  بها  وي�رسب 
اإىل  منها  املدفعية  �سوت  اإىل  اقرب 
الطرق على الباب فكان ما خلق حالة 
اإرباك  لدى ال�سجانني والقوة اخلا�سة 
بنقل ال�سجناء ويف تلك الإثناء ا�ستبك 
نقل  قوة  قائد  مع  رجوب  الأخ جربيل 
ال�سجناء بالكالم وقام ب�ستمه وحتقريه 
وعندما قاربت عملية اخراج املعتقلني 
هذا  عاد  لنقلهم  ال�سجن  من  الثالث 
اإىل الأخ جربيل رجوب وكنت  اجلندي 
واقفا بجانبه وقال له يا اأخي اأنا عربي 
علي  فر�ست  النا�رسة  ابن  اأنا  مثلك 
ل  كي  ال�سجون  �رسطة  يف  اخلدمة 
ل  مثلك  عربي  اأنا  اجلي�ض  يف  اأخدم 
بتطييب  جربيل  الأخ  فقام   ، تظلمني 
ذلك  �سكره  قليلة  بكلمات  خاطره 
ليلة 13-14 متوز  ال�سابط عليها . يف 
كل  من  اأمعائهم  بتفريغ  ال�رسى  قام 
ما فيها من بقايا طعام بوا�سطة تناول 
يف  يخزنونه  كانوا  الذي  اخلروع  زيت 
اليوم  لهذا  ا�ستعداد  ال�سابقة  الفرتة 
لأن اأي �سخ�ض يوجد يف معدته بقايا 
طعام ل ميكنه ال�سمود عن الإ�رساب 
عن الطعام لن بقايا الطعام جتف يف 
�سديد  اإزعاج  م�سدر  وت�سبح  املعدة 
امل�رسب  ي�ستطيع  ل  الأمعاء  داخل 
متوز   14 �سباح  يف  املهم  اإخراجها. 
وعند ح�سور طعام الإفطار وال�سابط 
ال�سباحي مت  التعداد  لإجراء  املناوب 
اإبالغه ببدء الإ�رساب عن الطعام ومت 
ال�سابط املناوب  ، هز  اإرجاع الطعام 
الأق�سام  وغادر  مباليا  ل  كتفيه  لفيت 
اليوم  يف   ، العدد  عملية  اكتمال  بعد 
الأول لالإ�رساب مل ي�سجن اأي احتكاك 
اأي  ي�سجل  ومل  ال�سجانني  طاقم  مع 
كل  ال�سجناء  لدى  ا�ستثنائي  �سيء 
�سباحا  التايل  اليوم  يف   ، حارته  يف 
وعند  ال�رسى  اإىل  يت�سلل  اجلوع  بدء 
الظهر حتول اجلوع اإىل �سداع وا�ستمر 
ال�سداع حتى امل�ساء ، يف �سبيحة اليوم 
الثالث من الإ�رساب بدء ال�سداع يخف 
موا�سيع  يف  يتحدثون  ال�رسى  وبدء 
اإىل الإ�رساب  اجتماعية �ستى ل متت 
الكتب  ، هجرت  ب�سلة  ال�سجن  اإىل  اأو 
والكتابة  القراءة  عن  اجلميع  توقف   ،
فاجلائع ل ي�ستطيع التعامل مع الثقافة 
، ويف اليوم الرابع بدء الهزال وال�سعف 
اليوم  ال�سباب ، يف  اأج�سام  يظهر على 
لالإ�رساب   1980/7/19 اخلام�ض 
حرا�سات  من  كبرية  قوة  ح�رست 
ال�سجون وطاقم ال�سجن وطلبوا من 26 
�سجني التح�رس للنقل ومتت مغادرتهم 
معلومات  اأي  ي�سلنا  اأن  دون  لل�سجن 
عنهم مت جتميع باقي ال�سجناء يف ق�سم 
اأق�سام ال�سجن وبقي الق�سم  واحد من 
اليوم مت  ذلك  نف�ض  ، يف  فارغا  الأول 
واحدا  الغرف  من  ال�رسى  ا�ستدعاء 
)الزنده(  اإعطائهم  ومت  بالدور  واحدا 
من  وتتكون  الإجبارية  التغذية  وهي 
كا�ض من احلليب فيه قطع �سغرية من 
املرغارين غرام واحد من امللح غرام 
واحد من ال�سكر بي�سة واحدة نيئة يتم 

و�سعها يف كوب وخلطها ويدخل بربيج 
من اأنف امل�رسب عن الطعام او فمه 
الطرف  ويكون  معدته  اإىل  ي�سل  حتى 
الأخر من الرببيج مو�سول باإناء معدين 
الكاأ�ض  هذا  ب�سكب  ال�سجان  ويقوم 
والرببيج  املعدين  )الإناء  الإناء  يف 
كانت  التي  ال�رسجية  احلقنة  ي�سكالن 
من  لعالج  زمان  بالدنا  يف  ت�ستخدم 
ي�سيبه الإم�ساك (ويطلب من ال�سجني 
النف�ض  اأخذ  اإن  عميق  نف�ض  اأخذ 
العميق يوؤدي اإىل تفريغ حمتوى الإناء 
ويف  فائقة  ب�رسعة  الأ�سري  معدة  يف 
يحتوى  الكاأ�ض  كان  الأحيان  اأغلب 
احلليب.  ببع�ض  امللون  املاء  على 
الإجبارية جلميع  التغذية  اإعطاء  مت 
ال�سجناء جميعا  التزم  وقد  ال�سجناء 
عليها  املتفق  اخلطة  ح�سب  بذلك 
م�سبقا، ويف يوم 7/22 مل�سنا حت�سنا 
نكن  ومل  ال�سجون  طاقم  معاملة  يف 
ارتكبت  قد  جمزرة  هناك  اأن  نعلم 
اإىل  نقلوا  الذين  ا�سريا  ال26  بحق 
�سجن الرملة، و�سمح لل�سجناء بتناول 
الزنده بالكاأ�ض بدل من الرببيج ح�سب 
قرار �سابق من حمكمة العدل العليا يف 
ق�سية ال�سجني اليهودي يحيى امل�سهور 
يف �سجن الرملة ، يف  يوم 8/7 مت نقل 
كل من )يون�ض رجوب ، جربيل رجوب 
، عمر القا�سم ،وحممد كينغو �رسك�ض 
هالل( اإىل �سجن الرملة لين�سموا اىل 
جمموعة ال�رسى الذين نقلوا �سابقا 
واأعيد 17 �سخ�ض من الذين مت نقلهم 
املجزرة  وارتكبت  الرملة  �سجن  اإىل 
راأفت  القائد  الرفيق  وقام  بحقهم 
النجار الذي اأدخل اىل غرفتنا غرفة 
املجزرة  بتفا�سيل  باإبالغنا   1 رقم 
وحجم  الرملة  �سجن  التي حدثت يف 
وهذا  هناك  لقوه  الذي  التعذيب 
اأدى اىل �سحذ الهمم وزيادة الإ�رسار 
مطالبهم  حتقيق  حتى  ال�رسى  لدى 
ال�سغط  كان  الفرتة  هذه  خالل   .
ال�سعبي والر�سمي حمليا واإقليميا على 
احلكومة الإ�رسائيلية يف اأوجه، فقام 
)يو�سف  الإ�رسائيلي  الداخلية  وزير 
بورغ( بالظهور على �سا�سة التلفزيون 
الإ�رسائيلي موعدا بحل جميع مطالب 
ال�سجناء يف �سجن نفحة وطلب منهم 
فك الإ�رساب ، ويف اليوم التايل وبعد 
ال�سجناء  بني  املعمقة  امل�ساورات 
بعد  الطعام  عن  الإ�رساب  اإنهاء  مت 
اأغلبية  حتقيق  ومت  بدئه  من  يوم   33
خا�سة  بها  طالبنا  التي  املطالب 
كان  ذلك  اأن  ولو   ، منها  الرئي�سية 
عن  عبارة  وهو  جدا  باهظ  بثمن 
ثالثة �سهداء من ال�رسى  هم ) علي 
اجلعفري ، واإ�سحاق مراغة ، ورا�سم 
حالوة ( رحمهم اهلل واأح�سن مثواهم 
�ساهدا  �سيبقى  نفحة  اإ�رساب  اإن   .
القمع  وقوة  العن�رسية  عمق  على 
مع  الحتالل  دولة  بها  تعاملت  التي 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  منا�سلي 
يف �سجونها ويبقى �ساهدا على حجم 
قدمتها  التي  واملعاناة  الت�سحيات 
�سبيل  يف  الأ�سرية  الوطنية  احلركة 
انتزاع حقوق ال�رسى والعي�ض بكرامة 
ال�سجون  داخل  ووطنية  �سخ�سية 
التفاقيات  عليه  تن�ض  ما  ح�سب 

الدولية والتي يتنكر لها الحتالل. 
املجد واخللود ل�سهدائنا الأبرار

  اأوراق اعتقالية ..

 الأ�سري: :كميل اأبو حني�س

ل�سوت  ال�سجون  داخل  من  ر�سالة 
الأ�سري )�سجن رامون ال�سحراوي(

الأ�رسى  نحن  �سدورنا  يثلج 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
ال�سهيوين كلما ا�ست�سعرنا بالهتمام بنا 
من جانب اأبناء �سعوبنا العربية وات�ساع 
خمتلف  من  معنا  الت�سامن  دائرة 
الأو�ساط الثقافية والفنية والجتماعية 
واجلماهريية،  والإعالمية  وال�سيا�سية 
واأن ياأتي هذا الهتمام والت�سامن من 
اأمر  كاأنه  العظيم  اجلزائر  �سعب  اأبناء 
يبعث على الفخر والعتزاز والرتياح، 
واملواقف  ال�سهداء  بلد  فاجلزائر 
الكفاح  ومدر�سة  ال�سلبة  القومية 
العربي والثورة العتيدة و�سعب اجلزائر 
بنريانه  واكتوى  ال�ستعمار  قارع  الذي 
طوال اأكرث من مئة وثالثني عام يعرف 

الرببري  والحتالل  ال�ستعمار  معنى 
والزنازين  ال�سجون  مرارة  ومعنى 
ولهذا لي�ض م�ستغربا اأن تقف اجلزائر 
و�سعبها  فل�سطني  جانب  اإىل  و�سعبها 
الفعاليات  تتعدد  اأن  م�ستغربا  ولي�ض 
الأ�رسى  مع  الت�سامنية  والأن�سطة 
�سجون  يف  القابعني  الفل�سطينيني 
اأبرزها  كان  والتي  ال�سهيوين  القهر 
اإىل  ت�سعى  التي  الأ�سري  �سفحة �سوت 
اإبراز معاناة الأ�رسى ون�رس اإبداعاتهم 
واأخبارهم واإ�سدار تقارير مهمة عنهم 
. اإن هذه املبادرة العظيمة التي جاءت 
واملثقفني  النا�سطني  بجهود عدد من 
لها  �سيكون  اجلزائريني  والإعالميني 
ال�سوء  ت�سليط  يف  املميز  تاأثريها 
الحتاللية  ممار�سات  من  كثري  على 
املواطن  اأنظار  ولفت  الأ�رسى  بحق 
اإىل �رسورة الهتمام بالق�سية  العربي 
كق�سية  وقومية  وال�سيا�سية  الإن�سانية 

هذه  وتاأتي   . الفل�سطينيني  الأ�رسى 
عز  خالد  النا�سط  مببادرة  ال�سفحة، 
ال�سحافة  يف  والتعميم  والن�رس  الدين، 
�سوتها  اأ�سداء  و�سلت  التي  املكتوبة، 
يف  كوة  لتفتح  ال�سجون  داخل  اإلينا 
ال�سدمي ولت�سعل �سمعة  ال�سمت  جدار 
يجري  ما  حيال  الالمبالة  ظالم  يف 
تابعنا  لقد  ال�سهيونية.  ال�سجون  يف 
اأيام مب�ساعر يتمازج فيها احلزن  قبل 
خرب  والعتزاز  الفخر  مع  والأ�سى 
ا�ستعادة اجلزائر لرفات اأربعة وع�رسين 
اأعدمتهم  الذين  العظام  قادتها  من 
الفرن�سية  ال�ستعمارية  �سلطات 
الرببرية قبل حوايل مئة وخم�سني عاما 
ظالمية  على  �ساهدة  احلادثة  فهذه 
هذه  تلتقي  حيث  وبربريته  ال�ستعمار 
الأ�رسى  ال�سهداء  ماأ�ساة  مع  املاأ�ساة 
يف  دفنهم  يجري  الذين  الفل�سطينيني 
مقابر الأرقام والذين بلغ عددهم حتى 

الآن مئتني واأربعة وع�رسين �سهيدا من 
اآخرهم  وكان  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
ا�ست�سهد  الذي  الغرابلي  �سعد  ال�سهيد 
ال�سهيوين  فال�ستعمار  فقط  اأيام  قبل 
بغي�ض  ا�ستعمار  اأي  عن  يختلف  ل 
ننحني  اأن  اإل  التاريخ ول منلك  عرفه 
كافة  لأرواح  واإكبارا  اإجالل  جميعا 
والفل�سطينيني  اجلزائريني  ال�سهداء 
يف  والعدالة  احلرية  �سهداء  وكافة 
قالع  قلب  من  هنا  ومن   . العامل  هذا 
�سفحة  على  القائمني  نحيي  الأ�رس 
اأياديهم  على  ون�سد  الأ�رسى  �سوت 
للمنا�سلني  املنا�سلني  عناق  ونعانقهم 
�سوتنا  ينب�ض  ان  عظيم  ل�رسف  وانه 
والكرامة  العزة  بلد  اجلزائر  قلب  يف 
على  بكم  نلتقي  اأن  واإىل  والكربياء 
ار�ض فل�سطني احلرة لكم منا خال�ض 
لنا  ذخرا  ودمتم  الن�سالية  التحيات 

ول�سائر اأبناء اأمتي . 

�ضوت الأ�ضرى ينب�ض يف قلب اجلزائر

اجلزء 02

اأبو  كمال  الأ�سري  اإن  الأ�سري،  نادي  قال 
وبفريو�ض  بال�رسطان  امل�ساب  وعر 
م�ست�سفى  يف  حمتجزاً  يزال  ما  "كورونا" 
"اأ�ساف هروفيه" الإ�رسائيلي، دون معرفة 
تفا�سيل دقيقة عن و�سعه ال�سحي، �سوى 
الحتالل  �سجون  اإدارة  عنه  اأعلنت  ما 
لرفاقه الأ�رسى، اأنه خ�سع لعملية جراحية 
حتت  منوم  واأنه  له،  تنف�ض  اأنبوب  لو�سع 

اأيام.  لعدة  منوم  و�سيبقى  الأدوية  تاأثري 
وا�ستعر�ض نادي الأ�سري يف تقرير له اأبرز 
وعر  اأبو  بالأ�سري  تتعلق  التي  املعلومات 
وال�رسطان  ال�ّسجان  اليوم  يواجه  الذي 
وعر  اأبو  كمال  الأ�سري  ولد   - والوباء. 
1974م  عام  متوز  من  الـ25  تاريخ  يف 
اإىل  بالعودة  عائلته  و�سبق  الكويت،  يف 
فل�سطني بخم�ض �سنوات، هو البن الثاين 

لعائلة مكونة من �ستة اأفراد، تقيم يف بلدة 
الثانوية  كمال  اأكمل   - جنني.  يف  قباطية 
وا�ستمر  الـ17،  قوات  يف  والتحق  العامة، 
على  �سنوات  لثالث  مبطاردته  الحتالل 
اعتقاله  قبل  لالحتالل   مقاومته  خلفية 
عام 2003م، وتعر�ض لتحقيٍق قا�ٍض ا�ستمر 
وحكم  متتايل،  ب�سكل  يوم   100 من  لأكرث 
بال�ّسجن املوؤبد املكرر 6  عليه الحتالل 

مرات، و)50( عاماً.
زيارته ملدة  - حرم الحتالل عائلته من 
وقبل  اعتقاله،  بعد  متتالية  �سنوات  ثالث 

نحو عام فقط �ُسمح لأ�سقائه بزيارته.
كافة  يف  وعر  اأبو  الأ�سري  �سارك   -
ويف  الطعام،  عن  املفتوحة  الإ�رسابات 
الأ�رسى، وكان  لرفاقه  ا�سنادية  اإ�رسابات 

اآخرهم اإ�رساب عام 2017.

عن الأ�ضري املري�ض بال�ضرطان وامل�ضاب بفريو�ض كورونا كمال اأبو وعر



ال�شباب  وزير  اأم�س  اأول  تفقد 
رفقة  خالدي  علي  �شيد  والريا�شة 
جامع  حممود  وزو  تيزي  والية  وايل 
اجلديد،  وزو  تيزي  ملعب  م�رشوع 
اأ�شغاله توقفا منذ تاريخ  الذي تعرف 
الوزارة  واأكدت   ،2019 ماي  اخلام�س 
على  الر�شمي  ح�شابها  عرب  بيان  يف 

»في�شبوك«اأن خالدي قرر ف�شخ العقد 
اململوك   ،»ETRHB« جممع  مع 
لرجل االأعمال املتواجد خلف اأ�شوار 
غلق  مت  بعدما  حداد،  علي  ال�شجن 
طالب  كما  نهائيا،  العام  احل�شاب 
باإعداد  املخت�شة،  اجلهات  خالدي 
باالأ�شغال  املتعلق  ال�رشوط  دفرت 

املتبقية ق�شد اإطالق مناق�شة الختيار 
متعامل جديد الإمتام االأ�شغال، وكلف 
الوزير مدير ال�شباب والريا�شة لتيزي 
وزو، بال�شهر حتت �شلطة الوايل على 
االأولوية  واإبالء  القرارات  هذه  تنفيذ 

الق�شوى للم�رشوع.
ق.ر.
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عي�سة ق.

وهو االأمر الذي دفع باملكتب الفدرايل 
اإىل اللجوء نحو ا�شتدعاء جمعية عامة 
يف  الف�شل  اأجل  من  للفاف  ا�شتثنائية 
م�شري املناف�شة الكروية، بعدما اعترب 
اأبي�س  مو�شم  قرار  اتخذوا  لو  اأنهم 
كانوا يتحولون اإىل واجهة لالنتقادات، 
�شباح  نزوله  خالل  زط�شي  �شدد 
اأن  الوطنية  االإذاعة  على  �شيفا  اأم�س 
االإ�شكال لن يكون يف توقيف املناف�شة 
اتخاذها،  �شيتم  التي  ال�شيغة  يف  بل 
الفدرايل  الكتب  اأع�شاء  واجه  حيث 

املنق�شي  االأربعاء  اجتماعهم  ففي 
يف  املنا�شبة  ال�شيغة  حول  اإ�شكاال 
ظل تواجد عدة ت�شورات لها، وك�شف 
يح�شمون حول  �شوف  اأنهم  املتحدث 
خاللها  من  يجتمع  التي  الطريقة 
خالل  للفاف  العامة  اجلمعية  اأع�شاء 
هذا  يف  قال  اأين  املقبلة،  الفرتة 
ال�شاب  وزارة  را�شلوا  اأنهم  ال�شدد 
املوافقة  منحهم  اأجل  من  والريا�شة 
ظل  يف  العامة  اجلمعية  اإجراء  على 
منع التجمعات، حيث يرغبون يف انهاء 
الف�شل يف املو�شوع قبل عيد االأ�شى 
للمو�شم  التح�شري  اإىل  منهم  �شعيا 

الكروي اجلديد.
واأعلن اأنهم تلقوا املوافقة من طرف 
التوجه  اأجل  للعبة من  االحتاد الدويل 
حال  يف  املكتوبة  اال�شت�شارة  نحو 
بعقد  الرتخي�س  على  ح�شولهم  تعذر 
يف  ح�شوريا  اال�شتثنائية  اجلمعية 
الفيديو،  بتقنية  عقدها  �شعوبة  ظل 
اال�شتثنائية  اجلمعية  ان  م�شتطردا 
�شوف ت�شوت على موا�شلة املناف�شة 
على  االتفاق  حال  ويف  عدمها  من 
توقيف املناف�شة �شوف يتم امل�شادقة 
وا�شاف  الثالث،  ال�شيغ  اإحدى  على 
مكان  لتحديد  احلل  وجدوا  اأنهم 

انعقاد اجلمعية بح�شور اأكرث من 100 
�شخ�س من خالل برجمتها على ملعب 
املع�شو�شب  مو�شى  �شيدي  مركز 

ا�شطناعيا.
اأو�شح رئي�س الفاف ان هيئته الكروية 
�شباب  فريق  مع  م�شكل  تواجه  ال 
بلوزداد وكانت تريد اإنهاء املو�شم من 
اأجل ال�شماح له بالتتويج بلقب البطولة 
واأنه  خا�شة  امليدان،  على  الوطنية 
فريق عريق ي�شتحق االحرتام، وطالب 
للنادي  الريا�شي  املدير  من  املعني 
عن  التوقف  قري�شي  توفيق  العا�شمي 
الت�رشيحات ال�شعبوية ويتحلى بالرزانة 

يف خرجاته االإعالمية، وانتقد املعني 
وفاق  لنادي  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
رفه  بعد  اعراب  الدين  عز  �شطيف 
اأين  الثالثية،  االتفاقية  على  التوقيع 

يف  املطالبة  لي�شت  احللول  ان  او�شح 
ت�شاوؤل  ووجه  االأموال،  على  احل�شول 
الذي  االإفال�س  عن  امل�شوؤول  حول 

تواجهه ال�رشكة الريا�شية للفريق.

ملّح رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي اإىل التوجه نحو اإنهاء املو�سم وعدم ا�ستئناف 
املناف�سة ال�ستكمال ما تبقى من املو�سم الكروي املتوّقف منذ منت�سف مار�س املن�سرم ب�سبب جائحة وباء كورونا، 

حيث قال اأن موا�سلة املو�سم �سيكون امرا �سعبا يف الظروف ال�سحية التي تعرفها بالدنا التي غريت املعطيات بعد 
رغبتهم �سابقا يف موا�سلة اللعب، وذلك بالنظر اإىل االأرقام التي ي�سجلها الوباء �سهر جويلية اجلاري

ك�سف اأن موعد عقد اجلمعية اال�ستثنائية قبل عيد االأ�سحى اأق�سى تقدير

زط�ضي: ا�ضتكمال املو�ضم �ضعب وتلقينا املوافقة 
على اعتماد اال�ضت�ضارة الكتابية

•     قري�سي مطالب بالرزانة وت�سريحات اأعراب لي�ست يف حملها  

ك�سف اأنه تنازل عن من�سب املدرب الرئي�سي يف وجود كرمايل

�ضعدي: ا�ضتبعاد بلومي كان بقرار كرمايل وال خالفات �ضخ�ضية بينهما
اأزاح املدرب الوطني ال�شاق نور الدين �شعدي 
ال�شتار اخريا عن االأ�شباب التي دفعت بالطاقم 
النجم  ا�شتبعاد  اإىل  ال�شابق  الوطني  الفني 
التعداد الذي  ال�شابق خل�رش بلومي من قائمة 
العام  بالدنا  احت�شنتها  التي  الكان  يف  �شارك 
 30 مدار  على  اجلدل  اثارت  والتي   ،1990
اإىل  يعود  اخليار  اأن  اأو�شح  حيث  كامال،  عاما 
الذي  كرمايل  احلميد  عبد  الراحل  املدرب 
الرجلني  بني  �شخ�شي  خالف  اأي  وجود  نفى 

ابن  اق�شاء  ربطت  التي  ال�شيناريوهات  وكذب 
الثنائي  باجتماع  القائمة  من  مع�شكر  مدينة 
جمال مناد ورابح ماجر من اأجل ال�شغط على 
اأنه لدى  الطاقم الفني ا�شتبعاده، وقال �شعدي 
خلف  الدافع  عن  كرمايل  الراحل  ا�شتف�شاره 
ملولودية  يلعب  كان  الذي  بلومي  تنحية  قراره 
وفنية  تكتيكية  روؤية  ميلك  اأنه  اآنذاك  وهران 
القارية  املناف�شة  للعب  االأن�شب  التعداد  حول 
واملنتخب  فيها،  طرفا  يكن  مل  وبلومي 

الفرن�شي �شبق له االإقدام على خطوة ا�شتبعاد 
جنمه ال�شابق كونتونا خالل نف�س الفرتة، و�شدد 
املتحدث اإىل �رشورة احرتام قرار كرمايل، اين 
بالتتويج  املناف�شة  الوطنية  الت�شكيلة  اختتمت 
اأجراه  حوار  يف  �شعدي  وك�شف  الكان.  بلقب 
اجلزائرية  لالحتادية  الر�شمي  املوقع  معه 
الرئي�س  كزال  عمر  الراحل  اأن  القدم  لكرة 
مو�ّشع  فني  طاقم  تعيني  ل  ف�شّ للفاف  االأ�شبق 
الوطني  الناخب  رحيل  �شيناريو  تكرار  لتفادي 

الفنية  العار�شة  وترك  املهمة  الف�شل يف  حني 
واأخربه  معه  ت�شاور  اأنه  قال  حيث  �شاغرة، 
جبهة  منتخب  من  مدرب  تعيني  يف  برغبته 
التحرير والعب دويل �شابق من اأجل التح�شري 
بالدنا  احت�شنتها  التي  اإفريقيا  كاأ�س  لنهائيات 
العام 1990، ويف هذا ال�شدد وقع االختيار على 
وعلي  كرمايل  احلميد  عبد  املرحوم  من  كل 
فرقاين اإىل جانب املرحوم مراد عبد الوهاب 
اأين  و�شعدي الذي كان �شمن الطاقم املو�ّشع، 

ال�شالحيات  نف�س  منحهم  كزال  اأن  ا�شتطرد 
لكنهم ارتاأوا منح القياد اإىل كرمايل االأكرب �شنا 
ل التنازل  و�شاحب اخلربة التدريبية، بعدما ف�شّ
عن من�شب املدرب الرئي�شي يف تواجد كرمايل 
وا�شتطرد  االأفاالن،  العبي  واأحد  �شنا  الكرب 
بعد  الواجهة  اإىل  الوزاين  �رشيف  اأعادوا  اأنهم 
ملوي،  كمال  ال�شابق  املجرب  من  تهمي�شه 
ب�شبب  و�رشار  اأدغيغ  الثنائي  من�شب  وغريوا 

�شغلهما نف�س املركز.

اأملا�س: املكتب الفيدرايل يتهرب من امل�ضوؤولية

رئي�س  اأملا�س  النا�رش  عبد  عرّب 
اجلزائر  مولودية  اإدارة  جمل�س 

املكتب  قرار  من  ا�شتيائه  عن 
م�شري  ح�شم  تاأجيل  الفيدرايل 
اجلمعية  انعقاد  حني  اإىل  الدوري 
العامة، وقال اأملا�س يف ت�رشيحات 
متفائلني  كنا  »�رشاحًة  اإعالمية: 
الفيدرايل  املكتب  بخروج  خريا 
لكننا وجدنا  نهائي وحا�شم،  بقرار 
اأنف�شنا مرة اأخرى يف حلقة مفرغة 
واأ�شاف:  الغمو�س«،  يكتنفها 
من  يتهرب  الفيدرايل  »املكتب 
اإ�رشاك  على  وي�رش  امل�شوؤولية، 
م�شري  ح�شم  يف  العامة  اجلمعية 
القرار  �شاحب  اأنه  رغم  الدوري، 

»هذا  وا�شتطرد:  واالأخري«،  االأول 
امل�شوؤولية،  من  تهربا  نعتربه  ما 
خا�شًة اأنه على علم باأن التجمعات 
ممنوعة يف اجلزائر، وبالتايل كيف 
على  االحتادية  �شتح�شل  ومتى 
ا�شتثنائية«،  جمعية  لعقد  ترخي�س 
املكتب  ينتظر  »ماذا  ووا�شل: 
الفيدرايل التخاذ قرار نهائي ب�شاأن 
اأندية  فروؤ�شاء  الدوري،  ا�شتكمال 
الدرجة االأوىل والثانية اأبدوا راأيهم 
الرابطة،  مع  اجتماعاتهم  خالل 
ا�شتكمال  ا�شتحالة  على  واأجمعوا 

امل�شابقة«.

النادي الفرن�سي �سهج م�ساركة 5 العبني

عطال وبوداوي يتاألقان يف ودية �ضلتيك غال�ضكو
اجلزائريان  الدوليان  الالعبان  تعادل 
يف  بوداوي  وه�شام  عطال  يو�شف 
املباراة الودية التي خا�شها اأول اأم�س 
�شيلتيك  اأمام  الفرن�شي  ني�س  فريقهما 
غال�شكو اال�شكتلندي، اأين انتهى اللقاء 
بالتعادل هدف يف كل �شبكة، و�شهدت 
اأكادميية  خريجا  تواجد  املقابلة 
بعدما  االحتياط  دكة  على  بارادو 
ف�شل مدربهما الفرن�شي باتريك فيريا 
العبني  اإل  الفر�شة  ومنح  اإراحتهما 
اآخرين يف نف�س املن�شب، حيث دخال 
ابن  وبرهن  الثاين،  ال�شوط  يف  اللقاء 
العودة  على  وزو  بتيزي  وا�شية  قرية 
به بعد  اإىل امل�شتوى املعروف  القوية 
لها  تعر�س  التي  االإ�شابة  من  التعايف 
امليادين  عن  اأبعدته  دي�شمرب  �شهر 
املو�شم  من  الثاين  الن�شف  خالل 

الظهري  وقدم  فرن�شا،  يف  املنق�شي 
امل�شتوى  يف  مباراة  للخ�رش  االأمين 
الرواق  يف  اخلطورة  خلق  الذي  وهو 
وحترك كثريا من اأجل م�شاعدة زمالئه 
مع  رائعة  ثنائية  وقدم  الت�شجيل  يف 
االآخر  الذي دخل هو  بوداوي  مواطنه 
بديال يف ال�شوط الثاين وكانت املباراة 
ب�شار  مدينة  ابن  اإىل  بالن�شبة  للتاأكيد 

اإقحامه يف  الذي ف�شل املدرب فيريا 
عدة  مل�س  حيث  اال�شرتجاع،  من�شب 
وظهر  منها،  العديد  وا�شرتجع  كرات 
وعرفت  النف�س.  يف  الثقة  اأداءه  على 
جزائريني  ثالثة  م�شاركة  املقابلة 
اآخرين مع ني�س ويتعلق االأمر بكل من 
املهاجم اجلديد للتعداد امني غويري 
يف  اأداءا  وقدم  اأ�شا�شيا  لعب  الذي 
على  اخلطورة  �شكل  بعدما  امل�شتوى 
املقابل  اال�شكتلندي، يف  النادي  دفاع 
اجلزائرية  االأ�شول  �شاحب  دخل 
دقيقة   20 اآخر  يف  حما�س  ياني�س 
الرواق  يف  مل�شته  وترك  املقابلة  من 
الظهور  اللقاء  عرف  بينما  االأي�رش، 
الذي  بولهندي  تيدي  للحار�س  الثاين 

تلقى هدف التعادل بعد خطاأ ارتكبه.
عي�سة ق. الدويل   الالعب  ا�شتعاد 

تايدر  �شفري  اجلزائري 
و�شجل  التهديف  �شهية 
املقابلة  خالل  ثنائية 
اأم�س  �شباح  جمعت  التي 
مونرتيال  اأمباكت  نادي 
تورنتو  ال�شيف  اأمام 
والتي �شّجل خاللها رفقاء 
الثانية  الهزمية  تايدر 
جاءت  والتي  التوايل  على 
بعدما  القواعد  داخل 
 4/3 بنتيجة  اللقاء  انتهى 
حل�شاب  الزوار  ل�شالح 

الدوري  جمموعات  دور 
تايدر  و�شجل  االأمريكي، 
والثالث  الثاين  الهدفني 
جزاء  ركلة  عرب  لفريقه 
اإىل  بنجاح  حولهما 
ال�شباك، اإال اأنهما مل يكونا 
خ�شارة  لتفادي  كافيان 
الرتاخي  ظل  يف  رفقاءه 
يف اخلط اخللفي لت�شكيلة 
الذي  مونرتيال  اأمباكت 
اأربعة  �شباكه  ا�شتقبلت 
مباراة  يف  كاملة  اأهداف 
البارحة، اأن اأ�شحى رفقاء 

املنتخب  ميدان  متو�شط 
الوطني مهددين باالإق�شاء 
من دور املجموعات التي 

جدول  خاللها  يتذيلون 
على  بهزميتني  الرتتيب 

التوايل.

بعد اخل�سارة الثانية على التوايل يف الدوري االأمريكي

تايدر ي�ضجل ثنائية ومهدد باالإق�ضاء من دور املجموعات

»ETRHB« على خلفية زيارة خالدي وتر�سيم ف�سخ العقد مع

اإطالق مناق�ضة ال�ضتكمال اأ�ضغال ملب تيزي وزو

عي�سة ق.

ق.ر.

عي�سة ق.
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ق.د/وكاالت

وللإمارات تاريخ حافل وطويل يف 
اال�ستعانة باملرتزقة لو�سع نف�سها 
يف موقع القوة املتنفذة يف ال�رشق 
والقرن  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
االهتمام  مناطق  وهي  االإفريقي، 

الأبوظبي.
ا�ستفادت  االإمارات  اأن  ويُعتقد 
اأجانب،  مبرتزقة  اال�ستعانة  من 
االأمن  رجل  توظيفها  خلل  من 
الفل�سطيني ال�سابق، حممد دحلن، 
عهد  ويل  لدى  اأمني  كم�ست�سار 
وعرف  زايد،  بن  اأبو ظبي، حممد 
ب�رشكات  الوثيقة  ب�سلته  دحلن 
التي  اخلا�سة،  االأمنية  اخلدمات 
وباالعتماد  مرتزقة  مقاتلني  توفر 
اأذرع  متتد  اأجانب،  مرتزقة  على 
كل  اإىل  االإماراتي  »االأخطبوط« 
يف  ل�سلوعها  واليمن  ليبيا  من 
وكذلك  بالبلدين،  امل�سلح  ال�رشاع 
اإىل اإريرتيا، حيث تنمي طموحاتها 
ع�سكرية  قاعدة  عرب  بالتمدد 
جمهورية  ويف  هناك،  تقيمها 
غري  االنف�سالية،  ال�سومال  اأر�ض 
اإىل  اإ�سافة  دوليا،  بها  املعرتف 
نحو اأربعة موانئ يف اأربع دول على 

�ساحل البحر االأحمر.
ومنذ �سنوات، �سوهدت جمموعات 
اأمريكا  دول  من  املرتزقة  من 
 450 من  باأكرث  تقدر  اللتينية، 
الع�سكري  الزي  يرتدون  مرتزقا 
بح�سب  اليمن،  يف  االإماراتي 
تاميز«  »نيويورك  ل�سحيفة  مقال 
حتدثت   ،2015 نهاية  االأمريكية 
يف  وتدريبهم  جتنيدهم  عن  فيه 
اليمن  يف  ن�رشهم  قبل  االإمارات، 
االأمريكي،  »بوزفيد«  ملوقع  ووفقا 
باملرتزقة  االإمارات  ا�ستعانت 
ج�سدية  ت�سفية  حملت  لتنفيذ 
اليمني  التجمع  من حزب  لقيادات 
للإ�سلح، الذي تنظر اإليه اأبوظبي 
جلماعة  اليمني  الفرع  اأنه  على 

االإخوان امل�سلمني.
واأو�سح املوقع اأن االإمارات ت�سعى 
من خلل ذلك اإىل ت�سفية اجلهات 
االنف�سالية  ل�سيا�ساتها  املعار�سة 
للهيمنة  والراف�سة  اليمن،  يف 
االإماراتية على موارد جنوبي اليمن، 
واملناه�سة لتعزيز النفوذ الع�سكري 
االإماراتي املبا�رش، اأو عرب مرتزقة 
الذي  �سقطرى،  جزيرة  يف  اأجانب 
جتارتها  تاأمني  اإىل  منه  تهدف 
وذكرت  الهندي  املحيط  عرب 
وقعت  االإمارات  اأن  مينية  مواقع 
دوالر  مليون   529 بقيمة  عقدا 
ر�سبون�سيز«  »ريفلك�ض  �رشكة  مع 
لل�ست�سارات االأمنية، التي يديرها 
»بلك  �رشكة  موؤ�س�ض  نف�ض  حاليا 
باجلي�ض  ال�سابق  ال�سابط  ووتر«، 
االأمريكي، اإيريك برن�ض، امللحق 

جنائية  بينها  عدة،  بتهم  ق�سائًيا 
اأحد  هي  ر�سبون�سيز«  و«ريفلك�ض 
ووتر«  لـ«بلك  اجلديدة  االأ�سماء 
�سيئة ال�سمعة، بعد اإعلن اإغلقها 
عام  العراق  يف  ارتكبتها  جلرائم 

.2007
اجلاري  العام  اأوائل  منذ  وتك�سف 
اأن �رشكة »الدرع االأ�سود« للخدمات 
االأمنية االإماراتية اأح�رشت املزيد 
من املجندين ال�سودانيني اإىل دبي 
مع�سكرا  الإدخالهم   ،2019 عام 
ثلثة  ملدة  الع�سكري  للتدريب 
يف  بن�رشهم  وعود  على  اأ�سهر، 
االإمارات  داخل  نفطية  من�ساآت 
ال�رشكة  لكن  اأمنيني،  كحرا�ض 
الذهاب  على  ق�رشا  اأرغمتهم 

للقتال يف ليبيا واليمن.
باأن  غربية  اإعلمية  تقارير  وتفيد 
االإماراتية  االأ�سود«  »الدرع  �رشكة 
اآالف  ثلثة  عن  يقل  ال  ما  جندت 
�سفر  مكاتب  طريق  عن  �سوداين، 
يعملون  و�سطاء  اأو  �سودانية 

ل�ساحلها.
اأنه  �سودانية  اإعلم  و�سائل  وذكر 
حمدان  حممد  اأر�سل   ،2019 منذ 
دوقلو حميدتي، قائد قوات الدعم 
نائب  للجي�ض(،  )تابعة  ال�رشيع 
االنتقايل  ال�سيادة  جمل�ض  رئي�ض 
بال�سودان، ما ال يقل عن اأربعة اآالف 
حلماية  القوات  هذه  من  جندي 
املن�ساآت النفطية يف ليبيا، وليتفرغ 
االنقلبي  اللواء  ملي�سيا  مقاتلو 
املتقاعد، خليفة حفرت، لهجومهم 
)غرب(،  طرابل�ض  العا�سمة  على 
دوليا،  بها  مقر احلكومة املعرتف 
قبل اأن تطردهم احلكومة من كامل 

الغرب الليبي موؤخرا.
الليبية،  بنغازي  مدينة  يف  ويوجد 
حفرت،  ميلي�سيا  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
ما ال يقل عن األف مرتزق �سوداين 
من  )غرب(  دارفور  والية  من 
املرتبطة  »اجلنجويد«،  ميلي�سيا 
مرتزقة  و�سعى   ، بحميدتي 
قدرات  تعزيز  اإىل  »اجلنجويد« 
على  الهجوم  يف  حفرت  ملي�سيا 

ما  وهو  املا�سي،  العام  طرابل�ض، 
ك�سفت عنه جلنة العقوبات الدولية 
اإىل  تقريرها  يف  بليبيا،  اخلا�سة 
 ،2019 اأكتوبر  يف  املتحدة  االأمم 
والذي اأدانت فيها جتنيد االإمارات 
ملرتزقة �سودانيني يقاتلون يف ليبيا 

واليمن، منذ 2015.
حلقوق  العربية  املنظمة  وقالت 
االإن�سان )م�ستقلة مقرها لندن( اإن 
االإماراتية  االأ�سود«  »الدرع  �رشكة 
حملت  اإحدى  يف  ا�ستهدفت، 
من  ال�سودانيني  ال�سباب  التجنيد، 
بال�رشاعات  �سلبا  تاأثروا  الذين 
االقت�سادية،  وال�سعوبات  الداخلية 
بني  الوثيقة  العلقات  م�ستغلة 
يف  الع�سكريني  وكبار  اأبوظبي 
املجل�ض  اأن دعمت  بعد  ال�سودان، 
عقب  ماليا،  االنتقايل  الع�سكري 
االإطاحة، يف 11 اأفريل 2019، بعمر 

الب�سري من الرئا�سة.
ثلثة  نحو  اأن  املنظمة  وتعتقد 
مع  عقودا  وقعوا  �سوداين  اآالف 
من   ُختمت  بع�سها  ال�رشكة، 
باخلرطوم،  االإماراتية  ال�سفارة 
اأي تفا�سيل حول  وال تقدم العقود 
ومنذ  اليمن،  اأو  ليبيا  يف  ن�رشهم 
و�سائل  ركزت  العام،  هذا  اأوائل 
اإعلم على »ف�سائح« �رشكة »الدرع 
املزيد  جندت  حيث  االأ�سود«، 
احلرا�سة  لغر�ض  ال�سودانيني  من 
ثم دفعت  االإمارات،  داخل  االأمنية 

بهم اإىل حروبها يف ليبيا واليمن.
ال�سودانيني  هوؤالء  بع�ض  واأثار 
اكت�سفوا  اأن  بعد  اإعلمية  �سجة 
اأر�سلتهم  حيث  ال�رشكة،  خداع 
للعقود  خلفا  واليمن،  ليبيا  اإىل 
املربمة لتوظيفهم كحرا�ض اأمنيني 
�سهرية  باأجور  االمارات  داخل 
اإنها ترتاوح بني 1200  قال بع�سهم 

و2000 دوالر �سهريا.
ونظم »مرتزقة« عائدون احتجاجا 
يف  االإماراتية  ال�سفارة  اأمام 
مبحا�سبة  مطالبني  اخلرطوم، 

�رشكة »الدرع االأ�سود« االإمارتية.
اأمام  االحتجاجات  وجتددت 

ال�سفارة، قبل اأيام، ملطالبة ال�رشكة 
عن  ال�سوداين  لل�سعب  باالعتذار 

خداعها ملئات ال�سودانيني.
يف  �سودانيون،  حمامون  واأعلن 
اإجراءات  عن  املا�سي،  مار�ض 
ال�سفر  وكاالت  �سد  قانونية 
ال�سباب  بخداع  �ساهمت  التي 

ال�سودانيني.
اأن  اإىل  االتهام  اأ�سابع  وت�سري 
و�رشكات  �سودانيني  ع�سكريني 
ومكاتب  �سودانية  اأمنية  حرا�سة 
اجلوازات  يف  و�سباط  �سفر 
ال�رشكة  مهمة  �سهلوا  والهجرة 
مئات  ولتجنيد  خلداع  االإماراتية 

»املرتزقة«.
االأ�سود«  »الدرع  �رشكة  وترف�ض 
اال�ستجابة لرغبات هوؤالء املجندين 
اإىل  واإعادتهم  عقودهم  بف�سخ 
»رهائن«  يجعلهم  ما  ال�سودان، 
ك�سف  ما  بح�سب  ال�رشكة،  لدى 
ا�ستطاعوا مغادرة  عنه عدد منهم 
ليبيا والو�سول اإىل ال�سودان، الإثارة 
املحلي  العام  الراأي  اأمام  الق�سية 
االإمارتية  ال�رشكة  وتنفي  والعاملي 
وتزعم  اإليها،  املوجهة  االتهامات 
خا�سة،  اأمنية  �رشكة خدمات  اأنها 
ومل تخدع املتعاقدين ب�ساأن طبيعة 
وهددت  بل  عملهم،  مكان  وال 
اإجراءات قانونية بحق من  باتخاذ 

يتهمها باخلداع.
ن�رشتها  ل�سهادات  ووفقا  لكنه، 
ل�سان  على  عربية  اإعلم  و�سائل 
املرتزقة،  هوؤالء  فاإن  �سحايا، 
ال�رشكة  منهم  �سادرت  الذين 
وهواتفهم  الثبوتية  اأوراقهم 
قد  كانوا  ال�سخ�سية،  ومقتنياتهم 
ال�رشكة  مع  عقودا  بالفعل  وقعوا 
تدريب  على  بح�سولهم  تق�سي 
االإمارات،  يف  واأمني  ع�سكري 
حرا�سة  ملهام  اإر�سالهم  قبل 
داخل  نفطية  من�ساآت  وحماية 
اأبوظبي  لكن  اخلليجية،  الدولة 
زجت بهم ق�رشا يف القتال بجانب 
ولدعم  ليبيا،  يف  حفرت  ميلي�سيا 
اجلنوبي  االنتقايل  املجل�ض  قوات 
يف  االإمارات  حليف  االنف�سايل، 
اليمن. ويف ظل ال�سجة االإعلمية 
�سودانيني،  مرتزقة  جتنيد  حول 
ال�سودانية  اخلارجية  وزارة  قالت 
االإمارات،  مع  االأمر  ناق�ست  اإنها 
بني  العلقات  على  يوؤثر  لن  لكنه 

البلدين، على حد قولها.
اأبو ظبي،  اأن توا�سل  ومن املرجح 
املوجهة  االنتقادات  كل  رغم 
اإىل  ال�سباب  ا�ستغلل حاجة  اإليها، 
لتجنيدهم  فقرية  دول  يف  املال 
لتنفيذ  متدنية،  باأجور  كمرتزقة 
�سيا�ساتها اخلارجية وتدخلتها يف 
ال�رشاعات االإقليمية، بهدف تاأمني 

م�ساحلها وتر�سيخ نفوذها.

بني مواطنيها وهم نحو 2.7 مليون ن�سمة، ال متتلك دولة االإمارات عددا كافيا من املجندين 
خلو�ض �سراعاتها وحروبها اخلارجية وتعزيز نفوذها وتاأمني م�ساحلها يف املنطقة، لذا ت�ستعني 

بـ«اأجانب«هوؤالء االأجانب الذين يقاتلون اأو ينفذون مهمات تو�سف غالبا باأنها »قذرة«، نيابة عن 
دول اأخرى غري دولتهم، تعارف العامل على ت�سميتهم مب�سطلحات مثل »البنادق امل�ستاأجرة«، وال�سائع 

تعريفهم با�سم »املرتزقة«.

 »بالك �سيلد« للخدمات االأمنية 

 مرتزقة »الدرع الأ�سود«.. 
ذراع الإمارات 

تون�ض

الغنو�سي يرفع دعوى جزائية 
�سد عبري مو�سي

تون�ض / يامنة �ساملي / 
االأنا�سول

اأعلن رئي�ض جمل�ض النواب التون�سي 
برفع  قرار  اتخاذ  الغنو�سي،  را�سد 
عبري  النائبة  �سد  جزائية  دعوى 
مو�سي، وكتلتها »الد�ستوري احلر«، 
الربملان  جل�سات  عقد  لتعطيلها 
خلفية  على  القرار  اتخاذ  ومت 
احلر«  »الد�ستوري  كتلة  موا�سلة 
تنفيذ   )217 اأ�سل  من  مقعدا   16(
املا�سي،  اجلمعة  منذ  اعت�سام 
يف  العامة  اجلل�سات  قاعة  يف 

الربملان.
العامة  اجلل�سات  قاعة  �سهدت 
)املبنى  امل�ست�سارين  مبجل�ض 
من  حالة  للربملان(  الفرعي 
نواب  بني  مناو�سات  جراء  التوتر 
و«ائتلف  احلر«،  »الد�ستوري 
من  وعدد  مقعدا(،   19( الكرامة« 
نواب  واحتج  االآخرين  النواب 
منع  على  الكرامة«،  »ائتلف 
انطلق  كتلتها  ونواب  مو�سي، 
املخ�س�سة  العامة  اجلل�سة 
اأع�ساء  انتخاب  ال�ستكمال 
كانت  التي  الد�ستورية  املحكمة 

مقررة اليوم.
»ائتلف  كتلة  رئي�ض  واعترب 
خملوف،  الدين  �سيف  الكرامة« 
به  تقوم  ما  اأن  اجلل�سة،  خلل 
ال�سعب  بحق  »جرمية  مو�سي 
اإىل  ت�سل  عقوبتها  التون�سي 

»الد�ستوري  نواب  االإعدام«واعتلى 
لرئي�ض  املخ�س�سة  املن�سة  احلر« 
انعقاد  ملنع  ونائبيه،  الربملان، 
اجلل�سة العامة ورفعت اجلل�سة التي 
 3 انتخاب  ال�ستكمال  مقررة  كانت 
اإىل  الد�ستورية  باملحكمة  اأع�ساء 
وتنفذ  بعد  يحدد  مل  الحق  موعد 
االعت�سام  احلر«  »الد�ستوري  كتلة 
رئي�ض  من  الثقة  ب�سحب  للمطالبة 
الربملان را�سد الغنو�سي والثلثاء، 
تقوم  مبا  بيان،  يف  الربملان  ندد 
تعطيل  من  الد�ستوري«  »كتلة  به 
االأوىل  املرة  لي�ست  وهذه  الأعماله 
»الد�ستوري  كتلة  فيها  تنفذ  التي 
ففي  بالربملان،  اعت�ساما  احلر« 
دي�سمرب املا�سي، نفذت اعت�ساما 
مناو�سات  خلفية  على  مفتوحا 
 54( »النه�سة«  كتلة  مع  كلمية 
يف  مو�سي،  واأعلنت  مقعدا(. 
تناه�ض  اأنها  �سابقة،  ت�رشيحات 
ثورة 2011 التي اأطاحت بنظام زين 
العابدين بن علي، وجتاهر بعدائها 

امل�ستمر حلركة »النه�سة«.

املعار�ض،  امل�رشي  ال�سحفي  تويف 
حممد منري )65 عاما(، االإثنني، بعد 
مب�ست�سفى  ال�سحية  حالته  تدهور 
العجوزة غربي القاهرة، عقب 10 اأيام 
من اإطلق �رشاحه اإثر اتهامات نفاها 
نقابة  كاذبة«واأعلنت  اأخبار  بـ«ن�رش 
ال�سحفيني امل�رشية، وفاة منري، دون 
�سعد  وقال  الوفاة  �سبب  تفا�سيل عن 
النقابة،  جمل�ض  ع�سو  احلفيظ  عبد 
يف ت�رشيح ملوقع »درب«: »عرفت من 
اأن الكاتب  حازم منري �سقيق الفقيد، 
التنف�ض ،  الراحل تعر�ض مل�سكلة يف 
وم�سكلة يف ع�سلة القلب، ثم تويف منذ 
ن�سف �ساعة يف م�ست�سفى العجوزة«.

ووفق تقارير �سحفية، فاإن وفاة منري 
جاءت اإثر اإ�سابته بفريو�ض كورونا اأو 
اال�ستباه يف ذلك وحجزه للعلج، فيما 
مل ي�سدر على الفور بيان من اأ�رشته، 
اأو ينفيه وتاأتي وفاة منري،  يوؤكد ذلك 
اإطلق �رشاحه على  اأيام من  بعد 10 
نفاها  بتهم  مرتبطة  حتقيقات  ذمة 

حول »ن�رش اأخبار كاذبة«.
�سحيفة  قالت  ال�سدد،  هذا  ويف 
»امل�رشي اليوم« اخلا�سة، اإن »الكاتب 
اليوم،  تويف  منري،  حممد  ال�سحفي، 
�سبيله  اإخلء  من  وجيزة  فرتة  بعد 
يتم  مل  االآن  وحتى  �سمانات،  بدون 
مكان  اأو  اجلنازة  موعد  عن  االإعلن 
 2 »يف  ذاته،  امل�سدر  الدفن«ووفق 
اأمن  نيابة  اأخلت  اجلاري،  جويلية 
ال�سحفي  الكاتب  �سبيل  العليا  الدولة 

وغادر  �سمانات،  دون  منري  حممد 
)جنوبي  طرة  �سجن  ليمان  م�ست�سفي 
اآنذاك،  لها  نقل  والتي  القاهرة( 

ملعاناته من بع�ض االأمرا�ض«.
ومنري �سحفي ي�ساري ومعار�ض بارز، 
بنقابة  اال�ستقلل  تيار  رموز  واأحد 
من  اأكرث  يف  مقاالت  وله  ال�سحفيني، 
وخارجها  مب�رش  اإعلمية  و�سيلة 
قوى  من  وا�سع  بنعي  منري،  وحظي 
للنظام  ومعار�سة  موؤيدة  و�سخ�سيات 
مب�رش، بالتزامن مع حلول و�سم يحمل 
مبن�سة  تداوال  االأعلى  �سمن  ا�سمه 
وعرب  االإثنني  م�ساء  م�رش،  يف  تويرت 
املتحدث  فهمي  طلعت  قال  تويرت، 
»�سحفي  منري  اإن  االإخوان،  با�سم 
حر دفع حياته ثمنا ملواقفه الوطنية 
الكاتب  و�سفه  بينما  ال�رشيفة«، 
باأنه »�سجاع وطيب  عمار على ح�سن 
العي�ض  يف  النا�ض  حق  عن  ومدافع 
حزب  رئي�ض  نعاه  كما  واالختيار« 
ما�سي،  العل  اأبو  املعار�ض  الو�سط 
والربملاين املوؤيد للنظام عبد الرحيم 
يف  اخلطيب،  يا�سمني  والكاتبة  علي، 

بيانات منف�سلة.
نقيب  ر�سوان،  �سياء  نعى  كما 
ال�سحفيني امل�رشيني، منري يف بيان، 
لكل  خمل�سا  وقامة  »قيمة  اإنه  قائل 
وكاتبا  اإعلنه،  يعتقده وجريئا يف  ما 
�ساخرا وم�ساغبا على غرار القامات 
العريقة  املدر�سة  هذه  يف  الكربى 

بال�سحافة امل�رشية«.

م�سر

وفاة ال�سحفي املعار�ض 
حممد منري

.     »ريفلك�ض ر�سبون�سيز« لال�ست�سارات االأمنية يديرها موؤ�س�ض »بالك ووتر« 
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حاورها : حكيم مالك 

      بداية ، من هي زهرة 
ح�سن ؟

 
وكاتبة  مرتجمة  ح�سن  زهرة 
�سوريا  مواليد  من  مقاالت، 
على  حا�سلة   ،1987 عام 
االأدب  يف  البكالوريو�س 
ت�رشين،  جامعة  من  االإجنليزي 
يف  اإجنليزية  لغة  معلمة  اأعمل 
مدار�س وزارة الرتبية بالكويت، 
و  الكتب  من  العديد  ترجمت 
�ستى  يف  االأكادميية  املقاالت 
من  العديد  ولدي  املجاالت 
الكتابات االإبداعية واالأكادميية 

باللغتني العربية واالإجنليزية.
 

      حدثينا عن الأعمال  
اإىل  ترجمتها  التي  العاملية 

اللغة العربية؟
 

يف ر�سيدي رواية« اآكلو اللوت�س« 
التي �سدرت على جزاأين 
عاملية  اإبداعات  عن 
الوطني  للمجل�س  التابعة 
واالآداب  والفنون  للثقافة 
فيفري  يف  الكويت  يف 
تاأليف  من   ،وهي   2017
تاتيانا  االأمريكية  الكاتبة 
تتحدث  والتي  �سويل  
اأمريكية  م�سورة  عن 
وما  »هيلني«  ت�سمى 
اأحداث  خالل  �سهدته 

فيتنام، حيث حتاول حل  حرب 
طموح  ق�سة  هي  احلرب،  لغز 
و�سغف وحب تقع حتت امتحان 
جتعل  القا�سية  احلرب  ظروف 
ميكن  الذي  ما  يت�ساءل  القارئ 
ترتك  جميلة  �سابة  يجعل  اأن 
اإىل  وتذهب  كاليفورنيا  وطنها 
�ساحة احلرب، فهناك ما �سدها 
تعجر  جعلها  حتى  فيتنام  اإىل 
اأمان وطنها، ثم  اإىل  العودة  عن 
ترجمت رواية« كل النور الذي ال 
ن�ستطيع اأن نراه«  للكاتب اأنتوين 
دوير والتي كرمت بها  بجائزة  
يف  للرتجمة  الدروبي  �سامي 
اأن  حيث    2018 دي�سمرب   27
لوزارة  تابعة  امل�سابقة  هذه 
وتنظمها  ال�سورية  الثقافة  
للكتاب،  ال�سورية  العامة  الهيئة 
ثم  بعد،  تطبع  مل  الرواية  لكن 
ترجمت الن�سخة العربية االأوىل 
النف�س  عاملي  ملرا�سالت 
ال�سهريين يونغ وفرويد ال�سادرة 
ومن�سورات  الرافدين  دار  عن 
تكوين، وعليه  فمرا�سالت يونغ 
وفرويد هي مرا�سالت �سخ�سية 

النف�س  عامل  بني  وعلمية 
ال�سهري �سيغموند فرويد طبيب 
وموؤ�س�س  النم�ساوي  االأع�ساب 
ال�رشيري  النف�سي  التحليل 

يونغ  غو�ستاف  كارل  وتلميذه 
ال�سوي�رشي  النف�س  عامل 
التحليلي  النف�س  علم  وموؤ�س�س 
�سجة  الر�سائل  هذه  اأثارت   ،
مرتبًطا  ذلك  كان  �سواًء  كبرية، 
اأو  للرجلني  ال�سخ�سية  باحلياة 
الذي  لع�رشنا  الفكري  بالتاريخ 
املرا�سالت،  هذه  لنا  تك�سفه 
التي يعتربها الكثري وثيقة مهمة 

ال تُقدر بثمن.
 

      كيف تفاعلت ال�سحافة 
العربية والعاملية مع كتاب« 

ر�سائل يونغ وفرويد«؟
 

ذكر العمل يف كثري من ال�سحف  
االإعالمية  واملواقع  الهامة 
امل�ستوى  على  جداً  الهامة  
العربي مثل امليادين و اجلزيرة 
والكثري  اجلمهورية  و�سحيفة 
املهتمة  الهامة  املواقع  من 
توفر  كما  الثقايف  باملجال 
املتاجر  من  الكثري  يف  الكتاب 

االلكرتونية مثل اأمازون.
 

تعطينا  اأن  لك  هل         

هذه  اإحدى  من  مقطعا 
الر�سائل؟

 
اإحدى  العزيز  للقارئ  �ساأقدم 
فرويد  اإىل  يونغ  ر�سائل 
:«االأخالق،  فيها  وجاء 
�سلطة  دون  تكون  حني 
تتغذى  ال  االأ�سطورة،  
عفا  دافعة  قوة  اأي  على 
فراغ  هي  الزمن،  عليها 
اأبدا  ميكن  وال  خال�س 
االإن�سان  يف  ت�ستح�رش  اأن 
الطاقة  لتلك  اأثر  اأدنى 
التي  العتيقة  احليوانية 
املهاجرة  الطيور  تقود 
ال  بدونها  والتي  البحر  عرب 
جماهريية  حركة  الأي  ميكن 
كبرية اأن تت�سكل..يجب اأن مننح 
اإىل   للت�سلل  الوقت  االأمر  هذا 
ليحيي  االأو�ساط  من  العديد 
بالرمز  �سعوراً  املثقفني  بني 
الطريقة  وبهذه  واالأ�سطورة، 
الغريزية  القوى  تلك  ميت�س 
هدف  اإىل  ت�سعى  التي  للدين  
الدين  اإعادة  وهو  واحد 
ما  اإىل  املقد�سة  واالأ�سطورة 
– وهي وليمة   كانت عليه يوماً 
ي�ستعيد  حيث  الفرح  من  �سكر 
روح  قدا�سة  االإن�سان  بها 
جمال  هو  هذا  كان  احليوان. 
وهدفه،  الكال�سيكي  الدين 
حولت  كيف  اأعلم  وحده  واهلل 
املوؤقتة  البيولوجية  احلاجات 
ترعى  موؤ�س�سة  اإىل  الدين 
على  الدين  التعا�سة. ينطوي 
كثري من االأ�سياء التي تنتظر اأن 
احلقيقية من  وجهتها  اإىل  تُعاد 
الروحية  والقوة   ، احلب  ترانيم 
فهو   ... باالإله  والن�سوة  للخمر، 
ين�سح  ما  كل  اإليه  ي�سم  اأن  يود 

ممتلئاً باحلياة.

 
حلظة  �سعورك  كان  كيف 
تتويجك   عن  الإعالن 
الدروبي  �سامي  بجائزة 

للرتجمة  �سنة  2018 ؟
 

وال�سعور  ال�سعادة  كنت يف غاية 
اإمكانية  و  واالإجناز  بالفرح 
اأن  ..خا�سة  املزيد  حتقيق 
وزارة  قبل  من  جاء  التكرمي 
يف  متمثاًل  �سورية  يف  الثقافة 
حممد  الوزير  ال�سيد  �سخ�س 
االأحمد وهو قامة ثقافية كبرية 

يف دم�سق .
 

واقع  ترين  كيف        
الوقت  يف  الرتجمة 

الراهن؟
 

املقارنات  عن  بعيداً 
منجزات  بني  باالأعداد 
وعربياً  غربياً  الرتجمة 
ولكن هنالك جهود متميزة 
من  االأعمال  نقل  يف  جداً 
والعديد  االأخرى  اللغات 
هذا  ت�ساهم يف  الدور  من 

ب�سكل جميل جداً
 

      بعيدا عن الرتجمة، 
الكتابة  لك  تعني  ماذا 

؟وهل من موؤلف جديد ؟
 

الكتابة جزء اأ�سا�سي من روتيني 
وهي جزء ال ينف�سل عن عملي 
الرتجمة  الأن  الرتجمة  يف 
كذلك  الكتابة  و  معنى  �سياغة 
االآن على عمل اخلا�س  واأعمل 
.. �سي�سدر اإن �ساء اهلل يف وقت 

الحق .

وقتك  تق�سني  كيف        

يف احلجر ال�سحي؟
 

اأق�سي وقتي حالياً يف التح�سري 
القراءة  يف  واأي�ساً  جديد  لعمل 
واإتباع  وامل�سي  والكتابة 
التعليمات ال�سحية املو�سى بها 

من وزارة ال�سحة يف الكويت.

حاليا  اإقامتك  بحكم        
احلركة  هل   ، الكويت  يف 

الثقافية ن�سطة هناك؟
 

وتفاعلية  وجميلة  جداً  ن�سطة 
الن�رش  دور  من  العديد  فهناك 
تقدم  والتي  الكويت  الرائدة يف 
وهناك  جداً  قيمة  اأعماالً 
للكتاب  الدويل  الكويت  معر�س 

جابر  ال�سيخ  مركز  واأي�ساً 
ندوات  ي�ست�سيف  الذي  الثقايف 
املثقفني  لكبار  وحما�رشات 
ممتنة  واأنا  والغرب،  العرب 
لقربي من هذه الواقع اجلميل.

 
      ماذا عن  الواقع الثقايف 

يف بلدك �سوريا؟
 

رغم اأن الواقع الثقايف يف �سوريا 
ال  اأنه  اإال  احلرب  ب�سبب  عانى 
فهناك  وغني  واقع جميل  يزال 
�سهرة  حققت  �سورية  ن�رش  دور 

يف  اأعمالها  وانت�رشت  عربية 
وهناك  العربية.  البالد  خمتلف 
اأدباء ومرتجمني �سوريني كبار ال 
تزال اأعمالهم متداولة ومقروءة 

بكرثة.
 

      هل �سبق لك الإطالع 
الأدباء  اأعمال  على 

اجلزائريني؟
 

اجلزائري  االأدب  ،فمن   طبعا 
االأعرج  وا�سيني  اأعمال  اأحب 
الذي يعد االآن من اأهم االأ�سوات 
العربي.  الوطن  يف  الروائية 
الكاتب  اأن  بالذكر  واجلدير 
ق�سى جزًء من �سبابه يف دم�سق 
حيث كان جلامعة دم�سق �رشف 
حلوله �سيفاً كرمياً عليها ليتابع 
العليا فيها وهذا جزء  درا�ساته 
واالأخوة  ال�سداقة  عالقة  من 
�سعب  بني  املتبادل  واالحرتام 

اجلزائر و�سعب �سوريا.
 

يا        ما هي طموحاتك 
ترى ؟

 
اأطمح اإىل االأف�سل دائما و علينا 
من  اأف�سل  لنكون  ال�سعي  دائماً 

ذاتنا ال�سابقة
 

      فيم تتمثل م�ساريعك 
جمال  يف  امل�ستقبلية 

الرتجمة والكتابة  ؟
 

هذا  يف  العمل  اأتابع  �سوف 
اأع�سقه  الذي  املجال 
قريباً   عمل  �سي�سدر  و 
واملتمثل يف رواية بعنوان 
للكاتبة  النار«  »اأر�س 
�سيلفيا  االأرجنتينية 
اإيباراغويري بالتعاون مع 
و  اخلان/الكويت.   دار 
اآخر  فل�سفي  هناك عمل 
ويحمل  قريبا  �سي�سدر 
احلياة«   »فن  عنوان 
اليوناين  للفيل�سوف 
اإبيكتيتو�س  الرواقي  
يف  مرايا  دار  مع  بالتعاون 

الكويت.
 

كلمتك  توجهني  ملن        
الأخرية ؟

 
�سعيدة جدا بهذا احلوار اجلميل 
. �سكرا لك اأ�ستاذ حكيم و �سكراً 
اأن  اأمتنى  »الو�سط«  جلريدة 
مفيداً  احلوار  هذا  يكون 
اأن  و  الثقايف  بال�ساأن  للمهتمني 
اأقدم اأعماالً تليق بكل القراء .

الكاتبة واملرتجمة ال�سورية  زهرة ح�سن ،ح�سريا لـ "الو�سط"

وا�صيني الأعرج اأهم �صوت روائي عربيا
انفردت يومية »الو�سط« بحوار ح�سري مع الكاتبة واملرتجمة ال�سورية زهرة ح�سن الأول من نوعه يف اجلزائر واملغرب العربي ، ولقد قدمت  لنا ابنة ال�سام 

العتيق  نبذة عن خمتلف الأعمال العاملية التي ترجمتها اإىل اللغة العربية  من بينها الن�سخة العربية الأوىل  »ر�سائل يونغ  وفرويد« والتي اأرادت من خاللها 
تعريف القارئ العربي وربطه  بالأدب العاملي ، يف حني �سلطت  املتوجة بجائزة �سامي الدروبي للرتجمة  ال�سوء   يف هذا اللقاء ال�سيق على واقع الرتجمة  يف 

الوقت الراهن و على الواقع الثقايف يف �سوريا والكويت. كما اأ�سادت  هذه املبدعة بالروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج قائلة » اأنه يعد من اأهم الأ�سوات الروائية يف 
الوطن العربي«، كما ك�سفت  لنا زهرة املقيمة يف الكويت  اأنها  ت�ستعد  قريبا لإطالق عملني جديدين مرتجمني اإىل لغة ال�ساد .

من  اأ�سا�سي  جزء  " الكتابة 
روتيني وهي جزء ل ينف�سل 

عن عملي يف الرتجمة لأن 
الرتجمة �سياغة معنى و 

الكتابة كذلك واأعمل الآن على 
عمل اخلا�ص .. �سي�سدر اإن �ساء 

اهلل يف وقت لحق "

ال�سعادة  غاية  يف  " كنت 
وال�سعور بالفرح والإجناز و 

اإمكانية حتقيق املزيد ..خا�سة 
اأن التكرمي جاء من قبل وزارة 
الثقافة يف �سورية متمثاًل يف 
�سخ�ص ال�سيد الوزير حممد 

الأحمد وهو قامة ثقافية كبرية 
يف دم�سق "
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

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

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

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

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

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

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ر�شالة القاهرة 
لفهم دقيق ووعي �سامل

كورونا.... حديث ال�شاعة �شني وجيم
بالطبع ل فقد تزايدت ن�سبة الإ�سابة بكورونا ب�سكل كبري يف الفئات الأ�سغر 
عمرا مما يجعل فر�ص الإ�سابة بكورونا لدي اجلميع مت�ساوية ومل يعد الأمر 

قا�سرا على الفئات العمرية الأعلى من اخلام�سة وال�ستني من العمر. 

د.حممد فتحي عبد العال

طرق  ب�ساأن  جديد  من  -1هل 
انت�سار العدوى؟

ال�شحة  منظمة  ا�شطرت  جديد  تطور  يف 
فريو�ش  انت�شار  احتمالية  و�شع  اإىل  العاملية 
كوفيد - 19 عرب ج�شيمات �شغرية للغاية يف 

الهواء. 
من  باحثا   239 اإقدام  اأعقاب  يف  ذلك  جاء 
للمنظمة  ر�شالة مفتوحة  ترك  دولة على   32
مع  تخرج  التي  اجل�شيمات  اأن  مفادها 
الذين  الأ�شخا�ش  ت�شيب  اأن  ميكن  الزفري 
ب�رشورة  املنظمة  مطالبني  ي�شتن�شقونها 
حتديث اإر�شاداتها حول كيفية انت�شار كورونا 

بني الب�رش.
لنت�شار  اأخرى  اإىل طرق  الآن  الهواء  ي�شاف 
العدوى ومنها الرذاذ ال�شغري الذي يخرج من 
التحدث  عند  بالعدوى  امل�شاب  فم  اأو  اأنف 
اأ�شا�شية  ال�شعال وذلك بدرجة  اأو  اأو العط�ش 
من  درا�شة  حذرت  حيث  العني  طريق  وعن 
بالوليات  هوبكنز  جون  جامعة  الطب  كلية 
املتحدة من اأن الدموع امللوثة بالفريو�ش قد 
تكون م�شدرا للعدوى وقد علل الباحثون ذلك 
بامتالك العني مل�شتقبالت ACE واملوجودة 
بالرئتني اأي�شا والتي ي�شتهدفها الفريو�ش مما 
ي�شيب مر�شى كورونا بتهيجات العني والتهاب 
امللتحمة  واأن م�شحات العني قد دللت على 
بعد  يوما  العني ملدة 27  الفريو�ش يف  وجود 
وياأتي  باملر�ش   لالإ�شابة  الأولية  الأعرا�ش 
ب ذلك  ويعرف  الرباز  الأخرية  املرتبة  يف 

وفقا  وذلك   Fecal oral transmission
على  لل�شيطرة  ال�شيني  املركز  ملالحظات  
الأمرا�ش والوقاية منها من وجود الفريو�ش 
اعتربوه  ما  وهو  كورونا  مر�شى  برباز 
يبتلع  اأن  املمكن  من  حيث  طبيعيا  اأمرا 
فيدخل  بالفريو�ش  امللوث  لعابه  ال�شخ�ش 
للرباز  وقد عزز من  والأمعاء ومنها  للمعدة 

هولندا  من  لعلماء  بحث  الحتمالية  هذه 
بجامعة  الطبي  واملركز  هابري�شت  مبعهد 
فيه  اخترب  ما�شرتيخت  وجامعة  اإيرا�شمو�ش 
اأثر كوفيد علي جينوم مناذج زراعة اخلاليا 
يف الأمعاء الب�رشية و�رشعة اأ�شابتها بالعدوى 
وهو ما يف�رش �شعور مر�شى كوفيد بالإ�شهال 
والغثيان.. اإ�شافة اإىل درا�شات من �شنغافورة 
طريق  عن  كوفيد  انتقال  اأيدت  وال�شني 

الرباز. 
ال�شحة  منظمة  اإ�شارات  من  الرغم  وعلى 
للحكم  مبكرا  ليزال  الوقت  اأن  من  العاملية 
ينبغي  لكن  الرباز  طريق  عن  النتقال  على 
تف�شي  يف  ال�شبب  تتبع  فمع  احليطة  اأخذ 
نف�ش عائلة  �شار�ش يف هوجن كوجن  وهو من 
تلوث  هو  ال�شبب  اأن  وجد  الأخري  كوفيد 

ال�شحي  وال�رشف  املجاري 
اتباع  من  باأ�ش  فال  لذلك 
بع�ش اخلطوات الوقائية مثل: 
غ�شيل اليدين باملاء وال�شابون 
ا�شتعمال  بعد  20ثانية  ملدة 
املرحا�ش والتاأكد من تطهري 
املخفف  بالكلور  املرحا�ش 
وكذلك  ال�شتخدام  وبعد  قبل 
التخل�ش  الأمهات  على  ينبغي 
من حفا�شات اأطفالهن مبعزل 
وغ�شل  القمامة  باقي  عن 
قبل  وال�شابون  باملاء  اليدين 
الأ�شطح  وتطهري  ذلك   وبعد 

جيدا .
 

-2 هل للعالج الإ�سعاعي 
كورونا  حالت  يف  تاأثري 

امل�ستجد؟

نظرا ملعاناة املر�شى بكورونا من اللتهاب 
الرئوي كنتيجة لفرط تعامل اجلهاز املناعي 
التنف�ش  لأجهزة  حاجة  يف  يجعلهم  ما  وهو 
ال�شناعي  يعكف ق�شم عالج الأورام بالإ�شعاع 

الأ�شعة  ا�شتخدام  على  اأوهايو  جامعة  يف 
منخف�شة  بجرعات  الطاقة  عالية  ال�شينية 
للرئتني لتقليل اللتهاب مما ي�شاعد امل�شاب 
التنف�ش  جلهاز  حاجة  دون  التنف�ش  على 

ال�شناعي.
يف  تركية  جتربة  جنحت  مت�شل  �شياق  ويف 
)تريك�ش  الإ�شعاعي  بالعالج  بكر  ديار  ولية 
بيم( على مري�ش م�شاب بكوفيد - 19 ولكن 

مازالت هذه املحاولت يف بداياتها.

-3ماهي و�سائل الك�سف عن كورونا 
امل�ستجد؟

بح�شب موقع Deutsche Welle الأملاين 
اأكرث من مائة وخم�شني اختبارا  يوجد حاليا 

تق�شيمها  ميكن  الفريو�ش  عن  للك�شف 
تك�شف  وهي  ت�شخي�شية  الأوىل  ملجموعتني 
الوقت  يف  ل  اأم  م�شابا  ال�شخ�ش  كون  عن 
تقنية  املجموعة  هذه  يف  وي�شتخدم  الراهن 

 RT-PCR
التفاعل   - العك�شي  ال�شتن�شاخ  تقنية  وتعد 
اإحدى   RT-PCRاأو املت�شل�شل  البوليمريي 
من  امل�شتمدة  املخربية  الأ�شاليب  اأدق 
املجال النووي للك�شف عن الفريو�شات ومنها 

فريو�ش كورونا امل�شتجد. 
عملية   علي  التقنية  هذة  فكرة  وتعتمد 
حم�ش  وحتديدا  الوراثية  املادة  م�شاعفة 
القابلة  الوحيدة  املادة  وهي   )DNAالدنا(
الدنا  �رشيطي  فك  يتم  حيث  للم�شاعفة 
جديد  �رشيط  تكوين  ثم  بع�ش  عن  بع�شهما 
انزمي  با�شتخدام  قدمي  �رشيط  كل  اأمام 
من  لدينا جزيئان  لي�شبح  يرتبطا  ثم  البلمرة 
هذا  ويتكرر  واحد  جزء  من  بدل  احلم�ش 
الإجراء عدة مرات مما يوؤدي يف النهاية اإىل  
من  درا�شته  املطلوب  اجلزء  واإكثار  ت�شخيم 
الآلف  مئات  )الدنا(  الوراثية حم�ش  املادة 

من املرات. 
وتتطلب عملية ف�شل ال�رشيطني درجة حرارة 
للبلمرة  انزميا  ي�شتلزم  م مما    90 اإىل  ت�شل 

وقد  تلف  دون  العالية  الدرجة  هذه  يتحمل 
وجد العلماء بغيتهم يف انزمي بلمرة من بكرتيا 
يف  تعي�ش   thermos aquaticus ت�شمى 
الينابيع احلارة وتتحمل هذه الدرجات العالية 
من احلرارة  ثم تطور 
ا�شتخدام   اإىل  الأمر 
يعمل  للبلمرة  انزمي 
 100 حرارة  درجة  يف 
م دون تلف ماأخوذ من 
 pyrococcus بكرتيا
ليا   حا و .F u r i o u s
جهاز  تطوير  مت 
يقوم  الت�شغيل  ذاتي 
املادة  مب�شاعفة 
رفع  عرب  الوراثية 
اآليا  احلرارة  درجة 
ال�رشيطني  لف�شل 
بناء  مع  خف�شها  ثم 
اجلديد  ال�رشيط 

وارتباطه بالقدمي.
�رشيط  بناء  اأن  كما 
اأمام  الدنا  من  جديد 
 )primer( بادئ  اإىل  يحتاج  قدمي  �رشيط 

اإ�شافة للنيكلوتيدات التي يتم بها البناء  . 
اخلطوة املميزة يف  حالة اأكرثية الفريو�شات 
حمتواه  اأن  امل�شتجد  كورونا  فريو�ش  ومنها 
الوراثي من حم�ش )الرناRNA( مما ي�شتلزم 
انزمي  با�شتخدام  الدنا  اإىل  الرنا  حتويل 
يت�شنى   حتى   Reverse Transcriptase
الفريو�شي  للمحتوي  وال�شتن�شاخ  الت�شخيم 

وهو ما ي�شمى بال�شتن�شاخ العك�شي.
 توؤخذ العينات   يف املخترب اأو امل�شت�شفيات 
بحيث  ال�شيارات  مواقف  يف  نقاط  يف  اأو 
من    وذلك  �شيارته  من  ال�شخ�ش  يرتجل  ل 
والأنف  البلعوم  العليا  التنف�شية  امل�شالك 
)الرئتني(  ال�شفلى  التنف�شية  وامل�شالك  والفم 
ثم تر�شل اإىل املخترب وي�شتغرق ظهور النتائج 

ما بني �شاعتني اإىل ثالث �شاعات.
اأن  اأكرث دقة ينبغي  وحتى نح�شل على نتائج 
يكون ا�شتخراج العينة على عمق امل�شافة بني 
ا�شتخراج  بعود  الأذن  و�شحمة  الأنف  طرف 
املحتوى  وجود  ثبت  فاإذا  طويل.   قطني 
اأن  يعني  فهذا  العينة  يف  للفريو�ش  الوراثي 
ت�شري  فيما  للمر�ش  حامل  العينة  �شاحب 

النتيجة ال�شلبية ل�شتبعاده. 

وعلى الرغم من �رشعة وفاعلية هذه التقنية 
النتائج قد تاأتي خاطئة لأ�شباب منها  اأن  ال 
نق�ش تدريب الفنيني عليها  ول�شباب خا�شة 
بطريقة اأخذ العينة  اإ�شافة لوقت اأخذ العينة  
يف  اأو  احل�شانة  مرحلة  يف  مبكرا  كان  فاإذا 
نهاية املر�ش فاإن كمية الفريو�ش  قد ل تكون 
مثل  الأدوية  بع�ش  ا�شتخدام  اأن  كما  كافية  
اأو امل�شادات الفريو�شية  امل�شادات احليوية 
والتي تقلل كمية املادة الوراثية   قد يت�شبب 

يف احل�شول على نتائج �شلبية.
 اأما املجموعة الثانية فهي اختبارات تر�شد 
بالفريو�ش  ا�شيب  قد  ال�شخ�ش  كان  ما  اإذا 
يف ال�شابق ومتاثل لل�شفاء منه اأم ل  وت�شمل 
امل�شادة  الأج�شام  اختبار  املجموعة  هذه 

ELISA
ELISA/ enzyme-(ل اخت�شارا  وهي 

 )linked immunosorbent assay
وجود  عن  بالك�شف  الختبار  هذا  ويقوم 
بروتينات  الدم وهي   الأج�شام امل�شادة  يف 
للت�شدي  باإنتاجها  املناعي  اجلهاز  يقوم 
الإ�شابة  اإىل  ت�شري  التي  للم�شت�شادات 
اأخذ  بالعدوى والأمرا�ش ويتم  التحليل عرب 
عينة من الدم ثم اإر�شالها اإىل املخترب ليقوم 
يحتوي  طبق  يف  بو�شعها   املخت�ش  الفني 
على امل�شت�شد املحّدد املراد الك�شف عنه، 
م�شادة  اأج�شام  على  يحتوي  الدم  كان  فاإذا 
معاً  الثنان  ف�شريتبط  امل�شت�شد   لهذا 
قيا�ش  يتم  وبالتايل   اللون   يف  تغري  وينتج  
مقدار التغري احلادث يف اللون والذي يعك�ش  
كمية الأج�شام امل�شادة املوجودة يف اجل�شم 
امل�شادة  الأج�شام  على  العثور  حالة  ويف 
كان م�شابا  ال�شخ�ش  اأن  يعني   بالعينة مما  
اأهمية  وتاأتى  وتعافى  ما  وقت  يف  بكوفيد 
على  موؤخرا  اأ�شبح  والذي  الختبار  هذا 
هيئة �رشائط حتليل  �رشيعة ال�شتخدام انه 
امل�شابني  اعداد  معرفة  يف  العلماء  ي�شاعد 
الر�شمية  الح�شائيات  ت�شملهم  مل  الذين 
مما ي�شاعد الدول يف اتخاذ القرارات ب�شاأن 
رفع القيود او ا�شتمرارها  ف�شال عن حتديد 
درجة القرب اأو البعد عن الن�شبة امل�شتهدفة 
انتهجت هذه  التي  الدول  القطيع يف  مبناعة 
النظرية.  ولكن النتائج قد ل تكون دقيقة مع 
وتعني  املت�شالبة  التفاعلية  حدوث  احتمال 
تفاعل اأج�شام م�شادة مع فريو�ش اآخر �شبيه 

بفريو�ش كورونا.  

اجلزء 06
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تنّطع  ، مزال  �شدة  من  نعي�شه  ما  ظل  يف 
و  حّدة  يزداد   ، الهجينة  الفكرية  الفطريات 
م�شبقا  ،واملعكر  بهرائها  تعكريا  الأجواء  يزيد 
اأ�شباب  َعْدم  و   ، مت�شاقطة  مهرتئة  باأو�شاع 
هذا  علينا  طغى  اأن  فبعد   ، الآدمي  العي�ش 
الوباء ، كا�شفا كل ما فينا من م�شاوئ و عيوب و 

ا�شمحالل للقيم الأخالقية .
كما  اجلديدة  النخب  من  واحد  علينا  خرج 
 ، اجلديدة  النابتة  من  التوافه  من  غريه  خرج 
باقتحامها  الكباريهات  مغنية  فعلته  ما  ليقي�ش 
اليهودية  للنا�ش، باملوم�شة  امل�شت�شفى و �شبها 
حني �شقت كلبا �شارف على الهالك ، ول اأعلم 
اأين وجه ال�شبه هنا و ما هي القيمة الأخالقية 
القيا�ش  لهذا  �رضبه  يف  ا�شتنباطها   اأراد  التي 
قي�ش  الذي  للن�ش  و  للواقعة  الفا�شد،امل�شادم 
عليه . فكما قال �شاحب املراقي يف ذم الفا�شد 

من القيا�ش: 
وما روي من ذمه فقد عني  

 به الذي على ف�شاد قد بني.   
اهلل  لعنه  اإبلي�ش  قيا�ش   ، الفا�شد  القيا�ش  ومن 
اإثره  على  و   ، وجل  عزل  اهلل  اأمر  ع�شا  حني 
قا�شت اأبال�شة الب�رض مال يقا�ش و ل يجتمع يف 
علة ،  فقد قيل لأبي حنيفة: اإنك تقي�ش، واأول 
من قا�ش اإبلي�ش. فقال اأن اإبلي�ش قا�ش ليع�شي 
رغم وجود الأمر، واإين اأقي�ش لأطيع لعدم وجود 

الن�ش .
�شونوا اأفواهكم و كفوا عنا تفاهتكم على الأقل 
من  مت�شع  ولكم   ، الوباء  هذا  عنا  ينجلي  حتى 
الوقت بعدها  يف البغايا معلمات و ملهمات .  

حمكمة تي�سم�سيلت 

اإدانة �سخ�ص بال�سجن 
18 �سهرا يف ق�سية 

اإهانة طبيبة 
اأدانت حمكمة ت�شيم�شيلت اأول اأم�ش اخلمي�ش 
�شخ�شا بال�شجن ملدة 18 �شهرا وغرامة مالية 
قدرها 50 األف دج يف ق�شية اإهانة طبيبة عامة 
للولية،  العمومية  ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
لذات  اجلمهورية  لوكيل  بيان  به  اأفاد  ح�شبما 
وفقا  املعني  متابعة  متت  وقد  املحكمة. 
على  "العتداء  بتهمة  الفوري  املثول  لإجراء 
بالقتل وحتطيم زجاج  وتهديدها  طبيبة عامة 
اأن  البيان  بامل�شت�شفى"وذكر  اإعالنات  لوحة 
اإطار حماربة ظاهرة  "هذه الق�شية تندرج يف 
العتداء على م�شتخدمي ال�شلك الطبي و�شبه 
وق�شد  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  وم�شريي  الطبي 

و�شع حد نهائي لهذه العتداءات". 

ميلة

هزة اأر�سية ب�سدة  
5. 4 درجات 

�شجلت �شباح اأم�ش اجلمعة يف حدود ال�شاعة 
ميلة   بولية  اأر�شية  هزة  دقيقة   12 و  �شا   09
ري�شرت،  �شلم   على  درجات  5ر4  �شدتها  بلغت 
البحث يف علم  بيان ملركز  به  اأفاد  ما  ح�شب 
الفلكية واجليوفيزياء واأو�شح  الفلك والفيزياء 
كلم   1 الهزة حدد ب   اأن مركز  ذاته  امل�شدر 

�شمال �شيدي مروان بنف�ش الولية. 

كانو� ب�سدد نقل �أعمدة 
خ�سبية

اعتداء على اأعوان 
الغابات بالبويرة

تعر�ش ليلة اأم�ش اأعوان فرقة الغابات ببلدية 
البويرة  ولية  عا�شمة  �رضق  را�شد  اأولد 
من  احلجارة  بوا�شطة  خطرية  لعتداءات 
ب�شدد  وهم  مداهمتهم  بعد  جمهولني  طرف 
التي  اخل�شبية  الأعمدة  من  معتربة  كمية  نقل 
العتداء خ�شائر  ، وخلف  الغابة  قطعوها من 
م�شالح  فتحت  فيما  الأعوان  ب�شيارة  مادية 
لك�شف  احلادثة  يف  حتقيقا  الوطني  الدرك 

�أح�سن مرزوقهوية الفاعلني .

رو�سيا

بوتن ياأمر بتدريبات 
ع�سكرية "مفاجئة"

باإجراء  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�ش  اأمر 
م�شبقا،  مقررة  تكن  مل  ع�شكرية  تدريبات 
ي�شارك فيها 150 األف عن�رض ومئات الطائرات 
رو�شيا يف جنوب غرب"  "اأمن  ل�شمان  وال�شفن 

البالد، وفق ما اأعلنت وزارة الدفاع اجلمعة.
بيان  يف  �شويغو  �شريغي  الدفاع  وزير  واأفاد 
للقوات  الأعلى  القائد  قرار  مع  "متا�شيا  اأنه 
امل�شلحة الرو�شية جتري تدريبات مفاجئة من 
قبل القوات يف املنطقتني الع�شكريتني اجلنوبية 
بينهم  األف عن�رض   150 نحو  والغربية"وي�شارك 
قوات الإنزال اجلوي وم�شاة البحرية لالأ�شطول 
ال�شمايل واأ�شطول املحيط الهادئ يف التدريبات 
مئة  من  واأكرث  طائرة   400 من  اأكرث  ت�شم  كما 
�شفينة و�شتجري يف البحر الأ�شود وبحر قزوين 
التدريبات  اأن  الدفاع  وزارة  واأفادت  وغريهما 
تهدف لختبار جهوزية اجلي�ش الرو�شي ل�شمان 
يزال  ل  حيث  رو�شيا  غرب  جنوب  يف  "الأمن 
والتح�شري  خطريا"  تهديدا  ي�شّكل  الإرهاب 

ملناورات "القوقاز-2020" الع�شكرية.

قلم جاف

قيا�ص اإبلي�ص 
�لوليد فرج

طالبت بتدخل وزيرة �لثقافة

جمعيات تطالب بتمديد اآجال امللفات املالية
تنتظر �جلمعيات �لثقافية يف �جلز�ئر ويف خمتلف 

�لواليات تدخل وز�رة �لثقافة من �أجل متديد �آجال 
��ستقبال �لتقارير �ملالية و�الأدبية على م�ستوى خز�ئن 
�لواليات، بعد �إعالن وز�رة �ملالية متديد �الإجر�ء�ت 

�ملالية �خلا�سة بالنو�دي و�جلمعيات �لريا�سية �إىل 
غاية 30 �سبتمرب.

م�سطفى بوخالفة

وطالبت اجلمعيات الثقافية ب�رضورة 
اأجل  من  الثقافة  وزيرة  من  التدخل 
بتعليمة  منددين  عادل،  تطبيق 
رقم  حتمل  التي  املالية  وزارة 
ال�شنوية  التقارير  ل�شتقبال   ،1372
اقت�رضت  والتي  والأدبية،  املالية 
بقية  دون  الريا�شية  النوادي  على 

اجلمعيات.
اأم�شتها  التي  املرا�شلة  وك�شفت 
مديرية التنظيم والتنفيذ املحا�شبي 
العامة  للمديرية  التابعة  للميزانيات 
للمحا�شبة بوزارة املالية، اأن متديد 
اأن  بعد  اأخرى  اأ�شهر  لثالثة  الآجال 
كان يف 30 جوان، جاء ب�شبب جائحة 
كورونا، يف وقت مل ت�رض التعليمة اإىل 
والدينية،  الثقافية  اجلمعيات  بقية 

ومت  القرار  بهذا  تفاجاأت  والتي 
خا�شة  التمديد  هذا  من  اإق�شاوؤها 
ب�شبب  الظروف  بنف�ش  متر  واأنها 
وقت  يف  كورونا،  فريو�ش  انت�شار 

طالبت اجلمعيات بتدخل الوزارة من 
اجلمعيات  لكل  الآجال  متديد  اأجل 
الو�شعيات  ت�شوية  من  لتمكينها 

املالية.

�ملجلة �جلز�ئرية لل�سياحة و �ل�سفر �لعدد 4

م�ستغامن

رزنامة جديدة ل�سب معا�سات املتقاعدين 
ل�شندوق  املحلية  الوكالة  �رضعت 
تنظيم  يف  م�شتغامن  بولية  التقاعد 
لتعريف  اإعالمي  حت�شي�شي  عمل 
املتقاعدين بالرزنامة اجلديدة ل�شب 
معا�شات املتقاعدين وح�شب املكلفة 
 " مقدم  "فرح  والت�شال  بالإ�شغاء 
اإعالمهم  يتم  بالعملية  املعنيني  فاإن 
الت�شال  و�شائل  خمتلف  طريق  عن 
العتماد  فيها  مبا  املتاحة  الفعالة 
عرب  للرتويح  �شحفية  كفاءات  على 
للتدابري  موؤطرة  اإعالمية  �شفحات 
الو�شعية  مع  املكيفة  اجلديدة 
اخلدمات  التدابري  تلك  اأهم  الوبائية 

الإدارية عن بعد التي اقرها �شندوق 
خدمة  عرب  مب�شتغامن  التقاعد 
للمواطنني  تتيح  التي   " اآرائكم   "
مقرتحات  وتقدمي  ان�شغالت  طرح 
ل�شب  اجلديدة  الرزنامة  وبخ�شو�ش 
اإ�شارات  فقد  املتقاعدين  معا�شات 
اإىل  والت�شال  الإ�شغاء  امل�شوؤولة عن 
ال�شالح  يخدم  الذي  الإجراء  اأهمية 
معتربة  دقيق  �شحي  ظرف  يف  العام 
"مراد  ال�شندوق  مدير  توجيهات  اأن 
نوعية  تطوير  على  ت�شدد  مالكي 

اخلدمة.
 حممد .م

جممع �سونلغاز

وفاة 11 عامال واإ�سابة 
411 اآخرين بكورونا

وال�شحة  الأمن  مديرة  ك�شفت 
�شونلغاز،  ملجمع  العامة  باملديرية 
عدة  اتخذت  املوؤ�ش�شة  اأن  اأم�ش، 
تدابري احرتازية منذ بداية جائحة 
ت�شجيل  مت  هذا  مع  لكن  كورونا، 
يف  وفاة   11 وت�شجيل  اإ�شابة   411
�شفوف عمالها. وقالت بوبكر، عند 
اأن  النهار،  قناة  على  ا�شت�شافتها 
على  اأزمة  خلية  �شكلت  املوؤ�ش�شة 
قرارا،   80 اتخذت  حيث  م�شتواها، 

العادل  التوزيع  �شمان  كيفية  حول 
احلجر  خالل  للمواطن  للكهرباء 
ال�شحي، م�شرية اأن �شونلغاز جندت 
فرقا على م�شتوى ال�رضكات، �شمانا 
للعائالت،  اخلدمة  ل�شتمرارية 
التيار  قطع  تعليق  قرار  فيها  مبا 
مل  التي  العائالت،  عن  الكهربائي 
فر�شة  ومنحتهم  الفواتري،  ت�شدد 
لغري  بالأ�شطر  الفواتري  ت�شديد 

القادرين.

قبل حت�سيلها �ملو�فقة

�سركة �سينية تخترب لقاح كورونا على الب�سر
العامل  فيه  ي�شهد  الذي  الوقت  يف 
فريو�ش  �شد  لقاح  لتطوير  �شباقا 
�شينية  �رضكة  اأن  ات�شح  كورونا، 
مرحلته  يف  مازال  لقاحا  اختربت 
يعملون  موظفني  على  التجريبية، 
عندها، بينهم مدراء، دون اأن حت�شل 
الب�رض.  على  لختباره  موافقة  على 
الفرعية  ال�رضكات  اإحدى  واأفادت 
فارم"،  "�شينو  ملوؤ�ش�شة  التابعة 
اخلمي�ش، عرب من�شور على ح�شابها 
متطوعا   30" باأن  ت�شات"،  "وي  يف 

و  �شواعدهم"  عن  �شمروا  خا�شا 
اللقاح،  لختبار  العون"  يد  "مدوا 
موافقة  على  احل�شول  يتم   اأن  قبل 
واأرفقت  الب�رض  على  لختباره 
لعلماء  �شورة  املن�شور  يف  ال�رضكة 
م�شوؤول  يتو�شطهم  اأعمال  ورجال 
م�شددة  ال�شيوعي،  احلزب  يف 
اأن  الت�شحية"واأو�شحت  "روح  على 
اإجراوؤه  مت  الذي  الأويل  الختبار 
�شمان  اإىل  يهدف  مار�ش  نهاية  يف 
وقت  اأقرب  يف  اللقاحات  اإطالق 

التي  فارم"،  "�شينو  واأكدت  ممكن 
تعمل  باأنها  املن�شور،  على  تعلق  مل 
على لقاحني مفرت�شني �شد فريو�ش 
اأخذت  اأنها  اإىل  واأ�شارت  كورونا. 
اأفريل  يف  احلكومة  من  ت�رضيحا 
الأوىل،  املرحلة  جتارب  لإجراء 
 20 وثمة  الب�رض  على  اختبارها  اأي 
لقاحا مفرت�شا حول العامل، 8 منها 
يف ال�شني، و�شل اإىل مراحل خمتلفة 

من اختباره على الب�رض.

وكاالت

بوهران  اجلنح  حمكمة  ق�شت 
�شهرا   18 ال�شبوع  ب  نهاية 
غرامة  دج  و30الف  نافذا  حب�شا 
"�ش  املالهي  مغنية  حق  نافذة  يف 
�شهام  ال�شابة  املعروفة  با�شم  خ" 
تهم  وجهت  لها  بعدما   ، اجلابونية 
وال�شب  ترخي�ش  بدون  الت�شوير 
 ، نظامية  هيئة  واهانة  وال�شتم 
فيديو  ت�شب  ن�رضها  على  خلفية 
الطبي  مل�شلحة  فيه  الطاقم 
بالطو  مب�شت�شفى  ال�شتعجالت 
بوهران بكلمات �شوقية نابية  واهانة 
التي  التهم  وهي   ، الثورة  روموز 

حاولت املتهمة التمل�ش منها .
اجلمهورية  وكيل  طالب  وقد  هذا 
مبحكمة  اجلنح  حمكمة  لدى 
بت�شلط  بوهران  الدين  جمال 
 ، نافذة  حب�ش  �شنوات   05 عقوبة 
اأن  املدانة   قد  النيابة  واأكدت 
خالل  الثورة  من  رموز  اأهانت 
فيديو  يف  ت�رضيحها  ال�شتفزازي 
".....جابونا الري�شان ........."  هذا 
وهران  اإدارة  م�شت�شفى  وكانت 
ال�شابة  �شد  �شكوى  قد  قدمت 
وكيل  جعل  اجلابونية  ما  �شهام 
احلب�ش  باإيداعها  ياأمر  اجلمهورية 

نيابة  وحماكمتها  واأ�شارت  املوؤقت 
اأن  بيان  لها  وهران يف  حمكمة 
ال�شهداء وموظفي  اأهانت  الفاعلة 
جندوا  ال�شحة   الذين  قطاع 
وعالجه  املواطن  حلماية  اأنف�شهم 
وتزامن حماكمة �شهام اجلابونية مع 
تعليمات وزير العدل بلقا�شم زغماتي 
خاللها  من  طالب  الأخرية  التي 
من  العقوبات  على  اأق�شى  التما�ش 
كرثة  بعد   ، الطبية  اأهان  الطواقم 
حقهم  يف  والهانات  العتداءات 

خالل الآونة الأخرية.

حممد بن تر�ر

ب�سبب فيديو م�ست�سفى وهر�ن

18 �سهر حب�سا  نافذة يف حق "مغنية املالهي "

مرمي خمي�سة

اأوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي 
بالتن�شيق مع م�شالح اجلمارك بامل�شيلة بالناحية 
خمدرات  جتار   )03( ثالثة  الأوىل،  الع�شكرية 
املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   )26( وحجزت 
احلدود  حر�ش  �شبط  فيما  �شاحنتني،  و)02( 
من  كيلوغراما  الوطني)46،8(  الدرك  وعنا�رض 
نف�ش املادة، وذلك اإثر عمليتني منف�شلتني قرب 
الع�شكرية  ال�رضيط احلدودي بتلم�شان بالناحية 

الثانية.

�لناحية �لع�سكرية �الأوىل

توقيف ثالثة جتار 
خمدرات

والريا�شة  �شيد  ال�شباب  وزير  اأعلن 
خالل  اخلمي�ش  نهار  خالدي  علي 
والتفقدية  التي  العمل  زيارة 
وزو  بف�شخ  ولية  تيزي  اإىل  قادته 
اجناز  من  حداد  عقد  موؤ�ش�شة 

ملعب تيزي وزو املتوقف به الأ�شغال 
الذي  القرار  وهو  منذ2019/05/05 
حول  ال�شلبية  التقارير  بعد  جاء 
تاأخر الأ�شغال وعدم مالئمة  بع�شها 
العام  احل�شاب  غلق  مع  للمقايي�ش 

علن  ا  جانب  من  للم�رضوع،  النهائي 
عن اإعداد دفرت �رضوط  متعلق باإمتام 
الأ�شغال املتبقية مع اإطالق مناق�شة 
جديد  متعامل  وطنية  لختيار 
ومت  الأ�شغال  وفقا  للقانون ،  التمام 

الولية  حممود  وايل  من  كل  تكلف 
والريا�شة  ال�شباب  جامع  ومدير 
مع  القرارات  هذه  لتنفيذ 

اإعطائها  الأولوية الق�شوى
حممد بن تر�ر

مع ف�سخ عقد  موؤ�س�سة حد�د

مناق�سة لإمتام اجناز ملعب تيزي وزو



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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