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الأحد 19   جويلية  2020  املوافـق  لـ 28 ذو القعدة  1441ه 24 �ساعة2
التزمت بتقييم مو�ضوعي لآثار كورونا

احلك�مة تلتزم بحماية العمال و امل�ؤ�س�سات
.       تن�ضيب جلنة احلماية للتكفل بتقييم انعكا�ضات الوباء 

.       جمل�س للوزراء يوم 26 من ال�ضهر اجلاري

قررت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد تو�ضيع دائرة ا�ضت�ضاراتها مع ال�ضركاء الجتماعيني لحتواء 
تداعيات وباء كورونا على التوازنات القت�ضادية وهذا عرب تن�ضيب جلنة  م�ضرتكة لتقييم اآثار اجلائحة على 

الن�ضيج القت�ضادي 
باية ع

اجتماع  اأ�شغال  ختام  يف  الأمر  مت 
الوزير الأول مع ال�رشكاء الجتماعيني 
ذلك  و  القت�شاديني  واملتعاملني 
لتعليمات رئي�س اجلمهورية,  تنفيذا 
وجهها  التي  تبون,  املجيد  عبد 
الوزراء  جمل�س  اجتماع  خالل 
اإىل  12 جويلية  الأحد  يوم  الـمنعقد 
باإن�شاء  تق�شي  والتي  الأول  الوزير 
وتراأ�س جلنة للحماية بهدف التكفل 
الناجمة  النعكا�شات  تقييم  مبهمة 
عن جائحة كوفيد-19 واآثارها على 

القت�شاد الوطني.
العمل  فوج  الأول  الوزير  ن�شب  كما 
املكلف باإعداد التقرير الذي �شيتم 
عر�شه اأول يف جمل�س احلكومة يوم 

اأوىل  كنقطة  عر�شه  ثم  يوليو   22
القادم  الجتماع  اأعمال  جدول  يف 
يوم  �شيعقد  الذي  الوزراء  ملجل�س 

26 من ال�شهر اجلاري.
ويتكون فوج العمل املكلف ب�شياغة 
التقرير من رئي�س املجل�س الوطني 
القت�شادي و الجتماعي, ر�شا تري, 
لدى  املنتدب  الوزير  و  له  كرئي�س 
بال�شت�رشاف  املكلف  الأول  الوزير 
كمقرر  ميهوب,  بن  �رشيف  ,حممد 
املالية  وزارات  ممثلي  جانب  اإىل 
التنمية  و  الفالحة  و  ال�شناعة  و 
و  العمران  و  ال�شكن  و  الريفية 
التجارة و الأ�شغال العمومية و النقل 
التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة  و 
و  العمل  وزارة  و  العائلي  والعمل 

الت�شغيل و ال�شمان الجتماعي.

 )06( �شتة  العمل  فوج  �شي�شم  و 
�شتة  و  العمال  نقابات  عن  ممثلني 
اأرباب  نقابات  عن  ممثلني   )06(
العمل �شيتم حتديدهم قبل مبا�رشة 
ظهر  ر�شمية  ب�شفة  عملها  اللجنة 

اليوم.
التقرير  اأن  الأول  الوزير  اأو�شح  و 
مبني  �شيكون  اإعداده  �شيتم  الذي 
»على مقاربة ذات اأ�ش�س ا�شت�رشافية 
و منطق خمتلف على ما مت التعامل 
اأن  اإىل  م�شريا  املا�شي«,  يف  به 
لي�س  و  »ميدانيا  �شيكون  التقرير 
نظري و قائم على جوانب ملمو�شة 
املعطيات  كل  العتبار  بعني  ياأخذ 

ب�شفة وا�شحة و دقيقة«.
»تنتهج  احلكومة  اأن  جراد  واأ�شاف 
التعامل  يف  جديدة  منهجية 

و  الجتماعيني  ال�رشكاء  مع 
هو  الهدف  اأن  و  القت�شاديني« 
»ا�شرتجاع الثقة بني كل الأطراف«.

اأكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد 
اأم�س باجلزائر, اأن احلكومة ملتزمة 
بحماية منا�شب ال�شغل والإمكانات 
الإنتاجية الوطنية من خالل حماية 
و  العمومية  املوؤ�ش�شات  و  العمال 
ال�شعبة  الأوقات  هذه  يف  اخلا�شة 
الناجمة عن الأزمة ال�شحية و الآثار 
املرتتبة  والقت�شادية  الجتماعية 
الأول,  الوزير  جدد  كما  عنها. 
اأبداه  الذي  »اللتزام  على  التاأكيد 
رئي�س اجلمهورية ب�شمان الإن�شاف 
الكامل يف دعم املوؤ�ش�شات و العمال 
بغ�س  �شعوبات  يواجهون  الذين 
النظر عن كونها موؤ�ش�شات عمومية 

اأن  »علينا  انه  م�شيفا  خا�شة«,  اأو 
نواجه هذا اخلطر يف كنف الحتاد 
على  احلفاظ  اأجل  من  الت�شامن  و 
القطاع  دعم  و  ال�شغل  منا�شب 

القت�شادي اخلا�س و العام«.
ويف هذا ال�شدد, قال الوزير الأول, 
اأرباب  و  عمال  نحن,  »مهمتنا  اأن 
يف  تتمثل  حكومة,  اأع�شاء  و  عمل 
اآثار  تقييم  يف  اللجنة,  هذه  اإطار 
وباء كوفيد-19, �شواء على ال�شعيد 
مما  الجتماعي,  و  القت�شادي 
ي�شمح باخلروج بتو�شيات منا�شبة و 
تكميلية  قرارات  يلزم من  ما  اتخاذ 
احلفاظ  و  ال�شغل  منا�شب  حلماية 
التي  الإنتاجية,  الإمكانات  على 

اأخطر  اآثار  من  ب�شدة  ت�رشرت 
منذ  بالدنا  �شهدتها  �شحية  اأزمة 

ال�شتقالل«.
بح�شور  جرى  الجتماع  ان  يذكر 
وممثلي  احلكومة  اأع�شاء  من  عدد 
واجلمعيات  العمل  اأرباب  منظمات 
العام  الحتاد  اإىل  اإ�شافة  املهنية 
للعمال اجلزائريني والنقابة الوطنية 
الإدارة  مل�شتخدمي  امل�شتقلة 
الوطني  املجل�س  وكذا  العمومية 
و�شتتوىل  والجتماعي,  القت�شادي 
�شتتم  تقرير  باإعداد  اللجنة  هذه 
درا�شته كنقطة اأوىل يف جدول اأعمال 
الوزراء  ملجل�س  القادم  الجتماع 

الذي �شيعقد يوم 26 جويلية.

فاعلون و نا�ضطون يقراأون ت�ضريحات جراد

القطيعة مع املا�سي �سرط لنجاح احلك�مة 
.     ربيج : احلكومة مطالبة باللتزام اإجتاه املوؤ�ض�ضات املت�ضررة

.     هادف: ا�ضرتجاع الثقة و العمل امليداين 
.     حمدادو�س: نحن  بحاجة اإىل حلول عملية 

ت�شاريح  يف  نا�شطون  و  فاعلون  ثمن 
جلريدة الو�شط ت�رشيحات الوزير جراد 
اإحداث  موؤكدين عزم احلكومة على    ,
و  ال�شابقة,   املمار�شات  مع  قطيعة 
الدولة  بني  الثقة  ا�شرتجاع  على  العمل 
واملتعاملني الجتماعيني والقت�شاديني 
, و اللتزام  للحفاظ على منا�شب ال�شغل 
اأخطر  من  الإنتاجية  القدرات  وحماية 
اعترب  حني  يف  البالد,  عرفتها  اأزمة 
اإ�شرتاتيجية  اإىل  بحاجة  باأننا   اآخرون 
مطمئنة وبحلول عملية اأكرث من حاجتنا 

اإىل الت�شخي�س والوعود.

علي ربيج 
احلكومة مطالبة باللتزام اجتاه 

املوؤ�ض�ضات املت�ضررة

ربيج  علي  ال�شيا�شي  املحلل  ثمن 
للحماية  باإن�شاء  جلنة  احلكومة  خطوة 
النعكا�شات  تقييم  مبهمة  تتكفل  التي 
كورونا  فريو�س  جائحة  عن  الناجمة 
القت�شاد  على  واآثارها   ,″19 “كوفيد 
دليل  باأن هذه اخلطوة  الوطني, معتربا 
على عزم الدولة على فتح قنوات احلوار 
الجتماعيني  ال�رشكاء  مع  التوا�شل  و 
على  للتفكري  القت�شاديني  واملتعاملني 
الأقل يف تعوي�س اخل�شائر التي تعر�شت 

لها املوؤ�ش�شات ب�شبب جائحة كورونا .
يف  ربيج  علي  ال�شيا�شي  املحلل  اعترب 
باأن  الو�شط  جريدة  به  خ�س  ت�رشيح 
لقاء رئي�س احلكومة جراد مع ال�رشكاء 
الجتماعيني و القت�شاديني, يوؤكد وجود 

اإرادة لكل الأطراف و الفاعلني للخروج 
باأ�شياء ملمو�شة, اأي كيف ميكن خلزينة 
اخل�شارة,  من  جزء  تتحمل  اأن  الدولة 
القت�شاديني  للمتعاملني  ميكن  وكيف 
لإعادة  تنازلت  يقدمو  اأن  اخلوا�س 
حالة  اإعالن  وعدم  موؤ�ش�شاتهم  اإحياء 

الإفال�س .
مطالبة  احلكومة  باأن  ربيج  علي  واأكد 
ال�رشكات  و  املوؤ�ش�شات  اجتاه  بالتزام 
كورونا  جائحة  جراء  ت�رشرت  التي 
الدخل  على  �شلبا  ذلك  انعك�س  و   ,
الفردي للمواطن على م�شتوى ال�شغل و 
الت�شخم, م�شددا :«  احلكومة  مطالبة 
يف  الت�رشيع  ال�شت�شارة  بعد  و�رشكائها 
املوؤ�ش�شات  لإنقاذ  اأخرى  اإجراءات 
على  وحتفيزها  الإفال�س  من  الن�شطة 
من  واحلد  القت�شادي  الن�شاط  بعث 
الركود القت�شادي, وذلك بدعم مبا�رش 
حمفزة  بقرو�س  املوؤ�ش�شات  لهاته 
واإ�شالحه  امل�رشيف  النظام  وتن�شيط 
وفتح  املوؤ�ش�شات  هاته  ويرافق  ليواكب 
املجال اأمام اإن�شاء موؤ�ش�شات اقت�شادية 
القت�شادية  القطاعات  يف  اإنتاجية 
ال�شغرية  وال�شناعات  كالفالحة  املهمة 
والغذائية  التحويلية  واملتو�شطة 

وحتقيقها يف امليدان.«
من  احلكومة   »: املتحدث  وقال 
هذه  �شقوط  متنع  اأن  م�شلحتها 
الإفال�س,  وذلك  املوؤ�ش�شات و جتنبها 
من خالل �شخ اأموال و تعوي�شات مادية 
تعلق  فيما  خا�شة  املوؤ�ش�شات,  لهذه 
بدفع اأجور العمال و مراجعة ال�رشائب 
هذه  اجلمركية,  احلقوق  و  العقار  و 
وعلى   , امل�شتعجلة  و  العملية  احللول 
امل�شوؤول  و  اجلدي  التفكري  ال�رشكاء 
للخروج من الأزمة باأقل الأ�رشار ,وكل 
ال�رشكاء  تقدير  مدى  على  يتوقف  هذا 
الجتماعيني و تقدميهم القرتاحات و 

احللول للخروج من الأزمة ».
كورونا  جائحة  باأن  املتحدث  ولفت 
�شتكون لها نتائج كارثية على القت�شاد 
الوطني, قائال :« �شندوق النقد الدويل 
اأن  كما   , �شخمة  مادية  خ�شائر   توقع 

خ�ش�شت  الأوروبي  الإحتاد  جمموعات 
م�شاعدات للدول املتخلفة العاجزة«.

عبد الرحمان هادف 
ا�ضرتجاع الثقة و العمل امليداين 

القت�شادية  التنمية  يف  امل�شت�شار  اأكد 
جراد  باأن خطوة  هادف  الرحمان  عبد 
للحماية  جلنة  باإن�شاء  جلنة  باإن�شاء 
النعكا�شات  تقييم  مبهمة  تتكفل  التي 
كورونا  فريو�س  جائحة  عن  الناجمة 
و  الجتماعيني  ال�رشكاء  بح�شور  وذلك 
الدولة  عزم  على  تاأكيد   , القت�شاديني 
املمار�شات  مع  قطعية  اإحداث  على 
تتخذ  القرارات  كل  كانت  اأين  ال�شابقة 
يف املكاتب ويتم فر�شها على ال�رشكاء 

.
ت�رشيح  يف  هادف  الرحمان  عبد  ثمن 
ت�رشيحات  الو�شط  جريدة  به  خ�س 
جراد , م�شريا باأنها توؤكد على الإرادة يف 
العمل  امل�شرتك امليداين و العملياتي , 
وا�شرتجاع الثقة  بني احلكومة و�رشكائها 

لبناء اقت�شاد حقيقي .
واأ�شار هادف باأن اليوم نتجه اإىل مرحلة 
جديدة من خاللها ثم ت�شكيل جلنة لتقييم 
باأنها  معتربا  كورونا,   اأزمة  انعكا�شات 
اأر�شية ت�شمح باإر�شاء قواعد احلوار بني 
ال�رشكاء الثالث و بداية مرحلة جديدة 
لإعادة بعث القت�شاد الوطني من خالل 
اإعطاء اأ�ش�س جديدة لت�شيري القت�شاد, 
اأن  لبد  لبنة  الأر�شية  هذه   »: م�شيفا 
جديد  باب  فتحت  احلكومة   , نثمنها 

اإلقاء هو خطوة   , ال�رشكاء  للت�شاور مع 
احلكومة  رئي�س  قرار  لتج�شيد  اأولية 
الأزمة  انعكا�شات  لتقييم  جلنة  باإن�شاء 
و  القت�شادي  الن�شاط  على  ال�شحية 
اجلبهة الجتماعية,  هذا الف�شاء الذي 
�شيجمع احلكومة بال�رشكاء الجتماعيني 
يتم من  اأر�شية  و القت�شاديني �شي�شبح 
باملخطط  ي�شمى  ما  مناق�شة  خاللها 

الإنعا�س القت�شادي.«
تبني  على  احلكومة  عزم  هادف  واأبرز 
اأر�س  على  ملمو�شة  جديدة  طرق 
خالل  من  احلوار  قنوات  وفتح  الواقع, 
تبادل وجهات النظر للو�شول اإىل نتائج 
ملمو�شة وتوافقية, لفتا باأن التحديات 
العمل  و  الثقة  ا�شرتجاع  بني  اليوم 

امليداين.
وتوقع امل�شت�شار يف التنمية القت�شادية 
خمرجات  باأن  هادف  الرحمان  عبد 
مو�شوعية  مقرتحات  �شت�شمن  اللجنة 
من  القت�شادية  املوؤ�ش�شة  متكن 
اجلبهة  تكون  وان  ن�شاطها  بعث  اإعادة 
ببعث  وت�شمح  مرتاحة  الجتماعية 

الن�شاط القت�شادي.
اأن تقييم انعكا�شات  و�شدد هادف على 
ح�شب  يكون  اأن  يجب  كورونا  جائحة 
تكون  اأم  يجب  واأي�شا  املوؤ�ش�شات,  
بخ�شو�س  اقرتاحات  املخرجات 
ال�شبه  و  ال�رشيبي  ال�شغط  تخفي�س 
ال�شناديق  طريق  عن  �رشيبي 
الجتماعية, مع اإمكانية اإعطاء قرو�س 

خلزينة املوؤ�ش�شات الت�شيري .
على  العمل  �رشورة  على  هادف  واأكد 
من  املدى  بعيدة  و  متو�شطة  نظرة 
خالل دعم بع�س القطاعات التي ميكن 
 , القادمة  ال�شنوات  يف  رائدة  تكون  اأن 

لتمكني املوؤ�ش�شات النا�شطة فيها .
باأن  هادف  اعرتف  اأخرى,   جهة  من 
اأزمة  مزدوجة  اأزمة  تعي�س  اجلزائر 
على  م�شددا  اقت�شادية,   و  �شحية 
�رشورة اإعادة النظر يف اأ�ش�س القت�شاد 
علمية  بنظرة  ت�شيريه  كيفية  و  الوطني 

لت�شيري املرحلة.

نا�ضر حمدادو�س 
احلاجة اإىل اإ�ضرتاتيجية مطمئنة 

بحلول عملية

نا�رش  الربملاين  النائب  جهته  من 
حمدادو�س اعترب باأن العرتاف بالأزمة 
وبتاأثريات  ال�شابقة  للحكومات  الهيكلية 
اأزمة النفط وجائحة كورونا, غري كايف 
يف املعاجلة لأنه حتميٌل للم�شوؤولية عن 
باأن عدم  الو�شع احلايل لالآخر, م�شريا 
املبا�رش  والتق�شري  بالأخطاء  اعرتاف 
غري  �شلوك  وهو  احلالية,  لل�شلطة 
مقبول, ول يوؤ�رش على حتمل امل�شوؤولية 

الالزمة.
ت�رشيح  يف  حمدادو�س  نا�رش  �شدد  و 
اإىل  بحاجة  باأننا   الو�شط  به  خ�س 
عملية  وبحلول  مطمئنة  اإ�شرتاتيجية 
الت�شخي�س  اإىل  حاجتنا  اأكرثمن 
والوعود, لفتا باأن  املوؤ�رشات التي بني 
اأيدينا توؤكد اأننا ل زلنا بنف�س الذهنيات 
واملمار�شات, وهو ما يبعث على القلق 

على الو�شع احلايل وامل�شتقبلي..
واأ�شار نا�رش حمدادو�س اإىل ال�شعف يف 
واملوؤ�ش�شات  بالأفراد  احلقيقي  التكفل 
�شحيا  كورونا,  جائحة  من  املت�رشرة 
هناك  باأن  لفتا  وماديا,  واجتماعيا 
الآثار  لتلك  التقومي  جمرد  عن  عجز  
لعتمادها  كورونا,  جلائحة  املتعددة 
الإح�شاء  يف  التقليدية  الآليات  على 
والتقييم والتقومي, وهو ما يجعلها تدور 
يف حلقة مفرغة من التعاطي التقليدي 

مع الأزمة متعددة الأبعاد.
 »: املتحدث  قال   , ذاته  ال�شياق  ويف 
باآثار  الآين  التكفل  يف  �شعف  هناك 
اأ�شعف  يجعلها  ما  وهو  الأزمة,  هذه 
عن مواجهة الآثار امل�شتقبلية, والتي ل 
يزال العامل يجهل املدى الذي ميكن اأن 
الإجراءات  اأن  نالحظه  ما  اإليه,   ت�شل 
هي  ل  كورونا,  ملواجهة  املتخذة 
من  حّدت  هي  ول  انت�شاره,  من  حّدت 
واجلبهة  القت�شاد  على  اخلطرية  اآثاره 

الجتماعية..«.
اإميان لوا�س

توا�ضل النزيف يف 
حزب بن فلي�س
اأحمد عظيمي  

ين�سحب من طالئع 
احلريات  

طالئع  حزب  يف  اأعلن  القيادي 
ومن  احلزب  احلريات  ا�شتقالة  من 
كل هيئاته يف ر�شالة مطولة اإىل رئي�شه 
منه  طالبا  �شعدي  القادر  عبد  بالنيابة 
اإعادة احلزب اإىل �شكته احلقيقية  بعدما 
اأو�شله اإىل مفرتق الطرق ب�شبب متاطله 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ت�شكيل  يف 
ثالثة  مرور  رغم  املركزي  املوؤمتر 
اأ�شهر من انعقاد اللجنة املركزية.  من 
جانب اآخر اأبدى عظيمي الذي يعد من 
ال�شابق  الرئي�س  من  املقربني  اأقرب 
فلي�س  احتجاجه على  بن  للحزب علي 
فكرة اجلهوية التي من �شاأنها اأن حت�رش 
احلزب يف قوقعة حمدودة , موؤكدا اأنها 
التي  الأ�شا�شية  املبادئ  على  انحراف 
اأ�ش�س من اأجلها حزب طالئع احلريات 
باجلزائر  والتي  توؤمن  �شنوات   05 قبل 
اجلهوي  التوازن  فكرة  بدون  كاملة 
مل  ر�شالته  اأنه  عظيمي  يف  واأ�شار   ,
م�شتجدات  مع  التاأقلم  ي�شتطيع  يعد 
ال�شاحة ال�شيا�شية  بفعل �شنه وانحراف 
مطالبا   , قواعد  الن�شال  على  احلزب 
احلزب  بناء  واإعادة  الو�شع  با�شتدراك 

على اأ�ش�س �شليمة و�شحيحة.
اأ�شارت م�شادر مقربة  اآخر   من جانب 
ومنذ  فلي�س  اأنه  بن  علي  حزب  من 
اأ�شهر   08 قبل  املوؤ�ش�س  رئي�شه  مغادرة 
التفكك  من  نوعا  يعي�س  واحلزب 
من  يتمكن  مل  اأنه  حتى  وال�شتقالت 
بفعل  املوؤمتر  تنظيم  هيئة  ت�شكيل 
التي  وامل�شالح  ال�شيا�شية  التجاذبات 
تباعا  اإىل  اخلروج  املوؤ�ش�شني  دفعت 

من احلزب .
حممد بن ترار
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با�رشت عنا�رش ال�رشطة  االقت�صادية 
يف  واملالية  حتقيقات  معمقة 
اجلامعي  النقل  و�صفقات  ملف 
اخلدمات  مديرية  مابني  املربم 
وم�ؤ�ص�صة  اجلامعية  لتلم�صان 
اإىل  منذ2014  الدين  حمي  طحك�ت 

الي�م .
اإىل رئي�س  اال�صتماع  مت  وقد  هذا 

يك�ن  الذين  باملديرية  النقل  فرع 
قد رف�س االإم�صاء على ت�ص�ية بع�س 
اخلدمات  مدير  النقل،وكذا  ملفات 
اجلامعية لتلم�صان احلايل يف انتظار 
الذي  ال�صابق  املدير  اإىل  اال�صتماع 
عام  للخدمات  مدير  اإىل  ترقيته  مت 
يف  و�صجنه  قبل  ت�قيفه  اجلامعية 
بعام  حب�س  واأدين  طحك�ت  ملف 

وح�صب  هذا   ، النفاذ  م�ق�ف 
فان  امللف  مقربة من  م�صادر 
بعدم مطابقة عدد  الق�صية مرتبطة 
ال�صفقة  يف  امل�ج�دة  احلافالت 
حني  يف  فعال  العاملة  للحافالت 
ال�صفقة تتم على امل�صت�ى املركزي 
اأن مدير اخلدمات احلايل قد  ، كما 
يك�ن بعيدا عن امللف بحكم انه جاء 

،اأكرث  ل2014  يع�د  انه  بحكم  الحقا 
التي  احلافالت  عدد  فاإن  من  هذا 
تعمل مع مديرية اخلدمات اجلامعية 
حافلة  ب87  مقدرة  مغنية  وملحقة 
على  م�صجلة  حافلة   123 اأ�صل  من 
م�صت�ى والية تلم�صان ومرتبطة بعقد 

مركزي ملدة 05 �صن�ات .
حممد بن ترار

مرمي خمي�سة   

خالل  تقرر  قد  اأنه  البيان،  واأفاد 
و  الغرف  جداول  تق�صيم  االجتماع، 
اإىل  اجلل�صات  انعقاد  لدى  الفروع 
ق�صمني، وتقرر املناداة على الق�صايا 
ترفع  ثم  اأوال  الفردي  الرقم  ذات 
باأن  م�صرية  دقيقة،   15 ملدة  اجلل�صة 
يف  �صتت�ا�صل  ذلك  بعد  اجلل�صات 
االزدواجية  االأرقام  ذات  امللفات 

تفاديا لالكتظاظ.
واأ�صاف البيان ذاته، اأنه جرى االتفاق 
اجلل�صات  اأن  على  االجتماع  خالل 
تلقائيا  ت�ؤجل  اأوت،  ل�صهر  املربجمة 
ي�صتثنى  اأن  على  �صبتمرب،  �صهر  اإىل 
امل�ق�فني،  جنح  ق�صايا  تقرر،  مما 

والق�صايا اال�صتعجالية.
على  املنظمة،  ك�صفت  حني،  يف 
�صعيد مت�صل، اأنه مت تخ�صي�س بريد 
الق�صائية،  اجلهات  لكل  اإلكرتوين 
اجلزائر،  ق�صاء  ملجل�س  التابعة 
ال�صتقبال اإنابتهم، وهذا لتفادي تنقل 
اجلهات  هذه  خمتلف  عرب  املحامني 
باجلل�صات  ت�اجدهم   و  الق�صائية، 
خالل  حميطهم،  و  الأنف�صكم  حماية 
الفرتة املمتدة من 19 ج�يلية اإىل 30 

اأوت. املقبل
من�ص�ر  يف  املنظمة،  ذات  واأو�صحت 

على  الر�صمية،  �صفحتها  عرب  لها، 
املحامني  على  اأن  الفاي�صب�ك، 
ال�رشوط  كافة  احرتام  املعنيني، 
الزمالء،  لعمل  ت�صهيال  املحددة، 
اأي�صا حتت » م�ص�ؤولية »  وحماية لهم 
االلكرتوين  الربيد  وا�صعة  مر�صل،  كل 
م�صت�ى  على  حمكمة  بكل  اخلا�س 

اجلزائر العا�صمة، حتت ت�رشفهم 
�رشوط  امل�صدر،  نف�س  ذكر  كما 
اال�صتعمال هذه اخلدمة، والتي متثلت 

فيما يلي: اإر�صال االإنابة 24 �صاعة قبل 
تاريخ اجلل�صة، كتابة البيانات اخلا�صة 
عن�انه   ، منظمته   ، الزميل  ا�صم   :
اأنها ال  م�صرية  الهاتف،  رقم  املهني، 
بالق�صايا  املتعلقة  االإنابات  تقبل 
اجلزائية » تقدميية ، حتقيق ، جل�صة 

امل�ق�فني و الق�صايا اال�صتعجالية«.
و  بدقة  االإنابة  م�صم�ن  مع حتديد 
الزمالء،  عمل  ي�صهل  الذي  بال�صكل 
دي  العرائ�س  »بي  جانب  ن�صخ  على 

با�صتعمال  �ص�اء  جيد  اأف« ، وب�صكل 
على  تطبيق  اأو  رقمية  م�ص�رة  اآلة 
على   ، camscanner  مثل الهاتف 
ال�صبط  بكتابة  امللفات  اأن ت�دع 
اإر�صال  مع  املحامني،  مبكتب  اأو 
قبل  �صاعة   24 الربيد  عرب  ر�صالة 
م��صحة  االإيداع،  لتاأكيد  اجلل�صة 
مباآل  املعنيني  اأنه  �صيتم مرا�صلة 
االإنابة م�صاء نف�س الي�م، مع متكينهم 
اأف« ،  دي  »بي  املقاالت   من 
مكاتب  مقاالتهم عرب  يتلق�ن  حيث 
الق�صائية،  اجلهة  بنف�س  املحامني 
متكينكم  ل�صمان  بهم  االت�صال  يتم  و 
منها، م�صريين يف ذات ال�صياق، اأنه  ال 
تخ�صع االإنابة املتعلقة » باملعل�مات 
» باآجال » الرد » املحددة اأعاله، بل 
يراعى فيها قدرة الزمالء و تفرغهم. 

و�صددت منظمة حماميي اجلزائر، اإن 
خمالفة ال�رشوط و االإ�صكال املحددة 
ال�اجب  البيانات  اإغفال  اأو  اأعاله 
املر�صل ،  م�ص�ؤوليتها  يتحمل  و�صعها 
التفاعل  باملنا�صبة، اإىل  اإياهم  داعية 
الربيد  عرب  اإنابتهم  اإر�صال  اعتماد  و 
لعدم  اال�صتجابة  و   االإلكرتوين، 
الق�صائية،  اجلهات  هذه  عرب  التنقل 
لل�رشورة  اإال  باجلل�صات  الت�اجد  اأو 
�صالمة  و  ل�صحتكم  حماية  الق�ص�ى، 

عائالتكم.

اأ�سدرت منظمة حماميي اجلزائر، بيانا حول خمرجات اللقاء الطارئ الذي عقد مع الرئي�س والنائب 
العام ملجل�س ق�ساء اجلزائر، ب�ساأن التدابري التنظيمية التي يتعني اتخاذها، ملواجهة جائحة كوفيد-

له. التابعة  املحاكم  و  املجل�س  م�ستوى  على  اجلل�سات  ب�سري  واملتعلقة   ،19

ابتداء من اليوم اإىل 30 اأوت املقبل

        بريد اإلكرتوين ال�ستقبال اإنابات املحامني 
.     اجلل�سات املربجمة ل�سهر اأوت، توؤجل تلقائيا اإىل �سبتمرب

الفيدارالية تطالب بتدخل ال�سلطات العليا

مافيا الفحم والرمال تعتدي على اأعوان الغابات 

وزارة الرتبية 

فتح  القوائم االحتياطية للتوظيف  

عا�س اأع�ان الغابات ب�اليات :«تيبازة 
،الب�يرة ومع�صكر،« حالة من اخل�ف 
مافيا  قبل  من  والتهديد  بالقتل 
والرمال  الذين  واخل�صب  الفحم 
ا�صتعمل�ا العنف من اأجل منع اأع�ان 
منهم  وحجز  االقرتاب  من  الغابات 

معداتهم وتقدميهم  للعدالة .
اأقدم مافيا الفحم  ففي والية تيبازة 
�ص�ر  بغابات  النريان  اأ�صعل�ا  الذين 
الناظ�رعلى  لبلدية  التابع  الرومان 
االإطفاء  �صاحنة  عجالت  تخريب 
التابعة ملديرية  �صتاي�صن  ت�ي�تا  من 
الإطفاء  تدخلت  التي  الغابات 
با�صتعمال  الق�صبان  وذلك  النار 
وحتقيق  احلريق  حلماية  احلديدية 
الطلب  عليه  يكرث  الذي  الفحم  معه 
املبارك  االأ�صحى  عيد  اقرتاب  مع 
الغابات  حمافظ  وح�صب  هذا   ،
هاتفي  ات�صال  يف  تيبازة  ل�الية 

حاول�  االأع�ان  تفاجئ�ا  ملا  ،فاإن 
اجلبان  باالعتداء  النريان  اإطفاء 
عملية  اكت�صاف  من  متكن�ا  كما   ،
يف  ال�صتعمالها  لالأخ�صاب  قطع 
اأتت  ،حيث  الغابة  الفالحة  وحرق 
هكتار  قبل  ح�ايل  على  النريان 
الدرك  تدخل م�صالح  بعد  اإخمادها 

ال�طني.
الب�يرة  تعر�س  والية  ويف 
اأوالد  مبنطقة  الغابات  اأع�ان 
م�صدالة  را�صد  التابعة  ملقاطعة 
بارونات  احد  قبل  من  لهج�م 
اخل�صب حيث قام بتخريب  ال�اجهة 
اخلدمة   وال�صب  ل�صيارة  االأمامية 

االأع�ان  حق  يف  والتهديد  وال�صتم 
ـاأما يف مع�صكر  الذين حاول� ت�قيفه 
من  االأع�ان  حالة  عا�س  فقد 
احد  عليهم  والرعب  فر�صها  الهلع 
قتلهم  حاول  الذي  الرمال  بارونات 
ب�ا�صطة  جرافة  التي كان ي�صتعملها 
تدخل�ا  الرمل   بعدما  ا�صتخراج  يف 

ملنعه وحترير خمالفة  .
الفيدارالية  ال��صع طالبت  اأمام هذا 
ل�صان  على  والنم�  للطبيعة  ال�طنية 
الدين  ن�ر  ال�طني  مكتبها  ع�ص� 
ب�رشورة  العليا  خ�اتريال�صلطات 
حد  و�صع  اأجل  من  العاجل  التدخل 
لهذه املمار�صات التي يعي�صها اأع�ان 
الغابات الذين ي�صت�جب على الدولة 
�صبكات  من  حلمايتهم  ت�صليحهم 
املافيا  التي تزداد خطرا ي�ما بعد 

ي�م بفعل غياب الردع .
حممد بن ترار

 وزير الرتبية ال�طنية  حممد جع�اط 
باالإ�رشاع  الرتبية ال�طنية  مديريات 
تخ�س  التي  امللفات  العالقة  حل  يف 
ما  واالأ�صاتذة خا�صة  االإداريني 
احلركة  وطع�ن  باملخلفات  تعلق 
عدة  �صهدت  التنقلية والرتقيات  التي 
واليات جتاوزات م�صددا على اإح�صاء 
�صهر  نهاية  قبل  ال�صاغرة  املنا�صب 

ج�يلية.
على  تعليماته  يف  ال�زير  و�صدد  هذا 
�رشورة حل كل امل�صاكل  واملخالفات 
التي تربط امل�ظف باالإدارة قبل نهاية 
بغية فتح  الق�ائم االحتياطية  ج�يلية 
للت�ظيف  حت�صريا للدخ�ل املدر�صي 
اأكت�بر  �صهر  من  الرابع  يف  املزمع 
يف  ال�ق�ع  عدم  بهدف  املقبل  وهذا 
بالت�ظيف  املرتبطة  امل�صاكل  نف�س 
االأ�صاتذة  ما  تن�صيب  يف  والتاأخر 
هذا   ، الدرو�س  يف  تاأخر  اإىل  اأدى 
الرتبية  لفتح  الق�ائم  وزارة  وت�صتعد 

االأ�صاتذة  وا�صتدعاء  االحتياطية 
ا�صتدراك  اجل  من  للتك�ين 
املدر�صة  عرفته  الذي  التاأخر 
الربامج  يف  ال�صنة  اجلزائرية  هذه 
البيداغ�جية  و�صمان مراجعة الف�صل 
االلتحاق  قبل  امل�صت�يات  لكل  الثالث 
املعرفة  ل�صمان  االأخرى  بالف�ص�ل 
للربامج  وو�صع  االأ�صا�صية  والق�اعد 
خا�صة  قاعدة  �صحيحة  على  التلميذ 
يف امل�اد االأ�صا�صية ، من جانب اآخر 
ب��صع  الرتبية  مدراء  ال�زارة  اأمرت 
اجلديدة  التي  خمطط  للمدار�س 
�صيتم ا�صتالمها وال�صهر على جتهيزها 
وتاأطريها ب�رشيا لتفادي امل�صاكل  كما 
اإح�صاء  املديرية  على  ي�صت�جب 
من  وحاجياتها  الرتب�ية  امل�ؤ�ص�صات 
الكتب  وخا�صة  البيداغ�جية  ال��صائل 
�صحيحة  انطالقة  املدر�صية  ل�صمان 

مع الدخ�ل املدر�صي املقبل .
حممد بن ترار

واإعالمية  حملية  م�صادر  اأعلنت 
االأ�صبق  الربيد  وزير  وفاة  ال�صبت، 
م��صى بن حمادي، يف حمب�صه ب�صجن 
احلرا�س وذكر م�صدر يف عائلة الفقيد 
لقناة »احلياة« املحلية، اأنه »ت�يف ليلة 
م�صطفى  مب�صت�صفى  اجلمعة/ال�صبت 
لها  تعر�س  �صحية  وعكة  بعد   ، با�صا 

قبل اأيام.
و�صجن م��صى بن حمادي على خليفة 
ق�صايا ف�صاد يف �صبتمرب 2019، وكان 
يف  العدالة  تنظر  اأن  املت�قع  من 
الثالثاء  طلب االإفراج امل�رشوط عنه 

املقبل.

اجلزائري  االإخباري  امل�قع  وح�صب 
»�صبق بر�س«  فقد مت نقل بن حمادي 
م�صت�صفى  اإىل  احلرا�س  �صجن  من 
بالعا�صمة  احلك�مة  با�صا  م�صطفى 
حالته  �صاءت  اأن  بعد  اأيام،  قبل 
من�صب  حمادي  بن  و�صغل  ال�صحية 
ات�صاالت  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س 
 2010 وحتى   2008 من  اجلزائر 
وت�ىل بن حمادي من�صب وزير الربيد 
ما  والال�صلكية  ال�صلكية  وامل�ا�صالت 
بني 2010 و2014، وه� اأحد م�ؤ�ص�صي 
لل�صناعات  اخلا�س  »ك�ندور«  جممع 

االلكرتونية والكهرومنزلية.

االأورا�صي  فندق  اإدارة  اأعلنت 
ك�صبها  عن  لها،  بيان  يف  بالعا�صمة، 
ق�صية يف التحكيم الدويل �صد �رشكة 
�صنتني،  منذ  قا�صتها  تركية،  اجناز 
باري�س  مبحكمة  التجارية  الغرفة  يف 

الفرن�صية.
وجاء يف بيان الفندق، اجلمعة الفارط، 
كانت  امل�صتكية،  الرتكية  ال�رشكة  اأن 
الفندق  تهيئة  واإعادة  برتميم  مكلفة 
االأورا�صي املت�اجد باأعايل العا�صمة.

االأول،  ال�زير  اأ�رشف  فقد  وللتذكري، 
عبد العزيز جراد، اأم�س، على تن�صيب 
»جلنة  امل�صماة  ال�طنية  اللجنة 
مهمتها  االأورا�صي،  بفندق  احلماية«، 
ك�رونا على  انعكا�صات جائحة  تقييم 
تعليمات  تطبيقا  ال�طني،  االقت�صاد 
عبد  اجلمه�رية،  رئي�س  اأ�صدرها 
جمل�س  اجتماع  خالل  تب�ن،  املجيد 

ال�زراء االأخري.
مرمي خمي�سة

العدالة كانت �ستنظر يف طلب الإفراج 
امل�سروط الثالثاء املقبل

وفاة الوزير االأ�سبق
 مو�سى بن حمادي

�سد �سركة اإجناز تركية

فندق االأورا�سي يك�سب ق�سية يف 
التحكيم الدويل 

مديرية اخلدمات اجلامعية لتلم�سان

االأمن يحقق يف �سفقات النقل اجلامعي لطحكوت 
.     الق�سية متتد اإىل 2014  

م�سوؤول باخلطوط اجلوية اجلزائرية للو�سط 

اإلغاء4357 رحلة كلف خ�سائر 
ب16.3 مليار دج 

.     مبا�سرة يف متديد تذاكر ال�سفر  
اجل�ية  اخلط�ط  با�رشت مكاتب 
�صالحيات  متديد  يف  اجلزائرية 
على  ال�صفر  للم�اطنني  تذاكر 
حجر  متديد  مكاتبها   بفعل  م�صت�ى 
الرابع  اجل�ية   لالأ�صب�ع  الرحالت 
كبرية  احتجاجات  و�صط  الت�ايل  على 
امل�صادات  حد  اإىل  و�صلت  للم�اطنني 
هذا  الق�صاء.  اإىل  باللج�ء  والتهديد 
اخلط�ط  من  اإطار �صامي  واأ�صار 
ات�صال  هاتفي  اجلزائرية  يف  اجل�ية 
من  بريئة  اأن م�ؤ�ص�صتهم  ال��صط  مع 
ال  اإلغائها  واأنها  اأو  الرحالت  تاأخري 
الك�رونا  ل�حدها  خا�صة  وزر  تتحمل 

واأنها  املت�رشر ال�حيد من اإلغاء 4357 
رحلة األغيت بني �صهري مار�س واأفريل 
مليار   16.3 اجلزائرية  كلفت  اجل�ية 
ع�رشات  اإىل  اإلغاء  باالإ�صافة  دينار 
وج�يلية  بني  ج�ان  ما  الرحالت 
،  واأ�صاف حيث انه كان من املفرو�س 
االإفراج عن  الرحالت  خالل االأ�صب�ع 
الثاين من �صهر ج�ان لكن دون جدوى 
�صجلت  اجلزائرية  اجل�ية  فمكاتب 
معق�لة  �ص�اء  الرحالت  باأ�صعار 
نح� اأوروبا اأو العامل العربي لكن م�صكل 

ال�باء دون  تنفيذ هذه الرحالت .
حممد بن ترار
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والأوقاف  الدينية  ال�ش�ؤون  وزير  اأعلن 
باجلزائر  ال�شبت  اأم�س  بلمهدي  ي��شف 
وطنية  حملة  قريبا  اإطالق  عن  العا�شمة 
تعمل  التي  الطبية  الأطقم  مع  ت�شامنية 
فريو�س  مكافحة  اأجل   من  امليدان  يف 

ك�رونا الذي تف�شى يف البالد.
ندوة  األقاها خالل  كلمة  ال�زير يف  وقال 
الفت�ى  »مراعاة  بعن�ان  علمية  وطنية 

تقنية  با�شتخدام   « املجتمع  لظروف 
�شيق�م  قطاعه  اأن  بعد  عن  التحا�رض 
باإطالق حملة للت�شامن مع الأطباء الذين 
»ي�ؤدون عمال جبارا يف امليدان ملكافحة 
اإىل  يحتاج  عدو  لك�نه  ك�رونا  فريو�س 
هذه  جانب  اإىل  وال�ق�ف  اجلميع  جتند 

الفئة ودعمها«.
واأئمة  العلماء  باأن  بلمهدي  واأ�شاف 

بتقدمي  باملنا�شبة  �شيق�م�ن  الأمة 
كافة  لتخاذ  امل�اطنني  وت�جيه  الن�شح 
الإجراءات ال�قائية لالزمة ق�شد »حماية 

النف�س الب�رضية من الهالك«.
و اأو�شح ال�زير باأن عمل اللجنة ال�زارية 
تط�ر  مراحل  جميع  م�اكبة  ه�  للفت�ى 
املجتمع وت�جيهه مبا يت�افق والن�ش��س 
القراآنية وال�شنة النب�ية وال�شعي حلمايته 

وباء  مكافحة  يف  �شيما  ل  �رض  كل  من 
فريو�س ك�رونا الذي تف�شى يف البالد.

وقال بلمهدي باأن اأفراد املجتمع وجدوا 
�شالتهم يف جلنة الفت�ى التي فيها علماء 
مترن�ا على ممار�شة الفت�ى وفق تط�رات 
املجتمع، مربزا الدور الذي تق�م به ذات 
يف  للمجتمع  مرافقتها  خالل  من  اللجنة 

م�اجهة وباء ك�رونا.

يعاين �شكان اأحياء  بلدية دار ال�شي�خ من 
التي  للنفايات،  الرهيب  النت�شار  م�شكل 
غياب  ظل  يف  للبلدية  ديك�رات  اأ�شحت 
يف  جت�لنا  وحني   ، املحليني  امل�ش�ؤولني 
مظاهر  على  وقفنا  املدينة  اإحياء  بع�س 
ت�شتدعي التدخل العاجل للجهات املعنية 
و خا�شة يف ال�قت الراهن مع انت�شار وباء 
النفايات  رفع  اجل  من   19 ك�فيد  ك�رونا 
اأحياء  يغزو  الذي  ال�باء  هذا  حماربة  و 
يف  املدينة  �شكان  عرب  حيث  املدينة، 
و  تذمرهم  مدى  عن  ال��شط  ل  ت�رضيح 
ا�شتيائهم ال�شديد من ال�شيا�شة الالمبالة 
من طرف ال�شلطات املحلية التي تتجاهل 

و�شعية املدينة، 
فاإن  ال�شكان   لنا ه�ؤلء  اأكده  ما  و ح�شب 
لتجمع  مكانا  اأ�شبحت  الأخرية  هذه 
و  الكالب  فيها  ما  ال�شالة  احلي�انات 
القطط و الفئران و غريها، حيث �شاهمت 
يف بعثتها يف كل مكان ف�شال عن الروائح 
الأنفا�س خ�ش��شا يف  ت�شد  التي  الكريهة 
هذه الف�شل ال�شيفي و انت�شار هذا ال�باء، 
ال�شي�خ  دار  مدينة  �شكان  ينا�شد  عليه  و 
ق�شد  العاجل  بالتدخل  املعنية  اجلهات 
تهدد  التي  الكارثي  لل��شع  احلل  اإيجاد 

البيئة و حياة ال�شكان .
اجللفة : حممد �سبع

اأمر اأول اأم�س قا�شي التحقيق مبحكمة 
احلب�س  �شخ�شني  باإيداع  الب�يرة 
امل�ؤقت و و�شع 5 اآخرين حتت الرقابة 
من  �شخ�شني  ا�شتفادة  مع  الق�شائية 
العتداء  حادثة  ق�شية  يف  الإفراط 
على مدير م�شت�شفى »حممد ب��شياف« 
�شماع  اأن مت  بعد  وهذا  الب�يرة  مبدينة 
وكيل  طرف  من  الأطراف  جميع 
اإىل  احلادثة  تفا�شيل  اجلمه�رية،وتع�د 
م�شاء الثنني الفارط حني اقتحم ح�ايل 
30 �شخ�شا مكتب مدير امل�شت�شفى من 
اأجل العتداء عليه بعد رف�شه ت�شليمهم 
التحاليل  نتائج  ظه�ر  قبل  مت�يف  جثة 

مل  حيث  با�شت�ر  معهد  من  به  اخلا�شة 
يجد و�شيلة للنجدة �ش�ى الفرار بجلده 
الأول  بالطابق  مكتبه  نافذة  خالل  من 
اأطرافه  يف  بر�ش��س  خاللها  لي�شاب 
عطلة  من  اإثرها  على  ال�شفلى ا�شتفاد 
حركة  احلادثة  تلك  وتلت  مر�شية  
الأطقم  طرف  من  عارمة  احتجاجية 
امل�ش�ؤولة  اجلهات  طالبت  التي  الطبية 
اأ�شكال  التدخل العاجل ل��شع حدا لكل 
يتعر�ش�ن  التي  والإهانات  العتداءات 
يف  خا�شة  امل�اطنني  طرف  من  لها 

الفرتات الليلية .
اأح�سن مرزوق

حممد بن ترار

جاءت  العملية  م�شادر اأن  وح�شب  هذا 
التي  الأوىل  لتعليمات ال�زارة  تنفيذا 
زودت الإدارات باأجهزة الك�شف احلراري 
ت��شع  وقف  بغية  كرونا  فريو�س  عن 
حيث  قطاعا  عدة  غزت  الإ�شابات  التي 
كان قطاع ال�شحة  اكرب الذي �شجل 1515 
م�شاب و26 حالة مت�فى  يف حني  �شجلت 
قطاع البلديات اأكرث من 700 م�شاب  و22 

�شجلت   اأخرى   جهة  من   ، وفاة  حالة 
وفاة   11 و  اإ�شابة   411 �ش�نلغاز  م�شالح 
يف �شف�ف عمالها ، كما �شجلت  م�شالح 
�شجل  كما   ، اإ�شابة   80 من  اأكرث  الق�شاء 

قطاع الربيد ما يزيد عن 70 حالة ،.
باإقامة   الاإدارات   كل  با�رضت  وقد  هذا 
ت�فري  مع  اإداراتها   مبداخل   الفح�س 
املطهرات ومنع  الدخ�ل بدون كمامات 
ال�ثائق  على  رقابة  فر�س  مت  حني  يف   ،
ت�شببها  لتفادي   تقدميها  اإبان  والأم�ال  

يف انت�شار فريو�س ك�فيد19 عربها  الذي 
اثاأر هلعا  يف نف��س امل�ظفني  يف خمتلف   
على  الأمن  اأع�ان  األزم  ما   ، الإدارات 
اإىل  امل�طنني  دخ�ل  يف  الرقابة  ت�شديد 

الإدارات ، حيث  اعتمدت اأغلب الإدارات 
ال�شتقبال  مبداخل   امل�ؤ�ش�شات  على 
فقط لتفادي ت�غل امل�اطنني  اإىل  داخل 

الإدارات .

با�سرت ال�سلطات املحلية يف البلديات والدوائر 
واملديريات التنفيذية واملجال�س الق�سائية 

واملحاكم البتدائية ، والبنوك ومراكز الربيد 
عملية مراقبة �سديدة للعمال والوافدين من 
خالل العتماد على الك�سف احلراري عند 

مدخل املوؤ�س�سات .

ك�سف عنها وزير ال�سوؤون الدينية

 
حملة وطنية للت�سامن مع الأطقم الطبية

دار ال�سيوخ باجللفة

القمامة هاج�سا لل�سكان مع 
وباء كورونا !! 

حادثة م�ست�سفى البويرة

اإيداع �سخ�سني احلب�س املوؤقت 
.    و�سع 5 اآخرين حتت الرقابة الق�سائية

للحد من انت�سار الفريو�س و�سط املوظفني

رقابة م�سددة باأجهزة الك�سف واملطهرات 

نح�  اجللفة  ولية  م�اطني  اأنظار  تتجه 
ال�لئي  املجل�س  جل�شات  �شت�شفرعنه  ما 
ملناق�شة  الأ�شب�ع  هذا  عقدها  املزمع 
امليزانية الإ�شافية ل�شنة 2020، حيث ياأمل 
الرعاية  ملف  يحظى  باأن  ال�لية  �شكان 
ال�شحية بالأهمية البالغة بالنظر للظروف 
ال�شحية التي متر بها البالد ب�شبب انت�شار 

وباء ك�رونا. ويف هذا ال�شياق تربز احلاجة 
ال�لئي  املجل�س  لتخ�شي�س  امللحة 
جتهيزات  لقتناء  معترب  مايل  لغالف 
ولية  م�شت�شفيات  لفائدة  طبية  ومعدات 
اجللفة امل�زعة على بلديات اجللفة، عني 
م�شعد،  الإدري�شية،  بحبح،  حا�شي  و�شارة، 
نتيجة  ال�شغط  حتت  تعي�س  باتت  التي 

ا�شتمرار انت�شار ال�باء من جهة و النق�س 
الطبية  واملعدات  التجهيزات  من  الفادح 
ال�شطناعية  التنف�س  اأجهزة  منها  ل�شيما 
ال�رضورية للع�رضات من الذين يعان�ن من 
ال�باء.  اأعرا�س  ب�شبب  بالتنف�س  �شع�بة 
م�شت�شفيات  كافة  تت�فر  ال�شدد،  هذا  يف 
ب�لية  فقط  تنف�س  23 جهاز  على  ال�لية 

ملي�نية، هذا العجز دفع باملهتمني بال�شاأن 
من  ا�شتغاثة  طرح  اإىل  بال�لية  الطبي 
ال�شلطات باأهمية اقتناء جتهيزات التنف�س 
ال�شطناعي مل�شاعدة الطاقم الطبي الذي 
يبذل يف ق�شارى جه�ده يف م�اجهة ال�باء 

رغم انعدام ال��شائل الطبية ال�رضورية.
اجللفة : حممد �سبع

اآمال معلقة على امليزانية الإ�سافية 

نق�س فادح يف اأجهزة التنف�س مب�ست�سفيات اجللفة 

ت�شلمت ت�شع وليات عرب ال�طن ح�ش�شها 
من املادة الأولية ل�شناعة الأقنعة ال�شحية 
يف  ذلك  و  ك�فيد-19  وباء  من  لل�قاية 
التعاون املربمة بني  اإطار تنفيذ اتفاقية 
وزارة التك�ين والتعليم املهنيني و منتدى 
روؤ�شاء امل�ؤ�ش�شات، ح�شب ما اأفاد به ي�م 
البيان  يف  جاء  و  للمنتدى.  بيان  ال�شبت 
امل�ؤ�ش�شات  روؤ�شاء  منتدى  ن�رضه  الذي 
الت�ا�شل  م�قع  عرب  الر�شمي  ح�شابه  يف 
املنتدى  »وا�شل  في�شب�ك  الجتماعي 

ال�لئية  املديريات  مت�ين  عملية 
للتك�ين والتعليم املهنيني باملادة الأولية 
ال�شحية  الأقنعة  ل�شناعة  املخ�ش�شة 
جه�د  يف  امل�شاهمة  اإطار  يف  ال�اقية 
ملكافحة  العم�مية  ال�شلطات  وخطة 

انت�شار وباء ك�فيد -19«.
ويف هذا الإطار، اأو�شح املنتدى ان ت�شع 
املادة  من  ح�ش�شها  ت�شلمت  وليات 
مترنا�شت،  الت�ايل:  على  وهي  الأولية، 
ام  البي�س،  ب�شكرة،  الطارف،  اإليزي، 

الب�اقي، ب�شار، ال�اد والنعامة.
وتندرج هذه العملية ال�شاد�شة من ن�عها 
املنتدى  بني  تعاون  اتفاقية  اإطار  يف 
وقعت  املهنيني  والتعليم  التك�ين  ووزارة 
هذه  ترمي  و  الفارط  اأفريل  نهاية 
قناع  ماليني   5 نح�  اإنتاج  اإىل  التفاقية 
ال�قائية  اجله�د  دعم  اإطار  يف  واقي  
هذه  تهدف  و  ك�رونا  وباء  تف�شي  �شد 
حيث  �رضاكة  اإطار  و�شع  اإىل  التفاقية 
و  بت�حيد جه�دهما  الطرفان  فيه  يلتزم 

اإمكانيتهما يف مكافحة ال�باء. من جانبه 
يلتزم منتدى امل�ؤ�ش�شات بتجنيد قدرات 
فيه،  املنخرطة  امل�ؤ�ش�شات  واإمكانيات 
حيث �شتق�م هذه الأخرية بتم�ين مراكز 
ال�طن  وليات  عرب  املهني  التك�ين 

باملادة الأولية ل�شناعة الأقنعة ال�اقية.
و كانت وزارة التك�ين و التعليم املهنيني 
قد اأو�شحت انه �شيتم ت�زيع هذه الأقنعة 
عرب  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  على  املنتجة 

خمتلف مناطق القطر ال�طني.

ل�سناعة الأقنعة الواقية

ت�سع وليات تت�سلم ح�س�سها من املواد الأولية 

مت�س 30 األف ناقال و16 األف �سائق �سيارة اأجرة  

اقرتاح منح جزافية ب30الف 
دج للناقلني املت�سررين

.    20 األف دج للحرفني
ك�شف وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان 
منحة  تخ�شي�س  اقرتاح  عن  اأم�س 
للعمال  البطالة  عن  ا�شتثنائية  جزافية 
 1 ك�فيد  من  ت�رضروا  الذين  الأحرار 
خا�شة احلرفني و�شائقي �شيارات الأجرة 
عددهم  30األف  يزيد  الذين  واحلافالت 
م�شجلة  اأجرة  �شيارة  األف  ل16  �شائق 

باجلزائر .

من  تدفع  املنحة  ان  هذه  واأكد  ال�زير 
�شندوق التاأمني عن البطالة لكل الناقلني 
اخل�ا�س واملهنني  واحلرفني  ، حيث اأنه 
دينار  األف  بـ 30  اأجرة جزافية  اقرتاح  مت 
تت�فر  التي  الأجهزة  من  الأجرة  ل�شائقي 
الدولة.كما مت اقرتاح راتب جزايف  عليها 

20 األف دينار للحرفيني.
حممد. ب

روج اأخبار كاذبة حول كورونا

  اإدانة �ساب ثالثيني عاما 
حب�سا نافذا بالبويرة

حمكمة  الفارط  الأ�شب�ع  نهاية  اأدانت 
املدع�  ال�شاب  بالب�يرة  الأخ�رضية 
»ق.ن.د« البالغ من العمر 31 �شنة وينحدر 
حب�شا  عاما  بعق�بة  قادرية  منطقة  من 
نافذا وغرامة تقدر ب 10 ماليني �شنتيم 
الغري  �شفة  انتحال  بتهم  متابعته  بعد 
الإ�رضار  �شاأنها  من  كاذبة  اأخبار  ون�رض 
الق�شية  تفا�شيل  وتع�د   ، العام  بالنظام 
مب�قع  كاذبة  اأخبار  بن�رض  املتهم  لقيام 
ح�ل  فاي�شب�ك  الجتماعي  الت�ا�شل 
مب�شت�شفى  ك�فيد  م�شلحة  ا�شتقبال 

الأخ�رضية حالت كبرية من امل�شابني مع 
طرف  من  ال��شع  على  ال�شيطرة  فقدان 
الطبية منتحال بذلك �شفة ع�ن  الأطقم 
اأمن بذات امل�شت�شفى ولقيت تلك الأخبار 
رواجا وا�شعا وبعد حتريات م�شالح الأمن 
الإلكرتونية  اجلرمية  يف  املخت�شة 
ليتم  الفاعل  ه�ية  حتديد  من  ت��شلت 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه  ت�قيفه 
التي �شلطت عليه العق�بة ال�شالف ذكرها 
بعد �شماعه من طرف وكيل اجلمه�رية .
اأح�سن .م

تنفيذا لالإجراءات التي اأقرتها ال�شلطات 
متديد  يف  املتمثلة  للبالد  العليا 
على  املطبق  اجلزئي  ال�شحي  احلجر 
ج�ان   15 تاريخ  من  بداية  ورقلة  ولية 
م�شاءا   الثامنة  ال�شاعة  من  2020  بداية 
من  �شباحا   اخلام�شة  ال�شاعة  غاية  اإىل 
الي�م امل�ايل  وعمال باملر�ش�م التنفيذي 
احلجر  متديد  املت�شمن    168-20 رقم 
من  ال�قاية  تدابري  تدعيم  و  املنزيل 
انت�شار فريو�س ك�رونا ك�فيد 19 ، ونظرا 
و  ورقلة  ب�لية  ال�بائية  ال��شعية  لتط�ر 
اإقرار حجز منزيل جزئي على م�شت�ى كل 
بلديات ال�لية ، حيث مت ت�شجيل عديد 

املخالفات املتعلقة بذات ال�شاأن .
والت�شال  الإعالم  خللية  بيان   اأفاد 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ي�مية  ت�شلمت  قد  كانت  ورقلة  ولية 
متكنت  الإطار  هذا  يف  اأنه   ، »ال��شط« 
الفرتة  ورقلة  خالل  ولية  اأمن  م�شالح 
 15 غاية  اإىل  ج�ان   15 من  املمتدة 
�شخ�شا  و   5444 مراقبة  من  ج�يلية 
دراجة   438 اإىل  بالإ�شافة  مركبة   4173
نارية  مع  ت�شجيل املخالفات التالية لعل 
دراجة  و  مركبة  و�شع  941  اأبرزها  من 
نارية   باملح�رض البلدي، اإ�شافة  لت�قيف  
1728�شخ�شا حمل متابعة ق�شائية ، كما 

تتعلق  خمالفة   925 ت�شجيل   اأي�شا  مت 
و   الجتماعي،  التباعد  احرتام  بعدم 
1118 خمالفة متعلقة بعدم ارتداء القناع 
ال�اقي ، ناهيك عن  477 خمالفة متعلقة 
بعدم احرتام تعليق و ن�رض تدابري ال�قاية 
يف الأماكن امل�شتقبلة للم�اطنني ، و 539 
احرتام  تنظيف  بعدم  متعلقة  خمالفة 
تتعلق  و  56 خمالفة  تعقيم املحالت،  و 
بعدم احرتام املحالت التجارية مل�اقيت 
احلجر ال�شحي  119 خمالفة عدم احرتام 

اأ�شحاب النقل لإجراءات ال�قاية
فاإن  البيان  نف�س  به  اأفاد  وح�شبما    
م�شالح اأمن ولية ورقلة جميع امل�اطنني 

املحالت  اأ�شحاب  وامل�اطنات وكذا 
�رضورة  اإىل  ال�لية  رب�ع  عرب  التجارية 
املمتد  املنزيل  احلجر  م�اقيت  احرتام 
غاية  اىل  م�شاءا  اخلام�شة  ال�شاعة  من 
الي�م  من  �شباحا  اخلام�شة  ال�شاعة 
الإجراءات  بهده  مع  اللتزام  امل�ايل 
من  احلد  و  ال�قاية  �شاأنها  من  التي 
انت�شار هذا ال�باء و امل�شاهمة بالت�عية 
ال�قائية  التدابري  احرتام  يف  وامل�شاركة 
الت�رضف  حتت  وا�شعة  الحرتازية، 
 104 الرقم    ،1548 اخل�رضاء  اأرقامها 

وخط �رضطة النجدة 17.
اأحمد باحلاج 

يف اإطار  تطبيق اإجراءات احلجر املنزيل اجلزئي 

اأمن ورقلة ي�سع 941 مركبة ودراجة نارية باملح�سر البلدي 
.      1118 خمالفة بعدم ارتداء القناع الواقي و56 خمالفة للمحالت التجارية 

ت�سجيل 601 حالة اإ�سابة جديدة 

وهران 78
اجلزائر 53
اجللفة 47
�سطيف 43
تيارت 28

بجاية 26
البليدة 25
امل�سيلة 25
البي�س 23
باتنة 23

الوليات الأكرث ت�سررا

م. �س

م. �س
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�صجلت امل�صلحة الوالئية للأمن 
اأدرار  والية  ب�أمن  العمومي 
ال�صنة  �صهر جوان من  خلل 
اجل�رية 15 ح�دث مرور ج�صم�ين 
اإ�ص�بة 17 �صخ�ص  عن  اأ�صفر 
اخلطورة  متف�وتة  بجروح 
الأ�صب�ب تعود يف املق�م االأول اإىل 

العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�صي�ق  نف�ص  يف 
حواجز  خلل  من  امل�صلحة 
والدوري�ت  املرورية  املراقبة 

م�صتوى  على  والراجلة  الراكبة 
من  االخت�ص��ص  اإقليم 
مرورية  ت�صجيل 136 جنحة 
بقي�دة  جممله�  يف  تعلقت 
احلي�زة  دون  الن�رية  الدارج�ت 
انعدام  مع  ال�صي�قة  رخ�صة  على 
�رشي�ن  عدم  الت�مني،  �صه�دة 
التقنية  حم��رشاملراقبة 
للمركب�ت و اال�صتمرار يف قي�دته� 
رخ�صة  ب�صحب  التبليغ  رغم 
�صه�دة  �رشي�ن  عدم  ال�صي�قة، 

رخ�صة  بدون  القي�دة  و  الت�مني 
اإىل 16 جنحة  ب�الإ�ص�فة  ال�صي�قة 
االإح�ص�ئي�ت  تن�صيقية.نف�ص 
بت�صجيل 234 خم�لفة  �صمحت 
توقيف  اإح�ص�ء 230 ح�لة  ،مع 
الن�رية  والدراج�ت  للمركب�ت 
يف  و�صع 108 ح�لة  ا�صتوجبت 
ال�صي�ق  نف�ص  يف  ،ليتم  احلظرية 
لرخ�ص  �صحب  ت�صجيل 54 ح�لة 

ال�صي�قة لغر�ص التعليق .
�صجلت  فقد  ذلك  على  علوة 

وحم�ية  العمران  �رشطة  فرقة 
املخ�لف�ت  من  عددا  البيئة 
املجهودات  ظل  يف  وذلك 
ملح�ربة  املبذولة  امليدانية 
امل��صة  املخ�لف�ت  خمتلف 
يف  متثلت  والعمران  ب�لبيئة 
واحدة )01( يف  ت�صجيل خم�لفة 
نف�ص  لت�صجل  العمران،  جم�ل 
جم�ل  خم�لفتني يف  الفرقة 

املي�ه.
اأحمد باحلاج 

اأمن ولية اأدرار 

معاجلة 234 خمالفة مرورية ، توقيف 230مركبة 

اخلنق  بلدية  �صك�ن  ط�لب 
الو�صية  اجله�ت  ب�الأغواط 
ظروفهم  حت�صني  اإىل  ب�لنظر 
متكينهم  ج�نب  من  املعي�صية 
من ا�صتحداث جتزئ�ت عق�رية 
ظل  يف  لل�صب�ب  ومنحه�   ،
ال�صكن�ت  برامج  حمدودية 

االإجتم�عية.
�صك�ن  عن  ممثلي  واأ�ص�ف 
الكث�فة  معدل  اأن  اجلهة 
ال�صك�نية ببلديتهم تخطى عتبة 
�ص�عف  مم�  ن�صمة  األف   17
 ، ال�صكن   طلب�ت  عدد  من 
ال�صب�ب  من  الكثري  ح�جة  و 
اأن  م�صريين   ، اال�صتقرار  اإىل 
ريفي  بط�بع  تتميز  منطقتهم 
م�ص�حة  على  وترتبع  و فلحي 
معتربة من �ص�أنه� خلق جتزئ�ت 
ظلت  م�   كثريا  و   ، عق�رية 
�صك�ن  اهتم�م  حمور   ت�صكل 
اجلهة  ، غري اأنه ال جديد يذكر 
م�  املطلب  هذا  حتقيق  يف 
املكلفة  امل�ص�لح  اكتف�ء  عدا 
من  حمت�صمة  ح�ص�ص  بربجمة 
الريفي   و  االجتم�عي  ال�صكن 
�صبق  فيم�  �صبب�  ك�نت  التي   ،
احتج�ج�ت  عدة  وقوع  يف 
�صب�نية،مط�لبني من جهة اأخرى 
برفع ح�صتهم من اإع�ن�ت البن�ء 

الريفي  ، التي الزالت م�صتقرة 
ان  رغم  اإع�نة   150 حدود  يف 
طلب،  االألفني  ق�ربت  طلب�تهم 
امل�صتكني  عن  ممثلي  اكد  كم� 
اأن   « الو�صط   « بـ  لق�ئهم  يف 
 7 بعد  على  تقع  التي  البلدية 
الوالية  ع��صمة  من  كليومرت 
من  العديد  من  حمرومة  ظلت 
الرتفيهبة  و  ال�صب�نية  املرافق 
يتخبطون  �صب�به�  اأ�صبح  ،و 
غي�ب  ولده   ، ق�تل   فراغ  يف 
م�  رغم  التوظيف  عملي�ت 
يقولون-   - الكثري  به  يتمتعون 
من موؤهلت ت�صمح لهم ب�لولوج 
ال�صيم�  ــ  ال�صغل   ع�مل  يف 
العلي�  ال�صه�دات  ح�ملي  منهم 
كغريهم  اأنف�صهم  وجدوا  الذين 
يتخبطون  الوالية  �صب�ب  من 
ويرتقبون  البط�لة  اأني�ب  بني 
عن  االإعلن�ت  الأخر  يوم  من 
التي    ، التوظيف  م�ص�بق�ت 
املديري�ت  خمتلف  تنظمه� 
للظفر  بفر�صة  يحظون  لعلهم 
ب�تت  التي    ، عمل  مبن��صب 
ال�صب�ب  الكثري من  حلم� يراود 
الغ�ز  بت�صدير  تنعم  والية  ،يف 
و  الوطن  داخل  الطبيعي  

خ�رجه .
جناة ،ح 

منطقة اخلنق بالأغواط 

مطالب با�ستحداث 
جتزئات �سكنية 

.     خماوف من مياه ال�شرب امللوثة   

�شيدي خالد بب�شكرة

�سيارة اإ�سعاف مهرتئة لأزيد 
من 65 األف ن�سمة 

اأحمد نا�شري

بلدية  �صك�ن  نداءات  تتوا�صل 
تلبية  اأجل  من  خ�لد  �صيدي 
بتح�صني  املتعلق  ان�صغ�لهم 
ب�ملنطقة  ال�صحية  الرع�ية 
املطروحة  ب�لنق�ئ�ص  والتكفل 
ال�صيم�  القط�ع،  م�صتوى  على 
عي�دة  على  حتتوي  البلدية  واأن 
اأزيد  مق�بل  اخلدم�ت  متعددة 
العدد  ن�صمة،  األف   65 من 
اله�ئل الذي ال ميكن اأن تتحمله 
اال�صت�صف�ئية  املوؤ�ص�صة  ط�قة 
املذكورة، االأخرية التي اأرهقته� 
بف�يرو�ص  امل�ص�بني  اأعداد 
اأكد  اأين  االأي�م،  هذه  كورون� 
ببلدية  املدين  املجتمع  ن�صط�ء 
ب�أن  الو�صط  ليومية  �صيدي خ�لد 
زه�نة  متعددة اخلدم�ت  العي�دة 
للإمك�ني�ت  تفتقر  قدور  حممد 
اللوج�صتية وخ��صة منه� �صي�رات 
العي�دة  متتلك  حيث  االإ�صع�ف، 
تتكفل  واحدة  ا�صع�ف  �صي�رة 

بنقل املر�صى، ومع تزايد اأعداد 
نقلهم  يتطلب  الذين  امل�ص�بني 
نحو  االإ�صتعج�الت  م�صلحة  من 
مركز كوفيد19 ب�أوالد جلل وقت� 
بدون  العي�دة  تظل  اأين  طويل، 
ال�ص�عتني  قرابة  اإ�صع�ف  �صي�رة 

مع كل تو�صيلة، االأمر الذي جعل 
مط�لبني  يتحركون  املواطنني 
راأ�صهم  ال�صلط�ت املحلية وعلى 
البلدي،  ال�صعبي  رئي�ص املجل�ص 
رفقة  بهم  اجتمع  الذي  االأخري 
واالأع�ص�ء  ال�صحة  م�صوؤويل 

ن�صط�ء  ج�نب  اإىل  املنتخبني 
كل  طرح  بغية  املدين  املجتمع 
ب�لق�صية  املتعلقة  االن�صغ�الت 
اأبرز  زال  ال  والتي  الراهنة، 
متعددة  العي�دة  تدعيم  مط�لبه� 
على  اإ�صع�ف  ب�صي�رة  اخلدم�ت 
بتلبية  وعود  قطع  ومع  االأقل، 
هذا االن�صغ�ل اإال اأنه ال ا�صتج�بة 
وذلك  ال�ص�عة،  حلد  حقيقة 
اقتن�ء  �صفقة  تعطل  بداعي 
م�صتوى  على  اال�صع�ف  �صي�رات 

امل�صنع.
هذا وين��صد �صك�ن بلدية �صيدي 
املحلية  االإدارة  جمددا  خ�لد 
الوالية  وايل  راأ�صه�  وعلى 
عن  العزلة  لفك  الفوري  التدخل 
املطلب  هذا  وتلبية  املنطقة، 
واأن  خ��صة  جدا،  ال�رشوري 
اأعداد امل�ص�بني بج�ئحة كورون� 
الوقوف  واأن  م�صتمر،  تزايد  يف 
يف  يكون  لن  امل�ص�هد  مك�ن 

م�صلحة اجلميع.

لعل من اأبرز امل�ص�ريع املت�أخرة 
اجلهوي  امل�رشح  ب�صكرة  بوالية 
الذي يعترب ث�لث �رشح فني على 
م�رشحي  بعد  الوطني  م�صتوى 
املن�ص�أة  واجللفة،  م�صتغ�من 
املوا�صف�ت  وفق  املبنية 
الع�ملية �صواء من حيث الهند�صة 
كل  رغم  والتجهيزات،  والديكور 
هذا ال يزال هذا امل�رشوع وراء 

ق�صب�ن الت�أجيلت.
والية  وم�رشحيو  فن�نو  ينتظر 
تد�صني  ع�مة  واجلنوب  ب�صكرة 
ويتعلق  الكبري  الفني  ال�رشح 

ب�صكرة  اجلهوي  ب�مل�رشح  االأمر 
طويلة  م�ص�كل  من  ع�نى  الذي 
ك�مل  عقد  على  امتدت  جدا 
االجن�ز  ت�أخر  بني  الزمن،  من 
وتوقفه بني احلني واالأخر، ب�صبب 
املق�ولني  بني  امل�دية  امل�ص�كل 
عمر  اأط�لت  والتي  وامل�صوؤولني 
و�صط  وذلك  االجن�ز  عملية 
الذين  الركح،  ع�ص�ق  ده�صة 
الذي  التم�طل  هذا  ا�صتنكروا 
مم�ر�صة  من  ك�مل  جيل  حرم 
اإحي�ء  اإع�دة  قبل  مواهبه، 
امل�رشوع بعد زي�رة وزير الثق�فة 

االأ�صبق عز الدين ميهوبي لوالية 
مت�صل  �صي�ق  ويف  هذا  ب�صكرة. 
هذا  ب�أن  مطلعة  م�ص�در  اأكدت 
تد�صينه  املزمع  من  ك�ن  ال�رشح 
وال�صب�ب  اال�صتقلل  عيد  يف 
اأزمة  لكن  امل��صي،  جويلية   05
الوق�ية  واإجراءات  الكورون� 
ال�صحية ح�لت� دون ذلك، ليت�أجل 
اآخر  اأجل  اإىل  املن�ص�أة  انطلق 
ذات  اأ�ص�فت  اأين  جمددا، 
امل�لية  االأغلفة  ب�أن  امل�ص�در 
امل�رشح  الإن�ص�ء  املر�صودة 
دون  مبليريالدين�رات،  قدرت 

املتعلق  امل�يل  املبلغ  احت�ص�ب 
بـ15  قدر  والذي  ب�لتجهيزات 
هذا  كل  رغم  �صنتيم،  ملي�ر 
حلد  النور  يرى  مل  ال�رشح  ف�إن 
والية  فن�نو  ووجه  هذا  ال�ص�عة. 
امل�رشح  على  للق�ئمني  ب�صكرة 
للجيل  الفر�صة  منح  ب�رشورة 
�صوارع  يف  ت�رشد  الذي  ال�ص�عد 
وهو  ل�صنوات  الفني  االإهم�ل 
منتج�ته  لعر�ص  الفر�صة  ينتظر 
املنرب  هذا  خلل  من  الفنية 

الكبري.
اأحمد نا�شري

املولود الذي تع�شرت ولدته

امل�سرح اجلهوي بب�سكرة ينتظر التد�سني

يعاين �شكان بلدية �شيدي خالد  بب�شكرة ويالت النق�ص الوا�شح يف امل�شاريع التنموية موازاة مع 
امل�شاكل الأخرى كت�شحر املنطقة وكرثة حوادث املرور املميتة وكذا الت�شمم العقربي، الثالوث 

الذي اأرهق كاهل املواطنني هناك، فيما زادهم �شوء ت�شيري اأزمة كورونا غبنا اآخر على حد قولهم.

اأخبار اجلنوب

تعزية
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك
 ذو اجلالل و الإكرام

بنفو�ص مت�أملة و عيون دامعة و قلوب را�صية بق�ص�ء اهلل و قدره 
تلقت اأ�رشة يومية الو�صط نب�أ وف�ة والد ال�صحفي " بوخ�لفة 

م�صطفى" من اجللفة وبهذه املن��صبة االأليمة يتقدم كل ط�قم 
جريدة الو�صط ب�أحر التع�زي لكل ع�ئلة الفقيد ، راجني من اهلل 
الق�در الكرمي اأن يلهمهم جميل ال�صرب و االإمي�ن،  و اأن يتغمد 
فقيدهم برحمته الوا�صعة و يجعل قربه رو�صة من ري��ص اجلنة.

  اإن� هلل واإن� اإليه راجعون

تهنئة
عائلة مرواين مب�شتغامن

مبن��صبة عيد ميلد االأ�صت�ذة 
مرواين حف�صة الذي يتزامن 
جويلية  ع�رش  والث�من 
من  كل  مرواين  ع�ئلة  تتقدم 
اأط�ل  الكرميني  الوالدين 
ب�أحر  واالإخوة  عمرهم�  اهلل 
الكرمية  للأخت  الته�ين 
عزوجل  املوىل  من  راجني 
ويب�رك يف  م�ص�ره�  ينري  اأن 

عمره� كم� تتقدم زوجة االأخ االأكرب الدكتور حممد مرواين 
ال�صيدة �صورية بن �ص�لح بته�نيه� للأخت حف�صة متمنية له� 

وافر ال�صحة والنج�ح.
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يقول ملك فرن�سا لوي�س الثاين ع�رش: » لو مل 
اأكون حماميا«.  اأن  لوددت  لفرن�سا  ملكا  اأكن 
نبل  مدى  عن  فرن�سا  ملك  قاله  ما  يكفي 
املهنة،  هذه  همة  وعلو  وقيمة  واأهمية 
فاملحاماة من اأرقى املهن التي يتمنى الكثري 
وهي  فيها،  ابنته  اأو  ابنه  يرى  اأن  الآباء  من 
من اأ�سمى ما يحلم به كل طامح للو�سول اإىل 
املهن ال�رشيفة والعفيفة والنبيلة. – كيف ل- 
الدفاع  عاتقها  على  يرفع  التي  املهنة  وهي 
وم�ساعدة  احلقوق  وحماية  املظلومني،  عن 
خمتلف الأجهزة التي تعمل يف �سلك الق�ساء 

لتحقيق العدل والو�سول اإىل احلقيقة.
الأبواب  هذه  و�سع  فكرت  راودتني  ولقد    
بالق�سم  عندما رفعت يدي لأول مرة لأق�سم 
حماميا  اأ�سبحت  مبوجبها  التي  القانونية 
 ،2007 �سنة  املحاماة  �سلك  اإىل  واأنظممت 
اأ�سع قواعد  نف�سي ملا ل  هناك هم�ست يف 
التي  واملهارات  التقنيات  جممل  فيه  اأو�سح 
يف  املبتدئني  زمالئي  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من 
على  �سهر  من  كل  فيه  واأجمد  املهنة،  هذه 
عليها،  وتدريبنا  املهنة،  هذه  اأ�سول  تعليمنا 
واجهتنا  ما  كثريا  التي  ال�سعاب  وتذليل 
كمحامني مبتدئني ل نعرف من املهنة �سوى 
ارتداء جبتها ال�سوداء)حتى اجلبة يف ارتدائها 

اأ�سول(.
ل  املحاماة  مهنة  اأن  نعلم  اأن  يجب  ولكن    
بل  ال�سوداء،  جبتها  ارتداء  يف  فقط  تكمل 
نرتدي  عندما  احلقيقية  امل�سوؤولية  تبداأ 
الذي  املحامي،  �سفة  ونحمل  اجلبة  تلك 
املظلومني  عن  الدفاع  عاتقه  على  يحمل 
وامل�ساعدة على حتقيق العدل والإن�ساف يف 

اأحكام الق�ساة.
كثرية  معنوية  مكت�سبات  لديه  املحامي  اإن 
يف ممار�سته لهذه املهنة، ولديه اأي�سا منافع 
اأن  يجب  اأي�سا  ولكن  لأتعابه،  كمقابل  مادية 
فقد  م�سريية،  ق�سية  عن  م�سئول  اأنه  يعلم 
املهنة  يف  ومهاراته  وبراعته  جهوده  توؤدي 
اإىل انـقاد حق ثابت دارت حوله ال�سكوك، اأو 

حماية متهم مدان بجرمية مل يقرتفها، اأو مل 
يثب اقرتافه لها من حبل امل�سنقة، فيكفي اأن 
املحامي هي  عنها  يدافع  ق�سية  واأهم  اأكرب 
ق�سية العدالة وتكري�س �سيادة القانون، فكل 
والدفاع  احلق  ن�رشت  ر�سالة  يحمل  حمامي 

عن املظلوم واإحقاق العدل.
ونتمنى يف الأخري اأن نكون قد وفقنا يف كتابة 
هذه الأبواب، اأو اإن �سح التعبري د�ستور مهنة 
عامة  ب�سفة  الوطن  يخدم  مبا  املحامي  

وهذه املهنة ب�سفة خا�سة.              

الباب الأول: فـي اأخالقيـات املهنـة

املظلومني  خلدمة  وجدت  املهنة  هذه  اإن 
الظلم  رفع  كمحامني  ودورنا  واملقهورين، 
من  ومتكينهم  اإليهم،  العدالة  وتقريب  عنهم، 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  خ�سومتهم  عر�س 

التي بدون �سك �ستن�سفهم.
اأن ح�سن اأخالق املحامي من ح�سن تكوينه.   
املهنة  ب�رش  يتقيد  اأن  املحامي  على 
المتثال  يف  مثال  يكون  واأن  وتقاليدها، 

للقانون.
يجب على املحامي املرتب�س اأن ي�سع ن�سب 
الأخالق،  مهنة  هي  هذه  مهنته  باأن  عينيه 
ولهذا وجب عليه اأن يتقيد جيدا باأخالقيات 

مهنته النبيلة.
مهنة  هي  املحاماة  مهنة  باأن  واثقا  كن 
�رشيفا،  تكون  اأن  يجب  وعليه  ال�رشفاء 

�سادقا، من�سبطا، واأمينا.
القانونية  اليمني  اأديت  اأن  منذ  تت�رشف  ل 
حتمل  اأ�سبحت  الآن  بل  �سابقا،  كنت  كما 
�سفة املحامي، ولهذا وجب عليك اأن تتقيد 

باأخالقيات املحامي.
الآن ل بد اأن تكون جمال�س جلو�سك، وطبيعة 
عهدك  ك�سابق  لي�س  معك  يجل�سون  الذين 
اللحظة  بل منذ هذه  تكون حماميا،  اأن  قبل 
جتل�س  الذي  املكان  اختيار  عليك  يجب 
وطبيعة  معها،  مت�سي  التي  وال�سحبة  فيه 

م�سئول  اليوم  لأنك  تتحدثه،  الذي  احلديث 
القواعد  حتكمه  كمحامي  ت�رشفاتك  عن 

الأخالقية املكتوبة والغري مكتوبة.
كثريا  واأحرتم  اإىل زمالئك،  الت�رشف  اأح�سن 

من هم اأقدم منك.
نقابتك،  واأع�ساء جمل�س  نقيبك جيدا،  وقـر 

وكن �ساكرا دائما ملدير تدريبك.
جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  يف  �ساركت  اإذا 
ل  اأن  عليك  مرتب�س،  كمحامي  النقابة، 
ت�ستهني بامل�ساركة فيها، بل تاأكد باأن ل�سوتك 

اأهمية كبرية، بل �سوتك اأمانة يف رقبتك.    
عليك اأن تدر�س امللفات التي تقدم اإليك عن 
واأمانة  اإخال�س  بكل  تدريبك  مدير  طريق 

وجدية.
حتكم  التي  للقوانني  جيدا  تخ�سع  اأن  عليك 
مهنة  ينظم  الذي  القانون  �سيما  ل  املهنة 

املحاماة
دائما  جبته  تكون  اأن  املحامي  على  يجب 
نظيفة، ولبا�سه دائما يعرب عن مكانة املهنة.

اأن  ما  ناحية  يف  اجلديد  املحامي  على 
املحكمة  رئي�س  اإىل  جماملة  بزيارة  يقوم 
وذلك  املهنة  قدماء  يزور  واأن  واملجل�س، 

ليتعرف عليهم ويتعرفون عليه.
�سيء  تلتقط  اأو  جبتك  لبا�س  تريد  عندما 
راأ�سك  دائما  يكون  اأن  يجب  لك  �سقط  ما 
ل  فاملحامي  الأ�سفل  يف  ويديك  الأعلى  يف 

ينحني اأبدا لأي �سبب من الأ�سباب.
الباب الثاين: فـي ت�سييـر املكتـب

الأ�ستاذ  مكتب  يكون  اأن  امل�ستح�سن  من 
له  لي�سهل  املجل�س  اأو  املحكمة  من  قريب 
للموكلني  اإىل تلك اجلهات، ولي�سهل  النتقال 

الذهاب اإليه.  
الركب  اأن ي�ساير مكتبك  حاول قدر الإمكان 

احل�ساري واأن يكون دائما نظيفا ومنظما.
بالتكنولوجيا  يلم  اأن  املحامي  على  يجب 
بالكومبيوتر  منها  يرتبط  ما  خ�سو�سا 

والإنرتنيت.

اأن يحتوي مكتب املحامي على الأقل  يجب 
الالزمة  الو�سائل  من  الأدنى  احلد  على 
واآخر  به  خا�س  مكتب  من  للخدمات 
للكاتب)ة(، وجهاز كمبيوتر، وطابعة، وكرا�سي 

خا�سة بقاعة انتظار الزبائن.
عنوان  للمحامي  يكون  اأن  حاليا  الالزم  من   

الربيد الإلكرتوين ) الإميايل اأو الياهو(. 
قانونية  مكتبة  يحتوي مكتبك على  اأن  يجب 
حت�سري  يف  اإليها  حتتاج  فاملكتبة  واأر�سيف، 
خمتلف  فيه  لتحفظ  والأر�سيف  الق�سايا، 

امللفات اخلا�سة بزبائنك.
ح�سب  وتفهر�سها  امللفات  تنظم  اأن  يجب   
درجات التقا�سي)الأق�سام بالن�سبة للمحكمة، 
الق�سائي(،  للمجل�س  بالن�سبة  والغرف 
عقاري،  جتاري،  لها)  النوعي  والخت�سا�س 

مدين، اإداري(. 
�رشوري  املكتب  يف  الكاتب)ة(  وجود  اإن 
غياب  يف  حتى  اخلدمة  يف  املكتب  لإبقاء 
املحامي )تلقي املكاملات الهاتفية، حتديد 
تلقي  الأ�ستاذ،  مع  اجلدد  للزبائن  موعد 

الوثائق الناق�سة من الزبائن(.
دائما منظم ونظيف  يكون املكتب  اأن  يجب 
انطباع  العمل وترتك  ومرتب بطريقة ت�سهل 

ح�سن للموكلني.
الباب الثالث: يف ا�ستقبال املوكلني 

الإطالق  على  املوكلني  ا�ستقبال  ميكن  ل 
خارج املكتب، بل يجب ا�ستقبالهم يف املكتب 
فقط، كما ل ميكنه اأن ينتقل اإىل الزبائن اإل 
اأو  معنوية)�رشكة  �سخ�سية  الزبون  كان  اإذا 
اأن يكون هناك عقد  موؤ�س�سة( وي�سرتط هنا 
اتفاق بني الطرفني.  ل تفتح جمال ملناق�سة 
الق�سية مع الزبون يف اأروقة املحاكم، اأو يف 

مكان اآخـر. 
 يجب اأن يكون لدى املحامي دائما بطاقات 
احلاجة  وقت  يف  اإليها  يحتاج  لأنه  الزيارات 
اأو  املنطقة  عن  اأجانب  زبائن  مع  خ�سو�سا 

جــدد.  

�أخالقيات ومهار�ت ممار�سة مهنة �ملحاماة

الكاتب: ه�سام قا�سي
موؤلف كتاب اأخالقيات واأ�سول مهنة 

املحاماة 
وكتاب املحاماة يف الدول العربية 

دار املفيد 2010

بداية قبل النطالق يف نحت هذا املقال 
اأهدي هذا العمل اإىل الروح الطاهرة التي 
نالت منها اأيادي الغدر والإجرام املحامية 
املرتب�سة: طرايف يا�سمني رحمها اهلل.    

د�ستور املهنة 
اجلزء 01

وجها لوجه 

هذا  يف  ثالثة  اأو  حماولة  هناك  ولربنا 
قطرة  متثل  بل  كافية  غري  لكنها  امل�سمار 
يف البحر....هذه احلركية هي التي تنق�سنا 
يف اجلزائر وب�سكل رهيب... زيادة طبعا اإىل 
التي  واملوؤ�س�ساتية  الر�سمية  الأجهزة  دور 
اأم  اأن تراعي هذا اجلانب اآجال  كان مبكان 
عاجال حتى تُر�سى تقاليد تتعلم من خاللها  
وترتبى عليها اأجيال واأجيال . عك�س بع�س 
الدويالت  نقول  ل  حتى  والدول  الأقاليم 
درجات  على  الفقر  معدلت  فيها  التي 
بع�س  من  تتفاجىء  اأنت  ال�سفر...)بل  من 
اقت�سادها  اأن  اأو  هي  احلرب  عز  الدول يف 
وتقيم  املجالت  ت�سدر  تظل  مهرتىء   جد 
من  مزيد  اإلأى  معاهدها  وتدعو  الندوات 
ال�سغف املعريف ( كاليمن وموريتانيا وحتى 
....قبل  ال�رشقية  الإمارات  وبع�س  جيبوتي 
وفاء   امل�رشية  الفنانات  اإحدى  تقوم  �سنة  
امل�رشح  مهرجان  على  بالإ�رشاف  احلكيم 
املحرتف مبنطقة �رشم ال�سيخ..وكان الغاية 
اإلتما�س  حماولة  هو  احلدث  من  الق�سوى 
اأن  كاد  الذي  الفن  هذا  يف  جديدة  اأفكار 
التقلبات  ب�سبب  العربي  الوطن  يف  يندحر 
وهلم  الجتماعية  والتحولت  ال�سيا�سية 
ن�سمع  اأخرى   موا�سيع  حول  جرا،،،وكذلك 
اأ�سئلة  يف  ي�سب  وجلها  عنها  ونقراأ  عنها 
يف  جديدة  قوالب  عن  والبحث  الع�رش 
هذا  ...وقبل  والأدب  الفن  جمالت  �ستى 
اأ�س�ست  قد  م�ستغامني  اأحالم  اأديبتنا  كانت 

ما  للرواية.لكن �رشعان  مالك حداد  جائزة 
ان�سحبت هذه الأديبة و�رشحت باأن عراقيل 
ال�سمود...كذلك  لت�ستطيع  تواجههاواأنها 
بنف�س  متر  اأن  بيو�س  اإنعام  للمرتجمة  كان 
يدل  .وهذا  امل�سري  نف�س  وتلقى  التجربة 
ب�سكل اأو باآخر اأن ثقافة التاأ�سي�س يف اجلزائر 
نذكر مناذج  اأن  هي �رشب من اخليال.دون 
ا�سطدمت  لكنها  ال�سيء  نف�س  فعلت  اأخرى 
اأحد ا�ستطاع اخرتاقه... بحائط �سميك ل 
غياب  ظاهرة  على  ينطبق  نف�سه  الأمر 
ماعدا  الفكرية  والأدبية  الثقافية  املجالت 
بدورها  التي  ال�سحفية  املالحق  بع�س 
على  على  حتافظ  تعد  ومل  �سمعها  انطفاأ 
ن�سقها العادي بل اأغلبها اختفى عن امل�سهد 
الثقايف لأنه بالإعتماد عليها اجلريدة متوت 
اأن  بد  ول  املدراء...فكان  بع�س  ح�سب 
تُدر�س هذه الظاهرة من عدة زوايا وت�رّشح 
الأدبي  النتاج  الداء...وملاذا  موا�سع  لتبيان 
لزمته..هل  التي  اخلانقة  الأزمة  بهذه  مير 
لأن اجلمهور مل تعد تعنيه اأفكار الآخرين اأم 
اأن الفرد اجلزائري اليوم غاط�س براأ�سه يف 

م�ساكله الإجتماعية ول حديث عن 
ق�سة اأو رواية اأو ق�سيدة يف ظل حمى ت�ساعد 
يف  الن�سطة  احلزبية  والتموجات  الأ�سعار 
اإل....وكان الذي  املواعيد النتخابية لي�س 
التي  ختم على كل �سيىء هو هذه اجلائحة 
يقول   . لها  لقاح  العامل على  يعرث علماء  مل 
اأئمتنا الأفذاذ باأن  الفقهاء واحلكماء وحتى 

الأدب هو روح الأمة واأن الأفكار النرية هي 
هي  التي  واحلكم  واملواعظ  الروح  غذاء 
واخلاطر  القلب  غذاء  هي  هذا  كل  نتاج 
حمروم  جمتمع  وزن  والوجدان...فماهو 
ول  عليها  يحافظ  ل  كلها  الأ�سياء  هذه  من 
عبارة  وظل  كان   يومياته...واإل  يف  يطلبها 
طاقة... اأو  روح  بال  ج�سد  اأو  هيكل  عن 
اإن  املجتمع  هذا  تاريخ  �سيكتب  الذي  من 
التي  والعقول  الأقالم  مل يكن من لدن هذه 
النقم.وتعي�س  اأو  والنعم  الهم  نف�س  تقا�سمه 
مواطن هذا  ...ملاذا جتد  نف�س ع�رشه  يف 
فاأنت  الق�سور  اأ�سباه  يف  منخرطا  الع�رش 
اإما  اإل وبحث مبا�رشة  يفتح جريدة  تراه ل 
مربعات  عن  اأو  الريا�سية  ال�سفحات  عن 
يهتم  من  جتد  ل  ال�سهمية...بينما  الكلمات 
املخت�سني  �سوى  واآفاته  املجتمع  بق�سايا 
اأو  موؤ�س�ساتهم  من  مدفوعني  هم  ممن 
اأو  الدرا�سة  هذه  اإجراء  لأجل  معاهدهم 
ملهمة  فهي  ال�سيا�سية  الأخبار  تلك...اأما 
ذاك   اأو  احلزب  واأع�ساء  الأحزاب  روؤ�ساء 
اأجهزة  اأمام  جتدهم  الذين  ...اأما  غري  ل 
الكمبيوتر فال�سك اأن اأكرث الفئات وال�رشائح 
اأ�رشنا  كما  والدالة  ال�سهلة  اجلوانب  تتلقف 
من  جتد  وقلما  والرتفيه  اللهو  عوامل  على 
املعلومات  جلمع  خا�سة  مكتبة  يخ�س�س 
و�سحذ  املعريف...  ال�ساأن  ذات  والأفكار 
واملعارف  والعلوم  الفنون  ب�ستى  �سخ�سيته 
اأو  اآفة  تعالج  اأو ح�سة   اأوي�ستمع ملحا�رشة 

الطامة  هي  ....هذه  يومياته  تنخر  ظاهرة 
الكربى اأو قل املنعرج اخلطري الذي و�سلت 
النظام   اأجهزة  تخلي  ب�سبب  اجلزائر  اإليه 
به  معمول  كان  كما  الدعم  عن  يدها  ورفع 
.ومن  ال�ستقالل  بداية  تقدير يف  اأقل  على 
وهم  ذكرناهم  الذين  الأعمال  رجال  جهة 
الذي  الهام  القطاع  لهذا  بظهورهم  ميدون 
الأمة  بل  معا  واملجتمع  الفرد  ن   يح�سّ
لحق  اأو  اآين  فكري  خطر  كل  .من  جمعاء 
لكل  �سهلة  فري�سة  اجلزائري  اأ�سبح  .حتى 
الفنية  والألوان  الطبوع  اأو  الوافدة  الأفكار 
فهو كما يقال �رشيع الإهتزاز ل ميلك معدل 
على  املكوث  من  متكنه  املليغرامات   من 
الأر�س ولو ليوميات معدودة ....اإذا �سيبقى 
لأنه  اجلانب  هذا  يف  �سجون  ذو  احلديث 
اأو  درا�سة  اأو  مقال  كتابة  مبجرد  ينتهي  ل 
اجلل�سات.. اأو  املنابر  اإحدى  يف  به  التفوه 

العامة  ال�سيا�سات  يف  يكمن  امل�سكل  بل 
�ستى  يف  والإبداع  للثقافة  الدولة  وروؤية 
با�سم  الرقابة  غياب  جهة  جمالته...،من 
الأمم  لكن  واخل�سو�سيات  احلريات  احرتام 
وعملت  الأخرية  العبارة  بهذه  تفوهت  التي 
بها  كان ذلك يوم كّونت اإن�سانها الذي مل تعد 
تخاف عليه ولي�س اأن يُعمل بها يف البدايات 

كل مرة وهذا عني اخلطاأ ؟ا

�ساعر و�سحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com

�لتاأ�سي�س �لثقايف  ثقافة �ل�سلع و�لباز�ر�ت ؟

بقلم: جمال ن�سراهلل
ل ن�ستطيع القول باأن كل رجال الأعمال 

يف اجلزائر مالهم م�سبوه؟ا لأننا بذلك 
نوؤدي دور العدالة ب�سقّيها القانوين 
وال�سماوي وحتى الأخالقي ...اإمنا 

كان مبكان القول اأن مالهم جامد اإىل 
حد ما يف ع�سر جزائري  ل يحاول اأحد 

الأرباب منهم اأن ي�ستثمر يف القدرات 
الإبداعية والفكرية.وكذلك ُتلقى 

عليهم الالئمة يوم ل يقومون بتاأ�سي�س 
فعل ثقايف اأو جائزة حمرتمة ت�سب يف 

ذات احلقل واملنحى...



الأحد 19   جويلية  2020  املوافـق  لـ 28 ذو القعدة  1441ه 07

من  وعدت  التي  ال�صناعة،  وزارة  خرجت 
يف  ال�صيارات"  "�صناعة  بتطهري قطاع  قبل 
�رشوطا  حتمل  جديدة  بتدابري  اجلزائر، 
جتربة  خو�ض  يف  الراغبني  جتاه  مت�صددة 
ت�صنيع حقيقية يف هذا املجال، بعيدة عن 
ال�صبكات القائمة على اتخاذ ميدان تركيب 
عن  العام  املال  لنهب  مطية  ال�صيارات 

طريق اال�صترياد املقنع كما ي�صمى.
اأول ال�رشوط التي و�صعتها وزارة ال�صناعة 
ووافقت عليها احلكومة، اإن مل يكن اأهمها، 
تعهد املهتمني باقتحام ال�صوق اجلزائرية، 
امليدانية  جتربتهم  تفوق  اأن  يجب  الذين 
جزائرية  اإدماج  ن�صبة  بتحقيق  �صنوات،   5
خم�ض  ظرف  يف  باملائة   50 عن  تقل  ال 
بتحقيق  تبداأ  مراحل،  على  تتم  �صنوات، 
الوهمية  باملائة   15 بدل  باملائة   30 ن�صبة 
�صدور  غاية  اإىل  بها  معموال  كان  التي 
الن�صبة  ترتفع  اأن  على  اجلديدة،  القواعد 
بداية  من  الثالثة  ال�صنة  باملائة يف   35 اإىل 
االإنتاج ثم اإىل 40 باملائة يف ال�صنة الرابعة 
اإىل اأن ت�صل اإىل 50 باملائة مع نهاية ال�صنة 
اخلام�صة وقد ت�صل اإىل 60 باملائة اإذا تعلق 
تخ�صع  ال  التي  النفعية  بال�صيارات  االأمر 
للإجراءات ذاتها التي تخ�صع لها ال�صيارات 
اإدماجها  ن�صبة  تت�صمن  التي  ال�صياحية 

�صناعة هياكل ال�صيارات حمليا.
واإن كانت االأهداف املر�صومة هي الو�صول 
اإىل �صناعة جزائرية حقيقية لل�صيارات تلبي 
حاجة املواطن، وهو هدف نبيل ينطلق من 
اجلزائرية  امل�صلحة  تقدم  وطنية  نظرة 

على م�صالح خا�صة اأو اأجنبية عادة ما تعترب 
اإال  وال�رشيع،  ال�صهل  للربح  مرتعا  اجلزائر 
اأن املنهجية املقرتحة من طرف احلكومة 
قد جتعل حتقيق هذه االأهداف بعيد املنال 
على املدى الق�صري واملتو�صط، فاملتاأمل 
امل�صنع  ي�صلكه  اأن  ينبغي  الذي  امل�صار  يف 
بريوقراطية  تعقيدات  من  يخلو  ال  يجده 
بالن�صبة  حتقيقها  ي�صعب  قد  و�رشوط 
ل�صناعة ميكن اأن يقال عنها اإنها يف بداية 
ب�صناعة  اجلزائر  مرور  بالرغم  الطريق 
يف  اليوم  يقبعون  روادها  اأغلب  مزعومة 

ال�صجون بتهم النهب والغ�ض. 
وبالفعل فعلى الراغبني يف اال�صتثمار يف هذا 
قد  حمارب  م�صار  خو�ض  احليوي  املجال 
يدوم ل�صنوات قبل االإقلع، اإذ اأن الرتخي�ض 
طلب  و�صع  يتطلبه  ما  اأول  الن�صاط،  ببدء 
التجاري،  ال�صجل  يف  للت�صجيل  ترخي�ض 
مبنح  ملزمة  ال�صناعة  وزارة  اأن  غري 
ترخي�ض موؤقت للم�صتثمر يف ظرف ثلثني 
يوما من تاريخ اإيداعه امللف ولن يفيد هذا 
الرتخي�ض املوؤقت امل�صتثمر اإال يف اأن يتيح 
جميع  ال�صتكمال  العادي  لل�صري  املجال  له 
يف  لل�رشوع  ال�رشورية  االإدارية  االإجراءات 
على  ميتد  الذي  الرتخي�ض  وهو  الن�صاط، 
بعام  للتجديد  قابلة  كاملة  �صنوات  ثلث 
و�صائل  وجتهيز  ببناء  فيها  يقوم  واحد 
املدة  هذه  خلل  له  ي�صمح  وال  االإنتاج 
فهذه  الن�صاط،  يف  الفعلي  باالنطلق 
اأن  منها  اأخرى  �رشوطا  تقت�صي  اخلطوة 
يقوم فريق من اخلرباء ميثل عدة وزارات، 

معاينة  بزيارة  ال�صناعة،  وزارة  من  ينتدب 
للم�صنع الذي يقام فيه الن�صاط ورفع تقرير 

تقني حول تاأهله لذلك.
ال�رشيبية  االمتيازات  من  اال�صتفادة  اأما 
اإال  للم�صتثمر  تتاح  فلن  ال�رشيبية  و�صبه 
بعد تقييم وزارة ال�صناعة ملجمل امل�رشوع 
للم�صتثمرين  ي�صمح  ال  اأنه  عن  ف�صل 
مل  اإن  اجلزائرية  ال�صوق  بولوج  االأجانب 
يتمتعوا ب�صمعة عاملية يف هذا املجال واإذا 
مل يتعهدوا بتحويل التكنولوجيا بعد تقدمي 
عن  �صادرة  للم�رشوع  وافية  تقنية  درا�صة 

مكاتب دولية.
تركيب  يف  اجلزائرية  التجربة  اأن  بدا  واإن 
برتكيب   2014 عام  بداأت  التي  ال�صيارات 
رونو �صامبول وتوا�صلت مع علمات اأخرى 
عام 2017 قد اأثارت موجة من االنتقادات 
التي ال ترتبط بتورط اأ�صحابها يف النهب 
على  قدرتها  بعدم  بل  ح�صب  والف�صاد 
فقد  ال�صوق.  حاجات  تلبي  نقلة  حتقيق 
ظهر اأن تكلفة تركيب ال�صيارات امل�صتوردة 
اأكرب من تكلفة ا�صترياد ال�صيارات املكتملة 
الرتكيب مما انعك�ض �صلبا على �صعرها يف 
بالرغم  املواطن  منها  ي�صتفد  ومل  ال�صوق 
التي  من االمتيازات اجلمركية وال�رشيبية 
هذه  تكن  ومل  املتعاملون.  منها  ا�صتفاد 
تبون  املجيد  عبد  ر�صى  حمل  املنهجية 
الوزارة  توليه  عند  يوقفها  اأن  كاد  الذي 
االأوىل �صيف عام 2017 لوال رحيل حكومته 
يف اأوت لتعود �صناعة "نفخ العجلت" اإىل 
عهدها الزاهر، بالرغم من الو�صع املايل 

ال�صعب الذي كانت متر به البلد مع عودة 
احمد اأويحيى اإىل املهمة احلكومية. 

حاولت حكومة نور الدين بدوي اأن تختار 
�صقف  طريقا بني طريقني عندما حددت 
ما  اإىل  حجمه  وقل�صت  القطع  ا�صترياد 
يقرب من ملياري دوالر �صنويا اإال اأن هذا 
اإىل  يرقى  ال  م�صكنا  اإال  يكن  مل  االإجراء 
ال�صيارات  �صناعة  الإ�صكالية  جذري  حل 
يف اجلزائر. وقبل الو�صول اإىل هذا احلل 
با�صترياد  الرتخي�ض  اإىل  احلكومة  تعود 
غاية  اإىل  ال�صنع  املكتملة  ال�صيارات 
االإنتاج  ودخول  االنتقالية  املرحلة  انتهاء 
من  �صيفاقم  ما  وهو  ال�صوق،  اإىل  املحلي 
فاتورة اال�صترياد دون اأدنى �صمان بتوفري 
ت�صاهي  باأ�صعار  ال�صياحية  ال�صيارات 
وال   .2018 قبل  بها  كان معموال  التي  تلك 
تعرت�ض م�رشوع احلكومة اجلديد عقبات 
بواقع  �صي�صطدم  بل  فح�صب  بريوقراطية 
ل�صوق  اجلزائر  افتقار  يف  يتمثل  اآخر 
من  املطلوبة  للمعايري  ي�صتجيب  مناولة 
تلبية  على  وقادر  االأ�صليني  املنتجني  قبل 
يف  االإدماج  لن�صبة  امل�صطرة  االأهداف 

ظرف 5 �صنوات.
وبني ازدياد الطلب على ال�صيارات ال�صياحية 
تقلي�ض  يف  الدولة  ورغبة  معقولة  باأ�صعار 
العملة  ت�صتنزف  التي  اال�صترياد  فاتورة 
�صناعة  اإىل  االنتقال  و�رشورة  ال�صعبة 
ت�صتجيب للحد االأدنى املعمول به عامليا 
�صنوات  ننتظر  وقد  �صعبة  املعادلة  تبقى 

طويلة للو�صول اإىل هذه االأهداف.

عقبات اأمام �سوق جديدة لل�سيارات

بقلم اح�سن خال�ص   

يبدو اأن املرحلة النتقالية نحو اإر�ساء 
�سناعة جزائرية لل�سيارات قد تطول اأكرث 

مما كان يت�سوره اجلزائريون املتفائلون 
منذ �سنوات قليلة، فالقطاع، بعد اأن دخل 

يف �سميم النقلة ال�سيا�سية التي اأثارها 
احلراك، بالنظر اإىل كونه املجال اخل�سب 
الذي التاأمت فيه ع�سب املال الفا�سد، ها 
هو اليوم يعي�ص فرتة النتقال ال�سعب 
نحو التخل�ص من الوهم والتوجه نحو 

الواقعية املريرة يف بع�ص الأحيان.

�سروط م�سددة على اأر�سية غري مهياأة 

الذي  اجلمهورية  رئا�صة  بيان  حمل  وقد 
توجيهات  اإليه  خل�صت  ما  حمتواه  ت�صمن 
 " تبون  املجيد  عبد   " اجلمهورية  رئي�ض 
متاما  مغايرة  ات�صال  روؤية  تبني  ب�رشورة 
غري عر�ض "االأرقام" ملواجهة التداعيات 
بالعديد  الوبائي  للو�صع  االأخرية  اخلطرية 
من الواليات حملت هذه التوجيهات تاأكيدا 
تدابري  اإىل  االنتقال  �رشورة  على  هاما 
اأكرث جناعة وفعالية عرب كافة امل�صتويات 
اأيام  منذ  ي�صتفحل  الذي  الوباء  ملواجهة 
معترب  عدد  يف  للغاية  خطرية  بطريقة 
يف  اإليه  ن�صري  اأن  ميكن  وما  الواليات  من 
اأ�صا�صا  يت�صمن  ال�صحفية  امل�صاهمة  هذه 
تخ�ض  التي  الهامة  املقرتحات  من  عدد 
"ا�صرتاجتيات االت�صال ملواجهة "الكورونا 
املوؤ�ص�صات  اإىل  القرار  �صلطة  من   "
والتعبئة  باملواجهة  املعنية  املحلية 

وتنفيذ التدابري .

اعتماد خطاب ات�سايل ر�سمي اأكرث 
ا�ستقطابا

وما  الواليات  الوباء يف  حاالت  ارتفاع  مع 
اللجنة  تعر�صها  التي  االأرقام  عنه  توؤ�رش 
ومقلق  م�صتقر  غري  و�صع  من  العلمية 
م�صار  فان  الوبائية  الو�صعية  بخ�صو�ض 
الرئا�صة  م�صتوى  على  الر�صمي  االت�صال 
يجب اأن يطرح خطابا اآخر يف هذا الو�صع 
ات�صايل  خمطط  اعتماد  فيتم  بالذات 
"القيادة  قلق  اإبراز  على  يعتمد  خا�ض 
عرب  وحتذيرها  الو�صع  من   " ال�صيا�صية 
ت�رشيحات رئي�ض اجلمهورية االأكرث تاأثريا 
الوبائية  الو�صعية   " حول   " املو�صوع  يف 
م�صار  انتهاج  ال�صياق  نف�ض  يف  ويتم   "
عرب  تركز  اإعلمية  بث حمتويات  لتكثيف 
اإدارة  ت�صتهدف  التي  الوزراء  ن�صاطات 
 " واحلذر  "القلق  على  ال�صحية  االأزمة 

التي  الر�صمية  اخلرجات  هذه  يف  تنتهج 
يجب اأن يتوارى فيها كل ما هو برتوكويل 
لغة التحذير ب�رشامة يف ر�صائل امل�صوؤول 
على  ات�صال  خمطط  يف  هذا  كل  ويعتمد 
متناهية  بدقة  االأن�صطة  فيه  تنفذ  مراحل 
وذالك  للتوقيت  ا�صرتاتيجي  وبانتقاء 
لدى  الفعل  بردود  امل�صائل  هذه  الرتباط 
امل�صتهدفة  الفئات  من  وغريه  املتابع 
يف  اجلماعي  االلتزام  عدم  وان  خا�صة 
الوقائية  بالتدابري  احلاالت  من  الكثري 
يحتاج ملقاربة ات�صالية ترتكز على حركة 
رادعة للدولة واأجهزتها املنفذة للقرارات 
الن�صاط املكيف  تكثيف  اأن  كما  والتدابري 
من  فر�صه  مبا  الوبائي  الو�صع  ملواجهة 
م�صتجدات خطرية موؤخرا باإبراز لغة قلق 
ردع الي�صتهدف  يف  يتبعه  وتنبيه  وحتذير 
احلقيقة ن�رش ثقافة "الرتهيب االإعلمي " 
واإمنا هو توجه يرتبط اأ�صا�صا باإ�صرتاجتية 
االأعباء  فيه  تتفاقم  و�صع  الإدارة  ات�صال 
حركة  فيه  تكون  اأن  ويجب  واملخاطر 
االأكرث ح�صورا يف خميال  القرار  موؤ�ص�صة 
جديد  ملحتوى  ناقلة  مقنعة  املواطن 
اإزاء  اأكرث  بامل�صوؤولية  املواطنني  ي�صعر 

االأزمة ال�صحية وتبعاتها اخلطرية .

العتماد على قادة راأي خارج 
الإدارة

ما يجب اأن تت�صمنه ا�صرتاجتيات االت�صال 
الإدارة االأو�صاع احلالية املتفاقمة يف الكثري 
من الواليات هو حتريك " والة اجلمهورية 
" وموؤ�ص�صات الدولة على امل�صتوى املحلي 
الراأي  يف  موؤثر  اإيقاع  قيا�ض  على  القادرة 
املجتمع  من  وا�صعة  فئات  ويف  املحلي 
اإىل   " "الواليات  مركز  �صكان  من  املحلي 
 " "الوالية  واعيان   " والبلديات  "الدوائر 
تعبوي  م�صار  اإطار  يف  معهم  والتوا�صل 

ات�صايل جواري فعال وموؤثر ت�صارك فيها 
اأي�صا "االإذاعات اجلهوية " التي اأ�رشت يف 
م�صاهمة �صحفية �صابقة اإىل موقعها الهام 
واخلطر  والقلق  التحذير  ر�صائل  نقل  يف 
اأن ي�صعر بكثافة  اإىل املواطن الذي يجب 
اإال  يتناول  ال  الذي   " الر�صمي  "االإيقاع 
االهتمام  دون   " اخلطري  الوبائي  "الو�صع 
االت�صال  اإن  بل  حملية  اأخرى  بن�صاطات 
املكثف الذي يوجه للمواطن عرب اإ�رشاك 
الراأي  يف  املوؤثرين  الفاعلني  خمتلف 
 ، "جميعات  فهناك  للغاية  هام  املحلي 
�صخ�صيات حملية بارزة "  ميكن اال�صتثمار 
اأي  يحيد  ات�صايل  خمطط  �صمن  فيها 
املواطن  وي�صعر  مبايل   غري  اآخر  توجه 
املبا�رشة  وم�صوؤوليته  والقلق  باخلطر 
لتجاوز  الوقائية  بالتدابري  االلتزام  �صمن 
للإدارة  وميكن  اخلطرية  ال�صحية  االأزمة 
املحلي  الت�صيري  منطوية يف  مازالت  التي 
 " املوؤثرين  "القادة  هوؤالء  ت�صتقطب  اأن 
واإيقاعهم وح�صورهم يف الف�صاء العمومي 

املحلي بارز 

انتقاء و�سائل الإعالم الفعالة
يرتكز  الذي  اجلديد  االت�صال  توجه  والن 
على خطاب ات�صايل " يحذر ويحيل للقلق 
الر�صمي دون اأن ي�صوره "عجزا عن التاأطري 
" يحتاج هذا اخلطاب االت�صايل املركزي 
الذي يتدرج نحو املحلي عرب قنوات يجب 
النا�ض  من  وقربا  فعالية  اأكرث  تكون  اأن 
لو�صائل اإعلمية فعالة فان ما نقرتحه يف 
هذا االإطار هو اعتماد "التلفزيون العمومي 
 " اخلا�صة  التلفزيونية  "القنوات  وحتى   "
حلملة اإعلمية وطنية غري حمددة "املدة 
وموؤثرة  هامة  وعناوين  �صعارات  حتمل   "
ت�صتدعي "م�صوؤولية املواطن " اإزاء الو�صع 
"التحذير  ر�صائل  من  وتكثيف  الوبائي 

والتح�صي�ض " وعرب امل�صاحات االإعلمية 
تركز  اإعلمية  ح�ص�ض  تنظم  املوجودة 
على هذا املحتوى االإعلمي الذي ي�صعر 
خطاب  من  اأكرث  بامل�صوؤولية  املجتمع 
"التو�صيف " الذي يطرحه "اخلبري " اإزاء 
قراءة  اإىل  ت�صعى  التي  والتحاليل  االأرقام 
دون  �صيق  وحميط  ظرفية  يف  االأو�صاع 
التوجه نحو ح�ض املواطنني وم�صوؤوليتهم 
يلتزم  اأن  يقت�صي  الذي  الواجب  يف حتمل 
النا�ض بتدابري الدولة ملواجهة " الكورونا" 
اأن  يرى  القنوات  يف  يبث  ملا  واملتابع 
كثريا  يتحرك  مل  االإعلمي  املحتوى 
دون  للمواطن  القلق  ونقل  "التحذير  نحو 
ترهيبه " وهذا يف حد ذاته خطاب ات�صايل 
و�صائل  م�صمونه  ت�صكيله  يف  ت�صارك 
االإعلم االأكرث قربا وتاأثريا على اجلماهري 
التي  االجتماعي  التوا�صل  منابر  اأن  كما 
اأكرث  االإعلم  و�صائل  فيها  تكون  اأن  يجب 
اخلطاب  �صمن  لظهورها  وتكييفا  بروزا 
اإليه  امل�صار  اجلديد  االإعلمي  االت�صايل 
االأكرث  االت�صالية  الو�صائل  اأهم  من  تبقى 
فعالية لتمرير اخلطاب االت�صايل الر�صمي 
 " الهدف منه رفع  ان  نوؤكد  الذي  اجلديد 
من�صوب القلق لدى اجلهات الر�صمية العليا 
" التي ينتظر "راأيها اأو موقفها اأو تقديرها 
الوزارات  ثم   " "الرئا�صة  وهي   " للو�صع 
نف�ض  يلم�ض  ات�صايل  خطاب  اإىل  لن�صل 
"ولغتهم  الوالة   " حركة  جت�صمه  التوجه 
يف بيئة الن�صاط املحلي وما ن�صري اإليه اأن 
يف  بها  نتقدم  التي  املقرتحات  من  عدد 
هذه امل�صاهمة لل�صلطات املخت�صة تخ�ض 
الإدارة   " "الفعالة  وا�صرتاجتياته  "االت�صال 
العلج  خارج  حتتاج  التي  ال�صحية  االأزمة 
للو�صع  والتقني  الفني  والت�صيري  الطبي 
الإ�صرتاجتية ات�صالية ر�صمية على امل�صتوى 

الوطني مكيفة مع كل م�صتجد. 

اإ�سرتاجتية الت�سال يف وقت الأزمة

بقلم د.حممد مرواين

يبدو ان طرائق الت�سال املنتهجة على 
م�ستويات ر�سمية حلد الآن والتي ت�ستهدف 
اإعالم الراأي العام الوطني باآخر م�ستجدات 
انت�سار  فر�سها  " التي  الوبائية  "الو�سعية 

فريو�ص "الكورونا " يف حاجة لإعادة النظر.

من مركز القرار اإىل املحلي

اأقالم
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االأو�ساع االجتماعية والثقافية مبنطقة تب�سة 
�شهدت منطقة تب�شة اأو�شاعا اجتماعية وثقافية متميزة وخمتلفة عن تلك التي �شهدتها باقي املدن اجلزائري، خالل 

الن�شف الأول للقرن الع�شرين، هذه الفرتة التي متيزت بخنق ا�شتعماري الفرن�شي اأدى اإىل حدوث ماأ�شاة اجتماعية لدى �شكان 
بلدية تب�شة املتخطة، ورهنت من جهة واقع احلركة الثقافية باملنطقة. 

بقلم الأ�شتاذ فرحاين
 طارق عزيز

ج 01: الو�شع الجتماعي 

هذه  نبي  بن  مالك  لنا  �صور  وقد 
حلت  التي  االجتماعية  املاأ�صاة 
ب�صكان تب�صة ت�صويرا دقيقا بقوله: 
قوية  ب�صورة  باملاأ�صاة  اأح�س  كنت 
واحد  اآخر  راأيت  تب�صة، حينما  يف 
العريقة  �رشيف(  )بن  عائلة  من 
غرفة  لي�صتاأجر  العائلة  دار  يغادر 
القذر.  امل�صلخ  حي  يف  �صغرية 
بها  متيز  ميزة  مالحظة  وميكننا 
اجلانب االجتماعي يف تلك الفرتة 
عن بقية املدن اجلزائرية االأخرى، 

والتي متكن منها اال�صتعمار: 
باحل�صور  االإح�صا�س  يكن  مل   -
املدن  بقية  مثل  اال�صتعماري 

االأخرى وذلك ل�صببني: 
 االأول: طبيعة االأر�س القاحلة يف 

تب�صة بحيث ال جتلب امل�صتعمر.
جعلتها  التي  القبائل  جوار  الثاين: 
تتطبع اإىل ّحد ما بالطابع البدوي 

القبلي. 
يف  التغري  من  املجتمع  �صالمة   -
واالأخالقي  االجتماعي  املجال 

ال�صغط  �صعف  ب�صبب 
اال�صتعماري اإىل جانب حت�صن 

النا�س بعوائدهم ال�صليمة.

�شكان منطقة  -01توزيع 
جنوب تب�شة:

توؤكد التقارير االإدارية لبلدية 
يف  ال�صادرة  املختلطة  تب�صة 
�صنة 1938م، اأن �صكان الدواوير 
الثالثة ع�رش التابعني للبلدية، 
اخليام،  حتت  يعي�صون  كانوا 
حيث مت اإح�صاء 1000 خيمة 
يقطن بها 62324 نفر، بينما 
ي�صكنها  كوخ   1866 اأح�صي 

10036 �صخ�س. 
وقد اأكدت االإدارة اال�صتعمارية يف 
تقرير اأخر لها، اأن �صكان البلدية مل 
يكونوا جبليني م�صتقرين، يعي�صون 
يف جتمعات داخل اأكواخ اأو بيوت 
رحال  كانوا  واإمنا  اأ�صطح،  ذات 
اخليام،  يف  يعي�صون  كبري،  ب�صكل 

كانوا  القبائل  تلك  اأ�صار  فت�صعة 
بهذا ال�صكل. ومن جهة اأخرى اأكد 
تب�صة  منطقة  من جماهدي  عدد 
العربي  حممد  براهمي  اأمثال 
�صهادتهم  يف  �صعدي  وحمدان 
املعروفة  الفرن�صية  املعمرة  اأن 
يف  تقطن  كانت  كمبو  بنت  با�صم 
)احلمامات(،  ليبان  اأك�س  بلدة 
هو  ما  لكل  عدائها  عنها  وعرف 

جزائري. 
ويذكر الدكتور فريد ن�رش اهلل اأن 
امل�صادر الفرن�صية، توؤكد على اأن 
بها  يقيم  املختلطة،  تب�صة  بلدية 
عرب  ويتوزعون  فرن�صي،   1226

كافة املدا�رش والقرى كمايلي:

 18905 بها  يقطن  املدينة  تب�صة 
و74  فرن�صي،   1152 جزائري، 
�صخ�س يحملون جن�صيات اأخرى. 
 2600 بها  يقطن  تب�صة  م�صاتي 

جزائري. 
 8012 بها  يقطن  ثليجان 

جزائري. 
 8216 بها  يقطن  االأرنب  بحرية 

جزائري. 
به  يقطن  ال�صطح  دوار 

5826 جزائري. 
 9099 بها  يقطن  ال�رشيعة 

جزائري. 
به  يقطن  االأبي�س  املاء 

3148 جزائري. 
 7944 بها  يقطن  تازبنت 

جزائري.  

عيون  يف  -02تب�شة 
الرحالة العرب: 

متيزت مدينة تب�صة خالل 
الع�رشين  القرن  بدايات 
على  اأبنائها  مبحافظة 
االإ�صالمي،  الدين  تقاليد 
ح�صب  وهذا  ب�صعرائه،  والقيام 
كانوا  الذين  العرب  الرحالة 
فرتة  من  زيارتها  على  يتوافدون 
هذا  يف  ويوؤكدون  اأخرى،  اإىل 
ال�صدد على اأنه كان مبدينة تب�صة 
النظافة  يف  غاية  واحد  جامع 
واحل�صن والبهرجة ل�صالة اجلمعة 
و�صكان  اخلم�س،  وال�صلوات 
جالية  وبها  م�صلمون  جلهم  تب�صة 
اأوربية قليلة جدا، واأهلها يف غاية 
اللطافة والكيا�صة واإكرام ال�صيف 
كل  منهم  القينا  وقد  والفرح، 
حفاوة واإكرام، واملدينة منقو�صة 
اآثار التعليم �صوى اأن  اجلراب من 
اجلامع  من  املتخرجني  بع�س 
االأعظم، من اأهايل اجلريد يجاور 
ال�صنة  يف  اأ�صهر  خم�صة  نحو  بها 
الكتب  من  درو�صا  فيها  يلقي 
الرتاويح،  �صالة  وبعد  االبتدائية، 
اأعيان جتار املدينة يعتنون  وكان 
يف  لهم  تعر�س  التي  بامل�صائل 

اأعظم  من  وهو  التجارة.  اأمور 
االأدلة على متانة الديانة والرتقي 

من ال�صبهات. 
اأن  اإىل  هنا  االإ�صارة  من  بد  وال 
من  يتاألف  كان  التب�صي  املجتمع 
اأ�صخا�س واأفكار واأ�صياء، فاإن غني 
املجتمع يقا�س مبدئيا مبا فيه من 
اأفكار ال مبا فيه من اأ�صياء، وهذا ما 
يف�رش ما كانت عليه احلركية التي 
ت�صم  كانت  حيث  تب�صة،  �صهدتها 
خرية العلماء واملت�صلعني يف الدين 
واالآداب، وكانوا من خيار �صكانها، 
الرحالة  يتحدث  ال�صدد  هذا  ويف 
زار  الذي  املهريي  ح�صني  اأحمد 
يف  1922م،  �صنة  يف  تب�صة  مدينة 
�صهادته عن علماء املدينة بقوله: 
)هذا وقد اجتمعنا بثلة من علماء 
تب�صة واأدبائها فاألفيناهم من خيار 
الفنون  القوم، ومن املت�صلعني يف 

التم�صك  �صدة  مع  واالآداب، 
من  اهلل  كرث  احلنيف  بالدين 
ما  على  واأعانهم  اأمثالهم، 
اأنيط بعهدتهم. كما اجتمعنا 
اخلريية  اجلمعية  باأع�صاء 
قائمني  فوجدناهم  ورئي�صها 
اأمت  واالإح�صان  الرب  باأعمال 
يوجب  الذي  االمر  قيام، 
لهم ال�صكر والثناء، وا�صرتاك 
يف  واحد  فرنك  اجلمعية 
به  يتربع  عما  زيادة  ال�صهر، 
وامل�صرتكون  الرثوة،  اأرباب 
ال يبخلون باإمدادها، فعندما 
يدفعون  الطالب  ياأتيهم 
مماطلة  بدون  املعلوم  له 
اجتمعنا  وقد  ت�صويف.  وال 

اأي�صا مبدينة تب�صة بال�صادة االآتية 
العقيد  �صادق  ال�صيد  اأ�صماوؤهم: 
بن  ال�صادق  ال�صيد  ال�صفاق�صي، 
نابي عمر،  الكاتب  وال�صيد  عياد، 
وال�صيد علي بن عبا�س بن حمانة، 
ال�صالم  عبد  بن  عمر  وال�صيد 
اجلدري،  اأحمد  وال�صيد  الوكيل، 
وغادرنا مدينة تب�صة حيث عرجنا 
بها  توجد  وكانت  ال�رشيعة،  على 
كتاتيب لتعليم القراآن الكرمي على 

النمط العتيق.(.

نبي:  بن  املفكر مالك  -03�شهادة 

مدينة  فاإن  نبي  بن  مالك  ح�صب 
ثقايف  مركز  كانت  قد  تب�صة 
املا�صي  عنا�رش  فيه  تلتقي 
هذا  ويرجع  امل�صتقبل،  بطالئع 
كانت  التي  الثقافية  احلركية  اإىل 
امل�صاء  ففي  املدنية،  تعي�صها 
يف  يجتمعون  املدينة  �صكان  كان 
ي�صتمعون  اجلزائرية  املقاهي 
حكايات  يروون  الق�صا�صني  اإىل 
األف ليلة وليلة اأو �صرية بني هالل، 
يف  البقاء  يف�صلون  كانوا  من  اأما 
امل�صجد بعد �صالة الع�صاء فكانوا 
من  االمام  يلقي  ما  اإىل  ي�صتمعون 

درو�س. 
يقمون  تب�صة  منطقة  �صكان  وكان 
بتنظيم والئم تقليدية ت�صمى حمليا 
بت�صمية الزردة، وتقام على �رشف 
امل�صهورين  ال�صاحلني  االأولياء 
باملنطقة اأمثال �صيدي عبيد ودادة 
حميدة،  بن  وعلي  البهلول  مو�صى 
وهذا ما يعك�س املورث احل�صاري 
باملنطقة،  املتميز  والثقايف 
�صكان  لدى  ال�صائدة  واالعتقادات 
اال�صتعمارية،  الفرتة  خالل  تب�صة 
وغالبا ما متتزج هذه الوالئم بغناء 
تقليدي ت�صحبه الق�صبة والبندير، 
ويف ال�صدد يتحدث العقيد الطاهر 
))كانت  بقوله:  الزردة  عن  زبريي 
منطقة تب�صة مركزا الإقامة الزردة 
يف بادية �صيدي عبيد التي ال تبعد 
كيلومرتات  �صتة  نحو  عنا  �صوى 
ي�صمى  �صعبي  مهرجان  ينظم  كان 
يدعى  �صنة،  كل  زردة  اأو  وعدة، 
املناطق  خمتلف  من  النا�س  فيه 
ويطبخون  والبعيدة،  املجاور 

الك�صك�صي  طبق  ل�صيوفهم 
ويقام  اجلزائر،  يف  امل�صهور 
الذين  للفر�صان  ا�صتعرا�س  هناك 
امليدان  يف  باأح�صنتهم  يرك�صون 
البارود  القوت  نف�س  يف  ويطلقون 
اإعجابنا،  يثري  ما  وهو  ال�صماء  يف 
بفارغ  الزردة  موعد  ننتظر  وكنا 
موعدها  يحني  وحينما  ال�صرب، 
الذين  االأ�صدقاء  بع�س  مع  األتقي 
يدر�صون معي يف امل�صجد وغريهم 
ونرتافق يف جماعة اإىل زردة اأوالد 

�صيدي عبيد((.

اأما مالك بن نبي فقد حتدث عن 
والثقافية  االجتماعية  االأو�صاع 
بقوله:  تب�صة  تعي�صها  كانت  التي 
لهذه  التقليدية  النظم  تكن  مل 
املنطقة تف�صح املجال كثريا، كما 
الكربى،  احلوا�رش  يف  احلال  هي 
للموؤثرات االأخالقية واالجتماعية 
اال�صتعماري،  الوجود  عن  الناجتة 
عن  يتخلوا  مل  هنا  فال�صكان 
يزال  فال  وتقاليدهم،  ف�صائلهم 
الك�صك�صي  ال�صائع  طعامهم 
القراح،  املاء  و�رشابهم  والفطائر 
املحافظة  من  تب�صة  متكنت  لقد 
وعزتها  القدمية  روحها  على 
بف�صل ب�صاطة احلياة فيها وجدب 
من  فبانتقايل  وهكذا  تربتها، 
وجدتني يف  تب�صة،  اإىل  ق�صنطينة 
اإطار جديد اأمام عنا�رش وموؤثرات 
تختلف عن �صابق ن�صاأتي يف تب�صة 
يف  عنها  اللعب  و�صائل  تختلف 
ق�صنطينة، ففي تب�صة كانت اللعب 
الق�صوة  من  مزيد  على  تعتمد 
بالتقاليد  املتاأثرة  وال�صالبة 
اأحيانا  كان  وبع�صها  املحلية، 

يقرتب من ال�صحر وال�صعوذة. 
املو�صمية،  االألعاب  اأي�صا  هناك 
املباريات  جتري  الربيع  ففي 
الريا�صية بلعبة )الكورة( بني اأبناء 
املدينة واأبناء الزاوية، وكثريا ما 
فيها:  ي�صرتكون  الكبار  بع�س  كان 
عن  عبارة  كانت  فقد  الكورة  اأما 
اأنها  اأو  �صنديان  من ع�صن  عقدة 
م�صنوعة من �صعر املاعز، 
فتق�صي  اللعب  قاعدة  اأما 
فريق  كل  يحاول  باأن 
اأر�س  اإىل  كرته  توجيه 
بوا�صطة  االأخر،  الفريق 
غ�صن  من  �صنعت  ع�صا 
عند  معكوفة  �صنديان 
نار  على  �صويت  طرفها 

خفيفة )اخلو�س(.
التغريات  واأ�صبحت 
االجتماعية والثقافية التي 
بتب�صة  احلياة  على  طراأت 
تتزايد، فقد ظهرت اأفكار 
اإثر  النا�س  بيت  جديدة 
اإىل  العلماء  بع�س  عودة 
البالد بعد تخرجهم، اأمثال ال�صيخ 
العربي التب�صي، مما اأدى اإىل تفعيل 
املجتمع،  حياة  يف  امل�صجد  دور 
وبوؤرة  جامعا  مركزا  �صار  حيث 
رواد  ال�صباب  من  للعديد  جاذبة 
املقاهي، واداد عدد االأوربيني يف 
تب�صة، مما اأ�صاع النمط الغربي يف 
دفع  ما  وهو  وامل�صلك،  املظهر 
النا�س  تنبيه  اإىل  �صليمان  ال�صيخ 
من  العتيق  بامل�صجد  درو�صه  يف 
املظاهر ال�صلبية التي بداأت تغزو 

حياتهم. 

خالل الن�شف الأول من القرن الع�شرين

تاريخ 

عن  حتدث  فقد  نبي  بن  " مالك 
الأو�شاع الجتماعية والثقافية 
التي كانت تعي�شها تب�شة بقوله: 
مل تكن النظم التقليدية لهذه 

املنطقة تف�شح املجال كثريا، كما 
هي احلال يف احلوا�شر الكربى، 

للموؤثرات الأخالقية والجتماعية 
الناجتة عن الوجود ال�شتعماري، 

فال�شكان هنا مل يتخلوا عن 
ف�شائلهم وتقاليدهم، فال يزال 

طعامهم ال�شائع الك�شك�شي والفطائر 
و�شرابهم املاء القراح "

تب�شة  مدينة  " متيزت 
خالل بدايات القرن الع�شرين 
مبحافظة اأبنائها على تقاليد 

الدين الإ�شالمي، والقيام ب�شعرائه، 
وهذا ح�شب الرحالة العرب الذين 

كانوا يتوافدون على زيارتها من 
فرتة اإىل اأخرى، ويوؤكدون يف 

هذا ال�شدد على اأنه كان مبدينة 
تب�شة جامع واحد غاية يف النظافة 
واحل�شن والبهرجة ل�شالة اجلمعة 

وال�شلوات اخلم�س" 
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بقلم الأ�ستاذ: عادل قوا�سمية، 
طالب دكتوراه جامعة الأمري 

عبد القادر ق�سنطينة.

من خالل التنظيم الإداري

ما  هي  امل�ؤ�س�سات  هذه  واأوىل   
اأو  العربية  املكاتب  مب�ؤ�س�سة  يعرف 
الأهايل  �س�ؤون  اإدارة  ما يطلق عليها 
عهد  يف  ر�سميا  ذلك  جت�سد  حيث 
باإقراره   Bugeaud بيج�،  اجلرنال 
لنظام املكاتب العربية، نظام اإداري 
اجلزائريني،  لإدارة  خم�س�ص  فعلي 
التعامل  طرق  وكذا  �رشوط  وي�سمل 
وكان  اجلديد،  املجتمع  هذا  مع 
�سباط  امل�ؤ�س�سة   ي�رشف على هذه 
اإداري�ن متثلت مهمتهم  الرئي�سية يف 
لل�سلطة  واخ�ساعهم  الأهايل  اإدارة 
خمتلف  على  اعتمادا  الفرن�سية 
واملرا�سيم  والق�انني  الت�رشيعات 

التي تفر�سها الإدارة املحلية.
فال�سلطة ال�ستعمارية ومنذ احتاللها 
يف  تهدف  كانت   1830 �سنة  للجزائر 
بفرن�سا  اإحلاق اجلزائر  اإىل  الأ�سا�ص 
لكنها  الندماج،  �سيا�سة  وحتقيق 
خمتلف  �سعب  اأمام  نف�سها  وجدت 
العادات  يف  الفرن�سي  ال�سعب  عن 
مع  يتعامل�ن  فكيف   .. والتقاليد، 
اأ�سبح  الذي  ال�طن  هذا  �سكان 

فرن�سيا يف نظرهم؟.

العربية  املكاتب  تعريف    1-
وظروف ن�ساأتها:

العربي:  املكتب  تعريف  اأ - 
اجلن�ص  بني  ال��سل  همزة  ه� 
يف  ا�ستقر  الذي  الأوروبي 
وبني   ،1830 منذ  اجلزائر 
�سكن  الذي  الأهلي  العن�رش 
البلد،  هذا  ي�سكن  يزال  ول 
اأن�ساأتها  التي  املكاتب  وهي 
ال�سلطات ال�ستعمارية من اأجل 
ا�ستغالل الأهايل اأب�سع ا�ستغالل 
، واإدارة املناطق العربية وجمع 
وت�سيري  وال�رشائب  املعل�مات 
خمتلف ال�س�ؤون الإدارية، ونظرا 
لأهمية هذه امل�ؤ�س�سة م.ع فقد 
جند  حيث  وحدات،  لها  اأن�ساأت 
من  العربية  للمكاتب  وحدات 
وحدات  اإىل  الأوىل  الدرجة 
الثانية،  الدرجة  من  ثان�ية 
وبذلك ت��سع ن�ساط هذا املكتب 
اإدارة حملية للتحكم  وحت�ل اإىل 

يف ال�سكان ، وكانت �سالحيتها متتد 
والجتماعية  ال�سيا�سية  امليادين  يف 
والدينية والثقافية ، وجند اأن املكتب 
اإمريت:  مار�سال  و�سفه  كما  العربي 
مت�ا�سعة،  اأداة  عن  عبارة  باأنه   «
تكفي  غرفة  بتهيئة  فيها  اقت�رش 
الزوار وامل�ستكني، وغرفة  ل�ستقبال 
ق�سبان  من  ن�افذها  حم�سنة  اأمن 
يتم  حيث  متينة،  واأقفال  حديدية، 

حب�ص اجلناة واملجرمني...«    .
اهلل  �سعد  القا�سم  اأب�  عّرفه  وقد 
عبارة  ه�  العربي  املكتب   « بق�له: 
 ،« فرن�سية  ع�سكرية  بلدية  عن 
كانت  فلقد  اأمر  من  يكن  ومهما 

ترمي  ال�ستعمارية  الإ�سرتاتيجية 
حتقيق  اإىل  املكاتب  تلك  وراء  من 
اأهمها  كثرية،  اإ�سرتاتيجية  اأهداف 
اإبقاء اجلن�ص الأهلي على �سلة دائمة 
ا�ست�طن  الذي  الأوروبي  باجلن�ص 

البالد   .

ظروف اإن�ساء املكاتب العربية: 

بداأت  باجلزائر  الفرن�سية  الإدارة 
وا�ستمرت،   1830 منذ  ع�سكرية 
الإدارة  م�قف  اأن  من  بالرغم 
وا�سحا،  يكن  مل  بباري�ص  املركزية 
الحتالل  ح�ل  اإجماع  يكن  ومل 
اجلزائري  الرتاب  لكامل  ال�سامل 
انعك�ص  مما  البداية،  من  واردا 
ت�سيري  يف  الفرن�سية  ال�سيا�سة  على 
ال�سا�سة  على  وطرح  الأهايل،  �س�ؤون 
الفرن�سيني م�سكلة الإدارة وجعلها يف 
تغيري م�ستمر، فكانت هناك حماولت 
املمتدة  الفرتة  طيلة  الأهايل  لإدارة 
من 1830 اإىل غاية 1840، وهي الفرتة 
التي متيزت مبرحلتني اأولهما مرحلة 
وثانيهما   )1834-1830( الرتدد 
-1830( ال�سيق  الحتالل  مرحلة 

القادة  لأن  بالرتدد  عرفت   ،)1834
الفرن�سيني مل يك�ن�ا على دراية مبا 
�سي�ا�سل�ن  هل  باجلزائر،  يفعل�نه 
بع�ص  اإىل  ي�سلم�نها  اأم  الحتالل 
الأمر  وانتهى  اجلزائريني،  الأعيان 
 1834 �سنة  الإفريقية  اللجنة  بقرار 
اأر�ص  اأن اجلزائر  اأعلنت على  والتي 
اإىل  اجلزائر  ق�سمت  وهنا  فرن�سية، 
حاكم  يديرها  )ديبارمت�ن(  وليات 
باري�ص  يف  احلربية  ل�زير  تابع  عام 

وي�ساعده جمل�ص ا�ست�ساري من كبار 
ال�سخ�سيات املدنية والع�سكرية .

الحتالل  �سيا�سة  فرن�سا  اتبعت  وقد 
اجلزئي حتى عام 1840، حيث بداأت 
هذه ال�سيا�سة تف�سح املجال ل�سيا�سة 
الحتالل ال�سامل، وكان احلاكم الذي 
ه�  ال�سيا�سة  هذه  بتنفيذ  له  عهد 
ولذلك   ،  Bugeaud ب�ج�  اجلرنال 
اأخ�سعت  الذي  الإداري  النظام  جاء 
مزيجا  املرحلة  هذه  اجلزائر يف  له 

بني النظريتني:
املناطق  يف  طبق  فقد   -
فيها  يرتكز  التي  ال�ساحلية 
امل�ست�طن�ن نظام مدين �سبيه بذلك 

املتبع يف فرن�سا.
املناطق  يف  وطبق   -
ينعدم فيها  التي  الداخلية واجلن�بية 
على  ع�سكري  حكم  امل�ست�طن�ن 

اجلزائريني .
من  ال�سديدة  للمقاومة  وكنتيجة 
طرف اجلزائريني، ورف�سهم التعاون 
ال�سلطات  حاولت  فقد  املحتل،  مع 
جمال  اأو  هيئة  خلق  ال�ستعمارية 
للت�ا�سل مع اجلزائريني حتى يت�سنى 
البداية  ويف  عليهم،  ال�سيطرة  لهم 
�سلمت اإدارة �س�ؤون الأهايل اإىل احد 
املكاتب التابعة ملكتب القائد العام، 
احتفظت  التي  للقيادات  وكذلك 

باألقابها ال�سابقة الآغا.

اأول من �سغل من�سب اآغا العرب 
هو حمدان بن اأمني ال�سكة

بعد  الفرن�سية  الإدارة  قامت  وقد 
بال�س�ؤون  خا�ص  مكتب  باإن�ساء  ذلك 
العالقات  متابعة  اأجل  ومن  العربية، 
املختلفة،  والع�سائر  القبائل  مع 
دي  الدوق  اأحدث   1833 �سنة  ويف 
�سماه  مكتبه  يف  فرعا   ، روفيق� 
فيما  اأ�سبح  الذي  العربي  املكتب 
ال�س�ؤون  م�سلحة  عليه  يطلق  بعد 
العربية، اأما الذي اأ�سندت اإليه مهمة 
ه�  اجلزائريني  الأهايل  �س�ؤون  اإدارة 
كان يح�سن  لأنه  الرقيب لم�ر�سيار، 
مهمته  يف  ف�سل  لكنه  العربية،  اللغة 
باأنه  راأى  برتزان   اجلرنال  ومبجيء 
التاأثري على القبائل العربية  ل ميكن 
ف�قع  مغربي،  اأو  عربي  ب�ا�سطة  اإل 
اختياره على حمي الدين بن مبارك، 
على  �سخط  الأخري  هذا  لكن 
اعتقل  الذي  ال�ستعمار 

اأقاربه. 
الأهايل  �س�ؤون  اإدارة  وظلت 
ال�س�ؤون  مكتب  ا�سم  حتت 
 ،1837 غاية  اإىل  العربية، 
اإدارة  تاأ�سي�ص  اأعيد  حيث 
اأ�سندت  التي  العربية  ال�س�ؤون 
رئا�ستها اإىل الرائد )بيلي�سيه( 
اإىل  اإدارتها  يف  ا�ستمر  الذي 
غاية 1839، حيث ا�ستقال من 
اجلرنال  جميء  ومع  من�سبه، 
يف  تط�ر  هناك  حدث  بيج� 
ال�ستعمارية  الإدارة  م�ساألة 
على  �سيطرته  ب�سط  وق�سد 
كامل القطر اجلزائري، واأعيد 
تاأ�سي�ص اإدارة ال�س�ؤون العربية 
يف تاريخ 1841/08/16 وعني 
ال�سابط دوما�ص رئي�سا لها، لأنه كان 
باجلزائر،  والتقاليد  بالعادات  عارفا 
وقد زود بيج� مبعل�مات مهمة اأفادته 
القادر،  عبد  الأمري  �سد  حربه  يف 
ال�سلطات  ظلت  احلني  ذلك  ومنذ 
ال�ستعمارية تتخبط يف م�ساألة اإدارة 
�سدور  غاية  اإىل  الأهلية  ال�س�ؤون 
فيفري   1 يف  م�ؤرخ  وزاري  مر�ســ�م 
املكاتب  باإن�ساء  اأقر  الذي   ،1844
العربية ب�سفة ر�سمية، واأ�سبحت من 
اأهم امل�ؤ�س�سات يف الإدارة الفرن�سية 
باجلزائر، هذه املكاتب كان ي�رشف 
بنائب  م�ستعينني  �سابط  عليها 
جزائري  وكاتب  فرن�سي  وبكاتب 

طبيبا  فيه  جند  واملكتب  ومبرتجم، 
بني  و�سل  همزة  لتك�ن   ، و�ساو�سا 
اجلزائر  يف  امل�ج�دين  الأوروبيني 

وال�سكان الأ�سليني.
طرف  من  ت�سري  كانت  بالتايل  وهي 
�سلطة مطلقة  ذوو  فرن�سي�ن  �سباط 
وقام�ا  احلربية،  بال�س�ؤون  مكلفني 
بتعيني بع�ص اجلزائريني كج�ا�سي�ص 
منها  متعددة  بامتيازات  يتمتع�ن 
الإعفاء من ال�رشائب واأجرة �سهرية 
فرن�سي  مر�س�م  �سدر  كما   ، ثابتة  
تق�سيم  يت�سمن   1845 اأفريل   15 يف 
اإىل  الإدارية  الناحية  من  اجلزائر 

ثالث مقاطعات هي :

تقيم  اأماكن  وهي  مدنية:  اأقاليم   -1
فيها اجلالية الأوروبية.

اأماكن  وهي  خمتلطة:  2-اأقاليم 
للحكم  اأوروبية تخ�سع  اأقلية  ت�سكنها 
املدين، واأكرثية عربية تخ�سع للحكم 

الع�سكري.

ت�سمل  وهي  ع�سكرية:  3-اأقاليم 
تخ�سع  وهي  اجلزائريني،  اأغلبية 

لل�سلطة الع�سكرية عن طريق 
املكاتب العربية  .

دي�سمرب  مر�س�م  �سدر  كما 
بتق�سيم  يق�سي   1848
منطقتني  اإىل  اجلزائر 

رئي�سيتني: 
1-منطقة اجلزائر ال�سمالية: 
مقاطعات  اإىل  ق�سمت 
اإىل  بدورها  مق�سمة  اإدارية، 
وتخ�سع  منتخبة  بلديات 

للحكم املدين.
اجلن�ب  2-منطقة 
للحكم  وتخ�سع  اجلزائرية: 

الع�سكري الفرن�سي.
فالفرن�سي�ن فيها هم رجال 

هم  وامل�سلم�ن  الع�سكرية  ال�سلطة 
اأع�ان تلك ال�سلطة، ومنذ �سنة 1844 
واإجراءات كثرية يف  اتخذت قرارات 
الجزائرية  امل�ؤ�س�سات  دمج  جمال 
وكانت  الفرن�سية،  امل�ؤ�س�سات  داخل 
من  عن�رشا  والنفقات  املداخيل 
وبقيت  الدولة،  ميزانية  عنا�رش 
اأو  باملختلطة  ت�سمى  التي  املناطق 
العربية ت�سري ح�سب اأ�ساليب خمتلفة 

تفر�سها الإدارة الع�سكرية   .
فهذه املكاتب اأن�ساأت لتك�ن و�سيطا 
والزعماء  الفرن�سية  القيادة  بني 
اأنه  ه�  ذلك  على  والدليل  الأهليني، 
اأن�ساأ يف مقاطعة اإدارة ويف كل �سعبة 
وال�سباط  عربيا،  مكتبا  حلقة  اأو 
هذه  منهم  تتاألف  الذين  والرتاجمة 
الإدارات واملكاتب يتكلم�ن العربية، 
املجتمع  مع  التاآلف  �سهل  ما  وهذا 

اجلزائري والت�ا�سل معهم  .

املكاتب  هياكل  تنظيم    2-
العربية: 

اأ-امل�ظف�ن: حيث جند اأن املكاتب 
من  ن�عني  على  حتت�ي  العربية 

امل�ظفني فرن�سيني وجزائريني.
الفرن�سي�ن:  امل�ظف�ن  	•

الإدارة  نظام  معامل  و�س�ح  بعد 
الذي  ال�زاري  القرار  مع  الأهلية 
العربية  املكاتب  تك�ن  باأن  اقت�سى 
ال�سلطات  بني  ال��سيط  مبثابة 
من  اأ�سبح  والأهايل،  الفرن�سية 
التي  بالعنا�رش  الهتمام  ال�رشوري 
بهذه  املهام  واإدارة  ت�سيري  تت�ىل 
ت�ساوؤلت  طرحت  حيث  امل�ؤ�س�سة، 
ح�ل  بيج�  خا�سة  الع�سكريني  لدى 
فاملهمة   ، ال�سباط   اختيار  م�ساألة 
مرتبطة  ك�نها  بال�سهلة  لي�ست 
الحتالل  وه�  الرئي�سي  بالهدف 
تت�فر  اأن  بد  ، وعليه ل  ال�ستيطاين 
ال�سلك  من  يك�ن  اأن  اأهمها:  �رشوط 
ال�سباط  فاأغلب  وبالفعل  الع�سكري، 
اأما  اجلي��ص،  خمتلف  اإىل  ينتم�ن 
يجيدوا  اأن  بد  فال  الثاين  ال�رشط 
العربية ملمني بعادات وتقاليد  اللغة 
بيج�  حث  وقد  وطبائعهم،  ال�سكان 
اللغة  تعلم  �رشورة  على  ال�سباط 
العربية، وي�جد على راأ�ص كل مكتب 
عربي عدد من امل�ظفني الع�سكريني 
اأ�سخا�ص  الع�رش  وعددهم يف حدود 

وهم:
�سابط  وه�  العربي،  املكتب  رئي�ص 

الأوىل،  الدرجة  مبكتب  قائد  برتبة 
الثانية  الدرجة  من  مبكتب  و�سابط 
قا�سي  ،قا�سي،  اإمرته  حتت  يعمل 
فرن�سي  �سكرتري  وم�ساعديه،  م�سلم 
عريف  �سف،  �سابط  برتبة  يك�ن 
�سكرتري  اأو  خ�جة   جندي.،  اأو 
العربية  باملرا�سالت  مكلف  اأهلي 
وع�ن  حم�رش   ، ،�ساو�ص   ،مرتجم 
مكتب، بع�ص الفر�سان، طبيب ملحق 

باملكتب.
درجة  اإىل  ه�ؤلء  �ساأن  عال  وقد     
بالن�سبة  ذاتها  احلك�مة  مبثابة  اأنهم 
املكتب  رئي�ص  واأ�سبح  لالأهايل 

العربي مبثابة ال�سلطان.
وقد ا�ستخدم بيج� خمتلف ال��سائل 
تبنى  حيث  القيادات،  هذه  لك�سب 
مبداأ  وه�   1844 �سنة  اإداري  نظام 
حكم العرب بالعرب، لأنه على قناعة 
باأن الأهايل لن يخ�سع�ا اإل لل�سلطة 
اإىل  بيج�  �سعى  وهكذا  التقليدية، 
مقابل  الزعامات  هذه  ت�ظيف 
وهذه  ومعن�ية   مادية  امتيازات 
البا�ساغا،  )اخلليفة،  هي:  املنا�سب 
الآغا، القايد، ال�سيخ(، وقد اأوكل لكل 
يق�م  مهام  القيادات  هذه  من  واحد 
احتفظ  الجتاه  هذا  وبف�سل  بها، 

الفرن�سي�ن بنظام الأمري عبد القادر، 
ق�سنطينة  مقاطعة  يف  واحتفظ�ا 
ه�ؤلء  مهمة  وكانت  الأتراك،  بنظام 
م�سرتكة وهي املحافظة على طاعة 
منهم  ال�رشائب  وجباية  ال�سكان 

ومراقبة حتركاتهم  .

ب -  ال�سلم الإداري: 

         حيث ق�سمت البالد اإىل وحدات 
وكل  دائرة  ت�سكل  وحدة  كل  اإدارية، 
اأربع اأو خم�ص تك�ن ق�سمة بها مكتب 
عربي من الدرجة الأوىل، وكل دائرة 
الثانية،  الدرجة  =من  مكتب  بها 
ال�س�ؤون  اإدارة  ذلك  اإىل  ي�ساف 
هذه  مقاطعة،  كل  بعا�سمة  العربية 
اأوامر  بتبليغ  مكلفة  كانت  الإدارة 
اجلرنال  اأوامر  وكذا  العام  احلاكم 
روؤ�ساء  اإىل  للمقاطعة  الأعلى  القائد 
كانت  اأنها  كما  الأخرى،  املكاتب 
رئي�ص املكتب  بالتن�سيق مع  مطالبة 
ال�سيا�سي باجلزائر العا�سمة و�سمان 
�سري املرا�سالت والتن�سيق مع جميع 

امل�ؤ�س�سات ال�ستعمارية.
التي  املبا�رشة  الإدارة  اإن         
اإليها  تهدف  العربية  املكاتب  كانت 
ب�رشعة،  تط�رت  قد 
الأهايل  كان  لذلك 
فرتتني  بني  ما  مييزون 
العربية  املكاتب  لإدارة 
الأوىل  متاما،  خمتلفتني 
ويطلق   1858 غاية  اإىل 
عرب  بريو   « عليها 
وكانت   « املخازنية 
ت�سدر  فيها  الأحكام 
كان  كما  عال  م�قع  عن 
عليه يف املخزن الرتكي، 
اأما املرحلة الثانية تبداأ 
ويطلق�ن   1958 �سنة 
بريو   « ت�سمية  عليها 
وكانت   « احلكام  عرب 
مبا�رشة  ت�سدر  الأحكام 
�سنة  ومنذ  الفرن�سية.  الطريقة  على 
تزداد  املدنية  الأقاليم  بداأت   1853
ات�ساعا ليخ�سع عدد كبري من الأهايل 

لل�سلطة الق�سائية املدنية.
     اأما الق�سم الثالث: ت�سمى الأقاليم 
رجال  هم  والفرن�سي�ن  العربية، 
تلك  اأع�ان  هم  وامل�سلم�ن  ال�سلطة 

ال�سلطة من قياد وغريهم .
وهكذا ميكن الق�ل اأن: هذا التنظيم 
الذي  العربية  للمكاتب  ال�سلمي 
تتمركز ال�س�ؤون العربية فيه باملكتب 
باجلزائر  الهرم  اأعلى  يف  ال�سيا�سي 
اإدارات  ثالث  اإىل  يتفرع  العا�سمة 
باجلزائر  الأوىل  العربية،  لل�س�ؤون 
بق�سنطينة،  الثانية  العا�سمة، 
ذلك  بعد  تاأتي  ثم  ب�هران،  الثالثة 
الأوىل  الدرجة  من  العربية  املكاتب 
الثانية  الدرجة  فمكاتب  بالق�سمات، 

بالدوائر واأخريا بع�ص املالحق.
الإداري  التنظيم  لهذا  وخال�سة 
كل  اأن  الإ�سارة  جتدر  والع�سكري 
يت�ىل  الأوىل  الدرجة  من  مكتب 
له  نقيب،  برتبة  �سابط  رئا�سته 
فطبيب  مالزم،  برتبة  نائبان 
الفر�سان  فبع�ص  ف�ساو�ص،  فخ�جة 

ال�سبايحية.

تعر�ض املجتمع اجلزائري يف مطلع القرن 19 لغزو فرن�سي ع�سكري، وقد اتخذت فرن�سا يف �سكلها العام الطابع الع�سكري خا�سة 
الفرتة الأوىل من الحتالل، ثم تطور الأمر اإىل تنظيم موؤ�س�سات وهياكل حتت اإ�سراف النظام الع�سكري �سعت يف جمملها اإىل تثبيت 

وتدعيم ركائز ال�ستعمار يف اجلزائر وتاأتي يف مقدمة هذه الو�سائل » التنظيم الإداري«، الذي كان لدى الإدارة الفرن�سية من 
الأولويات التي ي�ستوجب اإحداثها يف اجلزائر، خا�سة بعد ال�سعوبات التي واجهتها الإدارة الفرن�سية لل�سيطرة على اجلزائريني، 
�سواء يف بداية الحتالل اأو اأثناء الثورة التحريرية الكربى 1954، فا�ستعملت بذلك و�سيلتني لطم�ض الهوية اجلزائرية والق�ساء 

على مقومات ال�سعب اجلزائري.

الإخ�ساع ل�سلطة امل�ستعمر 1870

التنظيم  هذا  اأن:  القول  " ميكن 
ال�سلمي للمكاتب العربية الذي 

تتمركز ال�سوؤون العربية فيه 
باملكتب ال�سيا�سي يف اأعلى الهرم 

باجلزائر العا�سمة يتفرع اإىل 
ثالث اإدارات لل�سوؤون العربية، 

الأوىل باجلزائر العا�سمة، الثانية 
بق�سنطينة، الثالثة بوهران،ثم 

تاأتي بعد ذلك املكاتب العربية من 
الدرجة الأوىل بالق�سمات، فمكاتب 

الدرجة الثانية بالدوائر واأخريا 
بع�ض املالحق "

ذلك  بعد  الفرن�سية  الإدارة  " قامت 
باإن�ساء مكتب خا�ض بال�سوؤون العربية، 
ومن اأجل متابعة العالقات مع القبائل 

والع�سائر املختلفة، ويف �سنة 1833 اأحدث 
الدوق دي روفيقو ، فرعا يف مكتبه �سماه 

املكتب العربي الذي اأ�سبح فيما بعد يطلق 
عليه م�سلحة ال�سوؤون العربية، اأما الذي 
اأ�سندت اإليه مهمة اإدارة �سوؤون الأهايل 

اجلزائريني هو الرقيب لمور�سيار، لأنه 
كان يح�سن اللغة العربية، لكنه ف�سل يف 

مهمته ومبجيء اجلرنال برتزان "



بقلم/ عبد النا�صر عوين فروانة
رئي�س وحدة الدرا�صات والتوثيق 

يف هيئة �صوؤون اال�صرى

وال يهدف التعذيب يف �سجون االحتالل 
االإ�رسائيلي -كما هو معلن - اإىل انتزاع 
اإىل  اأي�ساً  يهدف  بل  فقط،  االعرتافات 
والوطنية،  الفل�سطينية  الذات  هدم 
وتدمري االإن�سان ج�سدا وروحاً، وحتطيم 
تفكريه  �سلوكه ومنط  وتغيري  �سخ�سيته، 
والتاأثري  ال�سيا�سية،  ومعتقداته  وحياته، 
اخلراب  واحلاق  واجلماعة  الفرد  على 
اخلطاأ  ومن  الفل�سطيني.  باملجتمع 
اأقبية  ار�س يف  التعذيب يمُ باأن  االعتقاد 
اأنه يمُقرتف بحق فئة  اأو  التحقيق فقط، 
عمرية اأو �رسيحة اجتماعية دون غريها، 
اإذ اأن احلقيقة املرة تقول باأن التعذيب 
ار�س يف كل االأوقات واالأزمنة، وبحق  يمُ
كل من يتعر�س لالعتقال، ذكورا واإناثا، 
تقل  فال   .%100 وبن�سبة  وكبارا  �سغارا 
االحتالل  �سجون  يف  اأمَُعَذب  مل  اأين  يل 
فارقتني  قد  اآثاره  اأن  اأو  اال�رسائيلي، 
دون رجعة. اإن"التعذيب" واأياً كان نوعه 
وخطرياً  اأ�سا�سيا  انتهاكا  يمُعترب  و�سكله، 
وب�سع  فظيع  وجرم  االإن�سان،  حلقوق 
وا�ستمراره  االإن�سانية،  بحق  يرتكب 
تدن�س  قبيحة  و�سمة  مبثابة  يعترب 
على  عار  وو�سمة  االإن�سانية،  �سمري 
جبني احل�سارة الع�رسية والديقراطية 
فلي�س  املاأمول.  وال�سالم  املن�سودة 

يخيفني  ما  اإن  يخيفني.  ما  التعذيب 
عدمي  للعامل  العمياء،  الالمباالة  هو 
اإ�سكال  اإن  ال�سعور.  فاقد  الرحمة، 
التي  والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب، 
جتاوزت الثمانني �سكال قد اأودت بحياة 
ثالثة و�سبعني ا�سريا فل�سطينياً يف اأقبية 
اأ�سهر  ولعل   ،1967 العام  منذ  التحقيق، 
حوادث التعذيب التي اف�ست اىل املوت 
داخل ال�سجون، هي على �سبيل املثال ال 
احل�رس: قا�سم اأبو عكر، ابراهيم الراعي، 
الزعانني،  عطية  العكاوي،  م�سطفى 
عبد  الرتزي،  خ�رس  علي،  ال�سيخ  خالد 
جرادات،  عرفات  حريزات،  ال�سمد 
وغريهم. باالإ�سافة اىل ع�رسات اآخرين 
توفوا بعد خروجهم من ال�سجن متاأثرين 
فرتة  خالل  تعذيب  من  له  تعر�سوا  مبا 
اىل  اأي�ساً  باالإ�سافة  هذا  اعتقالهم، 
اإح�ساوؤهم من  يتم  كبري مل  اإ�سابة عدد 
ال�سجون  من  خرجوا  الذين  االأ�رسى 
وتعد  م�ستدية.  بعاهات  واملعتقالت 
فريدة  حالة  االإ�رسائيلي  االحتالل  دولة 
التي  العامل  يف  الوحيدة  و�ساذة،فهي 
�سجونها  يف  قانوناً  التعذيب  �رّسعت 
جلنة  تو�سيات  وكانت  ومعتقالتها، 
و�سعت  من  اأول  هي   1987 عام  لنداوي 
مقرتفيه  ومنحت  ل�رسعنته،  االأ�سا�س 
مت  عدة  مرات  ويف  الداخلية،  احل�سانة 
الباب على  مكافاأة املحققني، مما فتح 
جرائم  من  مزيد  القرتاف  م�رساعيه 
الفل�سطينيني  املعتقلني  بحق  التعذيب 

نهجاً  التعذيب  فاأ�سحى  والعرب، 
اأ�سا�سياً وممار�سًة موؤ�س�سيًة وجزءاً ثابتاً 
اإطار  للمعتقلني يف  اليومية  يف املعاملة 
�سيا�سة ر�سمية. فما من فل�سطيني، من 
بتجربة  َمروا  مواطن  مليون  قرابة  بني 
التعذيب،  اإال وقد ذاق مرارة  االعتقال، 
من  كل  لي�س  لكن  النف�سي.  اأو  اجل�سدي 
لريوي  املوت  من  جنا  التعذيب  تعر�س 
من  كل  لي�س  اأنه  كما  له.  تعر�س  ما  لنا 
عما  احلديث  جراأة  امتلك  منهم  جنا 
ن  َ مممِ الكثريين  هناك  فيما  له.  تعر�س 
وك�سفوا  اجلراأة  فامتلكوا  هنا  من  مّروا 
التي  واملهينة  املذلة  االجراءات  عن 

فظاعة  عن  وحتدثوا  بحقهم،  ارتكب 
خالل  �سدهم  ور�س  ممُ الذي  التعذيب 
يفي�س  حديثهم  كان  اعتقالهم.  فرتات 
معاناتهم،  حجم  عن  واملرارة  باالأمل 
ما  ي�سفون  وهم  البكاء  يف  وانفجروا 
اعتقالهم.  فرتات  خالل  له  تعر�سوا 
وا�ستمعت  مريرة،  جتارب  ع�ست  لقد 
التعذيب،  ب�ساعة  روت  األيمة  ل�سهادات 
اأو  ت�سورها  يكن  ال  جتارب  وقراأت 
وثقتها  التي  تلك  تخيل حدوثها،  جمرد 
واالأطفال  والفتيات  الن�ساء  األ�سن 
الذين  وامل�سابني  واجلرحى  وال�سيوخ 
التي  االإ�رسائيلية  ال�سجون  على  مّروا 

اأمثالهم.  من  باالآالف  ممتلئة  زالت  ما 
التعذيب،  جرائم  عن  �سيئا  كتبت  وكلما 
وجدتني م�سطرا الأن اأ�ستح�رس جتربتي 
والتي  املوت"  "اأروقة  يف  ال�سخ�سية 
ا�ستمرت الأكرث من ثالثة �سهور، يمُ�ساف 
�سنوات  ق�سيت  الزمن  من  عقود  اإليها 
بني  ما  متنقال  زائرا  اأو  اأ�سريا،  منها 
الذي  والدي  للقاء  ذاك  اأو  ال�سجن  هذا 
من  الثالثة  يف  طفال  كنت  اأن  منذ  اأمُ�رس 
ع�رس  خلم�سة  اعتقاله  في�ستمر  عمري 
�سفقة  يف  يتحرر  اأن  قبل  ونيف  عاما 
عن  بحثا  اأو   .1985 عام  االأ�رسى  تبادل 
لقاء يجمعني باأخي ال�سغري الذي اعتقل 
ال�سجن.  �سنوات يف  �سبع  ليم�سي  طفال 
التجربة  مع  تتقاطع  التي  التجربة  تلك 
اأقل  هي  والتي  �سعبنا.  الأبناء  اجلماعية 
اأملا بكثري من جتارب اأخرى قرات عنها 
وا�ستمعت اإليها. ندرك اأننا ل�سنا وحدنا 
�سحايا جرائم التعذيب، وامنا عائالتنا، 
جرياننا  اأ�سدقائنا،  اأهلنا،  اأ�رسنا، 
فاإن  لذا  مثلنا.  �سحايا  هم  وجمتمعاتنا 
واالن�ساين  الوطني  الواجب  من  كان 
واالأخالقي م�ساندة االأ�رسى واملعتقلني 
فمن  بجانبهم،  والوقوف  ورعايتهم 
الدوائر  م�ساندة  كذلك  ال�رسوري 
االجتماعية املحيطة باملمُعذبني. وهذه 
لتوثق  خمت�س  مركز  الإن�ساء  مني  دعوة 
االحتالل  �سجون  يف  التعذيب  جرائم 
االإ�رسائيلي واآثارها على الفرد واالأ�رسة 
احت�سان  على  والعمل  واملجتمع، 

م�ستوى  و�سمان  ورعايتهم  املمُعذبني 
الئق من احلياة الكرية لهم ولعائالتهم. 
الدرا�سات  من  العديد  واأن  ال�سيما 
االأعرا�س  اأن  على  اأكدت  العلمية 
التي  وامل�ستع�سية  املزمنة  واالأمرا�س 
االأ�رسى  على  تظهر  بداأت  اأو  ظهرت 
دالة  ب�سورة  عالقة  لها  املحررين 
اإح�سائياً بخربة ال�سجن والتعذيب. يذكر 
املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  اأن 
كانت قد اأقرت يف الثاين ع�رس من �سهر 
ال�ساد�س  يوم   ،1997 عام  من  دي�سمرب 
يوماً  عام،  كل  من  جوان  من  والع�رسين 
�سحاياه،  وم�ساندة  التعذيب  ملناه�سة 
االأمم  اتفاقية  لتفعيل  يوما  باعتباره 
بداأت  التي  التعذيب  املتحدة ملناه�سة 
بالتنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران عام 
1987م. فيما ال يزال التعذيب يف �سجون 
االحتالل االإ�رسائيلي م�ستمرا، وما يزال 
ال�سعب الفل�سطيني ينتظر من �سينت�رس 
"اأروقة  داخل  اأبنائه  من  َعَذبني  للممُ
"اليوم  ومازال  االإ�رسائيلي.  املوت" 
العاملي مل�ساندة �سحايا التعذيب" يثري 
املحررين  االأ�رسى  ونفو�س  نفو�سنا  يف 
بفعل  ينتهي  ال  الذي  االأمل  ذاك  االأمل. 

الزمن.
ع�سو املجل�س الوطني الفل�سطيني

االأ�رسى  ب�سوؤون  خمت�س  و  حمرر  اأ�سري 
واملحررين

يف  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  رئي�س 
هيئة �سوؤون االأ�رسى واملحررين
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اليوم العاملي ملناه�سة التعذيب: ُيثري يف نفو�سنا الأمل
اإن تاأمال متمعنا يف ممار�صات حمققي جهاز املخابرات االإ�صرائيلي )ال�صاباك(، يجعلك تو�صك اأن تظن باأنهم لي�صوا ب�صراً، الأن هذا احلجم الهائل من الق�صوة، 
التي تظهر على وجوههم، وب�صاعة ت�صرفاتهم، حني يتلذذون بتعذيبنا ويرون �صحيتهم يتاأمل، يجعلك تعتقد ذلك. فما اأق�صى ال�صجن وما اأ�صواأ التعذيب 

بني جدرانه. لقد ع�صنا فيه وحتررنا منه، فيما �صوره املوؤملة والقا�صية، واأحداثه ال�صادمة واملروعة حا�صرة يف ذاكرتنا، ي�صعب حموها اأو ن�صيانها. فال�صجن 
يالزمنا ويعي�س فينا ويرف�س فراقنا.! 

خالل موؤمتر �صحفي

موؤ�س�سات الأ�سرى تطالب بتدخل دويل للإفراج عن الأ�سري اأبو وعر 
طالبت موؤ�س�سات االأ�رسى )هيئة �سوؤون االأ�رسى 
واملحررين، ونادي االأ�سري الفل�سطيني، وموؤ�س�سة 
اليوم  حريات(  ومركز  العليا،  والهيئة  ال�سمري، 
اخلمي�س يف موؤمتر �سحفي عقد يف مقر هيئة 
�سوؤون االأ�رسى واملحررين يف رام اهلل، ب�رسورة 
املري�س  االأ�سري  عن  لالإفراج  العاجل  التدخل 
بال�رسطان كمال اأبو وعر وكافة االأ�رسى املر�سى 
مع  خا�سة  االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سجون  يف 
ت�ساعد التخوفات احلا�سلة من انت�سار فريو�س 
االأ�سري  االأ�رسى،  واإ�سابة  بني �سفوف  "كورونا" 
وحذر  وعر.  اأبو  بال�رسطان  كمال  املري�س 
اللواء  واملحررين  االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�س 
بني  الفريو�س  انت�سار  مغبة  من  بكر،  اأبو  قدري 
االأ�رسى  اأو�ساع  اأن  واأ�ساف  االأ�رسى،  �سفوف 
االأ�سري  اإ�سابة  مع  خا�سة  االأ�سواأ  نحو  تتجه 
بالفريو�س،  وعر  اأبو  كمال  بال�رسطان  املري�س 
ب�رسطان  اأمُ�سيب  وعر  اأبو  االأ�سري  اأن  مو�سحاً 
ال�سهور  ويف   ،2019 العام  اأواخر  منذ  احلنجرة 
القليلة املا�سية تفاقم و�سعه ال�سحي، مع ازدياد 
"جلبوع"  �سجن  من  نقل  اأيام  وقبل  الورم،  حجم 
فحو�سات  له  واأمُخذت  "العفولة"  م�ست�سفى  اإىل 
من اأجل اإجراء عملية جراحية، وكان من �سمن 
الفحو�سات فح�س "الكورونا"، وتبني يف البداية 
"عيادة  �سجن  اإىل  نقل  وعليه  اإ�سابته،  عدم 
واجلمعة،  اخلمي�س  يومي  فيها  ومكث  الرملة"، 

هروفيه"،  "اأ�ساف  م�ست�سفى  اإىل  نقل  و�سباحاً 
وهذا يعني اأنه خالط االأ�رسى املر�سى، م�سرياً 
اإىل اأن نتائج العينات التي اأمُخذت من االأ�رسى يف 
ق�سم )2( يف �سجن "جلبوع" وعددهم )80( اأ�سرياً، 
وكذلك يف �سجن "الرملة" وفقاً ملا تدعيه اإدارة 
م�سابني.  غري  اأي  �سلبية  جميعها  اأن  ال�سجون، 
اأبو بكر اإىل حالة االأ�سريين حممد �سالح  ولفت 
الدين الذي تبني اإ�سابته بال�رسطان يف االأن�سجة، 
واالأ�سري ن�سال اأبو عاهور الذي اكت�سفت اإ�سابته 
بال�رسطان، موؤكداً على اأن هناك جهود قانونية 
من اأجل االإفراج عنهما، اإىل جانب جمموعة من 
ال�رسطان  من  يعانون  الذين  املر�سى  االأ�رسى 
ومنهم كذلك االأ�سري موفق العروق. ويف ال�سياق 
قال رئي�س نادي االأ�سري قدورة فار�س، "اإن دولة 
وهذا  اجلائحة  هذه  من  الرغم  وعلى  االحتالل 
اأن  اإال  العامل،  له  يتعر�س  الذي  الكبري  التحدي 
يف  ا�ستمرت  االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات 
�سمن  من  ولعل  املمنهجة،  التنكيلية  �سيا�ساتها 
البارزة هو ا�ستمرار حمالت االعتقال  الظواهر 
التي تنفذها على الرغم من االإعالن عن اإ�سابة 
االآالف من جنودها و�سجانيها بالفريو�س." وتابع 
فار�س "اأن الو�سع ال�سحي لالأ�سري اأبو وعر وقبل 
واليوم  خطري،  اأنه  على  م�سنف  كان  اجلائحة 
يواجه اإ�سافة اإىل ال�رسطان، اإ�سابته بالفريو�س، 
الفتاً  اإ�سابته،  م�سدر  نعلم  ال  االآن  حتى  ونحن 

ببع�س  االأ�رسى  يمُ�ساب  كان  وحينما  اأنه  اإىل 
ب�رسعة  ينت�رس  املر�س  كان  املعدية  االأمرا�س 
واكتظاظها."  امل�ساحات  �سيق  ب�سبب  كبرية، 
واأكد فار�س على اأن احلركة االأ�سرية اليوم مركز 
هذا  وتعبريات  االإ�رسائيلي،  اال�ستهداف  وبوؤرة 
خالل  من  �سواء  ومتعددة  متنوعة  اال�ستهداف 
التي  واالإجراءات  امل�ستمرة  االعتقال  حمالت 
اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سجون.  يف  تنفيذها  توا�سل 
الطعام يف  اإ�رسابهم عن  يوا�سلون  اأ�رسى  ثالثة 
ال�سعوبة، وهم: عدي �سحادة  بالغة  ظل ظروف 
�سد  اإ�رسابهما  يف  امل�ستمران  غنيمات  وفادي 
يوماً،   )20( من  اأكرث  منذ  االإداري  االعتقال 
اإ�سناداً  امل�رسب  الرب  اأبو  حممد  واالأ�سري 
لرفيقه االأ�سري اأبو وعر، والذي ونقل موؤخراً اإىل 
زنازين بئر ال�سبع.  فيما وجه رئي�س الهيئة العليا 
ملتابعة �سوؤون االأ�رسى واملحررين اأمني �سومان، 
عدة ر�سائل دعا خاللها احلركة االأ�سرية بوحدة 
العمل والكلمة ك�سمام اأمان يف مواجهة اإجراءات 
ال�سعب  اأبناء  اإىل  اأخرى  ور�سالة  االحتالل، 
هناك  يكون  باأن  امل�ستويات  وكافة  الفل�سطيني 
ظل  يف  خا�سة  االأ�سرية،  للحركة  الإ�سناد  حترك 
الوباء،  انت�سار  ما �سهده احلراك من تراجع مع 
التحرك  ب�رسورة  للعامل  مطالبته  وجدد  كما 
وتوفري  االأ�رسى، ال�سيما املر�سى منهم،  الإنقاذ 
االأ�رسى  حلماية  الالزمة  الوقائية  االإجراءات 

ال�سمري  موؤ�س�سة  كلمة ملحامية  الوباء. ويف  من 
حلقوق االإن�سان ورعاية االأ�سري، تاال نا�رس قالت: 
"اأنه ال�سك اأن �سلطات االحتالل ا�ستغلت احلالة 
"كورونا"  فيرو�س  تف�سي  بعد  ال�سحية  العامة 
واالأ�سريات  االأ�رسى  على  الت�سييق  خالل  من 
اأ�سا�س  اإجراءات، والتي م�ست ب�سكل  عرب عدة 
من  املحامني  منع  ومنها  االأ�سا�سية،  حقوقهم 
زيارة املعتقلني، االأمر الذي م�س ب�سكل اأ�سا�سي 
القانونية،  اال�ست�سارة  بتلقي  املعتقلني  حق 
والتي اأ�سبحت تتم عرب الهاتف، وبالتايل فقدت 
من  الرغم  وعلى  الهاتف،  با�ستخدام  �رسيتها 
مطالبات االأ�رسى ومع توقف زيارات عائالتهم، 
عائالتهم  مع  للتوا�سل  هواتف عمومية  بتوفري 
واأ�سارت  االآن."  حتى  يح�سل  مل  ذلك  اأن  اإال 
اأن �سلطات االحتالل تناق�س حتويل  نا�رس اإىل 
اإجراءات االحتالل اإىل قانون موؤقت ملدة �سنة، 
ب�سكل  زيارات  هناك  يكون  لن  اأنه  يعني  وهذا 
دوري لالأ�رسى من قبل حماميهم، ويعني اأي�ساً 
عدد  حتدد  اأن  ال�سجون"  "مل�سلحة  يكن  اأنه 
املحامني،  قبل  من  زياراتهم  املنوي  االأ�رسى 
الإدارة  اأ�سري، ويكن  لكل  الزيارة  مدة  وحتديد 
الزيارة، وهذا كله يوؤكد  اأن تلغي هذه  ال�سجون 
اأن �سلطات االحتالل ت�ستغل الظرف اال�ستثنائي 
اإجراءات  من  املزيد  لفر�س  به  منر  الذي 
اأن هذه االإجراءات تندرج �سمن  الت�سييق، كما 

العقوبات اجلماعية." اإىل ذلك قال مدير مركز 
االأعرج،  حلمي  "حريات"  احلريات  عن  الدفاع 
املتحدة  ولالأمم  اأجمع،  للعامل  ننقل  اليوم  اإننا 
وملنظمة  العاملية،  ال�سحة  وملنظمة  واأمينها 
اأحرار  ولكل  االأحمر،  وال�سليب  الدولية،  العفو 
وعر  اأبو  كمال  املري�س  االأ�سري  �رسخة  العامل 
بفريو�س  واإ�سابته  ال�رسطان  من  يعاين  الذي 
االأ�سرية  و�سعبه واحلركة  اأهله  ونداء  "كورونا"، 
عاجاًل  تدخاًل  هناك  يكون  باأن  عموماً، 
التي  املمنهجة  اجلرية  هذه  لوقف  وم�سوؤوالً 
�سجونها". و"م�سلحة  االحتالل  دولة  ترتكبها 
كورونا  جائحة  وقبل  الوقت  "كل  واأ�ساف: 
وبعدها، وبفعل �سيا�سة االإهمال الطبي، ارتقى 
الغرابلي  �سعدي  االأ�سري  اأخرهم  كان  �سهداء 
وقبله االأ�سري �سامي اأبو دياك، فكل املطالبات 
تثني  ومل  نتيجة،  اإىل  توؤدي  مل  وال�سغوطات 
نقوم  ونحن  جريتها،  عن  االحتالل  �سلطات 
ال�سعبي  واحلقوقي  الوطني  اجلهد  بكل 
نهايات  اإىل  ن�سل  مل  ولكن  واالأهلي،  والر�سمي 
اأ�سري  �رساح  اإطالق  هناك  يكون  اأ�سا�سها  على 
هوؤالء  جثامني  حترير  يتم  ال  واأكرث  بل  واحد، 
�سمت  بفعل  كله  وهذا  يرتقوا،  الذي  ال�سهداء 
الذي  امل�ستمرة،  االحتالل  جرية  على  العامل 
ينتهك القانون الدويل االإن�ساين، وينتهك اتفاقية 

ق. فجنيف الرابعة.
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تقرير: اإعالم الأ�سرى

اإدارة  متار�سه  الذي  الطبي  الإهمال  ولعل 
وعر  اأبو  جتاه  ق�سد  عن  الحتالل  �سجون 
كان  املر�سى  الأ�رسى  من  الكثري  وغريه 
كفيال اأن يزيد اأوجاعه وثقل مر�سه اخلبيث، 
والآن هي تزيد من وتريته مع و�سول نتيجة 
فح�سه حول اإ�سابته بفريو�س كورونا. وتقول 
�سقيقة الأ�سري لـ مكتب اإعالم الأ�رسى اإنه مر 
حيث  اعتقاله،  خالل  فعاًل  قا�سية  بظروف 
والآن  عام  من  اأكرث  منذ  املر�س  من  يعاين 
اإىل  اإ�سافة  بالفريو�س  اإ�سابته  اإليه  ت�ساف 
عاما  ع�رس  ت�سعة  الطبي.  الحتالل  اإهمال 
تقريبا اأم�ساها اأبو وعر يف �سجون الحتالل 
كانت متر عليه عاما بعد الآخر بثقلها ومّرها 
ازدادت  ولكنها  واملنزل،  العائلة  عن  وبعده 
مرارا باحلكم املوؤبد �ست مرات و٥٠ عاما. 
كان  اأن  بعد   ٢٠٠١ عام  اعتقل  باأنه  وتو�سح 
باعتقاله  العائلة  وعلمت  لالحتالل؛  مطاردا 
بعد عدة �ساعات ثم نقل اإىل التحقيق الذي 
واحلرمان،  التعذيب  اأ�سكال  كل  فيها  عانى 
�سدر  الذي  احلكم  ينتظر  بقي  ذلك  وبعد 
وت�سري  احلياة.  مدى  بال�سجن  ظاملا  قا�سيا 
الحتالل  يحاول  الذي  القهر  رغم  اأنه  اإىل 
فر�سه على كل اأ�سري اإل اأن كمال كان �سابرا 
ومليئا باملعنويات التي كان ميد عائلته بها، 
وكان ل ي�ستكي لهم عن �سيء بل مبت�سم دائما 

و�سديد الهتمام باأمور عائلته.

بداية املر�ض

قبل اأكرث من عامني وخالل اإحدى الزيارات 
�سوته،  يف  "بّحة"  العائلة  لحظت  لالأ�سري 
والنفلونزا  الزكام  من  يعاين  اأنه  فاأخربها 

اإنها  �سقيقته  وتقول  جدا.  عادي  الأمر  واأن 
يف  هذه  ال�سوت  ح�رسجة  ا�ستمرار  لحظت 
الزيارة التي تلتها والتي بعدها، ويف كل مرة 
يطمئنهم الأ�سري باأن ذلك ناجم عن الرطوبة 

اإل  العتقال،  وظروف  ال�سجن  يف  العالية 
فثارت  معه  كامال  عاما  ا�ستمر  الأمر  اأن 
اأن  كمال  من  وطلبت  العائلة  لدى  ال�سكوك 
يجري  كي  ال�سجون  لإدارة  بطلب  يتقدم 

تلك  �سبب  ملعرفة  الالزمة  الفحو�سات 
الحتالل  من  طويلة  مماطلة  وبعد  احلالة. 
كانت  التي  الفحو�سات  اإجراء  على  وافق 
ما  احلنجرة  ب�رسطان  م�ساب  اأنه  نتيجتها 
وليال  اأيام  تلك.  ال�سوت  بحة  �سبب  يف�رس 
العائلة  اإل اهلل وحده عما قا�سته  ل يعلم بها 
الغائب  فهو  كمال،  مبر�س  علمت  حني 
طيف  لح  كلما  حريته  تُنتظر  الذي  القريب 
�سفقة م�رسفة يف الأفق. وتبني �سقيقته باأنه 
اأيا من  لعائلته  ي�سكو  كان حتى يف مر�سه ل 
مي�سي  بل  يعانيه  مبا  ي�سغلها  ول  الأعرا�س 
العائلة  اأخبار  يطمئن على  وهو  كلها  الزيارة 

ويبت�سم بب�ساطة.
كورونا

الزيارات  توقفت  املا�سي  فرباير  ومنذ 
وخالل  عليه؛  تطمئن  تعد  فلم  كمال  لعائلة 
هذه الفرتة تدهور و�سعه ال�سحي واأ�سبحت 
و�سائل  طريق  عن  اأخباره  تتابع  العائلة 
الإعالم فقط يغ�ساها اخلوف والقلق. ولكن 
معدل اخلوف ازداد لديها حني ك�سفت اإدارة 
بفريو�س  اإ�سابته  عن  ال�سهيونية  ال�سجون 
مناعته  ت�سعف  الذي  املري�س  وهو  كورونا، 
دائما ويحتاج جلل�سات عالج ودواء م�ستمر. 
تقريبا  �سهر  قبل  خ�سع  باأنه  �سقيقته  وتبني 
من  عينة  اأخذ  خاللها  مت  جراحية  لعملية 
العالج  اأنهى  اأن  بعد  احلنجرة  منطقة 
الإ�سعاعي، وهو العالج الذي كان ثقيال �سعبا 
عليه وهو مقيد يف ال�رسير رغم �سعفه. ويف 
ظل كل هذه الظروف ال�سعبة ل متلك العائلة 
هناك  يكون  كي  واملنا�سدة  الدعاء  �سوى 
يوا�سل  كي  �رساحه  واإطالق  لإنقاذه  حترك 

العالج خارج ال�سجن.

الأ�سري اأبو وعر ي�سارع ال�سجن وال�سرطان و"كورونا"!
مقيدا اإىل �سرير امل�ست�سفى بج�سده الهزيل املنهك من مر�ض ال�سرطان و�سلته نتائج فحو�ساته التي اأجراها موؤخرا 

و�سدفًة حول فريو�ض كورونا، لتكون نتيجته "اإيجابية" اأي اأنه يحمل الفريو�ض، وكاأن هذا اجل�سد املثقل بالعذابات 
كان ينق�سه اأي مر�ض اآخر. 

بقلم : الأ�سري املحرر
 خالد املدهون

نفحة  �سجن  اإ�رساب  اإىل  عودة 
ففي   ١98٠ عام  جوان   ١4 التاريخي 
مثل هذا اليوم ١6 متوز يكون ا�رساب 
الثالث وغادر  يومه  نفحة قد دخل يف 
تاأثري  الطعام  عن  امل�رسبون  الأ�رسى 
ال�سدمة الأوىل لالإ�رساب واملتمثلة يف 
املعاناة اجل�سدية الناجمة عن التوقف 
بحيث  الطعام  توقف  عن  املفاجئ 
ورود  على عدم  بالتعود  اجل�سم  يبتدئ 
الكتفاء  عليه  واأن  داخله  اىل  الطعام 
تراكمان  من  خزن  ما  وفائ�س  باملاء 
اليوم  هذا  يف  اجل�سد.  داخل  غذائية 
ويبداأ  واجلوع  بال�سداع  ال�سعور  توقف 
ال�سعور بالإرهاق العادي والك�سل الذي 
يزداد تدريجيا مع تقدم اأيام الإ�رساب 
بتبادل  امل�رسبون  الأ�رسى  ويبدئ 
حول  والنقا�سات  والق�س�س  الأحاديث 
يف  بها،  مرو  �سخ�سية  حياتية  جتارب 
رقم ١  رواد غرفة  كنت من  اليوم  هذا 
رقم  ق�سم  ال�سحراوي  نفحة  �سجن  يف 
من  نخبة  الغرفة  يف  معي  وكان   ،  ٢
زهري  منهم  الأ�سرية  احلركة  اأبطال 
ن�رس  الفتاح  عبد  واأحمد  املالعبي 
وب�سام  رجوب  ويون�س  رجوب  وجربيل 
ابتدئ  الذي  ال�سباح  ، يف هذا  ال�سائح 
املالعبي  زهري  الفدائي  بداء  متاأخرا 
بالتحر�س ب�سعور امللل الذي كان ي�سود 
ملن  املالعبي  وزهري  ال�سباح  ذلك 
الوطنية  احلركة  رايات  احد  يعرفه  ل 
حار�س  اأبونا  رفيق  وهو  الأ�سرية 
كبوت�سي  ايالريون  املطران  القد�س 
وهو   ، الواحدة  الع�سكرية  اخللية  يف 
من  املحيا  جميل  عزيز  لطيف  �ساب 
اأن  باإمكانه  كان  احلال  مي�سورة  اأ�رسة 
يعي�س حياة مرفهة منعمة كبقية اأفراد 
واإخوته  لكنه  الجتماعية  �رسيحته 
�سفوف  اإىل  الهجرة  قرروا  الأبطال 
ومميز  رئي�سي  دورهم  وكان   ، الثورة 
�سكلوها  التي  الع�سكرية  اخللية  يف 
زهري  بدء   ، القد�س  حار�س  اأبونا  مع 
يطلبونه  عما  بالغرفة  ال�سباب  ب�سوؤال 

 ، الإفطار  على  لتناوله  طعام  من 
واحدا  واحدا  ال�سباب  ب�سوؤال  وبدء 
على  لهم  يح�رس  ان  منهم  يريد  ماذا 
بتقدمي طلباتهم  ال�سباب  وبدء  الفطور 
له منهم ما يريد كباب حلبي ومنهم ما 
يريد  ما  ومنهم  والفول  احلم�س  يريد 
الفالفل وكل واحد طلب طلبا خمتلفا 
وعدهم  النهاية  ويف  الخر  طلب  عن 
بتقدمي الطعام الذي طلبه كل منهم يف 
بيته بعد الن�رس على ال�سهيونية، واأخذ 
الطعام وحت�سري الطعام م�ساحة وا�سعة 
حيث  ال�سباب  بني  اليومي  احلديث  يف 
اأن الكتب اأر�سلت يف اإجازة اىل الرفوف 
لن ل احد ميتلك القدرة على القراءة 
قراأ  وان  يقراأ  ل  فاجلائع  وال�ستيعاب 
الكتب  عن  فا�ستعي�س  ي�ستوعب  ل 
ال�رسى  من  واحد  كل  واخذ  بالأل�سن 
طريقة  رواية  يف  يتفنن  امل�رسبني 
تتقنه  الطعام  من  معني  نوع  حت�سري 
حميطه   يف  �سائع  هو  اأو  اأخته  اأو  اأمه 
. كان ال�رسى عند موعد  الجتماعي 
القيلولة بعد الظهر يغفون يف فرا�سهم 
ان  وبعد  الوقت  طيلة  فيه  املتمددين 
احلديث  تداول  اإىل  يعودون  ي�سحوا 
يف ق�سايا الطعام واأنواعه ثم يعرجون 
على ق�سايا واإحداث اجتماعية اأحيانا 
واقعية واأحيانا خرافية يروونها لبع�س 
لجتياز الوقت حيث اأ�سبح لدى ال�رسى 
امل�رسبني فائ�س من الوقت الذي كان 
ففي  الإ�رساب  قبل  جدا  ينق�سهم 
وقتا  الأ�سري  ميتلك  ل  العادي  الو�سع 
تتعلق  اجتماعية  ق�سايا  يف  ليتحدث 
بالألعاب  اللتهاء  او  غريه  او  بالطعام 
وغريها  والربجي�س  الزهر  طاولة  مثل 
الربنامج  لأن  الوقت  ل�سو�س  من 
ح�سب  كل  مبتدئ  اأ�سري  لكل  التعليمي 
اهتمامه الثقايف ، ويبقى ال�رسى على 
اىل  النعا�س  يت�سلل  حتى  احلال  هذا 
عيونهم فيغفون حتى �سباح اليوم التايل 
من اأيام الإ�رساب على �سوت حرا�س ا 
يا �سباب(  ل�سجن وهم ي�سيحون )عدد 
اللقاء يف و�سف  ليعدو ال�رسى . واإىل 

يوم اأخر من اأيام الإ�رساب.
املجد واخللود ل�سهدائنا الأبرار

اأوراق اعتقالية )2( 

بقلم: عامر اأحمد دبك

�سجن  ورفيق  و�سديقي  اأخي  مع  مواقف 
قائد  البطل  القائد  الأخ  ع�سقالن 
اإبن  ال�سمال  يف  الأق�سى  �سهداء  كتائب 
رجل  البار  فل�سطني   واأبن  قباطية  بلدة 
باألف رجل،كنت يف �سجن ع�سقالن مكلفاً 
الهيئه  مع  بق�سم ثالث  "�ساوي�س"  مبهمة 
التنظيمية حلركة فتح داخ ال�سجن بقيادة 
مدير  اأتى  حميد،  ابو  نا�رس  القائد  الأخ 
ال�سجن فقال لنا�رس اأن هناك اأ�سري قادم 
من نفحه اإىل �سجن ع�سقالن اأ�سمه "كمال 
الينا  قادم  باأنه  نا�رس  ،ففرح  وعر  اأبو 
للعي�س معنا ف�ساألته من هذا الأ�سري قال 
يل األ تعرف ابو وعر ؟!اإنه الفدائي الذي 
اهلل  رام  من  املحافظات  جميع  يف  قاوم 
اإىل جنني وقتل خم�سة من جنود الحتالل 
فاأعجبت بكمال اإىل اأن اتى،فعندما دخل 
األينا اىل الق�سم �سعرت بانه مالك ولي�س 
اإن�سان  ع�سنا معاً يف نف�س الغرفة ) رقم 
فيه  راأيت  ع�سقالن(   �سجن   3 ق�سم   ١4
كان  وتعامله  باأخالقه  رجل  باألف  رجاًل 
نحن  ويقول  للبلدة  العن�رسية  يرف�س 
يَُق�ِسمنا  لن  فل�سطني  كل  فل�سطني  اأبناء 

الحتالل ول اجلغرافيا ول الف�سيل 
الثنني  يومي  اأ�سبوع  كل  يف  ي�سوم  كان 
ويقيم  باأوقاتها  ال�سالة  ويقيم  واخلمي�س 
الليل يومياً ،كان كالمه دائما عن فل�سطني 
اإذا  يل  يقول  وكان  الوطنية  الوحدة  وعن 
بتلقانى  غزه  ع  املحتل   ونفاين  روحت 
هاجم ع الحتالل بدبابة واإذا روحوين ع 
من  اأقاوم  وبنزل  ر�سا�س  ب�سرتي  قباطية 
جديد ،اأنا يا عامر راتبي مق�سمه 3 اأق�سام: 

لأهلي  وق�سم  بال�سجن  مل�رسويف  ق�سم 
وق�سم لأختي لأنه و�سعها �سعب،وحكيت 
لأهلي توفرولي�س م�ساري بالبنك ،خلويل 
ع  اأ�رسفوه  والباقي  البارودة  ثمن  فقط 
�سابني  اعتقل  الأيام  يوم من  ،ويف  حالكم 
فاأتوا  املحتل  بالداخل  قلن�سوة  بلدة  من 
الينا بلبا�س وثقافة تختلف عنا فاإذا بابو 
وعر يتقرب من ال�سباب ويغري من لبا�سهم 
وي�سومون  ي�سلون  وجعلهم  فكرهم  ومن 
وكان كل يوم يجل�س معهم جل�سات وطنية 
تنظيمية اأخالقيه دينية ،ويف يوم �سمعهم 
دي  �سي  على  العربية  لالأغاين  ي�ستمعون 
اأذهبوا  لهم  وقال  دي  ال�سي  بك�رس  فقام 
اأي �سي دي عربي  الكنتينه واختاروا  اإىل 
،ل ت�سمعوا لغة عدوكم ول تتكلموا معهم 
اأتانا   الأيام  من  يوم  احلاجة،ويف  عند  اإل 
بال�سجار  وقام  قباطية  بلدة  من  �ساب 
وقال  الأمعري  خميم  من  �سباب  مع 
اأجيب  ورح  قباطية  اإبن  اأنا  متوعداً   لهم 
بكمال  فاإذا  م�سكله  نعمل  ال�سمال  �سباب 
قال  ال�ساب  ذلك  بتوبيخ  ويقوم  يغ�سب 
�سوف  ال�سكل  بهذا  تتكلم  �سمعتك  اإذا  له 
اأكون �سدك كلنا اأبناء فل�سطني وقال لهم 
نحن يجب اأن نكون يداً واحدة لنقاوم هذا 
الحتالل واأنهى الإ�سكال بينهم واأ�سلحهم 
جا�سو�سا  اكت�سفنا  اآخر   يوم  معاً،ويف 
داخل الغرفة من منطقة بيت حنينا قلت 
لأبو وعر هناك �سخ�س يدخل اىل احلمام 
على  الرباز  وي�سع  الدو�س  داخل  ويو�سخ 
بت�سليم  قام  اأيام  عدة  ،وبعد  اجللي  ليفة 
غرفتنا   داخل  املهربة  الهواتف  اأحد 
مبن  وعر  ابو  يل  فقال   ، ال�سجن  لإدارة 
اأنه  نف�سه  يعمل  كان  بهذا  له  قلت  ت�سك 

وعر  ابو  كمال  ،فقام  الربكة  على  اإن�سان 
وقال  احلمام  باب  يف  �سغري  ثقب  بعمل 
اأراقب   فكنت  للمراقبة  مهمتك  هذه  يل 
اكت�سفنا  حتى  الثقب  هذا  من  احلمام 
هذا  بعمل  يقوم  من  هو  ال�ساب  هذا  اأن 
واأعرتف  زاوية  بتنزيله  وقمنا  التخريب 
بكمال  فاإذا  اإاإ�سقاطه  مت  كيف  لكمال 
يبداأٔ باإعطائه درو�س يف الوطنية قلت له 
اأهداأ  قال يل  نخل�س عليه  دعنا  كمال  يا 
هذا ال�ساب �سحية لهذا الحتالل وفرتته 
يف العماله �سغريه ا�سرب عليه علنا جنعل 
منه �سخ�ساً وطنياً مدافعاً ويرتد عن ما 
ال�سجن  اإىل  اليومي  بالعدد  هو عليه،فاإذا 
قادم اىل غرفتنا وقام ال�ساب بالهروب مع 
وهو  بقوه  ب�رسبه  كمال  فقام  ال�سجانني 
فحكم  لالحتالل  التابعة  العدد  قوة  بني 
على كمال اأاأ�سبوعا داخل الزنازين،ويوما 
املهرب  الهاتف  على  اأت�سل  الأيام  من 
جيداً  كمال  يعرف  �سخ�سا  الأ�رس  داخل 
ذو  مهم  �سخ�ساً  وهو  معه  احلديث  يريد 
ع  ناديت  اجلميع  لدى  ومعروف  من�سب 
كمال قلتله فالن يريد التحدث اليك قال 
اأبلغه على ل�ساين اأين ل اأريد التحدث اإليه 
ففعلت.  بوجهه،  الهاتف  خط  واأف�سل 
للرجل  اأحكي  لي�س هيك خليتني  له  قلت 
اأقاوم  كنت  ال�سخ�س  هذا  حكايل  هكذا؟ 
اأنا وهو ولكن بعد اعتقالنا رمى البندقية 
الر�سمية  البذلة  ولب�س  املنا�سب  واأغرته 
،كان كمال  اأجله  نقاوم من  كنا  ما  ون�سي 
اأ�سهر  اأي �سجن �سوى ثالثة  ل ميكث يف 
لأنه  تنقالت  من  الحتالل  اإدارة  ب�سبب 
دورات  يعطي  اإليه  يدخل  �سجن  كل  يف 
والوحدة  والدين  والأخالق  بالوطنية 

احلميدة  الأخالق  على  ال�سباب  ويعبئ 
وعر  ابو  كمال  الحتالل.  مقاومة  وعلى 
يع�سقه كافة الأ�رسى وكافة الف�سائل ابو 
وعر تع�سقه فل�سطني وترابها،كان كالمه 
الدائم اأنه يتمنى يف كل يوم ال�سهادة كانت 
بخارج  يقاوم  وهو  ي�ست�سهد  اأن  اأمنيته 
ال�سجن وملا اأ�رس مل يتوقف عن املقاومة 
كانت  الفرتة  تلك  اأاأ�سكالها،ويف  كافة  يف 
اأول فرته  ميكث فيها ب�سجن واحد طوياًل 
اأجمل  من  كانت  �سهور  �سته  معنا  عا�س 
اأيام �سجني فقد َهَوّن علي وعلى الأ�رسى 
مدر�سة  وجعله  ال�سجن  علينا  وهون 
نقله  خرب  جاء  �سهور  �ستة  للتعليم،وبعد 
اأ�سواأ  الليلة  تلك  كانت  جلبوع  �سجن  اإىل 
كاأنني  �سديداً  حزناً  وحزنت  �سجني  اأيام 
فقدت والدي من جديد،قال يل يا عامر 
: ل حتزن �سنلتقي جمدداً داخل الأ�رس اأو 
،ولكن عاهدين عهداً  باجلنة  واأو  خارجه 
قلت  احلياة  يف  م�سريتك  طيلة  تخونه  ل 
له ماذا تريدين اأن اأعدك يا ابو وعر قال 
ال�سهداء  لدماء  وفياً  تبقى  اأن  عدين  يل 
فل�سطني  عن  �رس�ساً  مدافعاً  تبقى  واأن 
واأن  �سعبنا  وحقوق  الثوابت  جميع  وعن 
كمال   يا  اأعدك  له  ،قلت  املظلوم  تن�رس 
ال�سعب  معاناة  وبكل  ال�سهداء  بدماء 
الفل�سطيني اأن اأبقى حمافظاً على العهد 
ولن اأخون و�ساأبقى مدافعاً بكل ما اأوتيت 
من قوة ومن اإمكانيات عن �سعبنا ووطننا 

فل�سطني احلبيبة
هذا جزء ب�سيط من الإحداث والأخالق 
الإن�سان  الأ�سري  يف  املوجودة  وال�سفات 
القائد كمال ابو وعر ،اأخوك املحب لك 

وجلميع ال�رسفاء.

ذكريات ل تن�سى مع الأ�سري "كمال اأبو وعر"

كمال اأبو وعر �سمود رغم املر�ض
الأ�سري املحرر نا�سر �سلون

اأكد الأخ نا�رس �سلون رئي�س دائرة ذوي 
ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى واملبعدين 
ال�سعبية  للجان  التنفيذي  املكتب  يف 
الوطن  يف  الفل�سطينية  املخيمات  يف 
الطبي  الإعدام  �سيا�سة  اأن  وال�ستات 
هي  البوا�سل  اأ�رسانا  �سد  التي متار�س 
جرمية قتل مع �سبق الإ�رسار والرت�سد 
ومنظمات  الدويل  املجتمع  ب�سهادة 

حقوق الإن�سان ودعاة الدميقراطية.
اأن �سعبنا مل ولن يعجزه الرد على هذه 
اجلرائم اأبدا اإمنا نك�سف هنا قبل اأي رد 

عن�رسية وعربدة وبطلجة الحتالل.
يبارك  الذي  املريب  ال�سمت  وكذلك 
الهدف  يكون  واأن  بد  ل  اجلرائم  هذه 
و�سعوبهم  حكوماتهم  لتدفع  القادم 
البطولة  من  لي�س  ال�سمت.  هذا  ثمن 
قمعك  متار�س  ان  الرجولة  من  ول 
مكبل  معتقل  على  املجرم  العدو  اأيها 
اخل�سة  انها  والقدمني.  اليدين  م�سفد 
يوما  يفارقه  مل  الذي  واجلنب  والنذالة 
حجارة  اأمام  لهزائمكم  انتقاما  وكذلك 

الذي  النوعي  ون�ساله  الأبطال  اأطفالنا 
وان  قلوبكم.  يف  الرعب  ودب  اأعجزكم 
ما متار�سوه اليوم �سد اأ�رسانا البوا�سل 
وحقدكم  ديدنكم  هو  املر�سى  ومنهم 
والعدالة  الن�سانيه  على  الأعمى 
هو  هذا  واحلرية.  لل�سالم  ورف�سكم 

ال�سهيد احلي
من  بلغ  الذي  وعر  اأبو  كمال  الأ�سري 
 ،  ٢٠٠3 من  ومعتقل   ، �سنة  العمر46 
حمكوم 6 موؤبدات و٥٠ �سنة ، و م�ساب 
كورونا  بڤايرو�س  اأُ�سيب  و  بال�رسطان 
عز  اهلل  ن�ساأل   . حرج  ال�سحي  وو�سعه 
يغادر  ل  تاما  �سفاء  ي�سافيه  اأن  وجل 
اأ�رسانا  و جميع  قيده  يفك  اأن  و  �سقما 

الإبطال . اأنقذوا الأ�سري اأبو وعر
عا�ست فل�سطني حرة عربيه

لالأ�رسى  واحلرية  لل�سهداء  املجد 
وال�سفاء للجرحى والعودة للمبعدين.

الأ�سري املحرر نا�رس �سلون
والأ�رسى  ال�سهداء  ذوي  دائرة  رئي�س 
املكتب  يف  واملبعدين  واجلرحى 
ال�سعبية يف املخيمات  للجان  التنفيذي 

الفل�سطينية يف الوطن وال�ستات.



لكرة  الإفريقي  بالحتاد  م�س�ؤول  م�سدر  ك�سف 
�سيحت�سن  الذي  البلد  ا�سم  اإعالن  م�عد  القدم 
بعد  اإفريقيا،  اأبطال  دوري  ونهائي  نهائي  ن�سف 
تراجع الكامريون عن ال�ست�سافة، وقال امل�سدر 
اأو  الثنني  �سيتم  الإعالن  اإن  »ك�وورة«  مل�قع 
اأن  واأو�سح  تقدير،  اأق�سى  على  املقبلني  الثالثاء 
التي  بالكاف  الأندية  جلنة  فيه  �ستف�سل  الأمر 
يف  وت�سم  ع�ماري،  ك�ن�ستان  الك�نغ�يل  يراأ�سها 
املغربي،  الحتاد  رئي�س  لقجع  ف�زي  ع�س�يتها 
الحتاد  لرئي�س  والثاين  الأول  النائبان  وهما 

الإفريقي لكرة القدم اأحمد اأحمد.

باأن  �سابق،  وقت  يف  انفرد  قد  »ك�وورة«  وكان 
لن  املن�رصم  اخلمي�س  الكاف  م�س�ؤويل  اجتماع 
ما  عك�س  الأبطال  لدوري  امل�سيف  البلد  يح�سم 
راج �سابقا، واأ�ساف امل�سدر: »خالفا ملا يرتدد، 
ل �سيء ُح�سم، وهناك العديد من اخليارات التي 
�سيجري تداولها، ومن بينها احت�سان م�رص لهذه 
ال�سنغال  وحتى  املغرب  اأو  ت�ن�س  اأو  املباريات، 
ويحتاج  معقدة،  »امل�ساألة  واأردف:  رواندا«،  اأو 
ت�افق  للكامريون،  البديل  للبلد  اجلديد  الختيار 
الأندية الأربعة الأهلي والزمالك وال�داد والرجاء 

على القرار الذي �س�ف يتخذ«.
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عي�شة ق.

من خالل اإحراز اللقب الثاين يف م�س�ار 
بعد  القارية  امل�ساركات  من  اجلزائر 
اأول لقب ت�ج به اأ�سبال املدرب الراحل 
عبد احلميد كرمايل العام 1990 خالل 
اآنذاك،  بالدنا  احت�سنتها  التي  الطبعة 

امل�س�ؤول  اأو�سح  ال�سدد  هذا  ويف 
ال�طنية  الفنية  العار�سة  على  الأول 
خالل ح�ار اأجراه مع م�قع الحتادية 
اإقامته  اجلزائرية لكرة القدم من مقر 
من  اأول  يك�ن  اأن  اأ�رص  انه  باري�س  يف 
من  كرويا  اجلزائر  اإىل  الأجماد  يعيد 
خالل اإهدائها اللقب القاري واإح�ساره 

اإىل اإح�سارها من بلد خارجي لأول مرة 
يف م�ساركاتها القارية اأين ف�سلت يف كل 
اأر�س  عن  بعيدا  اللقب  حمل  يف  مرة 
�سيبقى  اأجنزه  ما  اأن  واأ�ساف  ال�طن، 
دوما،  ويذكره  التاريخ  يف  حمف�را 
اأحد قادر على انتزاع ما  خا�سة ان ل 
حققه الت�سكيلة ال�طنية من الذكريات، 

وه� الذي تزامن مع �سع�ر خا�س ورائع 
بطريقة  الحتفال  ظل  يف  له  بالن�سبة 
اجلزائرية  اجلماهري  مع  ا�ستثنائية 
اخل�رص  حافلة  رافقت  التي  الغفرية 
من مطار ه�اري ب�مدين الدويل نح� 
اإىل  الالعبني  ع�دة  ي�م  ال�سعب  ق�رص 
اأنهم  بلما�سي  واأردف  ال�طن.  ار�س 

الكروي  العر�س  للعب  اإىل م�رص  تنقل�ا 
القاري بث�ب املنتخب الطم�ح والذي 
ذهب للعب املناف�سة من اأجل الذهاب 
التي  الت�س�رات  عك�س  بعيدا،  فيها 
ال�طنية  العنا�رص  ت�سجيل  تتخيل  مل 
القارية  املناف�سة  يف  امل�س�ار  ذك 
الطبعة  غادروا  كان�ا  الذين  وهم 

الدور  من   2017 العام  �سبقتها  التي 
العالقة  اأن  املتحدث  و�سّدد  الأول، 
مهمة  التدريب  عامل  يف  الالعبني  مع 
بالن�سبة له، وتربطه مع اأ�سباله عالقة 
خا�سة، حيث قال انه يحبهم والأج�اء 
التي جمعتهم كانت العامل الذي �ساهم 

يف حمل اخل�رص للتاج القاري.

عاد الناخب الوطني جمال بلما�شي اإىل الذكريات للتتويج لقب كاأ�س اإفريقيا التي اأحرزوها �شائفة العام املن�شرم 
يف م�شر، وذلك مبنا�شبة مرور عام كامل من رفع اتالج القاري يف الأرا�شي امل�شرية والذي كان يف نهائي مثري 
جمعهم بتاريخ 19 جويلية 2019 اأمام منتخب ال�شنغال، جنح خالله املهاجم بغداد بوجناح من ت�شجيل هدف 

التتويج، حيث متر اليوم الذكرى الأوىل من عودة اخل�شر اإىل من�شة التتويج قاريا وا�شتعادة الأجماد 

قال اأن ال�شعور الذي عا�شه بعد العودة لأر�س الوطن لن ميحى من ذاكرته

بلما�ضي: حلمي حتقق باإعادة التاج 
القاري اإىل اجلزائر
عالقة الالعبني يف التدريب اأهميتها خا�شة

كا�ضيا�س مر�ضح للعودة م�ضت�ضار يف ريال مدريد
اإيكر  ال�سابق  املرمى  حار�س  �سيع�د 
املت�ج  مدريد  ريال  ناديه  اإىل  كا�سيا�س 
الإ�سباين  الدوري  بلقب  امل��سم  هذا 
فل�رنتين�  لرئي�سه  ا�ست�سارياً  من�سباً  لي�سغل 
�سحافية  تقارير  اأفادت  ما  بح�سب  برييز 
التقارير ومنها ل�سحيفة  واأو�سحت  حملية، 
»ماركا« املدريدية ول�سبكة »اإي اأ�س بي اأن« 
للفريق  ال�سابق  القائد  بني  املفاو�سات  اأن 
متقدمة،  مراحل  بلغت  النادي  واإدارة 
مع  اجلديد  من�سبه  يف  يك�ن  اأن  ويرجح 
�سبتمرب،  يف   2021-2020 م��سم  انطالق 
ريال،  �سف�ف  يف  عاماً   39 كا�سيا�س  ون�ساأ 

واأم�سى معه 25 عاماً دافع يف 16 منها عن 
الفريق الأو، قبل انتقاله يف 2015 اإىل ب�رت� 
الأ�سماء  واأ�سبح كا�سيا�س �سمن  الربتغايل، 
البي�ساء،  القلعة  تاريخ  يف  الأ�سط�رية 
قائده  لريال  اللكرتوين  امل�قع  وي�سف 
تاريخه  يف  مرمى  حار�س  باأف�سل  ال�سابق 
تاريخيا  -الثاين  مباراة   725 خا�س  بعدما 
خلف حامل الرقم القيا�سي راوؤول مع 741 
بـ19  تت�يجه  �سهدت  م�سرية  يف  مباراة- 
اأوروبا  اأبطال  دوري  ثالثة يف  اأبرزها  لقباً، 

وخم�سة يف الدوري الإ�سباين.
نهاية  ينتظر  انه  الإ�سبانية  التقارير  ترجح 

ر�سمياً،  ذلك  لعالن  الربتغال  يف  امل��سم 
�سيع�د  كا�سيا�س  اإيكر  ان  »ماركا«  واأفادت 
من  اأع�ام  خم�سة  بعد  مدريد  ريال  اإىل 
»احلار�س  واأ�سافت:  ب�رت�،  اإىل  انتقاله 
الأ�سط�ري ي�ستعد لنهاء م�سريته كالعب، 
بعيدا  من�سب  اأول  لت�يل  نف�سه  ويح�رّص 
وثيق  ب�سكل  �سيعمل  امللعب،  اأر�س  من 
من�سب  يف  كم�ست�سار  برييز  فل�رنتين�  مع 
وراأت  املقبلة«،  الأ�سابيع  يف  حتديد  �سيتم 
اأن  النادي،  من  مقربة  تعد  التي  ال�سحيفة 
امللكي  النادي  رئا�سة  يت�ىل  الذي  برييز 
منذ العام 2009 يدرك مبا يكفي قيمة اإيكر 

يف  يدجمه  اأن  ويريد  النادي  اإىل  بالن�سبة 
فريقه الإداري.

واأفادت التقارير اأن برييز يرغب من خالل 
النتقادات  �سفحة  طي  كا�سيا�س  ا�ستعادة 
ال�سابق  احلار�س  منح  لعدم  طالته  التي 
�سعب  م��سم  بعد   2015 به يف  يليق  وداعاً 
م�ريني�،  ج�زيه  الربتغايل  املدرب  مع 
وال�ستمرار يف �سيا�سته لالإفادة من خربات 
ح�سل  كما  اعتزالهم،  بعد  النادي  جن�م 
�سابقاً مع اأمثال الفرن�سي زين الدين زيدان 

وراوؤول واإميلي� ب�تراغ�يني�.
ق.ر.

خالل انعقاد اجتماع مكتبها الفدرايل

الفاف توافق على اإن�ضاء جممع تقني وطني

لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  �سادق 
جممع  اإن�ساء  على  القدم  لكرة  اجلزائرية 
رقم  التنفيذي  للمر�س�م  وفقا  وطني  تقني 
14-330 املحدد لإجراءات تنظيم و ت�سيري 

ول�ائحها،  ال�طنية  الريا�سية  الحتادات 
م�قعها  على  الفيدرالية  ك�سفته  ما  ح�سب 
الر�سمي نهاية الأ�سب�ع املنق�سي، واأو�سحت 
الفاف يف بيانها اأنه وبعد العر�س الذي قدمه 
املدير الفني ال�طني عامر �سفيق، وطرحه 
الفيدرايل  املكتب  اأع�ساء  �سادق  للنقا�س 
كما  وطني،  تقني  جممع  اإن�ساء  قرار  على 
املدير  الفيدرايل  املكتب  اأع�ساء  كلف 
الفني بتنفيذ هذا امل�رصوع وتقدمي امللف 
املقبل«،  الفيدرايل  املكتب  اجتماع  خالل 
وارتكز اع�ساء املكتب على املادة 12 من 
بالحتاد  تتعلق  والتي  الداخلي  القان�ن 
الهيئات  ي�سمل  الذي  ال�طني  الريا�سي 
املكتب  الرئي�س،  العامة،  اجلمعية  التالية: 
الثاين  -الف�سل  التقني  واملجمع  الفيدرايل 
هذا  اإن�ساء  اأجل  من  الت�سيري-  و  التنظيم 

املجمع التقني ال�طني.
اىل  امل��سع  الفيدرايل  املكتب  واجتمع 
بني  ما  املحرتفة،  الرابطات  روؤ�ساء 
القاعة  وداخل  الن�س�ية  ه�اة،  اجلهات، 
بدايل  الحتادية  مبقر  املنق�سي  الربعاء 
م�ستقبل  ملناق�سة  )العا�سمة(  ابراهيم 
جمعية  ا�ستدعاء  الفاف  وقررت  البط�لة، 
عامة ا�ستثنائية للف�سل يف م�ستقبل امل��سم 
الكروي 2019-2020، املت�قف منذ مار�س 
ك�رونا،  جائحة  تف�سي  ب�سبب  املن�رصم 
ت�قيف  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وقررت 
الريا�سية منذ تاريخ 16  جميع املناف�سات 
ال�باء  هذا  تف�سي  الفارط،ب�سبب  مار�س 
اخلمي�س  قرارها  جّددت  كما  العاملي، 

الفارط باملنع امل�ؤقت لع�دة البط�لت.
ق.ر.

مباراة ديبورتيفو األفي�س قد تكون الأخرية له باألوان ريال بيتي�س

ماندي ينهي املو�ضم قبل الأوان ب�ضبب العقوبة
اأنهى الالعب الدويل اجلزائري 
الكروي  امل��سم  ماندي  عي�سى 
غيابه  تاأكد  بعدما  الأوان  قبل 
بيتي�س  ريال  ناديه  �سف�ف  عن 
اخلتامية  اجل�لة  لقاء  خالل 
اأين  ال�سباين،  الدوري  من 
له  العا�رص  ه�  اإنذارا  تلقى 
من  الأخرية  املقابالت  خالل 
تعّر�س  فاإنه  وبالتايل  املناف�سة 
تراكم  ب�سبب  الآلية  العق�بة  اإىل 
يك�ن  لن  حيث  البطاقات، 
بها  يختم  التي  باملقابلة  معنيا 
امل��سم  هذا  الندل�سي  النادي 
بلد  نادي  اأمام  الي�م  واملقررة 
من   38 اجل�لة  حل�ساب  ال�ليد 

امل�اجهة  تك�ن  وقد  »الليغا«، 
التي خا�سها املدافع املح�ري 
اأول  م�ساء  ال�طني  للمنتخب 
األفي�س  ديب�رتيف�  اأمام  ام�س 
ريال  ت�سكيلة  باأل�ان  له  الأخرية 
بيتي�س يف ظل ارتباطه بالرحيل 
الت��سل  عن �سف�فها بعد عدم 
التفاق مع م�س�ؤويل فريقه  اإىل 
والذي  معه  العقد  متديد  على 
املقبل،  العام  �سائفة  ينتهي 
وخ��س  الرحيل  يف�سل  حيث 
بعدما  اآخر  فريق  مع  جتربة 
ناديه  مع  م�ا�سم  اأربعة  ق�سى 
اإىل  قدم  الذي  الأندل�سي 
ال�سابق  فريقه  من  �سف�فه 

حيث  الفرن�سي،  رمي�س  ملعب 
لعب معه جمم�ع 124 مباراة يف 

الدوري ال�سباين.
عي�شة ق.

عاما   16 ي�نايتد  ليدز  اأنهى 
للدوري  ليع�د  النتظار  من 
م�ستفيدا  املمتاز  الإجنليزي 
و�ست  مناف�سه  خ�سارة  من 
من   1-2 األبي�ن  بروميت�س 
وتعني  تاون،  هدر�سفيلد 
النتيجة �سمان اإنهاء املت�سدر 
الدرجة  دوري  م��سم  ليدز 
اأو  الأول  املركز  يف  الثانية 
نقطة   87 ميلك  اإذ  الثاين، 
و�ست  عن  نقاط   5 بفارق 
املركز  �ساحب  بروميت�س 
مباراة  خا�س  الذي  الثاين 
اأكرث.، وميكن لليدز الذي يحل 
�سيفا على ديربي كاونتي الي�م 

الثانية  الدرجة  لقب  ينتزع  اأن 
ف�سل  اإذا  مباراته  بداية  قبل 
املركز  �ساحب  برينتف�رد 
م�سيفه  على  الف�ز  يف  الثالث 

�ست�ك �سيتي اأم�س.
»اأوبتا«  �سبكة  وبح�سب 
مدة  فاإن  لالإح�ساءات، 
بني  الأط�ل  هي  عاًما   16

لل�سامبي�ن�سيب،  فريق  هب�ط 
من  للربميريليغ  و�سع�ده 
اأن  اإىل  اأ�سارت  حيث  جديد، 
مار�سيل� بيل�سا اأول مدير فني 
دوري  من  الفريق  يق�د  لليدز 
للربميريليغ  الثانية  الدرجة 
منذ نهاية م��سم 1990/1989 
على يد ه�ارد ويلنك�س�ن، اأما 
�سبكة »�سكاي �سب�رت�س« فقد 
ليدز خالل  به  مر  ما  خل�ست 
ال�سامبي�ن�سيب،  يف  عاًما   16
لعب  الفريق  اأن  واأو�سحت 
 1003 م�سجاًل  مباراة   734

اأهداف..
ق.ر.

املفا�شلة بني عدة بلدان اإفريقيةليدز ي�ضعد اإىل الربميريليغ بعد غياب 16 عاما

اإعالن البلد امل�ضيف لدوري اأبطال 
اإفريقيا هذا الأ�ضبوع

ق.ر.
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الرباط/ حممد بندري�س/ 
الأنا�ضول

ويف مقابلة ن�رشتها وكالة الأنا�ضول 
ال�رشقاوي،  حممد  قال   ، الرتكية 
يف  الدولية  النزاعات  ت�ضوية  اأ�ضتاذ 
بوا�ضنطن،  مي�ضن  جورج  جامعة 
يف  قيا�ضية  كثافة  الآن  »هناك  اإن 
تقلبات الأحداث امليدانية وبالتايل 
بني  اله�ش  القوة  ميزان  تذبذب 
ومع�ضكرْي  اخلارجية  الأطراف 
»لكن  وطرابل�ش«وا�ضتدرك:  طربق 
تبدو حكومة الوفاق حاليا اأكرث قدرة 
على التحكم يف العمليات امليدانية 
خليفة  قوات  مواجهة  يف  والتقدم 
ال�ضيطرة  ب�ضط  تعتزم  واأنها  حفرت، 
على مدينة �رشت على بعد 450 كلم 

اإىل ال�رشق من طرابل�ش«.
انت�ضارات  الليبي  اجلي�ش  وحقق 
اجلرنال  عنا�رش  �ضد  متتالية 
حفرت،  خليفة  النقالبي،  املتقاعد 
حميط  من  متاما  طردها  حيث 
العا�ضمة طرابل�ش )غرب(، ثم حرر 
وليد  بني  وبعدها  ترهونة،  مدينة 

)180 كم جنوب �رشق العا�ضمة(.
جوان    6 يف  الليبي،  اجلي�ش  واأطلق 
الن�رش«،  »دروب  عملية  املا�ضي، 
ال�ضاحلية  �رشت  مدينة  ل�ضتعادة 
وقاعدة  طرابل�ش(،  �رشق  كم   450(
ملي�ضيا  من  الع�ضكرية  »اجلفرة« 
حفرت وتدعم اأنقرة احلكومة الليبية، 
مواجهة  يف  دوليا،  بها  املعرتف 
حفرت،  خليفة  النقالبي،  ملي�ضيا 
املدعومة من دول عربية واأوروبية، 
والتي تنازع احلكومة، منذ �ضنوات، 
البلد  يف  وال�ضلطة  ال�رشعية  على 

العربي الغني بالنفط.

التحرك امل�ضري يف امليزان

امل�رشي  اجلي�ش  بداأ  جولية،  ويف9 
احلدود  قرب  ع�ضكرية  مناورات 
 »2020 »ح�ضم  عملية  �ضمن  الليبية 

حتت �ضعار »تاأمني احلدود امل�رشية 
مع ليبيا«.

وعن هذه املناورات، قال ال�رشقاوي 
ميكن  ال�رشاعات،  »مبنطق  اإنه 
تف�ضري هذا التحّرك باأنه ا�ضتعرا�ش 
الدعم  با�ضتدامة  وتلويح  للع�ضالت 
بداأ  والذي  )حفرت(  طربق  ملع�ضكر 

من �ضيف 2014«.
جاء  ما  املثري  »لكن  واأ�ضاف: 
اجلي�ش  با�ضم  املتحدث  بيان  يف 
اأن  الرفاعي  تامر  العقيد  امل�رشي 
قيام  �ضهدت  الرئي�ضية  »املرحلة 
بتاأمني  املهام  متعددة  طائرات 
وتقدمي  القوات  قتال  اأعمال 
املعاونة اجلوية بغر�ش الق�ضاء على 
عنا�رش املرتزقة من اجليو�ش غري 
ال�رشقاوي،  وفق  النظامية«فهذا، 
تو�ضيع  خماطر  على  موؤ�رشا  يعد 
احلملة مبا يتجاوز »تاأمني« احلدود، 
يف  ع�ضكري  تدخل  »اإمكانية  اإىل 
الرئي�ش  اأملح  كما  الليبية،  الأرا�ضي 
عبد الفتاح ال�ضي�ضي يف الع�رشين من 

ال�ضهر املا�ضي«.
وعادة ما ت�ضري ال�ضلطات امل�رشية 
ليبيا  غرب  يف  »مرتزقة«  وجود  اإىل 
اأن  غري  بـ«الإرهابيني«،  ت�ضفهم 
على  ت�ضيطر  التي  الليبية  احلكومة 

تلك املنطقة تنفي تلك التهم.
م�رش  الليبية،  احلكومة  وتعترب 
الذي  حفرت،  مللي�ضيا  م�ضاندة 
حاول ال�ضيطرة على مدار عام على 
احلكومة  مقر  طرابل�ش  العا�ضمة 

وتلقى هزائم كبرية.
انح�ضار دبلوما�ضي

قرينة  »هناك  اأن  ال�رشقاوي،  يرى 
التحركات  بني  وا�ضرتاتيجية  زمنية 
اإنزال  تركيا  وقرار  ليبيا،  �رشق  يف 
البحرية  للمناورات  دورياتها 
واجلوية عرب ثالث نقاط يف ال�ضاحل 

الليبي«.
اأنقرة  بني  توافق  »ثمة  واأ�ضاف 
على  طرابل�ش  يف  الوفاق  وحكومة 
من  حفرت  قوات  دحر  �رشورة 
موقعني ا�ضرتاتيجيني: مدينة �رشت 
ال�ضاحلية ومينائها والقاعدة اجلوية 
لديهما يف  انفتاح  يف اجلفرة. وثمة 
الوقت ذاته على امل�ضاعي الرو�ضية 
للتو�ضل اإىل هدنة مع قوات حفرت«.

ال�رشاعات،  »مبنطق  واأردف: 
الباب  مرحلة  الليبية  الأزمة  دخلت 
دبلوما�ضي  انح�ضار  واأي�ضا  الدوار، 
جامد ب�ضبب تراجع دور بعثة الأمم 
املتحدة وعدم تعيني مبعوث جديد 

بعد اأن رف�ضت وا�ضنطن تر�ضيح وزير 
رمتان  ال�ضابق  اجلزائري  اخلارجية 
قبل  من  املن�ضب  لهذا  لعمامرة 

الأمني العام اأنطونيو غوتريي�ش«.

اأم املعارك
�رشت،  معركة  مل�ضار  توقعه  وحول 
دللة  »هناك  اإن  ال�رشقاوي  قال 
�رشت  ملعركة  ورمزية  ا�ضرتاتيجية 
الع�ضكري  امليزان  تختزل  ل  لأنها 
الوفاق  وقوات  حفرت  قوات  بني 
موؤ�رش  عن  اأي�ضا  تنم  بل  فح�ضب، 
ال�ضيطرة  تتجه  اأين  اإىل  اأويل 
التحالفات واجلبهات  امليدانية بني 
املحلية واخلارجية: حكومة الوفاق 
وحفرت  طربق  حمور  مقابل  وتركيا 

وم�رش والإمارات«.
واأكمل: »فيما تتباين الأدوار الثانوية 
بني الدول ذات امل�ضلحة يف الأزمة 
الليبية مثل فرن�ضا ورو�ضيا والوليات 

املتحدة«.
�رشت  معركة  »جت�ضد  واأ�ضاف: 
التدخالت  ارتفاع وترية  اأي�ضا مدى 
تدخالت  وهي  ليبيا،  يف  الأجنبية 
الأمني  و�ضفها  كما  م�ضبوقة  غري 

العام لالأمم املتحدة«.
ووفق ال�رشقاوي، فاإن »معركة �رشت 
قد تكون اأم املعارك يف تاريخ النزاع 
الليبي منذ 2011، لأنها �ضتزيد مدى 
الأمم  تفر�ضه  الذي  انتهاك احلظر 
اإىل  الأ�ضلحة  ت�ضدير  املتحدة على 
ليبيا مبا �ضيع�ضف بقرارات جمل�ش 
الأمن وتعهدات الدول التي ح�رشت 

موؤمتر برلني يف جانفي املا�ضي«. 
هذه  �رشاوة  ا�ضتدت  »كلما  وتابع: 
املحليني  اجلنود  بني  املعركة 
اجتاهات  يف  اخلارجي  والدعم 
اآفاق  عن  البتعاد  �ضيتم  متعار�ضة، 
تظل  وبالتايل  ال�ضيا�ضي،  احلل 
طريق  يف  تتعرث  الليبية  الأزمة 
غري  بعد  وهذا  الع�ضكري،  احل�ضم 
العتاد  م�ضتوى  كان  مهما  واقعي 

الع�ضكري«.

اعترب الأكادميي املخت�س بت�ضوية النزاعات، اأن »الأزمة الليبية يف طريقها اإىل الت�ضعيد 
الع�ضكري والرتباك الدبلوما�ضي على رقعة �ضطرجن متاأرجحة ومت�ضارعة التطورات، لكن 

حكومة الوفاق اأكرث حتكما«.

حممد ال�ضرقاوي اأ�ضتاذ ت�ضوية النزاعات الدولية يف جامعة جورج مي�ضن بوا�ضنطن

 الأزمة الليبية يف طريقها للت�سعيد الع�سكري 
.       �ضرورة دحر قوات حفرت من موقعني ا�ضرتاتيجيني

.  حكومة الوفاق حاليا اأكرث قدرة على التحكم يف العمليات امليدانية

يف  حتقيقا  الفرن�ضي،  الق�ضاء  فتح 
�ضلوع ويل عهد اأبو ظبي حممد بن 
»تعذيب«  باأعمال  نهيان،  اآل  زايد 
ذكرته  ما  وبح�ضب  اليمن  يف 
اجلمعة،  فرن�ضية،  اإعالم  و�ضائل 
يف  الأويل  التحقيق  الق�ضاء  فتح 
يف  �ضلوعه  بتهمة   ،2019 اأكتوبر 
ارتكبت يف �ضجون  عمليات تعذيب 
م�ضلحة  قوات  عليها  مينية ت�ضيطر 
الفرن�ضي  الق�ضاء  وفتح  اإماراتية 
التحقيق بعد تلقيه بالغني �ضد ويل 
عهد اأبو ظبي اأثناء زيارته الأخرية 

اإىل باري�ش يف نوفمرب 2018.
طريق  عن  ال�ضكاوى  وت�ضمح 
الدعاء باحلق املدين، بفتح حتقيق 
قا�ٍش  وتعيني  اآيل،  �ضبه  ب�ضكل 
املحامي  واأعرب  التحقيق  لتويل 
ت�رشيحات  يف  بريهام،  جوزيف 
فرن�ضية،  اإعالم  لو�ضائل  �ضحفية 
حتقيق  بفتح  موكليه،  امتنان  عن 
يعلقون  واأنهم  زايد،  بن  بحق 
الفرن�ضي  الق�ضاء  على  كبرية  اآمالً 
ميينيني  �ضتة  عن  بريهام  ويدافع 
الدعاء  طريق  عن  دعوى  اأودعوا 
ق�ضاة  كبري  لدى  املدين  باحلق 

�ضد  اجلرائم  قطب  يف  التحقيق 
الإن�ضانية يف حمكمة باري�ش وميكن 
للق�ضاء الفرن�ضي النظر يف اجلرائم 
اخلطرية، ا�ضتناداً اإىل مبداأ »الوكالة 
خالل  وذلك  الدولية«،  الق�ضائية 
الأرا�ضي  على  بها  املعنيني  وجود 

الفرن�ضية.
التحالف  ينفذ   ،2015 عام  ومنذ 
العربي بقيادة ال�ضعودية والإمارات، 
دعما  اليمن،  يف  ع�ضكرية  عمليات 
يف  للحكومة،  املوالية  للقوات 
املدعومني  احلوثيني  مواجهة 
على  وامل�ضيطرين  اإيران،  من 
�ضنعاء  العا�ضمة  بينها  حمافظات 

منذ 2014. 
فيما تتهم احلكومة اليمنية الإمارات 
لتحقيق  النتقايل  املجل�ش  بدعم 
اأهداف خا�ضة بها يف اليمن، الأمر 

الذي تنفيه اأبو ظبي. 
للعام  امل�ضتمرة  احلرب،  وخلفت 
الأزمات  اأ�ضواأ  اإحدى  ال�ضاد�ش، 
باملئة   80 بات  اإذ  الإن�ضانية، 
على  يعتمدون  اليمن  �ضكان  من 
امل�ضاعدات للبقاء على قيد احلياة، 

وفق الأمم املتحدة.

الق�ضاء الفرن�ضي يحقق 

احتمال �سلوع "بن زايد" 
بـ"اأعمال تعذيب" باليمن

الو�ضط:2020/07/19

جبهة القوى ال�ضرتاكية
TERNI N ITALLEN INEMLAYEN

FRONT DES FORCES SOCIALISTES
اجلزائر   ، ال�ضويدانية   ، بوجمعة  �ضويداين  نهج   56

اإعالن
ان  ال�ضرتاكية  القوى  جبهة  حزب  منا�ضلي  و  العمومية  ال�ضلطات  علم  اإىل  نحيط 
املوؤمتر ال�ضتثنائي املنعقد يف 10 جويلية 2020بفندق مزافران بزرالدة غري �رشعي 
و غري مطابق للقانون الأ�ضا�ضي للحزب و نظامه الداخلي و خمالف لأحكام القانون 

الو�ضعي رقم 12-04 املوؤرخ يف 15 جانفي 2012 املتعلق بالأحزاب ال�ضيا�ضية .

الأمني الوطني الأول
بن عامر بلقا�ضم 

اإ�سهار

الو�ضط:2020/07/19

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�ضم ال�ضعب اجلزائري

حكم
باجلل�ضة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة

بتاريخ الثاين ع�رش من �ضهر اأفريل �ضنة األفني و ثمانية ع�رش
برئا�ضة ال�ضيد)ة(: بو�ضليو �ضامية    قا�ضي

و مب�ضاعدة ال�ضيد)ة(: معلوم �ضمري      اأمني ال�ضبط
و بح�ضور ال�ضيد)ة( : زروين ن�ضيمة     وكيل اجلمهورية

�ضدر احلكم التي بيانه
بني ال�ضيد )ة( 

01(   ك�ضري خمتار                              مدعي                         حا�ضر
العنوان : �ضباب املكفوفني الدرارية اجلزائر 

املبا�رش بوا�ضطة الأ�ضتاذ )ة( : بوعلي هطاك 

�ضد 
01(  ك�ضرية حممد                         مدعي عليه                     حا�ضر

العنوان : �ضباب املكفوفني الدرارية اجلزائر
املبا�رش للخ�ضومة بنف�ضه

02(وكيل اجلمهورية                        حا�ضر                            حا�ضر

و لهده الأ�ضباب

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا : 
يف ال�ضكل : قبول الدعوى 

يف املو�ضوع : الق�ضاء باإفراغ الأمر ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/10/03 حتت رقم فهر�ش 2017/736 و من ثمة الق�ضاء باإعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي 
احلكيم حمند طيب بن عثمان املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 10-10-2017 حتت رقم 17/1037 و بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعي عليه ك�ضرية حممد ابن خمتار و 
بوطي�ش غالية املولود بتاريخ 11-01-1995 ببلدية بني م�ضو�ش ولية اجلزائر ، احلكم بتعيني والده املدعي ك�ضرية خمتار مقدما عليه لرعايته و اإدارة �ضوؤونه مع الزامه بن�رش منطوق 

هذا احلكم باإحدى ال�ضحف اليومية الوطنية و على نفقته 
مع حتميل املدعي امل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف اخلربة 

- بذا ا�ضدر و اف�ضح به جهارا يف مالأ من النا�ش يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة املذكورين اأعاله و ل�ضحته ام�ضيناه نحن و امني ال�ضبط 

جمل�س ق�ضاء تيبازة
حمكمة ال�ضراقة

الق�ضم �ضوؤون الأ�ضرة

رقم اجلدول : 01597 /18
رقم الفهر�س: 03237 /18

تاريخ احلكم : 12 /04 /18

الأب مانويل م�ضلم

على امل�سيحيني تقدير اإعادة 
اآيا �سوفيا كم�سجد

رئي�ش  م�ضلم،  مانويل  الأب  دعا 
لعدالة  العاملية  ال�ضعبية  الهيئة 
يف  امل�ضيحيني  القد�ش،  و�ضالم 
العامل، اإىل تقدير خطوة اإعادة »اآيا 
م�ضلم  وقال  م�ضجد  اإىل  �ضوفيا« 
�رشيط  يف  امل�ضيحيني  خماطبا 
 ، »في�ضبوك«  على  ن�رشه  م�ضور 
»انتبهوا اإىل اأن الرئي�ش رجب طيب 
اأردوغان رفع قدر وكرامة كني�ضتنا 
الرئي�ش  اأن  �ضوفيا«واأ�ضاف  اآيا 
من  �ضوفيا  اآيا  »اأعاد  اأردوغان 
اإىل  الأمم،  اأقدام  تدو�ضه  متحف 
وتقدير  واحرتام  وحمبة  عظمة 
َّجد  وميمُ اهلل  ا�ضم  فيه  يمُ�ضّبح  جامع، 
ه«واأردف م�ضلم »ما دام امل�ضلم  ا�ضممُ
يحرتم كني�ضتي فهو يحرتمني«، لفتا 
اإىل اأن »التاريخ والأقدار �ضاءت اأن 
العظيمة  الكني�ضة  هذه  تنتقل 
الإ�ضالم«وتطرق  اإىل  اأهلها  مع 
بخ�ضو�ش  تاريخية  اأحداث  اإىل 

»يف  قائال:  وامل�ضاجد  الكنائ�ش 
حتولت  العربية،  واأر�ضنا  اإ�ضبانيا 
وبع�ش  جوامع،  اإىل  كنائ�ضنا  بع�ش 
اأهلها  وكان  كنائ�ش،  اإىل  جوامعهم 
الإجنيل،  �ضوفيا  اآيا  يف  يقروؤون 

واليوم يقروؤون فيها القراآن”.
كثري  »يف  اأنه  اإىل  م�ضلم  ولفت 
اندحر  التي  العربية  البلدان  من 
ال�ضتعماري  الحتالل  عنها 
احلكومات  اإىل  الكنائ�ش  �ضلّمت 
الإ�ضالمية لتتحول اإىل جوامع، ويف 
يتناوب  اأوروبا  مدن  كنا�ش  بع�ش 

امل�ضيحيون وامل�ضلمون ال�ضالة«.
ووجه خطابه للم�ضيحيني قائاًل »ل 
متنعوهم اأن ي�ضلوا يف كنائ�ضنا فهم 
دمنا  وهم  �ضعبهم  ونحن  �ضعبنا، 
وحلمنا ونحن دمهم وحلمهم«و�ضدد 
م�ضلم على اأنه »يجب على امل�ضيحي 
اأن يحمي امل�ضلم، وعلى امل�ضلم اأن 

يحمي امل�ضيحي العربي«
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

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

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

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

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

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

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ثقايف
الكاتبة املبدعة �ساّرة منريفا بوداود، ح�سريا لـ "الو�سط"

حكم منريفوتية... عندما ت�شبح الأ�شطورة حقيقية
بعد ديوانها ال�ّسعري »اأنت الكل يف واحد )ر�سائل الع�سق الأربعني ( تعود الكاتبة املبدعة �ساّرة بوداود امللقبة »مبنريفا »  اإىل الواجهة بكتاب نرثي  جديد �سدر حديثا 
عن دار الن�سر  اجلامعي اجلديد واملو�سوم بـ »حكم منريفوتية.. فيل�سوفات ملهمات«  ،حيث �ست�سافر ابنة مدينة تلم�سان بالقارئ اإىل عامل الفل�سفة والأ�سطورة التي 

اأ�سبحت حقيقة عندها، فلقد ا�ستغلت اأفكارها التي حتمل اأبعادا  فل�سفية وطورتها لتنتج عنها هذه التحفة الفريدة من نوعها، موؤكدة لنا »منريفا » اأنها ا�ستمّدت 
جراأتها من  ّناذج ّن�سوية التي كانت بعيدة عن هام�ش التاريخ، وهذا ما كانت ت�سبوا اإليه  �سخ�سّيا ،فلقد ك�سفت لنا  ذات املتحدثة عن  عواملها اخلا�سة  يف هذا احلوار 
احل�سري مع يومية«الو�سط » ،حيث �ساءت الأقدار اأن ت�سع مولودها اجلديد يف فرتة احلجر ال�سحي ويف زمن الكورونا القاتل، لتربز اأن اجلزائر  فيها  كتابا ومثقفني 
ل يقيفهم اأي �سيء، وهذا راجع  لإ�سرارهم الكبري للو�سول اإىل اجلمهور العري�ش ال�سغوف  بالإبداع بفعل الكتابة التي تبقى الأمل ال�ّسايف واحل�سن املنيع لكّل اأمة 

تقيها من ظلمات اجلهل وال�سياع.

 حاورها : حكيم مالك

من   ، بداية      
هي �ساّرة منريفا بوداود ؟

مواليد  من  بوداود  منريفا  �شاّرة 
1991 بتلم�شان » اجلزائر » ،اأ�شتاذة 
»ما�شرت  على  فل�شفة  حا�شلة 
وكاتبة،  » ،�شاعرة  يف  الفل�شفة 
بالعالقات  وم�شت�شارة  مدّربة 
الّزوجية والأ�رشية و�شاحبة م�رشوع 
حا�شلة  الّزواج«  ، �شحفّية  »رخ�شة 
اإذاعية  مرا�شلة  دبلوم   « على 
ترقية  يف  وم�شاهمة  وتلفزيونية« 
لة على  الّن�شاط الإعالمي و متح�شّ

العديد من الّدبلومات احلرفية .
 

»منريفا«  اخرتت  ملاذا         
كا�سم م�ستعار لك؟

مراآته  عن  يبحث  متاأّمل  اإن�شان  كّل 
اأن  اأجل  من   ، الأر�ش  وجه  على 
نف�شي  وجدت  واأنا   ، معها  يتوّحد 
يف »اأ�شطورة منريفا« و منريفا لي�ش 
بل  بالّن�شبة يل  م�شتعار  ا�شم  جمّرد 
بعد  ر�شمّيا  الّثاين  ا�شمي  �شي�شبح 
الفرن�شية. اجلن�شية  على  ح�شويل 
واحلكمة  العقل  اإلهة  هي  ومنريفا 
واملهارات  الفنون  جميع  ورّبة 
واحلرف اليدوية عند قدماء الّرومان 
يف  العقلية  القوى  اإلهة  اأّنها  كما 
احلرب ، وقد عبدها الّرومان فيما 
بعد باعتبارها »اإلهة احلكمة« ،حيث 
اعتربت البومة رمزا للحكمة كونها 
 ، »منريفا«  كان يالزم  الذي  الّرفيق 
اإذ  عذراء  اإلهة  وهي  طائرها  ولأّنه 
اعتربت حامية ال�ّشعراء واملعلّمني ، 

كما اإّن كربي على �شوت البوم منذ 
غر ومالزمة هذا الطائر احلكيم  ال�شّ
الآن  حّتى  اأ�شافري  نعومة  منذ  يل 
كوين اأ�شكن بجانب الوادي ، وتعّريف 
مراهقتي  يف  منريفا  اأ�شطورة  على 
قرطبة  مب�شل�شل »ربيع  وتاأّثري 
اقتناء  على  يحّفز  الذي  »الّتاريخي 
احلكمة ، كّل هذه الأحداث �شاهمت 
و  الّثقافية  �شخ�شّيتي  تكوين  يف 
واأطمع  الفل�شفة  اأع�شق  جعلني 
�شوقا ل�شداقة احلكمة، حتى اأن�شب 
بالفعل اإىل منريفا ، وهذا ما ح�شل 
�شت بالفل�شفة  فعال ، جنحت وتخ�شّ
امراأة  من  اأجعل  اأن  وحاولت 
الأ�شطورة منريفا مراآتي لأ�شري اأنا 
احلقيقة  امراأة  منريفا   « مبحاكاتي 
لت  حت�شّ اإذ  بذلك  جنحت  وفعال   «
الفل�شفة  يف  املا�شرت  �شهادة  على 
فيه  اأفردت  اإذ  الأّول  ديواين  واألّفت 
بارثينون  ة  مبنريفا  خا�شّ ق�شيدة 
 2018 �شنة  الّديوان  بها  ووّقعت   ،
وجعلت منها ا�شمي امل�شتعار ، كما 
 20 عن  يزيد  ما  عن  حّت�شلت  اأيّن 
دبلوم ، يف خمتلف وجميع املهارات 
مل  وعمري  والوظائف  واحلرف 

يتجاوز 28 �شنة .

ا�ستمديت  اأين   من        
حكم  اجلديد«  فكرة  كتابك 
فيل�سوفات  منريفوتية.. 
الروؤية  وماهي  ؟  ملهمات« 
الفل�سفية التي عاجلتها فيه ؟

حماكاتي  وبف�شل  جتاربي  خال�شة 
اأفّكر  جعلني   « منريفا  >لأ�شطورة 
،  املو�شوم  الكتاب  هذا  كتابة  يف 

فيل�شوفات   .. منريفوتية  حكم   « بـ 
ملهمات » والذي عاجلت فيه بروؤية 
فل�شفية اأكرث من 40 حكمة م�شتقاة 
 ، باحلياة  املتنّوعة  جتاربي  من 
م�شتعينة وم�شتنرية باآراء فيل�شوفات 
نف�ش  عن  وعرّبوا  خا�شوا  ملهمات 
الّتجارب وكتبوا ذلك باأواخر حياتهم 
.و لأّن الوقت وهم ، قد ل يكون له 
�شلطة يف �شلّم الّنجاح ، فاإن اقتناء 
واإّنا  عمر  كرب  ي�شتلزم  ل  احلكمة 
ي�شتلزم قّوة عقل وبعد نظر وقدرة 
العرب  زبدة  من  الفوائد  تذّوق  على 
.فكانت املغامرة املنريفوتية ، هي 
ح�شاد  من  احلكم  في�ش  اأخّط  اأن 
حكم   « الّثاين  مولودي  يف  القلم 
 « ملهمات  ..فيل�شوفات  منريفوتية 
، م�شتمّدة جراأتي من هاته الّنماذج 
عن  بعيدة  كانت  التي  الّن�شوية 
هام�ش التاريخ،وهذا ما اأ�شبوا اإليه 

اأنا �شخ�شّيا .
 

      ما هي الأبعاد الفل�سفية 
التي يتطّرق لها هذا الكتاب ؟
منريفوتية.. حكم   « الكتاب  عنوان 
كافية  دللة   « ملهمات  فيل�شوفات 
وما  الفل�شفي  بعده  عن  للك�شف 
اإذ   ، موا�شيع  هكذا  مثل  يعاجله 
الكتاب  هذا  يف  اأعر�ش  اأن  حاولت 
وحكمي  مقولتي  من  البع�ش 
وحكم  مبقولت  واأردفها  الفل�شفية 
الفيل�شوفات  كبار  بع�ش  ون�شو�ش 
وذلك   ، حكمية  فل�شفية  كمقاربة 
بغر�ش ال�شتح�شار بغية ال�شتبعاد 
من كّل الإق�شاءات التي قد ت�شعهم 
لأهّم  وب�شط  الّتاريخ  هام�ش  على 

بخ�شو�ش  املتعلّقة  واحلكم  الآراء 
والق�شايا  امل�شائل  من  العديد 
الفل�شفية التي قد ت�شادفنا يف احلياة 
والتي لزالت تناق�ش بقّوة يف احلقل 
الكتابات  هذه  تعترب  اإذ   . الفل�شفي 
املاأثورة  والأقوال  امل�شتنرية 
،مبثابة  براأيي  الّنا�شجة  واحلكم 
ال�رّشاط وال�رّشاج الذي يعّبد طريق 
متاأّمل  اإن�شان  كل  حياة  يف  الّتغيري 
والإن�شات  التاأّمل  اإىل  �شعى  ما  اإذا 
نتاج  كونها  ذاته،  كينونة  اإىل 
وخرباتي ولتجارب  جتاربي  ينبوع 
هّن   ، احل�شارة  لرائدات  وخربات 
اأن  اأمل  ملهمات  ،على  فيل�شوفات 
كّل  تقريب  يف  �شاهمت  قد  اأكون 
الف�شو�ش  اأهّم  اإىل  للحكمة  حمّب 
كتاباتي  من  احلكم  ن�شو�ش  من 
وعلى  الكبار  الفيل�شوفات  وكتابات 
بيد  الكتاب  هذا  ياأخذ  اأن  رجاء 
وفريا  ق�شطا  لنيل  بعقله  �شقّيا  كّل 
الفل�شفة  ع�ّشاق  واإىل  احلكمة   من 
املوؤمن  �شالّة  فاحلكمة  والأدب. 
واأنا  بها،  اأحّق  فهو  وجدها  اأينما 
فاألفت  اأ�شطورة منريفا  وجدتها يف 

فيها ق�شيدة مقطع منها يقول :
من ت�شتعري مّني عذريتي  

من ميتطي ن�رشي
اأنا منريفا العذراء

امراأة احلقيقة والأ�شطورة
�شادت تعود وما بادت

تطّهر قبل وطئ معبدي
فتمثال فيديا�ش

من ج�شد مدّن�ش ل مي�ّش
وتعاليم دوميتيان

بيان �شاهد وعيان 

م�ساريعك  اأهم  هي  ما       
امل�ستقبلية ؟

 
يف  كتاب  حت�شري  ب�شدد  اأنا  حاليا 
عنوان  يحمل  الأ�رشية  العالقات 
ا�شتغلت  بعدما  الّزواج«  »رخ�شة 

عليه اإعالمّيا.

اأخرية  كلمة  من  هل          

للقّراء؟
 

حمب  كّل  قّربت  قد  اأكون  اأن  اآمل 
من  الف�شو�ش  اأهّم  اإىل  للحكمة 
موؤلّفاتي  من  احلكم  ن�شو�ش 
بيد  الكتاب  هذا  ياأخذ  اأن  ،واأمتنى 
وفريا  ق�شطا  لنيل  بعقله  �شقّيا  كّل 
اإىل  اأهديه  اأنني  ،  كما  من احلكمة 

ع�ّشاق الفل�شفة والأدب . 

اختارت هيئة حترير جملة » اآفاق �شينمائية ، 
»ال�شينما والأوبئة« مو�شوع العدد اجلديد من 
هذه املجلة العلمية الدولية املحكمة  ال�شنوية 
من  جوان  �شهر  يف  ،التي  ت�شدر  واملجانية 
كل �شنة عن خمترب فهر�ش الأفالم الثورية يف 
اأحمد   1 وهران  جامعة  اجلزائرية،  ال�شينما 
بن بلة ، والتي  تُعنى بالدرا�شات ال�شينمائية 

والنقد الفني.
الذي  البيان  ح�شب  املجلة  ا�شتقبلت   وقد 
منه  العديد  ن�شخة  على  الو�شط«  حت�شلت« 
يف  العدد  بع�شها  ن�رش  املقالت  التي  من 
الأول من املجلد ال�شابع والذي �شدر يوم 01 
جوان 2020، وقررت هيئة حترير جملة« اآفاق 

�شينمائية » جعل املجلد ي�شدر بعددين عدد 
املقالت  لكرثة  نظرا  �شهر جوان، وهذا  يف 
والتي  الباحثني  طرف  من  اأر�شلت  التي 
�شيتم  ن�رشها  يف عدد اآخر يف �شهر دي�شمرب 
ال�شكلية  ال�رشوط  ا�شتيفائها  2020  بعد 

ومرورها على جلان التحكيم العلمي.
 ولقد اأعلنت هيئة حترير هذه املجلة  التي 
والفرن�شية  العربية   ، الثالثة  باللغات  ت�شدر 
املقالت  اإر�شال  باب  باأن  والإجنليزية 
 01 يوم  من  ابتداء  الباحثني  جلميع  مفتوح 
من  اأكتوبر  من   31 غاية  واإىل   2020 جوان 
املقالت  لقبول  اأجل  اآخر  وهو  ال�شنة  نف�ش 
التي �شت�شدر يف العدد القادم  واأو�شت هذه 

يف  يهتموا  امل�شاركني  اأن  الباحثني  الهيئة 
مقالتهم البحثية القادمة مبو�شوع »ال�شينما 
الفرتة  العامل يف  يعي�شه  والأوبئة«، نظرا ملا 
واأن  كورونا،  جائحة  مع  �رشاع  من  الأخرية 
تكون املقالت املقدمة ذات �شلة بواقع ما 
الأفالم  موا�شيع  معاجلة  خالل  من  نعي�شه 
هذا  ويبقى  بالأوبئة،  وعالقتها  ال�شينمائية 
الأمر اختياري ملن يريد اأن ي�شهم علميا يف 

هذا املجال .
وتعترب جملة اآفاق �شينمائية من�شة اإلكرتونية 
ين�شطون يف جمال  الذين  للباحثني  اأكادميية 
والإقليمية  املحلية  ال�شينمائية  الق�شايا 
والعاملية �شواء من الناحية الفنية اأو التقنية 

اأو املو�شوعاتية وكذا تداخالتها مع املعارف 
املقالت  خالل  من  الأخرى  الإن�شانية 
ل�رشوط  املوافقة  العلمية  والدرا�شات 
املجلة  ت�شدر  املحكمة.  العلمية  املقالت 
اإلكرتونيا، هذه املجلة لها فريق حتكيم من 
على  يعملون  واجلامعات،  الدول  خمتلف 
املراد  املقالت  ومراجعة  وحتكيم  متابعة 

ن�رشها. 
املقالت   « �شينمائية  »اآفاق  وتر�شد  جملة 
ال�شينما  النقدية يف جمال حقل  والدرا�شات 
والرواية  امل�رشح  مثل  بها  املتعلقة  والفنون 
تتناول  كما   ، واجلودة  بالأ�شالة  تت�شم  التي 
لها  اأخرى  جمالت  يف  الفكرية  الق�شايا 

الفل�شفة  مثل  ال�شينمائي  باحلقل  عالقة 
تت�شم  اأخرى.التي  وجمالت  الجتماع  وعلم 
تهتم   ، والأ�شالة  باجلودة  الأخرى  هي 
لها،  الآخر  الوجه  مبكا�شفة  �شينمائية  اآفاق 
ذات  ال�شيا�شية  املو�شوعات  يف  واملتمثل 
يجعل  الذي  الب�رشي،الأمر  باأيقونها  ال�شلة 
اإنتاجها املعريف  العلمية ثرية يف  من املادة 
�شني.كما تتخ�ش�ش  من طرف اأ�شاتذة متخ�شّ
املجلة يف �شق اآخر، مبجموعة من الدرا�شات 
النقدية الهادفة التي حتمل يف طياتها جهود 
اجلزائرية  ال�شينما  على  ال�شوء  تلقي  نقدية 

والعربية والعاملية.
حكيم مالك

ال�سادرة عن جامعة وهران 1

»ال�شينما والأوبئة« مو�شوع  العدد اجلديد من جملة "اآفاق �شينمائية "
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329 م�سجدا من الرتكة العثمانية ، حولت 
اإىل كنائ�ض اأو ا�ستخدمت يف غري الغر�ض 
الذي اأن�سئت له ،  يف اليونان ويف 17 دولة 

حول العامل .
�سوفيا  اآيا  مبنى  تركيا  ا�سرتجاع   فهل 
ا�سرتجاع �سيا�سي ام ديني ؟ ام هو اختالط 
الديني بال�سيا�سي ؟ بعد ال�سجة الإعالمية 
و اللغط الذي اأثاره احلكم الق�سائي الذي 
ق�سى بتحويل كني�سة اآيا �سوفيا اإىل م�سجد 
، ي�سطدم  امل�ستق�سي ال�سائل عن اأحكام 
ب�رشوط  منها  تعلق  ما  �سيما  ل  ال�رشع 
ت�سييد بيوت اهلل ، و اآداب تعمريها ، و اأول 
حكم �رشعي يقف عنده هو حكٌم �رشعي 
عامر  لأبي  بني  قد  م�سجد  ق�سة  مرجعه 
او  الراهب(  )اأبو عامر  له  يقال  كان  الذي 

ار( . ما يعرف بـ )امل�سجد ال�رِشرّ
جواز  عدم  على  العلم  اأهل  اتفف  والذي 
ت�سابه  التي  امل�ساجد  يف  و  فيه  ال�سالة 

غر�ض ت�سييدها به .
قيل:  الزخم�رشي:  قال  الك�ساف   ففي 
و�سمعة،  رياء  اأو  مباهاة،  بني  م�سجد  كل 
مبال  اأو  اهلل،  وجه  ابتغاء  �سوى  لغر�ض  اأو 
غري طيب هو لحق مب�سجد ال�رشار، وعن 
م�سجد  يف  ال�سالة  يدرك  مل  اأنه  �سقيق 
بني عامر، فقيل له: م�سجد بني فالن مل 
اأ�سلي  اأن  اأحب  بعد، فقال: ل  فيه  ي�سلوا 
م�سجد  وكل  �رشار،  على  بني  فاإنه  فيه، 
بني على �رشار، اأو رياء و�سمعة، فاإن اأ�سله 

ينتهي اإىل امل�سجد الذي بني �رشارا .  
 قال القرطبي : قال علماوؤنا: وكل م�سجد 
يف  فهو  َو�ُسْمَعٍة  ِريَاٍء  اأو  �رِشاٍر،  على  بني 
ال�سالة  جتوز  َل  َاِر  ال�رِشرّ م�سجد  حكم 

فيه.
ول يعزب عن بال طلبة العلم ال�رشعي، اأن 
 . الكرمي  النبي  اأمر  ار  ال�رشرّ م�سجد 
و  للنفايات  مكبا  وحرقه،و جعله  بتدمريه 

اجليف . 
فليفتنا اأهل العلم يف حكم  ال�سالة يف اآيا 
�سوفيا  ؟وهل ينطبق عنها حكم امل�سجد 

ار ؟ ال�رِشرّ

خلفا للواء حميد بومعيزة

تن�صيب اللواء 
حممود لعرابة، قائدا 

للقوات اجلوية
اأركان  رئي�ض  �سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق  اأ�رشف 
اجلي�ض الوطني ال�سعبي، �سباح اأم�ض ال�سبت على 
حممود  للواء  الر�سمي  التن�سيب  حفل  مرا�سم 
للواء حميد  خلفا  اجلوية،  للقوات  قائدا  لعرابة، 
ال�ستقبال  مرا�سم  وبعد  البداية،  يف  بومعيزة 
الوطني  اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الفريق  وقف 
البطل  ال�سهيد  روح  على  ترحم  وقفة  ال�سعبي، 
التاريخية  الولية  قائد  حمودة"  اآيت  "عمريو�ض 
اجلوية  القوات  قيادة  مقر  يحمل  والذي  الثالثة، 
ا�سمه، حيث و�سع اإكليال من الزهور اأمام املعلم 
على  الكتاب  فاحتة  وتال  له،  املخلد  التذكاري 
روحه وعلى اأرواح ال�سهداء الأبرار. اإثر ذلك، قام 
ال�سيد الفريق ال�سعيد �سنقريحة، بتفتي�ض مربعات 
اإطارات واأفراد القوات اجلوية امل�سطفة ب�ساحة 
العلم، ليعلن بعدها عن  التن�سيب الر�سمي لقائد 
لعرابة،  حممود  اللرّواء  اجلديد  اجلوية  القوات 

خلفا للرّواء حميد بومعيزة:

بالقرب من الأغواط  

ثالثة قتلى يف حادث مرور 
لقي ثالثة )3( اأ�سخا�ض من عائلة واحدة حتفهم 
ليلة  وقع  مرور  حادث  يف  اآخرين  ثالثة  جرح  و 
اجلمعة اإىل ال�سبت بالقرب من الأغواط، ح�سب 
ما اأفادت م�سالح احلماية املدنية، ووقع احلادث 
)1 ( يف �سقه  الوطني رقم  الطريق  على م�ستوى 
النقطة  عند  وغرداية  الأغواط  بني  الرابط 
الكيلومرتية 431 يف املنطقة امل�سماة "بوتركفني" 
عندما انحرفت �سيارة �سياحية حتمل ترقيم ولية 
اإيليزي كانت متجهة نحو ولية تيارت، ما اأدى اإىل 
مقتل ال�سحايا الثالثة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
3 و 35 �سنة، كما خلف احلادث ثالثة جرحي )بني 
10 و42 �سنة( من بينهم حالة خطرية، وفق ذات 

امل�سدر.

ال�صني تكافح "بوؤرة 
جديدة" لكورونا

املوجة  تف�سي  بوؤرة  ووهان  مدينة  كانت  اأن  بعد 
الأوىل من كورونا يف ال�سني، ت�سعى البالد حاليا 
الفريو�ض امل�ستجد  بوؤرة جديدة من  اإىل احتواء 
حالت  عدد  وارتفع  الأمور  تتفاقم  اأن  قبل 
لـ"كوفيد  اجلديد  التف�سي  يف  املوؤكدة  الإ�سابة 
19" يف اأق�سى غرب ال�سني اإىل 17، وقالت اللجنة 
حالة   16 حتديد  مت  اإنه  ال�سبت  لل�سحة  الوطنية 
منطقة  يف  ال�سابقة  �ساعة  الـ24  خالل  اأخرى 
اأول  اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة،  البوؤرة  �سينجيانغ، 
حالة. ويعد تف�سي املر�ض يف مدينة اأورومت�سي 
هو الأحدث الذي يظهر منذ متكنت ال�سني اإىل 
للفريو�ض  املحلي  النت�سار  احتواء  كبري من  حد 
يف مار�ض وكان اأكرب تف�ض للمر�ض هو ما حدث 
يف بكني موؤخرا بعد اإ�سابة اأكرث من 330 �سخ�سا 
حركة  من  اأورومت�سي  يف  ال�سلطات  وخف�ست 
الأجرة،  و�سيارات  واحلافالت  الأنفاق  مرتو 
واأغلقت بع�ض املجتمعات ال�سكنية، وفقا لتقارير 
قيودا على  ال�سينية كما فر�ست  الإعالم  و�سائل 
الذين يغادرون املدينة، مبا يف ذلك  الأ�سخا�ض 

تعليق خدمة مرتو الأنفاق اإىل املطار.

رو�سيا
انتحار بطلة العامل 

بالتزحلق على اجلليد
انتحار  ال�سبت،  اأم�ض  رو�سية  اإعالم  و�سائل  اأعلنت 
اإيكاترينا  اجلليد،  على  بالتزحلق  العامل  بطلة 
األك�سندروف�سكايا، يف العا�سمة مو�سكو. وذكر موقع 
قناة "رو�سيا اليوم" اأنه مت العثور على جثة الريا�سة 
بالقرب من منزلها و�سبق لألك�سندروف�سكايا الإقدام 
على حماولة النتحار، ب�سبب الكتئاب بعد �سدمة 
العامل  بطولة   ،2017 عام  وح�سدت  لها  تعر�ست 
الأ�سرتايل  برفقة  الزوجي  التزحلق  يف  للنا�سئني، 
اجلن�سية  حتمل  اإيكاترينا  وكانت  ويند�سور  هاريل 
البطولت  يف  "الكنغر"  بالد  ومثلت  الأ�سرتالية 

الدولية، بح�سب القناة نف�سها. 

قلم جاف

هل جتوز ال�صالة 
فيه ؟ 
الوليد فرج

الحتاد الوطني من اأجل التنمية يرا�سل مدير وحدة الربيد باجللفة 

مطلب باإعادة النظر يف قرار توقيف اأوباح مزوز
طالب الحتاد الوطني من اأجل التنمية من مدير وحدة الربيد بولية اجللفة ب�سرورة التدخل 

ال�سخ�سي لإعادة النظر يف قرار توقيف موظف بالقطاع املدعو اأوباح مزوز، وا�سفا القرار باخلرق 
ال�سارخ لقوانني اجلمهورية

اأحمد باحلاج 

الحتاد  حلزب  ولئي  املكتب  قال 
الوطني من اجل التنمية باجللفة ، يف 
الربيد  وحدة  ملدير  موجهة  مرا�سلة 
يومية  ت�سلمت  قد  بالولية،كانت 
حان  اأنه  منها   ن�سخة   " "الو�سط 
الوقت  للتدخل بغية و�سع حد لق�سية 
املنا�سل اوباح مزوز املكلف بالإعالم 
والت�سال يف املكتب الولئي للحزب 
و  بالبناء  القيام  اأنه ل ميكن  ، موؤكدا 
غ�ض الطرف على الهدم الذي يطال 
على الكفاءات ول على اخلرق ال�سارح 
لقوانني اجلمهورية اجلديدة، ولميكن 
–ح�سب –ذات املرا�سلة  العمل على 
توفري منا�سب ال�سغل والعمل والعي�ض 
كرامتهم  وحفظ  للجزائريني  الكرمي 
بتوقيف  الوقت  نف�ض  يف  ال�سماح  مع 

وت�رشيد عائلة اأوباح مزوز بدون وجه 
يواجه  حقه  يف  املتع�سف  وهو  حق 
بقرار  جمهول  م�سريا  وعائلته  هو 

املديرية  رقم 2020/25 املت�سمن 
مزوز  اأوباح  لل�سيد  املوؤقت  التوقيف 
خطرية  بتهم  �سابق  اإنذار  غري  من 

الإدارة  �سالحية  من  لي�ست  حقه  يف 
بل من اخت�سا�ض العدالة ،ويف �سياق 
لو  املرا�سلة  نف�ض  اأ�سافت  مت�سل 
اجلرائم  هاته  ارتكب  مزوز  اأوباح  اأن 
فهذا من اخت�سا�ض العدالة  هي التي 
توجه له التهامات اأو تنفيها عنه اأي 

اأن الق�سية اإداريا وتناق�ض اإداريا .
املرا�سلة  قالت  ثانية  جهة  من 
رغم  القرارات  هذه  اأن  املذكورة 
كان  انه  اإل  وارجتاليتها  ع�سوائيتها 
على  ولو  القبول  من  بع�ض  بالإمكان 
موازية  اإجراءات  رافقتها  لو  م�س�ض 
وهنا  الجتماعية  للحياة  للمراعاة 
ولي�ض  الدواء  وميكن  الفر�ض  مربط 
�سابق  اإعذار  بدون  واحدة  دفعة 
وت�سكل  الت�سنج  خلق  يف  وت�ساهم 
والتقليل  العزمية  لتثبيط  قويا  عامال 

من املردود املهني للعمال .

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4

مديرية الثقافة لولية امل�سيلة

حجاب �صفية تتوج ملكة
 احلكواتي ال�صغري 

مبلكة  حجاب  �سفية  الطفلة  توجت 
احلكواتي ال�سغري،وهذا مبنا�سبة اليوم 
امل�سادف  اجلزائري  للطفل  الوطني 
املبادرة   ، �سنة  كل  من  جوان   15 يل 
جاءت من تنظم مديرية الثقافة لولية 
احلكواتي  م�سابقة  عرفت   ، امل�سيلة 
لالأطفال  كبرية  م�ساركة  ال�سغري 
ع�ساق  بن  �رش�سة  مناف�سة  و�سهدت 
هذا الفن ، وقد حددت الفئة العمرية 
املبادرة   ، 15�سنة  اإيل  10�سنوات  من 
ومب�ساركة  اجلمهور  ا�ستح�سان  لقيت 
التي  العمرية  املواهب  من  كبري  عدد 
ت�ستحق الت�سجيع والدعم وتدخل هاته 
الأطفال  حتفيز  اأجل  من  املناف�سة 
كورونا  وباء  مواجهة  يف  الإبداع  على 

، وقد اأفرزت النتائج النهائية: املرتبة 
�سنوات  ع�رش  اأنفال  حجاب  الأويل 
14�سنة  �سفاء  رجم  الثانية  -املرتبة 
-املرتبة الثالثة رجم �سفاء 08 �سنوات 
 07 دنيا  �سماعيلي  الرابعة  -املرتبة 
�سماعيلي  اخلام�سة  املرتبة  �سنوات 
ال�ساد�سة  املرتبة  �سنوات   09 نادية 
ما  .وح�سب  �سنة   11 �سند�ض  وردي 
فريد  بالنيانة  الثقافة  مدير  به  �رشح 
الت�سجيع  ت�ستحق  املبادرة  اأن  زعيرت 
حماية  يف  تدخل  و  وال�ستمرارية 
اأجل  من  وكذلك  الوباء  من  الطفل 
ت�سجيع املواهب واكت�سافها، وتوعيتهم 
مبخاطر الوباء. و�رشورة اخذ احليطة 

واحلذر.

خالل اأوت القادم

موبيلي�س تن�صب هوائيات اجليل 
اخلام�س بالعا�صمة

الهاتف  للمتعامل  العام  املدير  اأعلن 
النقال "موبيلي�ض"، بالل مكيد، اأم�ض، 
اأنه �سيتم تن�سيب لأول مرة يف اجلزائر، 
و�ستكون  اخلام�ض،  اجليل  هوائيات 

باجلزائر العا�سمة.
مرا�سم  هام�ض  على  مكيد،  وقال 
انه   الأبوية،  الرقابة  خدمة  اإطالق 
تكنولوجيني  و�رشكاء  بالتعاون  �سيتم 
جتريبية  هوائيات  تن�سيب  مبوبيلي�ض، 
على  اإطالقها  و�سيتم  اخلام�ض  اجليل 
م�ستوى العا�سمة خالل اأوت القادم، يف 
اإطار جمارية كل التطورات املت�سارعة 
يف العامل. و اأ�ساف ذات امل�سوؤول، اأن 
ال�سنة  ا�ستطاعت منذ بداية  موبيلي�ض 
من  الوطن  وليات  كل  تغطية  اإكمال 
بع�ض  رغم  اأنه  مو�سحا  الرابع،  اجليل 

تاأتي  التي  املو�سوعية  املالحظات 
لتجاوز  نطمح  ال�سابط،  �سلطة  من 
اإىل  �سن�سل  املفرو�سة  الدنيا  الن�سبة 
60% قبل نهاية ال�سنة من اجليل الرابع، 
ون�سبو اإىل ن�سبة تغطية 75%، قبل نهاية 

الثالثي الأول من ال�سنة القادمة.
مرمي خمي�سة

الوكالة اجلزائرية لالإ�سعاع الثقايف

لقاء بالفيديو مع املنتج مهدي بن عي�صى
تنظم الوكالة اجلزائرية لالإ�سعاع 
برناجمها  اإطار  يف  الثقايف 
اليوم  لقاء بالفيديو  الفرتا�سي 
املنتج  مع  زووم  تطبيق  عرب 
عي�سى  بن  مهدي  اجلزائري 

التعريف  مبهن  �سيتم  حيث   ،
ال�سمعي الب�رشي يف هذا اللقاء 
ال�سباب  للمخرجني  املخ�س�ض 
والطالب يف ال�سينما واملجالت 
وهواة  والب�رشية  ال�سمعية 

الأفالم وغريهم ، للتعرف  اأكرث 
باإنتاج  يقومون  الذين  على مهن 

الفيلم من الفكرة اإىل التوزيع.

حكيم مالك 

الأمريكي  النواب  جمل�ض  اأعلن 
الذي  النا�سط  لوي�ض،  جون  وفاة 
واملدافع  الالعنف  اإىل  يدعو 
الوليات  يف  املدنية  احلقوق  عن 
مارتن  درب  ورفيق  املتحدة 
عاما   80 عمر  عن  كينغ،  لوثر 
نان�سي  املجل�ض  رئي�سة  وقالت 
بيلو�سي يف بيان، اإن "اأمريكا تنعي 

التاريخ  اأبطال  اأكرب  اأحد  اليوم 
جون  بيلو�سي  الأمريكي"وو�سفت 
�رشطان  يعاين  كان  الذي  لوي�ض 
باأنه  لعقود،  والنائب  البنكريا�ض 
"عمالق يف حركة احلقوق املدنية 
واإميانه  احلميدة  اأخالقه  غريت 
الذي  اأمتنا"ولوي�ض  و�سجاعته 
اأ�سل  من  اأمريكيني  ولد ملزارعني 

اأع�ساء  اأ�سغر  بني  كان  اإفريقي، 
الأوائل  احلرية"  "فر�سان  حركة 
العن�رشي  التمييز  حاربت  التي 
مطلع  املتحدة،  الوليات  يف 
واأ�سبح  املا�سي.  القرن  �ستينات 
الأ�سوات  اأقوى  من  واحدا  لوي�ض 
يف  وامل�ساواة  بالعدالة  املنادية 

الوليات املتحدة.

جون لوي�س

وفاة رفيق درب مارتن لوثر كينغ

عني احلجل تفقد عميد املحامني
والكاآبة لزال يخيم  جو من احلزن 
بلدية  ومواطني  �سكان  جل  على 
،الأ�سبوع  بامل�سيلة  احلجل  عني 
اجلليل  املحامي  وفاة  اإثر  الفارط 
اإثر  علي(  مو�سى)املدعو  جوادي 
وعكة �سحية مفاجئة اأملت به عن 
عمر يناهز الـ88�سنة وقد ُعرف عن 
الكبار  اأعيانها  اأحد  اأنه  الفقيد عن 
اأن  قبل  باملنطقة  حمامي  واأقدم 

ي�سري حماميا معتدا لدى املجل�ض 
بالنقابة  وع�سو  للمحامني  الوطني 
الوطنية.وقبل رحيله املفاجىء كان 
املحامي  اآخر  جانب  من  رحل  قد 
لدى  ي�ستغل  كان  الذي  فاحت  قارة 
عي�سى...نرتحم  �سيدي  حممة 
ترك  جوادي  .احلاج  بدوره  عليه 
عرفوه. من  جميع  لدى  طيبا  اأثرا 

وح�سن  ركائز  اإحدى  ظل  فقد 

جد  وحمن  م�ساكل  يعي�سون  الذين 
كما  ي�ساعدهم  فكان  م�ستع�سية 
بكته  ومعنويا..لذلك  ماديا  يقال 
القلوب.. لفقدانه  وحزنت  العيون 

ح�سور  دفنه  مرا�سيم  عرفت  وقد 
الوليات  جل  من  النظري  منقطع 
وعرفت  معه  تعاملت  و�سخ�سيات 
ف�سيح  واأ�سكنه  اهلل  ...رحمه  قدره 

اجِلنان.

 اأحمد ر�سا ملياين 

جمال/ن
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