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يف اإطار الإ�سرتاتيجية الوطنية للوقاية

72 اإجراء لغلق منافذ الف�ساد 
العمومية ال�سفقات  قانون  يف  النظر  •  اإعادة 

اأكد رئي�س ق�سم التن�سيق والتعاون الدويل، بالهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد، �سعالل مولي العربي.، اأم�س، اأن 
جناعة خمطط الإنعا�س القت�سادي مرهون باإعادة النظر يف قانون ال�سفقات العمومية.

مرمي خمي�سة

لدى  موالي،  �شعالل  اعترب  حيث 
الوطنية،  االإذاعة  على  �شيفا  نزوله 
يتطلب  االقت�شادي،  االإنعا�ش  اأن 
الغر�ش،  لهذا  و  لتنفيذه،  اأمورا كثرية 
اقرتحت الهيئة، يف اإطار االإ�شرتاتيجية 
الف�شاد،  مكافحة  و  للوقاية  الوطنية 
ال�شلطات  على  قريبا  �شتعر�شه  الذي 
يف  النظر  واإعادة  مراجعة  العمومية، 
معتربا  العمومية،  ال�شفقات  قانون 

اإياه اأولوية االأولويات.
حيث لفت املتحدث، اأنه قد لوحظ يف 
ال�شنوات املا�شية، اأن منح ال�شفقات 

كان يتم و فق مبداأ الرتا�شي الب�شيط، 
يجب  بالتايل  و  مقنن«،  »ف�شاد  هو  و 
اإعادة النظر يف هذه املنظومة، واإلغاء 
يتم  وجعله  الب�شيط،  الرتا�شي  اإجراء 
وفق مبداأ التناف�ش االحرتايف، بحيث 
العمومية  ال�شفقات  اإجراءات  تكون 
�شفافة، اإ�شافة اإىل ا�شتعمال االإعالم 

االآيل، ق�شد تفادي اأي تالعبات.
5 ركائز و�شعت لتحقيق 17 غاية 

ذات  اأ�شار   ، �شلة  ذي  �شياق  ويف 
الوطنية  اإ�شرتاتيجية  اأن  امل�شوؤول، 
التي حت�رض لها هيئة مكافحة الف�شاد، 
تتمثل  دعائم،  خم�ش  على  ترتكز 
احلياة  واأخلقة  ال�شفافية  تعزيز  يف 

االإعالم  و�شائل  ت�شجيع  و  العامة، 
واملجتمع املدين يف مكافحة الف�شاد، 
و تعزيز ال�شفافية والنزاهة يف القطاع 
وقدرات  دور  دعم  مع  االقت�شادي، 
ت�شجيع  و  والق�شاء،  الرقابة  اأجهزة 
التعاون الدويل وا�شرتداد املوجودات، 
تهدف ح�شبه اإىل حتقيق �شبعة ع�رض 
واإجراء،  تدبريا   72 باعتماد  غاية، 

كفيال باحلد من اآفة الف�شاد.
بان  امل�شدر،  نف�ش  اأو�شح  كما 
من  العديد  تتطلب  الف�شاد  مكافحة 
والو�شائل،  واالأبحاث  االإجراءات 
تكن  مل  ال�شابق،  يف  اأنه  اإىل  م�شريا 
وا�شحة ملواجهة هذه  �شيا�شة  هناك 

التدابري  اأن  منه  تاأكيد  يف  الظاهرة، 
اأ�شحت  الظاهرة،  ملكافحة  العادية 
عاجزة على احلد من تف�شي الف�شاد، 
موؤكدا  املجتمع،  مفا�شل  يف خمتلف 
على  تعتمد  اليوم،  الهيئة  �شيا�شة  اأن 
الف�شاد،  الوقاية، عرب غلق كل منافذ 
م�شتوى  على  التدابري  كل  باتخاذ 

االإدارات واملوؤ�ش�شات.

طريقة ا�سرتجاع الأموال املنهوبة

املتدخل  اأف�شح   ، ال�شدد  هذا  يف  و 
خارطة  بو�شع  قامت  الهيئة،  اأن 
�شنتني،  منذ  الف�شاد  خماطر  حتديد 
على م�شتوى وزارة املالية، و خمتلف 

املديريات الأمالك الدولة و اجلمارك 
و ال�رضائب، م�شريا اأنه مت االنتهاء من 
حاليا  الهيئة  تقوم  بحيث  اإعدادها، 
ح�شبه، بو�شع خرائط خماطر الف�شاد 
منها  وزارات،  عدة  م�شتوى  على 
وال�شحة،  العايل،  التعليم  و  التجارة 

وال�شباب و الريا�شة.
ا�شرتجاع  اإمكانية  بخ�شو�ش  اأما 
اإىل  املهربة  و  املنهوبة  االأموال 
اأن  العربي،  موالي  قال  اخلارج، 
اخت�شا�ش  من  لي�ش  االأمر  هذا 

عرب  لكنه  الف�شاد،  مكافحة  هيئة 
اأن  م�شريا  ال�شاأن،  بهذا  تفاوؤله  عن 
لي�شت  لكن  بالب�شيطة،  لي�شت  العملية 
�شيا�شية،  اإرادة  وجود  مع  م�شتحيلة 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  لرئي�ش 
باملنا�شبة  كا�شفا  ال�شرتدادها،  تبون، 
اأن عملية اال�شرتداد، تكون بعد �شدور 
بعد  ليتم  للمعنيني،  النهائية  االأحكام 
ذلك تتبع االأموال املتواجدة باخلارج، 
ثم  بتحديدها و حجزها،  و املطالبة 

املطالبة با�شرتجاعها.

يف  حجيمي  جلول  االأئمة   نقابة  رئي�ش  اأكد 
حوار خ�ش به »الو�شط »رف�شه لفتح امل�شاجد 
الو�شع  باأن   باأن   الفتا  الراهن،   الوقت  يف 
فتح  الإعادة  االآن   متاما  منا�شب  غري  احلايل 
رواد  اأن  خا�شة  امل�شلني  امل�شاجد  اأمام 
امل�شاجد من ال�شعوبة التحكم يف ت�رضفاتهم 
والتعليمات  للتوجيهات  اال�شتجابة  وعدم 
اتخاذ التدابري الالزمة واالحتياطات املمكنة 
التي  باالعتداء  ندد  حني  يف  قوله،   حد  على 
�رضورة  على   م�شددا   ، الطبي  ال�شلك  تطال 
خالل   الوقائية  بالتدابري  املواطنني  التزام 
اأثناء �رضاء وذبح  والتقيد بالتعليمات ال�شحية 

االأ�شحية، و
جلول  االأئمة  نقابة  رئي�ش  باأن  بالذكر  جدير 
ب�شبب  الفرا�ش  طريح  حاليا  يوجد  حجيمي 
حمبيه  من  طلب  حيث  املر�ش،  مع  معاناته 
من  بال�شفاء  له  الدعاء  عموما  واجلزائريني 

مر�شه.

    بداية ، يف نظركم هل الو�سع  
منا�سب لإعادة فتح امل�ساجد؟

بعودتنا  ونفرح  الو�شع  يتح�شن  اأن  ناأمل  كنا 
والعبادة  ال�شوق  �شعادة  وتغمرنا  اهلل  بيوت  اإىل 
وانت�شار  طيبة  لي�شت  االأو�شاع  لكن  وال�رضور 
االإ�شابات،  زيادة  مع  واقع   اأ�شبح  الوباء 
الفئات  جميع  من  اإخوانا  و   الأهلنا  وفقدنا 
فتح  يجعل  مما   االأبي�ش،  اجلي�ش  وباالأخ�ش 
امل�شاجد ت�شوبه خماطر جمة وخا�شة اأن رواد 
امل�شاجد من ال�شعوبة التحكم يف ت�رضفاتهم 
وعدم اال�شتجابة للتوجيهات والتعليمات اتخاذ 
التدابري الالزمة واالحتياطات املمكنة،  ففتح  
امل�شاجد �شعب جدا يف هذه املرحلة الراهنة،  
يف  القدير  للعلي  ونت�رضع  نتعاون  اأن  ونرجوا 
رفع هذا الوباء الذي عطل اجلماعة واجلمعة 
الو�شع  باأن   ونوؤكد  اللقاءات،   وكل  االأعياد 
فتح  الإعادة  االآن،  متاما  منا�شب  غري  احلايل 
للمعطيات  نظرا   ، امل�شلني  امل�شاجد  اأمام 
املوجودة على االأر�ش يف ظل تف�شي الفريو�ش 
القطر  واليات  عرب  االإ�شابة  حاالت  تزايد  و 

الوطني. 

بع�س  دعوة  على  ردك  ما      
الأئمة للفتح التدريجي للم�ساجد ؟

باأن تفتح بيوت اهلل تعاىل لكن االأمور  رجاءنا  
وحال  االأر�ش  على  باحلقائق  مرتبطة  
والتعاون  باال�شباب  واالأخذ  الوباء  تف�شي 

مرتبط  االأمر  الأن   االأطباء  املخت�شني  مع 
الظن  نح�شن  فنحن  اأرواحهم  النا�ش  بحياة 
م�شوؤولية  امل�شالة   لكن  و�شدقهم  دعوتهم  يف 
كبرية، كما  اأنه من ال�شعب جدا فتح امل�شاجد 
االإ�شابات،  الرتفاع  نظرا  الفرتة  هذه  يف 
نتيجة  االآن،  متاما  منا�شب  غري  الو�شع 
و املعطيات  االأر�ش  للمعطيات املوجودة يف 
انت�شار  ظل  يف  ال�شحة،  وزارة  تقدمها  التي 
يف  االإ�شابات  من  العديد  وت�شجيل  الفريو�ش 

اأو�شاط املواطنني .

التدريجي  بخ�سو�س الفتح      
الوباء  للم�ساجد يف وليات تراجع فيها 

؟

الفعلي  بالو�شع  واملدركون  االخت�شا�ش  اأهل 
ال�رضعي  العلم  اأهل  مع  وبالتعاون  احلقيقي 
القرار   واتخاذ  والنظر  احلق  لهم  والفتوى 
امل�شاجد  فتح  فم�شاألة  يرونه،  الذي  ال�شائب 
مرتوكة الأهل العلم للف�شل فيها والقائمني على 

متابعة هذا الفريو�ش.

الإعتداءات  على  تعليقك  ما      
التي تطال ال�سلك الطبي ؟

ولونه  �شكله  كان  اأي  مرفو�ش  هو  اعتداء  كل 
ومن اأي طرف وعلى اأي كان،   فمابالك االأطباء 
وال�شبه الطبي واالأئمة والعلماء االأ�شاتذة وكل 
املهن،  والبد من ت�شديد العقوبة على الظامل 
االأ�شباب  عن  نبحث  اأن   والبد   كما  املعتدي 
وامل�شببات الفعلية وندافع عن حقوق املر�شى 
وظروفهم اأحوالهم الإقامة دولة احلق والقانون 
وو�شيلة  جرم  التعدي  الأن  واالإن�شاف  والعدل 
لهذه   نتاأ�شف  والح�شارية،  اأخالقية  غري 
املتهورة  ال�شلوكات  و  العدوانية  الت�رضفات 
على  اعتداءات  يف  يتورطون  الأ�شخا�ش 
م�شتخدمي ال�شحة ، نحن  ننوه باملجهودات 
التي يبذلها مهنيو ال�شحة يف مواجهة فريو�ش 
جماهد  جي�ش  االأبي�ش،  اجلي�ش  اإن  كورونا  

ونرتحم على كل اإخواننا الذين فقدناهم.

    كيف تقيم الإجراءات املتخذة 
جلائحة  للت�سدي  ال�سلطات  قبل  من 

كورونا؟

 نثمن االإجراءات املتخذة من قبل ال�شلطات 
هذا  يف  واأ�شاف  كورونا  جلائحة  للت�شدي 
من  البد   ، احلزم  ال�رضوري  من  اأنه  االإطار، 

احلزم والعزم والتوعية والتح�شي�ش والتحذير 
حاجيات   وتوفري  القانون  قوة  فر�ش  مع 
الالزمة وكل ال�شبل للتقليل من انت�شار العدوى 
،   واأن تتجه  ال�شلطة لتو�شعة الت�شاور يف كل 
ال�شكلي  لي�ش  الفعلي  الت�شامن  و�رضورة  جهة 
و  القانون  تطبيق  مع   وفقط،  الدعائي 
التعامل ب�رضامة وحزم مع املخالفني للتدابري 
ال�شحية، الأن اأرواح النا�ش يف خطر واملر�ش 

ينت�رض .

تقدمها  التي  الن�سائح  ما      
العيد  خالل  الوقاية  تدابري  بخ�سو�س  

؟

الطيبة  املعاين  من  لها  االأ�شحية  �شعرية 
ال�شنة  وهذه  النا�ش  نفو�ش  يف  الكرمية 
ا�شتطاع  فمن  ومتوتر  خا�ش  بو�شع  منر 
عواطف  على  وليحافظ  ويوؤجر  ذالك  فله 
من  الظروف  منعتهم  الذين  والفقراء  جريانه 
الالزمة  االإجراءات  يطبقوا  اأن  االأ�شحية  
احرتازا،   �رضورة التزام املواطنني بالتدابري 
 ، املبارك  االأ�شحى  عيد  خالل  الوقائية 
اأثناء �رضاء وذبح  والتقيد بالتعليمات ال�شحية 
كورونا،  فريو�ش  النت�شار  تفاديا  االأ�شحية، 
واالكتفاء  العائلية  الزيارات  بتجنب  ونن�شح 
بتقدمي التهاين عرب الهاتف اأو و�شائل التوا�شل 
االجتماعي، و نطالب  ب�رضورة التعامل بحزم  
املخالفني  على  ب�رضامة  القانون  وتطبيق 
للتدابري الوقائية،  امل�شلحة ال�رضعية تتطلب 
االإن�شانية  والروح  النف�ش،  على  املحافظة 
ال�رضوري  من  لذلك  املقد�شات،  اأقد�ش  من 
الفرتة  هذه  يف  الزيارات  هذه  عن  االبتعاد 
الهاتف  عرب  العيد،  تهاين  بتقدمي  واالكتفاء 
وو�شائل التوا�شل االجتماعي يف هذه املرحلة 

ال�شعبة جدا .
اإميان لوا�س

حمزة،  خ�رضي  الدكتور  القانوين،  اخلبري  قال 
الهيئة  اأن  »الو�شط«  مع  حديثه  خالل  اأم�ش، 
يجب  مكافحته،  و  الف�شاد  من  للوقاية  الوطنية 
اأن تنفتح على اجلامعات و اخلرباء، حتى تتمكن 
العمومية،  لل�شلطات  من تقدمي مقرتحات فعالة 
و  للدولة  العامة  ال�شيا�شة  مع  من�شجمة  تكون 
موؤ�ش�شاتها، معتربا اأن املقرتحات املقدمة حلد 
اجلديد  التوجه  على  البعد،  كل  بعيدة  اللحظة، 
لرئا�شة اجلمهورية، التي ترف�ش التعاطي مع كل 
كل  بعيدة  واأنها  كما  التقليدية،  بالطرق  امللفات 
البعد عن برامج احلكومة االلكرتونية الواردة يف 

خمطط عملها الذي �شادق عليه الربملان.
بجامعة  العام  القانون  اأ�شتاذ  اعترب  حني  يف 
م�شيلة، اأنه قبل التطرق لكيفية �شري هذه الهيئة، 
ال بد اإجراء اإ�شالح قانوين لها بداية، الأنها هيئة 
بدون �شالحيات قانونية فعالة، ذلك اأن القانون 
ملن  يبني  اأن  دون  االقرتاح،  �شالحية  لها  ي�شند 
اإلزام  اأي  اأن يفر�ش  ير�شل هذا االقرتاح، و دون 
و  بالتوجيهات  لتاأخذ  العمومية،  �شلطات  على 
املالحظات التي تقدمها الهيئة الوطنية للوقاية 
من الف�شاد و مكافحته، كما مل يعطيها �شالحية 
عليها  فر�ش  بل  الق�شاء،  مع  مبا�رضة  التعاطي 
ال�شلطة  له  الذي  العدل،  لوزير  تقاريرها  اإر�شال 

التقديرية، يف اإبالغ النيابة العامة من عدمه.
ولفت املتحدث احلا�شل على ماج�شتري و دكتوراه 
يف قانون ال�شفقات العمومية، اأن ما مت اقرتاحه 
كبرية،  اأخطاء  على  ينطوي  الهيئة،  طرف  من 
ا�شتيعاب حلقيقة قانون  و  وينمو على عدم فهم 
ال�شفقات العمومية، الأن امل�شكل ال يكمن يف اآلية 
العمومية،  ال�شفقات  منح  يف  الب�شيط  الرتا�شي 
الآلية  الفا�شد  املوظف  ا�شتغالل  يكمن يف  واإمنا 
ي�شتحقها،  ال  ملن  ال�شفقات  ملنح  الرتا�شي 
عليه  متعارف  للتعاقد  اأ�شلوب  هو  فالرتا�شي 
املطلوب  اإمنا  اإلغائه،  املطلوب  فلي�ش  دوليا، 
حتديد حاالت اللجوء اإليه بدقة، حتى ال ي�شتغل 
م�شيفا  العمومية،  ال�شفقات  جرائم  ارتكاب  يف 
جتاوزها  تقليدية  مقرتحات  هي  مقرتحاتها  اأن 
على  االإطالق  على  تتكلم  مل  اأنها  بدليل  الزمن، 
الراهن،  الوقت  يف  الف�شاد،  ملكافحة  اآلية  اأهم 
ال�شامن  باعتبارها  العامة،  االإدارة  رَقمنة  و هي 
االأ�شا�شي لتحقيق ال�شفافية يف معامالت االإدارة، 
هي  والتي  اإليها،  جلئت  التي  االأدوات  م�شتغربا 
عك�ش متاما، ما مت اقرتاحه يف اجلل�شات الوطنية 
الإ�شالح اجلباية، التي تراأ�شها الوزير االأول، والتي 
اأعلنت على رقمنة اجلباية كاآلية ملكافحة التهرب 

ال�رضيبي.

اخلبري القانوين خ�سري حمزة لـ"لو�سط":

هيئة الوقاية من الف�ساد تفتقد
 ل�سالحيات فعالة

وزير الطاقة عبد املجيد عطار

9 اآالف طلب ا�ستثمار جديد 
.    رفع اأ�سعار الكهرباء  لالأ�سر اأمر غري وارد

اأكد وزير الطاقة عبد املجيد عطار اأن رفع 
لال�شتهالك  والغاز  املوجه  الكهرباء  اأ�شعار 
احلايل   الوقت  يف  وارد  غري  املنزيل  اأمر 
للموؤ�ش�شات  بالن�شبة  فيه  النظر  �شيتم  لكن 
جممع  اأن  ،  مربزا  الكربى  وال�رضكات 
�شوناطراك توؤثر على غرار ال�رضكات الدولية 
يحوز  املحروقات  قطاع  اإال  كورونا  بجائحة 

على 8800 ملف ا�شتثمار جديد .
على  �شيفا  نزوله  خالل  الطاقة  وزير  وقال 
اأن  املعقول  غري  من  الوطنية اأنه  االإذاعة 
ال�رضكات  تدفعه  الذي  الكهرباء  �شعر  يكون 
الذي  ال�شعر  نف�ش  الكربى  واملوؤ�ش�شات 
وك�شف  املنازل  يف  الب�شيط  املواطن  يدفعه 
ب�شدد   الطاقة  قطاع  اأن  ال�شياق  نف�ش  يف 
�شيتم  حيث  والغاز،  الكهرباء  اأ�شعار  درا�شة 
ومنا�شبة  معقولة  جد  ا�شتحداث  تغيريات 
وك�شف  اخلدمات  اأح�شن  توفري  بهدف 
دينار  مليار   27 تخ�شي�ش  مت  اأنه  باملنا�شبة 
لغاية 2030 لال�شتثمار يف ا�شتغالل الطاقات 

املتجددة وحتقيق النجاعة الطاقوية.
البرتويل  املجمع  ن�شاط  يخ�ش  وفيما 
تاأثرا  اأنه  الطاقة  وزير  اعرتف  �شوناطراك 
فريو�ش  تداعيات  ن�شاطاته  ب�شبب  كثريا 
اأن  اإىل  العامل  م�شريا  يف  املنت�رض  كورونا 
املحروقات  لقانون  التنظيمية  الن�شو�ش 
بهدف  املقبل  �شبتمرب  قبل  جاهزة  �شتكون 
مالئم  مناخ  وتوفري  املوؤ�ش�شة  تطوير 
اإىل  م�شريا  االأجانب،  ال�رضكاء  ال�شتقطاب 
ت�شهيالت كبرية لل�رضكاء املحليني واالأجانب 
و  الطاقوي،  االإنتاج  بعث  اإعادة  اإىل  تهدف 
لتحقيق  وفعالني  اأقوياء  �رضكاء  عن  البحث 
ك�شف  االأرقام  الطاقوية وبلغة  النجاعة 
 8800 القطاع عن وجود  االأول عن  امل�شوؤول 
طلب ا�شتثمار جديد لدى �رضكة �شوناطراك 
و�شتعطى االأولوية عند درا�شتها ح�شب الوزير 
ومنا�شب  الثورة  تخلق  التي  املوؤ�ش�شات  اإىل 

العمل من اجل حتقيق منو اقت�شادي فعال.
باية ع  

رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي يف حوار "للو�سط":

الو�سع غري منا�سب الإعادة فتح امل�ساجد
.       امل�ساألة مرتوكة للجنة متابعة الوباء

.        نندد بالعتداءات التي تطال ال�سلك الطبي 

مرمي خمي�سة
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مرمي خمي�سة   

يف  ا�ضت�ضافته  لدى  بومزار،  ودعا 
القناة  على  ال�ضباح«،  »�ضيف  برنامج 
اإىل ا�ضتعمال البطاقة  الإذاعية الأوىل، 
وعمليات  ال�ضحب  الذهبية يف عمليات 
الدفع اللكرتوين، التي بلغت ح�ضبه 80 
الأول  ال�ضدا�ضي  خالل  عملية،  مليون 
باملنا�ضبة،  كا�ضفا  اجلارية،  ال�ضنة  من 
عن ت�ضقيف مبالغ ال�ضحب على م�ضتوى 
دينار،  األف   30 عند  الآلية،  املوزعات 
ال�ضيولة،  نق�ص  م�ضكل  حلل  وذلك 
على  احل�ضول  من  اجلميع  ومتكني 

الأموال.
ال�ضحب من دون اإفراط 

الربيد  مكاتب  اأن  الوزير،  اأكد  يف حني 
على  �ضت�ضهر  الوليات،  خمتلف  عرب 
تو�ضيع وتكثيف اأوقات العمل، كما اأنها 
نهاية  عطلة  خالل  خدماتها  �ضتقدم 
تزامنا  الكربى،  املدن  يف  الأ�ضبوع 
هناك  اأن  جانب  اإىل  الأ�ضحى،  وعيد 
القطاع،  م�ضتوى  على  وجلان  خاليا 
تتابع وتعمل على تدارك نق�ص ال�ضيولة 
لتمكني  الوليات،  جميع  عرب  املالية، 
داعيا  اأموالهم،  �ضحب  من  املواطنني 
يف  العقالنية  اإىل  باملنا�ضبة،  اإياهم 
مع  اإفراط،  دون  من  ال�ضحب  عملية 
ت�ضفح التطبيق الربيدي »موف«، الذي 
عن  املعلومات  بجميع  زبائن  يزود 

منها  املكتظة  الربيد  مكاتب  اأو�ضاع 
والفارغة.

معا�ضات  �ضب  جدول  وبخ�ضو�ص 
مت  قد  اأنه  بومزار  قال  املتقاعدين، 
تفعيل رزنامة بالتن�ضيق مع وزارة العمل، 
كما مت رقمنة التعامالت مع ال�ضندوق 
بعد  العملية  للتو�ضع  للتقاعد،  الوطني 
اأخرى، م�ضددا يف ذات  اإىل فئات  ذلك 
اللكرتوين  الدفع  اأهمية  على  ال�ضياق، 
عن طريق البطاقة الذهبية، خا�ضة يف 
احلل  اأنها  معتربا  الظروف،  هذه  مثل 

الزدحام،  للق�ضاء على ظاهرة  الأجنع 
يف  ا�ضتخدامها  باإمكانية  مذكرا 
موزعات جميع البنوك، كما اأن البطاقة 
بدفع  للم�ضتخدم  �ضت�ضمح  الذهبية، 

خمتلف الفواتري، على حد تعبريه.

دعوة ل�سراء الأ�ساحي عن 
طريق الدفع الإلكرتوين

واأ�ضاف امل�ضوؤول الأول عن قطاع الربيد 
اأن  املواطن  باإمكان  انه  واملوا�ضالت، 

هذه  طريق  عن  العيد  اأ�ضحية  ي�ضرتي 
متعاملني  الربيدية، من خالل  البطاقة 
خوا�ص، موؤكدا اأن الدفع اللكرتوين يف 
حت�ضن، مطالبا باملقابل التجار يف ظل 
من�ضات  اكت�ضاب  اإىل  كورونا،  جائحة 
البيع عرب الإنرتنت، لهذا الغر�ص، كما 
اأ�ضحاب  ال�ضباب،  عن�رص  على  حث 
موؤكدا  القطاع،  ع�رصنة  يف  امل�ضاريع 
خللق  امل�ضعى،  هذا  يف  مرافقتهم 

منا�ضب ال�ضغل.
لربيد  العام  املدير  اأمر  جهته،  من 
لل�ضبكة  احل�ضن  بالت�ضيري  اجلزائر، 
له،  اجتماع  يف  عيد،  قبيل  الربيدية 
الولئية،  الربيدية  الوحدات  اأم�ص، مع 
بعد،  عن  املرئي  التوا�ضل  تقنية  عرب 
اللقاء،  هذا  يف  التطرق  مت  حيث 
ال�ضبكة  �ضري  اإىل  جوهرية  ب�ضفة 
يف  حيوي  مرفق  باعتبارها  الربيدية، 
واإعطاء  ال�ضتثنائية،  املرحلة  هذه 
ال�ضري  ل�ضمان  الالزمة  التوجيهات 
الو�ضع  يف  الربيدية  لل�ضبكة  احل�ضن 
ملعاجلة  اآنية  حلول  وو�ضع  الراهن، 
وت�ضيري  الب�رصية  املوارد  ت�ضيري 
ال�ضيولة، وكذا تنظيم دخول املواطنني 
اإىل  بالإ�ضافة  الربيدية،  املكاتب  اإىل 
من  للوقاية  الالزمة  الإمكانيات  و�ضع 
القادمة  املرحلة  لت�ضيري  اجلائحة، 
قبيل عيد الأ�ضحى املبارك، يف اأح�ضن 

الظروف.

اأرجع وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، ابراهيم مزوار، اأم�س، �سبب الختاللت التي 
ت�سهدها مكاتب الربيد، خالل هذه الفرتة، من ازدحام ونق�س يف ال�سيولة النقدية، اإىل التوافد الكبري 

للمواطنني ل�سحب اأموالهم، حت�سبا لعيد ال�سحى املبارك.

تفاديا لالزدحام ونق�س ال�سيولة يف مراكز الربيد

خطة لت�سيري فرتة قبيل عيد الأ�سحى 
العمل  اأوقات  تكييف          •

ا�ضتئناف  عن  �ضوناطراك  جممع  اأعلن 
النتاج على م�ضتوى مركب الغاز امل�ضال 
)GL1K( ب�ضكيكدة، اعتبارا من يوم 16 
للقيام  عام  توقف  بعد  اجلاري  جويلية 
باأعمال ال�ضيانة الدورية ح�ضبما اأفاد به 

اأم�ص الثالثاء بيان للمجمع.
التوقف  هذا  خالل  اأنه  املجمع  اأكد  و 
الكلي لن�ضاط املركب ، فان كل املعدات 
املراقبة  للوائح  اخلا�ضعة  والأجهزة 
مع  خدمتها  مدة  نهاية  تتزامن  والتي 
والختبارات،  الفح�ص  عمليات  فرتة 
التفتي�ص  عمليات  يف  اي�ضا  ادجمت 
القانون،  عليها  ين�ص  التي  واملراجعة 
�ضبط  �ضلطة  عليها  ت�رصف  والتي 
املحروقات واملديرية العامة للمناجم.

اأعمال  فان  امل�ضدر  ذات  ح�ضب  و 
ال�ضيانة يتم تنفيذها من طرف وحدات 
من  بدعم  للمجمع  الداخلية  ال�ضيانة 
خرباء املوؤ�ض�ضات املخت�ضة يف عمليات 
ال�ضيانة  واأ�ضاف البيان اأنه » بعد تقدم 
الأ�ضغال بن�ضبة 85 باملائة �ضجل حادث 
اأحدى  م�ص   ،  2020 فرباير   21 يوم 
 )14( ع�رص  الأربعة  بني  من  التوربينات 

املوجودة على م�ضتوى هذا املركب.
ب�ضفة  التوربني  هذا  ا�ضتبدال  وتطلب 
زمنية  مدة  البيان-  ي�ضيف   - كاملة 

تتجاوز18 �ضًهرا.
وملواجهة هذا الو�ضع ، قررت املديرية 
اإ�ضالح  �ضوناطراك  ملجمع  العامة 
املت�رصرة   الأجزاء  وا�ضتبدال  التوربني 

اإىل  اإعادته  اأجل  من  جديدة  باأخرى 
من  ممكن،  وقت  اأ�رصع  يف  اخلدمة 
انتاج  من  قدر  اق�ضى  وحتقيق  ناحية، 
الغاز الطبيعي امل�ضال يف مركبات اأرزيو 
)GL1Z ، GL2Zو GL3Z ( من اجل 
الوفاء باللتزامات التعاقدية مع �رصكاء 

�ضوناطراك، من ناحية اأخرى. 
كورونا  وباء  تف�ضي  من  الرغم  وعلى 
ال�ضحي  احلجر  ونظام  )كوفيد-19( 
وغلق احلدود، جنحت الفرق املخت�ضة 
ل�ضوناطراك وخمتلف �رصكات املناولة، 
بدعم من ال�ضلطات املخت�ضة، ل �ضيما 
اإ�ضالح  يف  وال�ضحة،  النقل  �ضلطات 
الأ�ضغال  جميع  واإنهاء  التوربينات 
اجلدول  باحرتام  وهذا  املربجمة  
احرتافية  امل�ضطر حيث مكنت  الزمني 
يف  امل�ضاهمة  الأطراف  كل  ومهنية 
مركب  اإعادة  من  ال�ضيانة  عمليات 
وقت  يف  النتاج  اإىل   GL1K �ضكيكدة  

قيا�ضي.
املدير  الرئي�ص  قال   ، ال�ضدد  هذا   يف 
حكار   توفيق  �ضوناطراك  ملجمع  العام 
الطبيعي  الغاز  اإنتاج  كميات  تتاأثر  »مل 
 ، GL1K امل�ضال بعملية �ضيانة مركب
وذلك بف�ضل امل�ضاهمة الفعالة ملركبات 
GL1Z و GL2Z و GL3Z التي غطت 
فرتة  خالل   املربجمة  الإنتاج  كميات 
باملائة   100 بن�ضبة  لي�ص  ال�ضيانة 
الكميات  باملائة من  بـ 134  بل  فح�ضب 

املربجمة ». 

�سوناطراك

ا�ستئناف الإنتاج يف مركب
 الغاز امل�سال ب�سكيكدة  

بعد 08 اأ�سهر من اإيداعه احلب�س املوؤقت 

 العدالة  تفتح ملف ر�سيد 
نكاز اليوم 

جمل�ص  لدى  التهام  غرفة  تنظر 
ملف ر�ضيد  يف  اليوم  اجلزائر  ق�ضاء 
نكاز  املتابع بتهمتني  وهمي التحري�ص 
عمومية  هيئة  واإهانة  العنف  على 
العقوبات،  وذلك  منذ  قانون  مبوجب 
مت اعتقاله يوم 04 دي�ضمرب 2019  على 

على  �ضفحته  على  فيديو  ن�رصه  خلفية 
مترير  منع  اإىل  فيه  يدعو  في�ضبوك، 
متت  الذي  اجلديد  املحروقات  قانون 
الأول  الوزير  زمن  يف  عليه  امل�ضادقة 

ال�ضابق نور الدين بدوي.
حممد بن ترار

الأ�ضواق  تنظيم  مدير  ك�ضف 
املقننة  واملهن  التجارية  والن�ضاطات 
اأم�ص،  اأحمد مقراين،  بوزارة التجارة، 
املعنيني  التجار  قائمة  حتديد  عن 
باملداومة خالل عطلة عيد الأ�ضحى 
التجار  عدد  تدعيم  مع  املبارك، 
ما  ال�ضنة،  هذه  اإ�ضافية  مبجموعة 
45األف  و   43 بني  يرتاوح  العدد  يجعل 
العدد  ي�ضم  حيث  ومنتج،  تاجر 

اخل�رص  وحمالت  والبقالت  املخابز 
والفواكه، بالإ�ضافة اإىل منتجي املياه 
ت�رصيح  يف  مقراين  واأفاد  املعدنية. 
ال�ضنة،  هذه  �ضيتم  اأنه  لل�ضحافة، 
املعنيني  التجار  قائمة  عن  الإعالن 
ون�رصها على  العيد،  يومي  باملداومة 
التجارة، وكذا  لوزارة  الر�ضمي  املوقع 
بالتن�ضيق  الولئية،  املديريات  مواقع 
مع منظمات وجمعيات التجار وحماية 

امل�ضتهلك، مو�ضحا اأن العملية �ضتعمل 
الغذائية  املواد  توزيع  ت�ضهيل  على 
الأ�ضا�ضية، و�ضمان توفريها للمواطن، 
التجار  كل  على  الإطالع  ميكنه  الذي 

واملحالت املعنية باملداومة.
الرقابة  لأعوان  تدخل  األف   750
التجارية اأ�ضفرت عن ت�ضجيل 55 األف 

خمالفة
اأ�ضار ذات امل�ضوؤول،  اأخرى،  من جهة 

تدخل  األف   750 اأزيد من  اإح�ضاء  عن 
بداية  منذ  التجارية،  الرقابة  لأعوان 
اإىل  بالإ�ضافة  كورونا،  وباء  تف�ضي 
ت�ضجيل 55 األف خمالفة منها، 52 األف 
للف�ضل فيها،  للق�ضاء  ملف مت حتويله 
وتتعلق اأغلب املخالفات بعدم احرتام 
وكذلك  ال�ضحي،  احلجر  �رصوط 

�رصوط نقل وتخزين املواد.
مرمي خمي�سة

الأ�ضغال  وزارة  با�رصت 
املوؤ�ض�ضة  العمومية  بالتعاون مع 
يف  ال�ضيارة  للطرق  اجلزائرية 
ت�ضنيف  لإعادة  درا�ضة  جديدة 
الأ�ضابيع  من  بداية  باجلزائر  الطرق 
مطابقة  تكون  لكي  وذلك   ، املقبلة 
ا�ضتغالل  ومتكن  من  العاملي  للت�ضنيف 
ماب�ص« لتحديد  »غوغل  خرائط 
الطرق  يف  الجتاهات واملواقع  خا�ضة 

ال�ضحراوية .
الت�ضنيف  اإعادة  هذا  و�ضيتم 
ا�ضتخدام  خالل  والرتقيم  من 
والزوجية  الفردية  والأرقام  الأحرف 
)�ضمال  اجلغرافية  ح�ضب  املحددات 
ت�ضمح  غرب(، والتي  �رصق  جنوب 
الطرق  �ضبكة  على  ب�ضهولة  بالتعرف 
 ) والبلدية  الولئية   ، الوطنية  )ال�ضيارة، 
طول  على  الكيلومرتية  النقاط  وحتديد 

جميع  وتدخل  تنقل  لت�ضهيل  م�ضاراتها، 
م�ضالح  جر  املعنية  خا�ضة  امل�ضالح 
املركبات والإ�ضعاف واحلماية املدنية ، 
من جهة  اأخرى  �ضيتم اختيار الإ�ضارات 
ل�ضمان  ال�رصورية،  والأفقية  العمودية 
م�ضتوى خدمة وظروف تنقل حتفظ اأمن 
هذا  و�ضتنطلق   ، م�ضتعمليها  و�ضالمة 
الطرق  وت�ضنيف  عملية  رقمنة 
اجلارية  ال�ضنة  نهاية  قبل  اجلزائرية 

العاملي  وتعمل  الت�ضنيف  لإدخالها 
املعلومات  ت�ضجيلها  �ضمن  على 
يف  �ضت�ضهل  والتي  العاملية  اجلغرافية 
خا�ضة  التيه  ال�ضواح  ومتنع  ا�ضتقطاب 
يف ال�ضحاري واجلبال الذي يتخوف منه 
ال�ضحراوية  والتي  العروق  يف  اجلميع 
كثريا ما ت�ضببت يف وفاة الع�رصات جوعا 

وعط�ضا.
حممد بن ترار

جزائري عالق   150 حوايل  نا�ضد 
ال�رصكات  من  عمال  بال�ضعودية 
املجيد  عبد  البرتولية الرئي�ص 
اأجل  من  العاجل  تبون التدخل 
حرموا  باجلزائر الذين  اإىل  اإجالئهم 
من  زيارتهم  يف اجلزائر منذ05 اأ�ضهر 
و مت حرمانهم نهار اأم�ص  من الإجالء 

بحجة  اأنهم  مقيمون .

بوع�ضيد  نا�رص  من  كل  واأ�ضار   هذا 
واأكرث  يو�ضف  ومقداد  قيبوب  وعلي 
ات�ضال  يف  اآخر  150  عالق  من 
اأنهم  ات�ضلوا  الو�ضط  بجريدة 
لكن  بالريا�ص  اجلزائرية  بال�ضفارة 
لكم  يف  لحق  انه  هيئتها  اأ�ضارت 
رغم   ، مقيمني  اأنكم  بحكم  الرتحيل 
ب05  البرتولية  بال�رصكات  عمال  اأنهم 

وهم   ، اأ�ضابيع   05 مقابل  اأ�ضابيع 
وعائالتهم  واأبنائهم   ، حاليا  عالقون 
اأنهم  كما   ، م�رصوف  باجلزائردون 
 ، �ضعودية  اإقامة  لميكون  �ضهادة 
التي  فاأن  الطائرة  هذا  من  اأكرث 
اأقلعت  اأم�ص  ليلة  اجلزائريني  اأجلت 
وندد  العمال  م�ضافر،   50 من  ناق�ضة 
بت�رصفات ال�ضفارة التي عو�ص اأن تقف 

جزائريني  اعتربتهم  كرعايا  معهم 
مواطنني �ضعوديني مقيمني  وحرمتهم 
ظل  خا�ضة  يف  حقوق  الإجالء  من 
يعي�ضها  التي  الأو�ضاع املالية املزرية 
انعدام �ضبل  نتيجة  ذويهم يف اجلزائر 
وكذا  وجود   ، الأموال  اإليهم  بعث 

مر�ضى يحتاجون الرعاية .
حممد بن ترار

ل�سمان التموين بال�سلع 

43 األف تاجر للمداومة اأيام العيد 

وفقا للمعايري العاملية  وخمططات »غوغل ماب�س » 

مبا�سرة عملية ت�سنيف الطرق الوطنية 

بعد حرمانهم من  الإجالء واعتبارهم  مقيمني  

150 جزائري عالقون بال�سعودية  

تلم�سان

لوح مطلوب للتحقيق يف 
العتداء على الق�ساة  

مع  التحقيقات  اأن  م�ضادر  ك�ضفت 
العتداء  ملف  يف  متهمني  منتخبني  
على اأحد الق�ضاة  املكلف بال�ضهر على 
ملجل�ص  الن�ضفي  التجديد  انتخابات 
اأوقفت  والتي   2018/12/31 يوم  الأمة 
املجل�ص  فيها  وخرب  العملية   خاللها 
العدل  وزير  اىل  تو�ضلت  ، قد  الولئي 
ا�ضمه  ذكر  بعدما   ، لوح  الطيب  الأ�ضبق 
�رصح  والذين   ، امللف  يف  موقوفون 
وان الوزير وبعدما ظهرت النتائج بفوز 
الأفالن  ح�ضاب   على  الأرندي  مر�ضح 
العملية  وتوقيف  الفو�ضى  باإثارة   اأمر 
بكل الطرق ، مع تكفله باإلغاء النتائج على 

امل�ضتوى الوطني وهو ما مت فعال ، حيث 
مت العتداء على احد الق�ضاة وتخريب 
حني  يف  القوة  با�ضتعمال   ال�ضندوق 
النتخابات  بتوقيف  لوح  الطيب  تكلف  
وهو  الد�ضتوري   املجل�ص  م�ضتوى  على 
اأكده  الت�رصيح  الذي  ما مت فعال، هذه 
املتهمني م�ضت�ضهدين بات�ضالت هاتفية 
دقائق  واملتهمني  الوزير  بني  ما  جرت 
الطيب  الوزير  يجعل    ، العتداء  قبل 
الع�ضيان  على  بالتحري�ص   متهما  لوح 
ولعتداء  عمومية   اأمالك  وتخريب 
العملية  وعرقلة   الق�ضاء  اأعوان  على 

النتخابية

وزير ال�سحة عبد الرحمن بن بوزيد

باإمكاننا جتاوز املحنة احلالية
واإ�ضالح  وال�ضكان  وزير ال�ضحة  دعا 
بوزيد  بن  الرحمن  عبد  امل�ضت�ضفيات، 
الوقائية  بالتدابري  لاللتزام  املواطنني 
مب�ضتوى  م�ضيدا   ، ال�ضحي  وباحلجر 
الأطقم  لكل  العالية  واملهنية  الكفاءة 
الطبية خا�ضة ملا يبذلونه يف امليدان من 

ت�ضحيات وطالب اجلميع مب�ضاندتهم.
بن  الرحمان  عبد  دوزيرال�ضحة،  طالب 
احلملة  هام�ص  على  ت�رصيح  يف  بوزيد، 
الأطباء  مع  كلنا  الوطنية  التح�ضي�ضية 
لاللتزام  املواطنني  كافة  الوباء«  �ضد 
من  ال�ضحي  واحلجر  بالتدابريالوقائية، 
داعيا  كورونا،  فريو�ص  جتاوزاأزمة  اأجل 
اللتزام  واملواطنات  املواطنني  كافة 
بتدابري  واللتزام  بالتدابريالوقائية 

احلجر ال�ضحي.
الطبية  لالأطقم  ال�ضكر  بوزيد  بن  ووجه 
�ضكرا  لأقول  الفر�ضة  :«اأغتنم  ،قائال 
اإداري،  م�ضعف،  مري�ص،  طبيب،  لكل 
حقكم،  يف  مق�رصا  �ضاأكون  قلت  ومهما 
الأطقم  لكل  ال�ضكر  معاين  اأ�ضمى  اأجدد 
الطبية ومهني ال�ضحة على املجهودات 
الكفاءة  مب�ضتوى  �ضيد  و  املتوا�ضلة، 
واملهنية العالية لكل الأطقم الطبية وما 
اجلي�ص  ت�ضحيات  امليدان،  يف  يبذلونه 
ويجب  امليدان  يف  تظهر  الأبي�ص 
من  اأكرث  :«ت�ضجيل  م�ضيفا  م�ضاندتهم«، 
2300 اإ�ضابة و44 حالة وفاة يف �ضفوف 

ال�ضلك الطبي«.
اإميان لوا�س

حممد بن ترار
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ور�صد  ملتابعة  العلمية  اللجنة  ع�صو  دق 
ناقو�س  بركاين  كورونابقاط  وباء  تف�صي 
عدد  يف  االرتفاع  بخ�صو�س  اخلطر 
على  م�صددا  كورونا،  بفريو�س  االإ�صابات 
ال�صحي  اإجراءات احلجر  �رضورة احرتام 
تفاديا لتكرار�صيناريو عيد الفطر املا�صي 

خالل عيد االأ�صحى املبارك .
حمل ع�صو اللجنة العلمية ملتابعة ور�صد 

تف�صي وباء كورونا بقاط بركاين م�صوؤولية 
ارتفاع يف عدد االإ�صابات بفريو�س كورونا 
الفتا  االأوىل،  بالدرجة  املواطن  اإىل 
االإ�صابة  بالفريو�س  حاالت  اأغلب  باأن 
التجمعات  اإىل  راجع  االأخرية  االأيام  يف 
واحل�صور  االأفراح  خ�صو�صا  العائلية 

اجلماعي يف اجلنائز.
اجلزائريني  اأن  بركاين   بقاط  و�صدد 

الواردة يف  مطالبني بااللتزام  بالتو�صيات 
التغافراأيام  خ�صو�صا  الفتوى  جلنة  بيان 
االت�صال  و�صائل  عرب  االأ�صحى  عيد 
اإىل  باالإ�صافة  البيوت،  اإىل  التنقل  بدل 
ب�صعرية  املتعلقة  االأخرى  التو�صيات 
الذبح. وحذر املتحدث م باأن اأي تهاون يف 
اإجراءات احلجر ال�صحي يف االأيام املقبلة 
، م�صريا ذلك �صيكون ثمنه باه�س، م�صددا 

بالتباعد  االلتزام  املواطنني  على  باأنه  
يف  �صيما  ال  امل�صتطاع  قدر  االجتماعي  
اجلميع  الأن  املبارك  االأ�صحى  عيد  اأيام 
مدرك اأن ما وقع بعد عيد الفطر املا�صي 
بفريو�س  االإ�صابات  معدل  يف  ارتفاع  من 
كورونا �صببه عدم احرتام اإجراءات احلجر 

ال�صحي وكرثة الزيارات العائلية.
اإميان لوا�س

من طلبة جامعة  اأم�س جمموعة  اأطلقت 
»اأكلي حمند اأوحلاج« بالبويرة بالتعاون مع 
مديرية التكوين املهني مبادرة للم�صاهمة 
كورونا  فريو�س  النت�صار  الت�صدي  يف 
طالب«وذلك  لكل  »كمامة  �صعار  حتمل 
خلياطة كمية معتربة من الكمامات تقدر 
ذات  كمامة  األف(   50( األف  بخم�صني 

االأقنعة  ب�صناعة  خا�صة  تقنية  خ�صائ�س 
الدولية  املعايري  وفق  الواقية،  الطبية 
والتي حددتها وزارة ال�صحة، بحيث تكون 
مرن  خيط  مع  عايل  تر�صيح  ذات  اأقنعة 
ي�صمح  االأذنني، بحيث  يو�صع على جانب 

بتثبيتها على الوجه. واجلدير باالإ�صارة
فعال  ب�صكل  �صاهمت  البويرة  جامعة  اأن 

االأيام  منذ  كورونا  جائحة  جمابهة  يف 
اإنتاج  خالل  من  ظهورها  من  االأوىل 
Solution hydro-- املطهر واملعقم
كبرية  كمية  وجهت  والذي   alcolique
مبدينة  بو�صياف  حممد  مل�صت�صفى  منه 
اال�صتماع  خلية  اإن�صاء  جانب  البويرة اإىل 
والتي   -19- كوفيد  النف�صية  وامل�صاعدة 

كلية  من  اأ�صاتذة خمت�صني  عليها  ي�رضف 
العلوم االإن�صانية واالجتماعية وخمت�صني 
يف علم النف�س منهم الدكتورة »ولد حمند 
من�صوج مطِهر  قما�س  اإنتاج  وكذا  المية« 

ذاتي لفريو�س كورونا .

اأح�سن مرزوق

اأمرا�س  يف  متخ�ص�س  طبي  فريق  قام 
الرزاق  عبد  مب�صت�صفى  التوليد  و  الن�صاء 
بوحارة ب�صكيكدة ليلة االثنني اإىل الثالثاء 

باإجراء عملية 
م�صابة  ل�صيدة  ناجحة  قي�رضية  والدة 
من  علم  ما  ح�صب  كورونا،  بفريو�س 
مديرية ال�صحة و ال�صكان بالوالية و اأو�صح 
ذات امل�صدر باأن ال�صيدة التي اأجريت لها 
كانت  و  كورونا  بفريو�س  م�صابة  العملية 
�صعد  االإخوة  مب�صت�صفى  العالج  تتلقى 
بكوفيد- للم�صابني  املخ�ص�س  قرم�س 
عبد  م�صت�صفى  اإىل  نقلها  مت  قد  و   19
القي�رضية  العملية  الإجراء  بوحارة  الرزاق 
على اعتبار اأن م�صت�صفى �صعد قرم�س ال 
يتوفر على م�صلحة لطب الن�صاء و التوليد 
و اأ�صاف ذات امل�صدر باأنه قد مت اتخاذ 
ال�صيدة  ال�صتقبال  الالزمة  التدابري  كل 
بداية من تخ�صي�س م�صار خا�س بها عند 
اإىل  و�صولها  حتى  و  امل�صت�صفى  دخولها 

قاعة العمليات و اجلناح اخلا�س الذي مت 
تخ�صي�صه الإجراء هذا النوع من العمليات 

لهذه الفئة.
اأردف ذات امل�صدر باأن االأم و املولود  و 
الذي هو من جن�س اأنثى يف حالة »جيدة«، 
اإىل جناح  باأنه قد مت نقل الر�صيع  مفيدا 
لكل  اإخ�صاعه  انتظار  يف  عزله  و  خا�س 
اإ�صابته  للتاأكد من  الفحو�صات ال�رضورية 
ت�صليمه  قبل  بالفريو�س  عدمها  من  اأو 

لعائلته.
القي�رضية  العملية  اأن هذه  بالذكر   جدير 
ب�صكيكدة  نوعها  الثانية من  تعد  الناجحة 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  ظهور  منذ 
مايو   20 يف  اإجراوؤها  مت  التي  تلك  بعد 
�صنة   37 العمر  من  تبلغ  ل�صيدة  املن�رضم 
و  ذكر  جن�س  من  مولودا  اأجنبت  التي  و 
ال�صحية  حالته  اأن  الفحو�صات  اأظهرت 

»جيدة« و غري حامل للفريو�س. 
م.�س

للمقاطعة  املنتدب  الوايل  ي�صتبعد  مل 
)اجلزائر  اأحممد  ل�صيدي  االإدارية 
اإمكانية تعديل �صاعات احلجر  العا�صمة( 
ديدو�س  �صارعي  م�صتوى  على  ال�صحي 
مراد وح�صيبة بن بوعلي وكذا غلق �صارع 
مي�صونيي وعدد من املحالت ب�صوق »علي 
من  للحد  االأ�صبوع،  هذا  خالل  مالح« 

تف�صي وباء كورونا، ح�صبما اأفاد به بيان 
جاء  ما  وح�صب  املحلية.  الهيئة  لذات 
االإدارية  للمقاطعة  الر�صمية  ال�صفحة  يف 
ال�صيدة  فاإن  بالفي�صبوك  اأحممد  �صيدي 
اأع�صاء  مع  اجتماعا  نعامة عقدت  فوزية 
خلية االأزمة ملجابهة جائحة كوفيد-19، 
طبقا  اللجوء  »اإمكانية  ت�صتبعد  مل  حيث 
لل�صالحية املخولة لها اإىل تعديل �صاعات 
�صارعي  م�صتوى  على  ال�صحي  احلجر 
بوعلي«،  بن  وح�صيبة  مراد  ديدو�س 

باالإ�صافة اإىل »اإمكانية اللجوء خالل هذا 
نظرا  مي�صونيي  �صارع  غلق  اإىل  االأ�صبوع 

الكتظاظه 
حمل   94 وحوايل  والزبائن  باملواطنني 
عدم  ب�صبب  مالح  علي  ب�صوق  جتاري 

احرتام لتدابري الوقائية من الوباء«.
اإىل  اللجوء  اإمكانية  امل�صدر  ذكر  كما   
لكل  �صاعة   24 ملدة  املوؤقت  الغلق 
التي  ن�صاطها  كانت طبيعة  موؤ�ص�صة مهما 
موؤكدة  حاالت  م�صتواها  على  ت�صجل 
موؤكدة  كوفيد-19،  بفريو�س  لالإ�صابة 
والتطهري  التعقيم  عمليات  تكثيف  على 
من باب حت�صي�س املواطنني الوافدين اإىل 
م�صاحلها بتواجد الوباء بهذه املوؤ�ص�صات 
كارتداء  الوقائية  التدابري  احرتام  وفر�س 
التباعد  وم�صافة  للكمامات  االإجباري 

االجتماعي. 

لعلم  اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  �صدد 
يف  جنوحات  كمال  الربوف�صور  املناعة 
ت�رضيح على �رضورة ارتداء القناع الواقي 
حلماية  وذلك  العائلية  الزيارات  وتفادي 
كوفيد-19  عدوى  انت�صار  من  املجتمع 
�صحية  اأزمة  يعي�س  »العامل  اأن  و  خا�صة 
التي  الثانية  باملوجة  �صمي  ما  نتيجة 
اجتاحته ب�صبب تف�صي الفريو�س« الذي مل 
املنظمة  منه ح�صب  التخل�س  بوادر  تربز 
يف  اخلبري  ذات  ودعا  لل�صحة  العاملية 
خمرب  م�صلحة  ورئي�س  املناعة  علم 
لرويبة  العمومية  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة 
الوقائية  لالإجراءات  ال�صارم  التطبيق  اإىل 
الفتوى  جلنة  اإليها  دعت  التي  تلك  �صيما 
هذه  خالل  االأ�صحى  عيد  ب�صعائر  للقيام 

جوها  عكر  التي  اال�صتثنائية  الظروف 
انت�صار فريو�س كورونا موؤكدا اأن ا�صتمرار 
احلالية  الوترية  بنف�س  الفريو�س  انت�صار 
يجرب املجتمعات على التاأقلم معه واأ�صار 
االإجراءات  كل  اأن  اإىل  ال�صياق  هذا  يف 
املتخذة للحد من انت�صار الفريو�س »تبقى 
ان�صباط  يرافقها  مل  اإذا  جدوى  بدون 
لالحتفال  املواطنني  طرف  من  �صارم 
الظروف  ح�صب  االأ�صحى  عيد  باأجواء 
تدابري  مقرتحا   « االأزمة  فر�صتها  التي 
»اأكرث �رضامة« تتمثل - على �صبيل املثال 
- يف فر�س عقوبات مالية على غرار ما 
داخل  االأمن  حلزام  بالن�صبة  تطبيقه  مت 

ال�صيارات.
م.�س

م.�س

القطاع  ملهنيي  نقابات  اأربع  ممثلو  واأكد 
الباحثني  لالأ�صاتذة  الوطنية  )النقابة 
والنقابة  اجلامعيني  اال�صت�صفائيني 
العمومية  ال�صحة  ملمار�صي  الوطنية 
والنقابة الوطنية لالأطباء االأحرار والنقابة 
ندوة  خالل  الطبيني(  ل�صبه  اجلزائرية 
كورونا  تف�صي  اأزمة  ت�صيري  حول  �صحفية 
لبع�س  لو�صع حد  جاء  القانون  هذا   « اأن 
مظاهر االعتداء اللفظي و اجل�صدي على 
الطواق الطبية و�صبه الطبية« داعيني اإىل 
الالزمة  بالو�صائل  القطاع  دعم  �رضورة 
للموؤ�ص�صات  اجليد  التنظيم  و�صمان 
لتفادي  املواطن  توعية  و  اال�صت�صفائية 
باملنا�صبة  املمار�صات«واأكدوا  هذه  مثل 
و�صع  »ي�صتدعي  القانون  هذا  تطبيق  اأن 
ال�صحية«  بالهياكل  خا�صة  �رضوط 
على  ق�صائي  ممثل  تفوي�س  غرار  على 
عن  لينوب  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 
عن  غيابهم  يتفادى  بالتايل  و  العمال 

الردعية  »الو�صائل  باأن  معتربين  العمل 
يرافقها  مل  اإذا  حلوال  تقدم  ال  وحدها 
وتوعية  ال�صحية  للمنظومة  اإ�صالح 
الوطنية  النقابة  رئي�س  املواطن«و�صدد 
اال�صت�صفائيني  الباحثني  لالأ�صاتذة 

على  بلحاج  ر�صيد  الربوف�صور  اجلامعيني 
اال�صطرابات  وخمتلف  واالإرهاق  العناء 
من  واألح  القطاع   عمال  يتعر�س  التي 
ملمار�صي  الوطنية  النقابة  رئي�س  جهته 
مرابط  اإليا�س  الدكتور  العمومية  ال�صحة 

على »عدم احرتام املواطنني لالإجراءات 
الوقائية للحد من انت�صار الفريو�س وغياب 
لت�صيري  القطاعات  خمتلف  بني  التن�صيق 
نقابات  اإ�رضاك  »عدم  اأن  معتربا  االأزمة« 
اإىل  اأدى  امليدان  املتواجدين يف  القطاع 

تفاقم الو�صع«.
لت�صيري االأزمة داخل  »اأ�صفه  كما عرب عن 
املجال�س  اإق�صاء  خالل  من  الواليات 
اإطالع  على  هي  التي  والنقابات  العلمية 
بامل�صت�صفيات«  يجري  مبا  تامة  ودراية 
»توفري  اإىل  بحاجة  االأ�صالك  باأن  موؤكدا 
بالعمل  ت�صمح  التي  واالإمكانيات  الو�صائل 
اخلدمات  اأجود  لتوفري  تامة  اأريحية   يف 
النقابة  رئي�س  بدوره  للمواطنني«وتاأ�صف 
الدكتور  االأحرار  لالأطباء  الوطنية 

م�صطفى بن براهم  
اخلا�س  القطاع  ب«تغييب«  ا�صماه  ملا 
باحلاالت  التكفل  و  االأزمة  ت�صيري  يف 
الب�صيطة لالإ�صابة بفريو�س كورونا بالرغم 
-كما قال- من وجود قدرات عرب الوطن 

لتخفيف ال�صغط على القطاع العمومي.

رحب ممثلو نقابات مهنية لعمال القطاع ال�سحي اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�سمة بقرار اإ�سدار قانون 
يعاقب تعنيف الأ�سالك  الطبية و �سبه الطبية موؤكدين يف ذات الوقت حر�سهم على �سرورة توفري 

اخلدمة »اجليدة« للمواطن.

ع�سو اللجنة العلمية ملتابعة وباء كورونا بقاط بركاين

اأي تهاون يف الأيام املقبلة  �سيكون ثمنه باه�سا
* �سرورة اللتزام  بتو�سيات جلنة الفتوى 

ب�سعار«كمامة لكل طالب«

طلبة جامعة البويرة ينتجون )50 األف( كمامة طبية

م�ست�سفى عبد الرزاق بوحارة ب�سكيكدة 

ولدة ناجحة ل�سيدة م�سابة 
بفريو�س كورونا 

العا�سمة

غلق موؤقت ل�سوارع ح�سيبة و 
ديدو�س و مي�سوين

رئي�س اجلمعية اجلزائرية لعلم املناعة 
الربوف�سور كمال جنوحات

احلل الوحيد و اللتزام 
ال�سارم  باإجراءات احلجر 

التي تطال  م�ستخدمي القطاع

نقابات ترحب بتجرمي العتداءات على عمال ال�سحة 
.     �سكاوى من اإق�ساء املجال�س العلمية 

اأم�س  الع�رضات  �صبيحة   اأقدم 
ال�صحة  م�صتخدمي  و  االأطباء  من 
م�صلم  مب�صت�صفى  العمومية  العاملني 
وقفة  الطيب  مبع�صكر على  تنظيم 
اال�صتعجاالت  م�صلحة  احتجاجية  اأمام 
للمطالبة  بتدخل   ، اجلراحية  الطبية 
من  اأجل  ال�صحة  العليا  بوزارة  ال�صلطات 
حت�صني  ظروف عملهم املزرية التي تزداد 
الفادح  النق�س  ب�صبب  يوم  بعد  يوما  �صوءا 
امل�صجل يف االأطباء و املمر�صني  ومعدات 

العالج. هذا وطالب املحتجون بفتح توظيف 
ل4 منا�صب اأطباء جديدة لتخفيف ال�صغط 
عن 7 اأطباء مناوبني بكامل م�صت�صفى م�صلم 
�صبه  ال�صلك  تعزيز  اإىل  باالإ�صافة   ، الطيب 
طبي باملمر�صني من اأجل تخفيف ال�صغط 
باملواطنني  االأمثل  التكفل  �صمان  و  عنهم 
،على م�صتوى م�صلحة اال�صتعجاالت مل�صلم 
الطيب التي ت�صتقبل زهاء 100 حالة مر�صية 
يوميا ،اإ�صافة اإىل حاالت االإ�صابة بفريو�س 
كوفيد 19 ، الذين يتم توجيهمم اإىل م�صلحة 

االإمكانيات  غياب  ب�صبب  اال�صتعجاالت 
�صيدي  بعيادة  العزل  م�صلحة  م�صتوى  على 
احممد االأمر الذي خلق �صغطا رهيبا لدى 
مب�صت�صفى  مع�صكر  الذي  الطبي  الطاقم 
يعي�س اأطباوؤه  و�صعية مزرية و�صغط رهيب 
حيث ، اأنهم ي�صمنون املناوبة الطبية طيلة 
اإ�صافة  يوميا  طبيبني  مبعدل  االأ�صبوع  اأيام 
اإىل تكليفهم مبهام املتابعة الطبية للم�صالح 
خالد  ي�صعد  م�صت�صفى  من  نقلها  مت  التي 
،ناهيك عن امل�صاكل التي يواجهونها يوميا 

امل�صابني  توجيه  يف  الفو�صى  من  بداية 
اإىل غياب م�صلحة لالإنعا�س و   ، بالفريو�س 
زيادة على االعتداءات املتكررة عليهم من 
فو�صى  يخلق  ما  املر�س  مرافقي  طرف 
ال�صحة  تدخل  وزارة  ت�صتوجب  عارمة 
الب�رضية  باليد  امل�صت�صفى  بغية  دعم 
خ�صو�صا  واملمر�صني  االأطباء  خا�صة 
فيه  تعرف  الذي  الكورونا  جائحة  ظل  يف 
امل�صت�صفى  �صغطا رهيبا يهدد  باالنفجار.
حممد بن ترار

 ال�سغط  و الكتظاظ ونق�س املوارد الب�سرية والعتداءات 

اأطباء وممر�سو م�ست�سفى م�سلم الطيب مبع�سكر يحتجون  
.     �سمان املناوبة اأيام الأ�سبوع مبعدل طبيبني يوميا

.   587 اإ�سابة جديدة, 246 حالة �سفاء و 13 حالة وفاة 
.       ال�سدارة لولية اجللفة: 74 ا�سابة جديدة

.       وهران: 59 ا�سابة جديدة
.       اجلزائر العا�سمة: 32 ا�سابة جديدة

.       الوادي: 31 ا�سابة جديدة
.       باتنة: 30 ا�سابة جديدة

.       �سطيف: 24 ا�سابة جديدة
.       تيارت: 21 ا�سابة جديدة

ح�سيلة كورونا

الوالئية  اجلمعية  اأع�صاء  اأم�س  قام 
النا�صطة  والفنون«  للثقافة  »نور  الثقافية 
م�صت�صفى  اإىل  بزيارة  البويرة  بوالية 
عن  للتعبري  بو�صياف«  »حممد  املدينة 
الطبية  االأطقم  مع  املطلق  ت�صامنهم 
التي ت�صهر على رعاية املر�صى وجمابهة 

حيث  اأ�صهر  منذ  كورونا  فريو�س  جائحة 
بباقات  امل�صت�صفى  مدير  بتكرمي  قاموا 
الورود ومن خالله كافة االأ�صالك الطبية 
وهذا  واإداريني  وممر�صني  اأطباء  من 
التي  املوؤ�صفة  احلادثة  من  اأ�صبوع  بعد 
�صهدها ذات امل�صت�صفى ،ويف ذات ال�صياق 

بالعارف«  نورة  اجلمعية«  رئي�صة  اأكدت 
هذه  اأن  »الو�صط«  ليومية  ت�رضيحها  يف 
املبادرة الب�صيطة عبارة عن وقفة ت�صجيعية 
التي  الطبية  االأ�رضة  كل  لفائدة  وم�صاندة 
باجلميل  واالعرتاف  التقدير  كل  ت�صتحق 
االأزمة  ظل  يف  اجلبارة  جهودها  نظري 

وك�صفت  بالدنا،  بها  متر  التي  ال�صحية 
القيام  خالل  من  تعميمها  عن  املتحدثة 
يف  امل�صت�صفيات  لباقي  مماثلة  بزيارات 
الذي  االأبي�س  جي�صنا  لتكرمي  االأيام  قادم 

نرفع له القبعة ب�صعار »كلنا معكم ».
اأح�سن مرزوق

البويرة

تكرمي وت�سامن مع اجلي�س الأبي�س

م.�س
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بدائرة  فالحي  م�ستثمر  فجر 
بعد  على  الواقعة  م�سعود  حا�سي 
ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   80
تتعلق  الثقيل  العيار  من  ف�سيحة 
امل�سالح  مديرية  بتورط  ح�سبه 
بتجاوز  بالوالية  الفالحية 
 100 من  ازيد  ومنح  �سالحياتها 
�سالحيات  من  هي  التي  هكتار 
من  ومبوافقة  الوالية  اللجنة 
»الو�سط«  يومية  حتوز   . الوزارة 
لالمتياز  التاأهيل  مقرر  على 
امل�سالح  مديرية  بتورط  يتعلق 
على  التعدي  يف   ، الفالحية 
مقرر  بالتوقيع  الدولة  قوانني 
ذلك  اأن  رغم  بـ398 هكتار  امتياز 

 ، الو�سية  الوزارة  �سالحيات  من 
وح�سبما اأفادت  به نف�س الوثيقة 
فاإن مقرر االمتياز ال�سادر يف 18 
دي�سمرب2018  تن�س مادته الثانية 
على ان م�ساحة  القطعة املمنوحة 
بـ398  تقدر  االمتياز  �سبيل  على 
بلدية  م�ستوى  على  واقعة  هكتار 
/ح�سة  املوقع  م�سعود  حا�سي 
الق�سم 10-جمموعة   01/24 رقم 
ملكية 50 باملكان امل�سمى قا�سي 
متعلق  م�رشوع  لتج�سيد   ، طويل 
بفرع احلبوب واخل�رشوات وتربية 
مت�سل  �سياق  ويف   ، احليوانات 
قالت م�سادرنا اأن الوثيقة قانونيا 
اللجنة  موافقة  بعد  كانت مت�سى 

الفالحي  العقار  لتوزيع  الوالئية  
امل�سالح  مدير  من  باقرتاح 
وايل  طرف  من  وتوقع  الفالحية 
طرف  من  موافقة  وبعد  الوالية 
اللجنة الوزارية  للفالحة والتنمية 
الريفي’ هذه االأخرية يعترب راأيها 
ح�سب  املحري  لكن   ، اجباري 
يف  وقع  القرار  اأن  اجلهات  ذات 
اللجنة  اجتماع  من  اليوم  نف�س 
الفالحة  وزير  وكاأن  الوزارية  
يف  حا�رش  كان  الريفية  والتنمية 
ذاك االجتماع ، ومما يثري الكثري 
التاأهيل  مقرر  اأن  الت�ساوؤالت  من 
لالمتياز املذكور موقع من طرف 
مديرية امل�سالح الفالحية ولي�س 

الوايل . وح�سبما افادت به م�سادر 
من مديرية امل�سالح الفالحية مت 
ا�ستخراج رخ�سة  ا�ستخدامها يف 

البئر بنف�س الوثيقة 
مدير  قال  مت�سل  مو�سوع  ويف 
لوالية  الفالحية  امل�سالح 
يف  الزاوي  بن  �سليم  ورقلة 
يومية  به  خ�س  �سحفي  ت�رشيح 
املوجهة  التهم  كل  »الو�سط«اأن 
من  لها  اأ�سا�س  ال  مل�ساحله 
ال�سحة موؤكدا يف ذات ال�سدد اأن 
التاأهيل  مقرر  اأ�سدرت  م�ساحله 
لالمتياز املذكور وفقا لالإجراءات 

القانونية املعمول بها .
جناة ،ح 

بخ�سو�ص مقرر التاأهيل لالمتياز بـ398 هكتار مبدينة حا�سي م�سعود 

م�صالح الفالحة بورقلة تخرق قوانني اجلمهورية 
.    مدير الفالحة بورقلة �سليم بن الزاوي ينفي 

متورط فيها �سخ�سان يف الثالثينيات من العمر 

اأمن مترنا�صت يفك جرمية قتل يف ظرف وجيز 

اأحمد باحلاج 

االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  واالت�سال 
مترنا�ست  والية  اأمن  مبديرية 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت 
وقائع  اأن  منه  »الو�سط«ن�سخة 
الق�سية تعود اإىل ات�سال هاتفي 
 1548 االأخ�رش  الرقم  على 
اأحد املواطنني  اكت�ساف  مفاده 
جلثة �سخ�س على م�ستوى حي 
تنقلت  عليه  و  خمتار  اأم�سوان 
اجلرميـة  مكان  اإىل  عنا�رشنا 
للمعاينـة و فتح حتقيق يف الق�سية 
 ، ال�رشطة  عنا�رش  طرف  من 
مكنت  االأبحاث  و  التحريـات 
امل�ستبه  ملكان  الو�سول  من 
الدائم  بالتن�سيق  وهذا   ، فيهم 
و امل�ستمر مع وكيل اجلمهورية 
مترنا�ست.  حمكمة  لدى 

التحريات التي با�رشتها عنا�رش 
اإىل  اأف�ست  الق�سائية  ال�سبطية 
فيهما  امل�ستبه  هوية  حتديد 
اأداة  ا�سرتجاع  مع   توقيفهما  و 
ليتم    ، وجيز  وقت  يف  اجلرمية 
حتويل امل�ستبه فيهما اإىل املقر 

و فتح حتقيق يف الق�سية . بعد 
اإجراءات التحقيق مت  ا�ستكمال 
اأمام  فيهما   امل�ستبه  تقدمي 
 ، املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
اأمر  حقهما  يف  اأ�سدرت  التي 
املوؤقت  احلب�س  رهن  باالإيداع 

ويف مو�سوع مت�سل فاإن العملية 
االأمنية النوعية تندرج يف اطار 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق 
لالأمن  العامة  املديرية 
باحتالل  القا�سية  الوطني 
الدوريات  وتكثيف  امليدان 
االإجرام  بوؤر  لتطويق  االأمنية 
من  واأ�سكالها   اأنواعها  ب�ستى 
�سكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة 
والتجمعات  ال�سعبية  االأحياء 
الن�ساأة  احلديثة  ال�سكنية 
ودوائر  بلديات  خمتلف  عرب 
حديثهم  معر�س  يف  الوالية 
اجلبارة  املجهودات  معنا  
ت�سكيالت  طرف  من  املبذولة 
على  للحفاظ  الوطني  االأمن 
املمتلكات  وحماية  املواطن 
ومكافحة  واخلا�سة  العمومية 
وتعاطي  وترويج  القتل  جرائم 

املمنوعات .

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�ستى اأنواعها متكنت الفرقة اجلنائية  بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية 
باأمن ولية مترنا�ست من توقيف �سخ�سني يبلغان من العمر )36 و 30 �سنة( عن ق�سية القتل العمدي مع 

�سبق الإ�سرار با�ستعمال �سالح اأبي�ص مع عدم تقدمي يد امل�ساعدة ل�سخ�ص يف حالة خطر .

اأخبار اجلنوب

بتهمة الإقامة غري ال�سرعية 

توقيف 11 رعية اإفريقية 
بـ04 واليات جنوبية 

ب�سكرة  مدينة  اأحياء  معظم  تعاين 
م�ساكل  عودة  من  االأيام  هذه 
التجمعات  داخل  النظافة 
فيه  ت�سبب  الذي  االأمر  ال�سكانية، 
املتكفلة  البلدية  امل�سالح  غياب 
من  زاد  ما  وهو  القمامة،  برفع 
وحتول  املطروح  امل�سكل  تفاقم 
للنفايات  مكب  اإىل  االأحياء  تلك 

على حد تعبري املواطنني.
من  زميط  حي  �سكان  ا�ستكى 
من  هائلة  كميات  يف  حيهم  غرق 
عدم  و�سط  والقمامة،  النفايات 
املواطنني  جانب  من  ارتياح 
الئق  الغري  املنظر  من  واملارة 
الكريهة  الروائح  اإىل  اإ�سافة 
الذي  العقربي  الت�سمم  وخماطر 
ال�سيف،  ف�سل  يف  اجلميع  يهدد 
وو�سط غياب تام مل�سالح البلدية 
املكلفة مبهمة رفع القمامة داخل 
يطالب  عدة،  اأيام  من  االأحياء 
اإعادة  ب�رشورة  زميط  �ساكنة حي 
االأحياء  جدول  يف  حيهم  برجمة 
القمامة، خا�سة مع  املعنية برفع 
تزايد حجم النفايات الهائل والذي 
�سنع من املنطقة بوؤرة للح�رشات 

والكالب ال�سالة.
من جهة اأخرى ي�ستكي �سكان حي 
ب�سابقه،  �سبيه  م�سكل  من   252
حاويات  �رشقة  ظاهرة  وهو  اأال 
�سكان  ي�ستكي  حيث  القمامة، 
احلي املذكورة من تفاهم م�ساكل 
اإ�سافة  احلي  داخل  النظافة 
املواطنني  بع�س  وعي  قلة  اإىل 
يف  النار  باإ�رشام  يقومون  الذين 
دخانها  تن�رش  وتركها  القمامة 
من  زاد  ومما  العمارات،  اأمام 
غ�سب ال�ساكنة هو �رشقة حاويات 
بعماراتهم،  اخلا�سة  القمامة 
باأنهم  اأقروا  التي  احلاويات 
لكن  اخلا�س،  مالهم  من  ا�سرتوها 
عمليات ال�رشقة التخريب مل ت�سلم 
الكثرية  حماوالتهم  رغم  منهم 
للمحافظة عليها. ويف هذا ال�سياق 
اأي�سا   252 حي  �سكان  يطالب 
برنامج  ب�رشورة برجمة حيهم يف 
لبلدية  التابعة  النظافة  �رشكات 
بب�سكرة، خا�سة واأن الو�سع اأ�سبح 

اأكرث ف�ساعة مع مرور االأيام.
اأحمد نا�سري

رغم تبليغات املواطنني

م�صاكل النظافة تعود 
للواجهة باأحياء ب�صكرة

تتوا�سل م�ساعي امل�سالح االأمنية لوالية ب�سكرة يف 
م�ساهمتها من اأجل احتواء وباء كورونا داخل اإقليم 
مع  بالتن�سيق  ب�سكرة  �رشطة  تقوم  حيث  الوالية، 
مديرية التجارة بخرجات ميدانية من اأجل الوقوف 
للتدابري  التجارية  املحالت  احرتام  مدى  على 

الوقائية املن�سو�س عليها.
بالتن�سيق  ب�سكرة  والية  �رشطة  مداهمات  تتوا�سل 
املحالت  على  التجارة،  مديرية  م�سالح  مع 
التجارية التي مل تلتزم باإجراءات التباعد اجل�سدي 
امل�رشوطة يف مزاولة املهنة، حيث اتخذت جملة 
املخالفني  �سد  واجلزائية  االإدارية  االإجراءات  من 
لهذه ال�رشوط، االأمر الذي ثمنته فعاليات املجتمع 
يف  مهامها  ملخ�س  يف  اأي�سا  ت�سارك  التي  املدين 
تعقيم  عمليات  غرار  على  الوباء  احتواء  عملية 

االأحياء وجمع التربعات وغريها.
بحمالت  االأمنية  امل�سالح  تقوم  ذلك  جانب  اإىل 

على  حثهم  اأجل  من  املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية 
�رشورة االلتزام ب�رشوط الوقاية والتباعد ال�سحي، 
ومن اأجل ذلك جاب اأفراد من االأمن �سوارع واأحياء 
الن�سائح  تقدمي  اأجل  من  املواطنني  للقاء  املدينة 
ما  يف  ا�ستف�ساراتهم  على  واالإجابة  واالر�سادات 
يتعلق باملو�سوع، هذا ويف �سياق غري بعيد �سملت 
و�سائقي  الناقلني  اأي�سا  االأمنية  امل�سالح  حمالت 
النقل،  مديرية  مع  بالتن�سيق  وذلك  ال�سيارات 
املركبات  الأ�سحاب  اأي�سا  الن�سائح  الإ�سداء  وذلك 
بو�سط املدينة، اإىل جانب ذلك �سملت االجراءات 
اأكرث  توقيف  الوقاية  اأ�ساليب  ملخالفي  العقابية 
حمالت   07 غلق  اإىل  باالإ�سافة  �سخ�س   500 من 
الوالئي  االأمن  مديرة  تاأمل  التي  احل�سيلة  جتارية، 
لوالية ب�سكرة اأن تنخف�س خالل االأيام القادمة مع 
البلديات  و  الوالية  التوعية بعا�سمة  تزايد حمالت 

املجاورة.

بالتن�سيق مع الإدارات الأخرى

اأمن والية ب�صكرة يوا�صل حمالته التح�صي�صية

 ANEP N°:  2030000944الو�سط:2020/07/22

اإ�صهار

اأحمد نا�سري

اجلاري  االأ�سبوع  منت�سف  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
بواليات  ال�رشعية  غري  والهجرة 
اأدرار  و  ب�سار   ، ب�سكرة  االغواط، 
رعية   11 واعتقال  توقيف  من   ،
خمتلفة  جن�سيات  يحملون  افريقي 
الغابون   ، النيجر   ، مايل  لدول 
للم�سالح  اقتيادهم  ليتم  وت�ساد 
االأمنية وبعد التحقيق معهم واجناز 
ملفات ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 
كل  اجلمهورية  لوكالء  حتويلهم 
مت  اأين  اخت�سا�سه،  اقليم  ح�سب 
موقوفة  �سجنا  ب�سنة  اجلميع  ادانة 
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم بـ48 
ا�ستكمال  قبل  جزائري  ينار  األف 

ت�سبق  التي  والرتتيبات  االجراءات 
املعابر  نحو  حتويلهم  عملية 
نحو  لرتحيلهم  متهيدا  احلدودية 
االقامة  بتهمة  اال�سلية  بلدانهم 
 . الوطني  بالرتاب  ال�رشعية  غري 
ومعلوم اأنه بواليات ورقلة ، غرداية 
، االأغواط وب�سكرة بالقيادة اجلهوية 
الرابعة للدرك الوطني، واملفتي�سية 
ال�رشقي،  اجلنوب  ل�رشطة  اجلهوية 
القليلة  االأ�سهر  خالل  مت   فقد 
عن312  يزيد  ما  توقيف  املا�سية  
لعديد   ا�ستجابة  اإفريقي،   رعية 
طرف  من  املرفوعة  ال�سكاوى 
التابعة  بالبلديات  االأحياء  روؤ�ساء 

للواليات �سالفة الذكر
جناة ،ح 
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�أو  تخمني  حمل  �ل�سابق  يف  كان  ما 
جدل بني �لنا�س �سار حقيقة م�ؤكدة 
على ل�سان رئي�س �لدولة عبد �ملجيد 
�لر�أي  �أمام  ��ستكى  عندما  تب�ن 
�لعام عرب لقاء تلفزي�ين من تقاع�س 
تنفيذ  عن  �ملحلية  �لبريوقر�طية 
وعلى  م�ؤخر�  �تخذت  �لتي  �لتد�بري 
للتع�ي�س  �لدولة  يف  م�ست�ى  �أعلى 
جائحة  عن  �لناجمة  �لأ�رض�ر  عن 
مثالني  تب�ن  �لرئي�س  ك�رونا و�رضب 
ب�رضف  يتعلق  �أحدهما  �سارخني 
�مل�جهة  دينار  �آلف  �ل10  منحة 
�مل�جهة  �ملنحة  وثانيهما  للمع�زين 
على  مر  فقد  �ل�سحة،  قطاع  لعمال 
�إقر�رها �أكرث من ثالثة �أ�سهر دون �أن 
وهذ�  م�ستحقيها  �إىل  طريقها  جتد 
�أمام  تب�ن  �لرئي�س  غ�سب  �أثار  ما 

�مل�ساهدين. 
عنه  عرب  �لذي  �ل��قع  هذ�  ويطرح 
�إ�سكالية  �لبالد  يف  �لأول  �مل�س�ؤول 
مزمنة ظلت تر�فق نظام �حلكامة يف 
ج�هرها  �ل�ستقالل،  منذ  �جلز�ئر 
يك�ن�ن  ما  �لقر�ر غالبا  �أ�سحاب  �أن 
�لت�سيري  على  �لقائمني  عن  بعيدين 
�أ�سحاب  عن  كذلك  بعيدون  وه�ؤلء 
�لقر�ر فال �ملقرر ي�سري ول �مل�سري 
لتعطل  قائمة  �له�ة  وتظل  يقرر 

�سري  وت�قف  �مل��طنني  م�سالح 
لكي  �لمانات  وتعرت�س  �مل�ساريع 
�أهلها مثل ما حدث مع  ل ت�سل �إىل 

�ملنح �لتي قررها رئي�س �لدولة. 
�لزيار�ت  تلك  �له�ة  هذه  وتف�رض 
�لرئي�س  بها  يق�م  �لتي  �مليد�نية 
�إىل �ل�ليات ومن بعده �ل�زر�ء وهي 
زيار�ت دورية ل تكفي لالطالع على 
حجم �لتقهقر �لذي ت�سهده �مل�ساريع 
يف �مليد�ن ف�سال عن �أن تلك �لزيار�ت 
�لذي  �لفلكل�ري  �لطابع  عليها  يغلب 
�جلدية  �ملتابعة  طابع  من  يجردها 

فتغرق يف �ل�سعب�ية. 
عند  �أنه  تب�ن  للرئي�س  يذكر  ومما 
مفت�سية  �أحدث  �لأوىل  �ل�ز�رة  ت�ليه 
�لأول  �ل�زير  مل�سالح  تابعة  مركزية 
�مل�ساريع  تنفيذ  متابعة  �إىل  ترمي 
و�لقر�ر�ت و�لت�جيهات �ل�سادرة عن 
�لتي  تلك  ل�سيما  �جلمه�رية  رئي�س 
يقرها جمل�س �ل�زر�ء. وقد كان هذ� 
�لقر�ر من بني تلك �لتي �أثارت غ�سب 
خ�س�مه من حميط �لرئي�س ب�تفليقة 
ومن ح�لهم من �لوليغارك وعجلت 
مبغادرته �حلك�مة. وها ه� �لي�م من 
�لأد�ء  من  ميتع�س  �لرئا�سي  م�قعه 
�لبريوقر�طي �لذي ي�رضب م�سد�قية 

�لقر�ر�ت �لرئا�سية يف �ل�سميم. 

باحلكم  �ملجازفة  جت�ز  ل  قد 
�لفر�سية  مع  فنن�ساق  �لن��يا  على 
تريد  ل  جي�با  هناك  باأن  �لقائلة 
�أهد�فها  تبلغ  �أن  �لرئي�س  ل�سيا�سة 
ي�جدون  للتغيري  �ملقاومني  و�أن 
ل�سيما  �حل�سا�سة  �ملر�كز  كل  يف 
هناك  و�أن  �سيما  ل  منها،  �لتنفيذية 
حلظة  �آخر  يف  ت�ؤخذ  قر�ر�ت 
تنفيذ  �آليات  �لإد�رة  لها  جتد  ول 
�ملرتتبة  للنفقات  جتد  ول  جاهزة 
ميكن  ول  لها.  منا�سبا  تب�يبا  عنها 
�لفعالية  غياب  �أمام  م�سبقا  �حلكم 
�لرقابية  �مل�ؤ�س�سات  لدى  و�حل�س�ر 
�لقر�ر�ت.  تنفيذ  مبتابعة  و�ملكلفة 
�ملجتمع  فعالية  عن  �حلديث  وحتى 
�ملدين يف متابعة تنفيذ �ل�سيا�سات 
�أمام  �لنظري  م�ست��ه  على  يبقى 
�جلمع�ية  �حلركة  جاهزية  غياب 
ورثتها  �سل�كيات  على  و�عتيادها 

عن �لعهد �ل�سابق.
�لقر�ر�ت  بني  �لتفاوت  �سار  لقد 
�لبنية  لدى  �ملتخذة  و�ل�سيا�سات 
لدى  تنفيذها  وبني  للنظام  �لف�قية 
تقاليد  من  تقليد�  �لتحتية  بنيانه 
�مل�سري  ذلك  عن  وتخربنا  �لدولة 
�لرئي�س  حمالت  ن�سيب  كان  �لذي 
ب�تفليقة �لتي و�إن كانت جاهزة يف 

بع�س �لبلديات فاإن �أكرثها مل يجد 
و�ملفيد  �ملنا�سب  �ل�ستغالل  �إىل 
�لكثري من  �سبيال. وهذ� ه� م�سري 
�ىل  �ملفتقدة  �ل�سعب�ية  �لقر�ر�ت 
�لنظرة �لعقالنية و�لدر��سة �ملتاأنية 

جلدو�ها.
هل �سيكتفي �لرئي�س تب�ن بالتعبري 
غياب  من  و�لغ�سب  �ل�سخط  عن 
يف  تاأخره  �أو  و�لتج�سيد  �لتنفيذ 
�أح�سن �لأح��ل �أم �سي�سعى �إىل فهم 
�خللل وخلق �آليات تد�ركه بعقالنية. 
مدى  �لختاللت  هذه  بينت  لقد 
�حلاجة �إىل م�ؤ�س�سات و�سيطة ق�ية 
وقبل  �لقان�ن  �رض�مة  حتكيم  و�إىل 
ذلك �إىل �ل�سع�ر �جلمعي بامل�سلحة 
�لعامة قبل �مل�قف �ل�سيا�سي. ولن 
يتاأتى ذلك �إل بتفعيل �أدو�ت �لرقابة 
�لتي هي م�ج�دة على �ل�رق ولكنها 
ل  بل  �مليد�ن  وم�سل�لة يف  مقيدة 
تز�ل �لق�ى �مل�ستفيدة من �ل��سع 
�لقائم ت�ستغل وت�سعى للحيل�لة دون 
وقد  �لتغيري.  عملية  يف  تقدم  �أي 
باجناح  �إل  �لتغيري  هذ�  يتاأتى  ل 
�أ�سا�س  على  �سيا�سي  تغيري  عملية 
�لختيار �حلر لل�سعب تتبعه عملية 
�لكفاءة  �أ�سا�س  على  �أخرى  تغيري 

بدل �ل�لء. 

ملاذا ال تنفذ قرارات الرئي�س؟ 

بقلم اح�سن خال�ص   

كثريا ما ن�سمع حديثا يجري على 
الأل�سن مفاده اأن العيوب ل تقع على 

الرئي�ص اأو حتى على امل�سوؤولني ال�سامني 
يف الدولة واأن الختاللت والنقائ�ص 
ل تعود اإىل �سعف اأو رداءة ال�سيا�سات 

والتوجيهات الفوقية بل م�سدرها 
الأ�سا�سي اأعوان الدولة الذين يقفون 

عادة حجر عرثة اأمام جت�سيدها. 
وقد يحدث لنا اأن ن�سمع اأئمة امل�ساجد 

يدعون يف خطبهم ل ي�سلح ولة اأمورنا 
واأن يرزقهم البطانة ال�ساحلة فال �سبيل 

لنجاح احلاكم اإل بو�سطاء يح�سنون 
الأداء ويخل�سون يف القتداء.

اأين يكمن اخللل

 ولعل �مل�سهد �لطاغي على مر عق�د 
كان "�سيا�سة للع��م " ثم تغ�ل ل"�ملال 
�مل�سب�ه " يف حتديد ت�سكيل �لفاعلني 
وقع  �لتي  �ل�سعبي  �لتمثيل  منابر  يف 
متييع  جر�ء  �لعميق  �ل�رضر  عليها 
يف  �ل�سيا�سي  للعمل  وت�سطيح  ممنهج 
ر�سمه  �لذي  �لت�جه  لهذ�  وكان  �لبالد 
�أي�سا نظام �سيا�سي �سابق ميع �لكيان 
و��سعف م�ؤ�س�سات �لدولة تبعات على 
ثقافة "ت�سيري �ل�ساأن �لعام " فلم ي�سري 
م�ظف�ن   " �إل  �ملنتخبة  �ملجال�س 
فر�سته  و�لآخر   " "�نتخب  بع�سهم   "
تقديري  يف  يتح  ومل   " �لك�طات   "
لها  يك�ن  �أن  �ملنتخبة  للمجال�س 
وت�سيري  �لإقناع  على  قادرة  كفاء�ت 
�لأفكار  ثقافة  وفق  �لعم�مي  �ل�ساأن 
و�لرب�مج �لتي يتم على �أ�سا�سها جت�سيد 
�ل�سالح  وخدمة  �لتنم�ية  �مل�ساريع 

�لعام وتلبية تطلعات �مل��طنني .
�أفرزته  ما  خالل  من  �ملالحظ  �إن 
هذه  و��ستعري   " "�لب�لتيك  عقلية 
�لكلمة �لأجنبية يف ت��سيف �حلال �أن 
�لكثري من �مليالني للرت�سح لالنتخابات 
ول  �عتقدو�  و�لت�رضيعية  �ملحلية 
يف   " �لأ�سا�سي  "�لفاعل  �أنهم  ز�ل�� 
ينتخب�ن  لأنهم  �لعام  �ل�ساأن  ت�سيري 
روؤية  هذه  �حلقيقة   ويف  �ل�سعب  من 
قا�رضة ل تزن ثقافة �لدولة و�ملجال 
�سيء  كل  قبل  يحتاج  �لذي  �لعم�مي 
جاء  �لنظر �أن  بغ�س  ت�سري  لكفاء�ت 
معايري  عن  عينت  �أو  �ل�سندوق  بها 

�أن  �أبد�  يعني  ل  ..هذ�  للقيا�س  قابلة 
لها  ت�ؤ�س�س  �لتي  �ل�سيا�سية  �لعملية 
 " "�لنتخابات  بلد دميقر�طي  �أي  يف 
�لتخلي  ميكن  جمال  �ل�سلطة  وتد�ول 
�أن �ملنتخب  بل  �لدولة  عنه يف م�سار 
هامة  �قرت�ح  وق�ة  �أ�سا�سي  فاعل  ه� 
�ل�سيا�سي �مل�ؤ�س�ساتي  لإثر�ء �مل�سهد 
يف �لبلد وحني يك�ن "�ملنتخب " �لذي 
�لتمثيل  �سفة  �ملفرو�س  من  ميللك 
�ل�ساأن  تاأطري  على  وقادر�   " "كفاءة 
مهنية  عديدة  مرتكز�ت  من  �لعام 
�لت�سيري  على  ن�عية  وقدر�ت  وعلمية 
�لدولة  م�ؤ�س�سات  من  يق�ي  هذ�  فان 
 " "ت��زنا  �أكرث  �لت�سيري  ثقافة  ويجعل 
وما  �لطرح  و�قعية  مع   " و"�ن�سجاما 
�لدولة  �سان  ت�سيري  يك�ن يف  �أن  يجب 

و�ملجتمع .
عام  �سان  �أي  يدير  �لذي   " "�مل�سري 
�أن  ي�سرتط  ل  وطنيا  �أو  حمليا  كان 
يك�ن "م�سري� �إد�ريا " بل هذ� جزء من 
 " "منتخبا  كل ول �ن يك�ن بال�رضورة 
ممار�سة  �أ�سكال  من  �سكل  فهذ� 
�لدميقر�طي  �لنظام  يف  �ل�سلطة 
�لدولة  �سان  ي�سري  من  لكن  �لت�ساركي 
يجب  �ل���سع  �أو  �ملحدود  �حليز  يف 
�أن ميتلك �ملهار�ت �لتي ت�ؤهله لقيادة 
�أي م�ؤ�س�سة ر�سمية يف �لدولة لها دور 
على  كما  �مل��طن  �س�ؤون  �إد�رة  يف 
يرتكز يف ممار�سة  �لذي  هذ� �مل�سري 
ر�سيد  على  و�مل�س�ؤوليات  �ملهام 
علمي وخرب�ت ون�ساط فعال يف �لعمل 

�لعام مطالب �أن ميتلك مهار�ت �أخرى 
ن�عية يف �إد�رة ما ه� عام .

هذه �ملز�يا �لتي تقرتب من �سخ�سية 
بلدية   " يدير  قد  �لذي   " "�مل�سري 
قطاعا  يدير  �أو   " ولية   " ي�سري  �أو 
�لكثري  ت�سكيل  ل حت�رض يف  قد  هاما 
�لي�م  يديرون  �لذين  �مل�س�ؤولني  من 
�لتنفيذ  فطابع  �لدولة  م�ؤ�س�سات 
�ل�ساأن  ت�سيري  على  �أي�سا  �لطاغي 
كفاءة  قيا�س  تتيح  ل  �لعم�مي 
خارج  ه�  ما  �إد�رة  يف  �مل�س�ؤولني 
هامة  م�سالة  وهذه  �لتنفيذ  �عباء 
�لعديد  �أن  نرى  �ذ  �إليها  �لنتباه  يجب 
�ل�ليات  يف  تقع  �لتي  �مل�ساكل  من 
بالأد�ء  �ل�لة  قبل  من  حتى  تد�ر  ل 
�لت�سيري  �لكثري يف فخ  ويقع  �ملطل�ب 
�ملنفذ للتعليمات دون حتريك م�ساحة 
ثقافة  من  وه�  و�لإبد�ع   �لجتهاد 
�لت�سيري �لتي يجب �أن تك�ن يف �لأد�ء 
�لعم�مي �لذي ي�ستهدف تاأطري �ل�ساأن 
�لعام ومن ثقافة �لت�سيري �أي�سا �أن ي�سري 
تزن  ودينامكية  بلي�نة  �لعام  �ل�ساأن 
�لإيقاع �ل�ساغط خارج منظ�مة �لأد�ء 
فاعال   " �مل�س�ؤول   " في�سبح  �لر�سمي 
�أكرث حترر� من �لتز�مات �لتنفيذ وهذ� 
مما يقت�سيه ت�سيري �ل�ساأن �لعام خا�سة 

يف �لأزمات .
متاحا  لي�س  �لعام  �ل�ساأن  ت�سيري  �إن 
�إن �لأحز�ب  للجميع �ذ يعتقد �لبع�س 
�لت��جد يف جمال�س  �ل�سعيفة تتيح له 
كفاء�تها  ق�ة  من  ق�تها  منتخبة 

و�لذهنيات �مل�ج�دة لدى �لكثري ممن 
من  �لتي  �لنتخابات  ور�ء  يهرول�ن 
ميع  نظام  من  تتخل�س  �أن  �ل�رضوري 
نظام  �إىل  ل�سن��ت  م�سارها  تاأطري� 
فعالية  �لأكرث  �لطاقات  يفرز  �نتخابي 
�لذهنيات  هذه  وم�سد�قية  ومتثيال 
تزول  �أن  يجب  �إليها  �أ�رضت  �لتي 
ت�سيري  لأن  حمطات  من  �لقادم  يف 
�أكفاء ل  يحتاج مل�سريين  �لعام  �ل�ساأن 
تذوب طاقتهم وم�ؤهالتهم يف �لعن��ن 
�ل�سيا�سي بقدر ما ي�ؤطر جهدهم فيما 
�سحن  ول  �سعب�ية  بدون  �لدولة  ي�سري 
هي  طغت  �لتي  و�لعرو�سية  للجه�ية 

�لأخرى على تركيبة جمال�س حملية .
لقد �أ�سحى من �ل�رضوري بناء قياد�ت 
�سانها  ت�سيري  يف  حتى  للدولة  جديدة 
�ملحلي و�ل�طني فالذهنيات �لطاغية 
حتي  �مل�س�ؤولني  من  �لكثري  �أد�ء  على 
لرت�أ�س  معيار�  لي�س  �لتك�ين  �أن  لهم 
و�ن  ولئي  ول  منتخب  بلدي  جمل�س 
�لأمر  يحتاج  ل  برملانيا  نائبا  تك�ن 
�أن  يكفي  بل  و�مل�سار  لل�سرية  كثري 
هذه  �أجل  من  �لأور�ق..  بع�س  تقدم 
عق�ل  يف  تر�سخت  �لتي  �لذهنيات 
يجب  للت�سيري  �ملمار�سني  من  �لكثري 
�أن �إعادة �لنظر متاما يف �لفاعل �لذي 
�أ�سا�س  �أي  وعلى  �لعام  �ل�ساأن  ي�سري 
ومفاهيم  قيم  م�سالة  ل  و�أنها  ي�سري 
ثقافة  تفر�سها  ورهانات  و�أخالقيات 

�لدولة ل �لقبيلة .

 ال�ساأن العمومي ..من ي�سري وعلى اأي اأ�سا�س..؟ 

على مدار �سنوات التجربة ال�سيا�سية 
يف عهد "احلزب الواحد " ثم م�سار 

التعددية ال�سيا�سية اأواخر الثمانيات 
مل تفرز لنا فيما يبدو التجارب 

ال�سيا�سية على اختالفها العميق 
مناذج ت�سيري لل�سا�سة بل اأن الكلمة 
مبا تعنيه ا�سطالحا ويف اإ�سقاطات 

املمار�سة الت�سقت عند قطاع وا�سع من 
النا�ص ومن املمار�سني خارج الر�سيد 

بعملية "النتخابات ".

للنقا�ص 

اأقالم

بقلم د.حممد مرواين 
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ملحمة معركة اجلرجري ب�صحراء متليلي 
لول ت�سبع ال�سعب بدينه احلنيف ومبادئه الإ�سالمية ومت�سكه بعقيدته على درب نهج �سلفه وخطاهم. ويقظته و درجة 

وعييه اأنه ل حياة بدون حرية,  �سعب اإميانه اأن احلرية تفتك و تاأخذ ول متنح و ل تعطى , و ل حرية دون اإ�ستقالل ول 
اإ�ستقالل دون اإنتفا�سة و جهاد, واأمام الو�سع املزري الذي عا�سته اجلزائر عامة باأكرب مدنها و اأ�سغر قراها و مدا�سرها, و 

لتحقيق ذلك بات ماقني بكل يقني نابع عن قناعة اأنه ,ل مفر من اجلهاد و ال�ستعداد النف�سي و البدين و املادي, �سعب جندته 
عقيدته ووحدته و وطنيته و مل يعيقه اأي عائق فرغم تباعد امل�سافات ال�سا�سعة �س�ساعة ال�سماء و الأر�ض وتباعد الأماكن 

�سرقا وغربا �سمال و جنوبا .

بقلم/ الأ�ستاذ احلاج نورالدين 
بامون اأمني ولئي للدرا�سات 
و الأبحاث التاريخية باأمانة 

ولية غرداية وع�سو املجل�ض 
الوطني للمنظمة الوطنية 

لأبناء املجاهدين �سابقا.

مقدمة :
وب�صمة  و�صهد  �صجل  التاريخ  اإن 
اجلزائرية  الثورة  بعظمة  ثقله  بكل 
بثورة حترير  والتي �صنفت  ومكانتها 

ال�صعوب لبلوغ مدى �صداها عرب 
اأرجاء املعمورة و زيارة عظماء 
منهم  لها  التاريخ  يف  الكفاح 
احل�رص  ال  املثال  �صبيل  على 
و  فارة  �صيقي  كا�صتور,  فيدال 
و  مباركتها  و  مناديال  نال�صن 
االإ�صادة بها و النهل من منابعها 
و التعلم من مدرا�صها املتعددة 

و املتنوعة.
قوة  من  قوتها  اإ�صتمدت  ثورة 
وجتنده  وت�صامنه  �صعبها 
بعد  خا�صة  اجلبهات  كل  على 
ال�صارية  اأخبار املعارك  و�صول 
والهجمات املتكررة و ال�رصبات 
بالعدو  اأحلقت  التي  املوجعة 
يف  الغا�صم  امل�صتعمر  الفرن�صي 

الوطن مدن و قرى جبال  كل جهات 
و�صحاري اإلخ..

يرتدد  اإعالميا  منربا  اأ�صبحت  ثورة 
�صداه على اأمواج اأثري ن�صال و جهاد 
الذي  الهاج�س  االأحرار  االأ�صاو�س 
بات خميفا ي�صكل خطار على العدو 
يكن  مل  له  موجعة  �صاربة  وقوة   ,
بعد  خا�صة   , يت�صورها  وال  يتوقعها 
فروع  ‘متداد  و  التحرير  ثورة  تو�صع 
و‘ن�صاء  مناطقها  هيكلة  و  قواعدها 
 , اجلزائري  القطر  عرب  ق�صاماتها 
و�صم �صوت اجلنوب اإىل �صوت باقي 
ي�صتهان  ال  مهابة  قوة  بكل  اجلهات 

بها .
وبف�صل اهلل و جهود جنودنا البوا�صل 
ثورتنا  اإمتدت  االأبطال  وجماهدينا 
ترتب  من  وجهة  �صرب  بكل  املظفرة 
اجلزائر وبلغت خارج احلدود �رصغا 
بكيل  املايل  بدولة  واأخرها  وغربا 
�صماع  بعد  خا�صة  و  وغريهم  وقاو 
واأخبار  عامة  اجلنوب  اأبناء  �صوت 
بقوات  اأحلقها  التي  النكراء  الهزائم 
اكتملت  وبذلك  الفرن�صي.  اجلي�س 
�صل�صلة  وت�صكلت  كاملة  احللقة 

الوحدة بكامل القطر اجلزائري.
فرغم بعد املدن عن بع�صها البع�س 
املتباعدة  ال�صحراء  �ص�صاعة  و 
الهقار  من  هناك  هنا  االأطراف 
اإىل  توات  ومن  الطا�صيلي  اىل 
الواحات احلمراء اىل  تيدكيلت  ومن 
ميزاب عامة  ب�صحراء  ال�صبكة  واحة 
و منها اإىل تراب مبتليلي ال�صعانية و 
الإدارتها  التابعة  قراها  و  �صواحيها 
وزارة  اإن�صاء  بعد  خا�صة   , االإقليمية 
بلدياتها  و  لل�صحراء  خا�صة 

الر�صمية.
جند  واملدن  املناطق  هاته  ومن 
املن�صورة وقراها الطويل – لفنار و 
اإلخ.... التي ن�صط فيها  واد غزاالت 
مراكز  من  املنطلق  التحرير  جي�س 
متليلي ال�صعانبة و الذي اإلتحق بثورة 

اإ�صمه  �صجل  و  املقد�صة  التحرير 
التاريخية  املو�صوعة  جني�س  �صمن 
املعارك  و  البطوالت  و  اجلهاد  يف 
بف�صل  �صواحيه  و  برتابها  العديدة 
ت�صحيات و حت�صريات الرعيل االأول 
املت�صبع بالوطنية و ح�صها منهم على 
احلاج  اأقا�صم  االإخوة  الذكر  �صبيل 
و  عمار  و  بورا�س  حممد  و  حمادي 
فيها  و  عي�صى  بلحاج  و  العزيز  عبد 
خري و لعمى احلاج ال�صيخ ال�صفاجني 
اإبراهيم  م�صعود-  احلاج  ولهة  بن   –

زعباطة-وم�صطفى  ابرهيم  موالي 
احلاج عبد  الوادن  احلاج م�صطفى- 
هذين  بوحف�س  –بوحادة  القادر 
قائمة  �صمن  كانا  الذين  االأخريين 
طرف  من  ال�صحراء  من  املنفيني 
القرار  مبوجب  الفرن�صي  االإ�صتعمار 
طرف  من  ال�صادر   204 ك  رقم 
الكلونيل كليومنت قائد منطقة �رصق 
 ,1959 دي�صمرب   23 بتاريخ  ال�صحراء 
 – اأحمد  خيرث  ال�صادة  من  كل  رفقة 

حمزة اأحمد –وبن �صانية جلول.
الرعيل  منهم  االأبرار  ب�صهدائها  و 
�صبيل  على  التحرير  لثورة  االأول 
بيتور  بن   – احل�رص  ال  املثال 
من  رمي  الذي  ال�صهيد  عالل  احلاج 
بن  حممد  ر�صوي  و  بب�صار  الطائرة 
النيم�س  بوهران  املدعو  ال�صيخ 
بلمخطار  املق�صلة  �صهيد  واأخرهم 
بالعا�صمة  �رصكاجي  ب�صجن  �صليمان 
احلاج  بوعامر  منهم:  وجماهديها   ,
علي   – بوجمعة  قرمة   . حممد 
بوطبة  و  بوح�صبة  الطيب  بو�صماحة, 
وبن  اإبراهيم  احلاج  بوزيد  و  ال�صيخ 
معارك  وغريهم,  عمر  احلاج  خليفة 
اأو�صع  من  التاريخ  مو�صوعة  اأدخلتها 
معار�س  وال  منازع  بدون  االأبواب 
دون  للجميع  تبني  و  للعامل  لتظهر 
�صائرون  املنطقة  اأبناء  اأن  اإ�صثتناء 
على خطى �صلفهم كغريهم من اأبناء 
يطرقون  و  احلرية  ين�صدون  اجلزائر 
ال�صيادة  اال�صتقالل  وا�صرتجاع  باب 
الوطنية , �صيادة مل تغيب عن نظرهم 
باغت�صاب  علمهم  و  وعيهم  من 
احتالل  منذ  ا�صتعمارها  و  اأر�صهم 

العدو الفرن�صي لها .

ن�سالت مغيبة
باتت  ن�صاالت  و  بطوالت  و  معارك 
مغيبة عن التاريخ وتوثيقها وتدوينها 
اهلل  بحمد  والتي  امل�صتقبل  الأجيال 
بقيت متداولة �صفهيا نوعا ما يف اإطار 

ال�صباب  انفتاح  و  ال�صعبية  الذاكرة 
للغبار و  التاريخ و نف�صه  اأبواب  على 
هاته  اأخرجت  عنه  ال�صتار  ا�صرتاحة 
باتت  و  للعلن  الت�صحيات  و  املعارك 
الباحثني  و  الطلبة  بني  تناف�س  حمل 
الر�صائل  و  املذكرات  جمل  يف 
كانت  بعدما  املوؤلفات  و  اجلامعية 
املنطقة منذ ع�رصية ال متلك �صوى 
على موؤلفني اأثنني فقط ,واحد اأدبي 
احلاج  لل�صيخ  ومواعظ  حكم  ديني 
اأحمد م�صطفى و الثاين ديني فقهي 
لف�صيلة ال�صيخ احلاج 
الدهمة  االأخ�رص 

حفظه اهلل .
التناف�س  فبهذا 
الكثري  حفز  الذي 
على  ال�صوء  �صلط 
اأجماد اأبناء املنطقة 
غرداية  واأبناء  عامة 
الواحات  جوهرة 
منها متليلي ال�صعانبة 
مقربة  و  الثوار  قلعة 
ال�صعبية  الثورات 
من  الع�صور  مر  على 
 – االأمري عبد القادر 
بوعمامة  ال�صيخ  اإىل 
مو�صى  �صيدي  اإىل 
وحممد  بوزيان  ال�صيخ  و  الدرقاوي 
عا�صمة  ب�صكرة  بالعامري  يحي  بن 
بن  حممد  ال�رصيف  وثورة  الزيبان 
عبد اهلل و ثورة بن نا�رص بن �صهرة و 
ثورة حممد التومي بو�صو�صة اإمتدادا 
اإىل  غريهم  و  بوعمامة  ال�صيخ  لثورة 

تفجري ثورة الفاحت نوفمرب 1954.
ومن بني هاته املعارك اخلالدة معركة 
بانوجرجري  املعروفة  اجلرجري 
و  ال�صيف  ف�صل  اأعز  يف  املندلعة 
احلرارة احلارقة بدرجات تفوق °45, 
من  باأحرف  اإ�صمها  �صجلت  معركة 
التي نوردها عليكم يف هاته  ذهب و 

اللمحة اأو الوم�صة.

معارك يف الذاكرة

االأذهان  يف  منقو�صة  خالدة  معارك 
تندثر  وال  تن�صى  ال  ال�صنني  مر  على 
و�صباب  القادمة  لالأجيال  حتكي   ,
امل�صتقبل و الأبطال اجلزائر احلبيبة 
�صري ومناقب وماآثر بطوالت االآباء و 
االأجداد من ال�صلف ال�صالح و �صهامة 
و ب�صالة جماهدينا الرجال االأ�صاو�س 
االأبرار رحمة اهلل عليهم,  ,و�صهدائنا 
ال  و  عدو  يقهرهم  ال  الذين  الرجال 
يخيفهم ح�صار و ال ي�صدهم �صالح و 
ق�صف  يرهبهم  ال  و  بارود  يردهم  ال 
مدافع و ال حتليق اأ�رصاب طائرات و 
ال يركعون اإال هلل الواحد االأحد الفرد 

ال�صمد.
املعروفة  اجلرجري  معركة 
ودارت  وقعت  التي  )باجنوجري( 
من  يوم  ذات  الطاحنة  حربها  رحى 
متليلي  ب�صحراء   1961 جويلية   20
املن�صورة  بلدية  برتاب  ال�صعانبة 
حاليا والية غرداية جوهرة الواحات 
جنوب اجلزائر , والتي كان موقعها: 
باملنطقة   ,06  : التاريخية  الوالية 
 60  : الق�صمة   ,03 الناحية:   ,03  :
الوطي�س  حامية  معركة  كانت  اإذ   ,
من  اجلزائر  اأبناء  فيها  و�صال  جال 

متيزت  والتي  االأ�صاو�س  جماهدينا 
العدو  مع  املبا�رص  االإ�صتباك  بطابع 
و الت�صدي له بكل حزم, بدون خوف 
مواجهة  اإن�صحاب,  ال  و  تردد  وال 
لقنته  و  الكثري  وكلفته  العدو  اأبهرت 

در�س ال ين�صاه لالأبد هو و خلفه .
يوما  اجلرجري  معركة  ا�صتغرقت 
املجاهد  بطلها  بقيادة  كامال 
قويدر,  دوي  بن  الع�صكري  امل�صوؤول 
اإبن املنيعة بلد 44 ويل �صالح, رفقة 
كانت  التي  املجاهدين  جمموعة 
خمتلف  من  جماهدا   21 بعدد  معه 
املنيعة,  ال�صعانبة,  متليلي  املناطق 
و  ادرار  بوالية  تيميمون  و  االأغواط 

ورقلة .
وبفجر يوم 20 جويلية 1961 ال�صاعة 
العدو  باغ  �صباحا  ال�صاد�صة6 
ب�رصب  اجلوي  بالق�صف  جماهدينا 
�صنة ع�رصة   16 من  طائراته ملتكون 

طائرة.
بعد  �صباحا  مباغت  الهجوم  جاء 
ومقر  املجاهدين  اأمر  اإكت�صاف 
تفطن  رغم  و  بالناحية  متركزهم 
طرف  من  اإبالعها  بعد  القيادة 
العيا�صي  احلاج  فرجاهلل  املجاهد 
الهجوم  بقرار  و  باخلرب  اهلل  رحمه 
احلاكم  طرف  من  املتخذ  عليهم 
اإجتماعه بغرداية, بعد  الع�صكري يف 
اأحمد  مرابط  من  كل  على  القب�س 
ر�صالة  بنقل  بلكحل علي املكلفني  و 
متكنوا  الذين  و  للقادة  و  للم�صوؤولني 
بف�صل هلل من حرق الر�صالة و جتنب 
يحمد  ال  ما  وقادتهم  جماهدينا 
اأيدي  بني  وقوعها  حالة  يف  عقباه 
اجلي�س الفرن�صي, اإال اأن املر�صلني مل 
يتمكنا من الو�صول للجي�س يف الوقت 

للجي�س  االأمر  وتبليغ  املنا�صب 
�صاء  وما  اهلل  وقدر  م�صوؤوليه  و 
فعل و رغم املعركة وخ�صائرها 
كان  الن�رص  اأن  اإال  الب�رصية 
اهلل  رحمهم  جماهدينا  حليف 

واأ�صكنهم ف�صيح جناته .
و  املجموعة  قلة  ورغم 
املنعدمة  ال�صبه  اإمكانياتها 
بحوزة  يكون  مل  بحيث 
اأ�صلحة  �صوى  يومها  جماهدينا 
بها  واجهوا  ب�صيطة  و  خفيفة 
�صيارته  و  قذائفه  اأمام  العدو 
طائراته  �رصب  و  املدججة 
املحلقة و قنابلها التي حتاملت 
على قوافل االإبل بال هوادة وال 
ل�صلها  االإبل  قوافل  على  رحمة 
ال  حتى  التحرك  من  منعها  و 

و  اأ�صتغاللها  من  املجاهدين  ميكن 
ذلك  وكان  اأخرى  لوجهة  بها  التنقل 
ون�رص  املجاهدين  لرتويع  الأجل 
التي  نفو�صهم.  يف  اخلوف  هاج�س 
كانت وابال بال توقف على قلة اأفراد 
يف  ب�صالة  و  بحكمة  املنت�رص  جي�صنا 
العدو  لهجوم  رادا  مت�صديا  مواقعه 

غري اأبه بقوته و عدته و عتاده.

نك�سة القوات الفرن�سية و 
اإحباطها

للدر�س  وتلقيه  العدو  اإحباط  اأمام 
قرر  يومها  جماهدينا  له  لقنه  الذي 
النتيجة  اأمام  االإن�صحاب  و  التوقف 
و  جي�صنا  حققها  التي  االإيجابية 

كانت  التي  و  متوقعة,  غري  خ�صارة 
مبا  نوجزها  التي  و  ب�رصية  خ�صائر 

يلي:
نتائج  املعركة  اأعطت  املعركة 
بقيت  امليدان  اأر�س  يف  م�صجلة 
التي  و  للتاريخ  يحكي  حي  �صاهد 
يف  الب�رصية  اخل�صائر  يف  متثلت 
ال�صهداء  عدد  املجاهدين  �صفوف 

بــ15 وهم :.
 القائد البطل قويدر بن دوي, بريك 
 ( علي  خميلة  املنيعة(   ( بوعمامة 
االأغواط( , دهان اإبراهيم- بن نذير 
عي�صى,  بن  قدور  بوزيد  بلقا�صم, 
بحو�س,  خلنني   , قادة  العيد  اأوالد 
بن رم�صان الدين , طرباقو م�صعود, 
قويدر, خنني  مهاية  �صيتورة خل�رص, 
مب�صت�صفى  اأ�صتهد  الذي  بحو�س 
بجراحه  متاأثرا  اأ�رصه  بعد  ورقلة 
بن  بوبكر,  يحي  متليلي(,احلاج   (
والية  )متيمون  بوعمامة  ملبارك 

ادرار (,بن هجرية بوبكر ) ورقلة (
وعدد اجلرحى االأ�رصى 06 املتاأثرين 
باإ�صابتهم البليغة و نقلهم مل�صت�صفى 
ورقلة ومنه للثكنة للبحث واالإ�صتنطاق 
كل من :رزاق مبارك, عي�صى عني�صل 
- مرينزة العربي - ر�صيوي الها�صمي 
- حلر�س بحو�س - م�صطفـى حممد 

– دهان قادة .
�صفوفه  يف  العدو  جي�س  تكبد  بنما 
اجلرحى  من   144 وعدد  قتيل   65
مل  التي  ثقيلة  اجلد  احل�صيلة  وهي 
وبقيت  العدو  يتقبلها  ومل  يه�صمها 
�صجله,  ويف  جبيه  على  عار  و�صمة 
يف  املادية  اخل�صائر  متثلت  بينما 
اأ�صلحة  يف  املجاهدين  �صفوف 
اأمام  لها  قيمة  ال  وب�صيطة  خفيفة 

اأ�صلحة و خ�صائر العدو, ويف �صفوف 
عطب  جماهدين  اأحدث  العدو 
و  األيات  �صيارتان ع�صكريتان و عدة 

اأ�صلحة ثقيلة جد مكلفة.

حلظات احل�سم

وجاءت املعركة احلا�صمة التاريخية 
االأذهان  يف  عالقة  بقيت  التي 
التي  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  نتيجة 
و�صعها مهند�صو قادة ثورة التحرير 
فك  الأجل  باملنطقة  املظفرة 
املنطقة  على  امل�رصوب  احل�صار 
ال�صحراء  بال�صبكة  �صواء  عامة 
و  و�صواحيها  القعدة  اأو  وفيافيها 
ال�صيما  خا�صة  ال�صعانبة  مبتليلي 

 1960 نوفمرب   24/20 ح�صار  بعد 
او  ال�صلك  اأيام  بح�صار  املعروف 
من  خلفه  ,وما  اأيام   05 اخلم�صة 
باالأ�صالك  املنطقة  ت�صييج   , اأثار 
التجول  منع  فر�س  و  ال�صائكة 
�صرت  لوال  املدينة  اأحراق  حماولة 
اهلل و�صقوط املورحية املقلة للقادة 
بواد  معه  ومن  اجليرنال  الع�صكرين 
التفتي�س  بحمالت  والقيام  الدرين 
واالإ�صتنطاق و االإ�صتجواب واإعتقال 
خرية ال�صباب يف حمت�صدات املقامة 
حاليا  نوفمرب   20 منطقة  منها: 
حمودة  وغابة  البطحـاء  تيمكرت 
ال�صن  وكبار  باحلديقة  عمر  احلاج 
و الن�صوة بامل�صجد العتيق . كما مت 
تخ�صي�س مركز بحي امللعب �صابقا 
كمكان   1945 ماي   08 حي  حاليا 
واالإ�صتنطاق  لالإ�صتجواب  خا�س 
اإىل  ومنه  والتعذيب  الطرق  ب�صتى 
لل�صجن  بالغرف املخ�ص�صة  االإيداع 
اإىل �صجن غرداية  ترحليهم  وبعدها 
البليدة  ل�صجن  منه  و  االأغواط  و 
و  اأ�صهر   6 �صتة  بهم  مكثوا  والذين 

اأكرث.
كان لهذا احل�صار نتائج جد اإيجابية 
عززت  ,اإذ  جي�صنا  و  �صعبنا  ل�صالح 
ال�صعب  و مت�صك  قواته  من �صفوف 

بالوحدة الوطنية وااللتفاف حوله.
هو  الهام  االأ�صا�صي  الهدف  اأما 
بنقل  الثالثة  للناحية  ال�صماح 
املنطقة  من  الع�صكرية  حتركاتها 
والتوجه بها اإىل حدود العرق الغربي 
وال�صماح  اجلنوب,  اأق�صى  الكبري 
بكل  التحرك  ملجاهدينا 
متليلي  بناحية  اأريحية 
للتمكن  مها  واخلروج 
�رصبات  العدو  تلقني  من 
موجعة, وذلك بعد �رصب 
احلوار  معركة  فـي  الثورة 
منافذ  باإغالق  االإنتقام  و 
الثقيلة  باالأ�صلحة  متليلي 
باالأ�صالك  ح�صارها  و 
اأغلب  اإعتقال  و  ال�صائكة 
و  مع�صكرات  يف  ال�صباب 
و  البطحـاء  حمت�صدات 

احلديقة اإلخ.
ا�صالت  خالدة  معركة 
الكثري من احلرب والروايات 
على  احل�صار  فكت  و 
اأبناء  ومنكت  املنطقة 
املنطقة من التحرك و تعدي حدود 
و  الفربي  العرق  غاية  اىل  ال�صبكبة 
خا�صوها  التي  املعارك  دليل  خري 
�صمني  كما  اجلرجري  معركة  بعد 
الكثري  �صجعت  النها  املعارك  بام 
التحرك و خو�س زمام االأمور  على 
�صحرائنا  يف  التوغل  و  التو�صع  و 
ال  الذكر  �صبيل  على  مه  ال�صا�صعة 
احل�رص معركة حا�صي قرقور بالعرق 
ومعركة  �صبتمرب   7 يوم  الغربي 
مدغة موالي, والتي �صارك فيها 14 
الوالية  يتبعون تنظيم  جماهدا ممن 
اأخرى  معركة  واندالع  اخلام�صة 
اأكتوبر   11 يوم  حيمودة  بن  بحا�صي 

1961. اإلخ.

وم�سات من تاريخ ثورتنا التحريرية باجلنوب 

الكثري  ا�سالت  خالدة  " معركة 
من احلرب والروايات و فكت احل�سار 

على املنطقة ومنكت اأبناء املنطقة 
من التحرك و تعدي حدود ال�سبكبة 
اىل غاية العرق الفربي و خري دليل 
املعارك التي خا�سوها بعد معركة 

اجلرجري كما �سمني بام املعارك لنها 
�سجعت الكثري على التحرك و خو�ض 

زمام الأمور و التو�سع و التوغل يف 
�سحرائنا ال�سا�سعة  "

و�سهد  �سجل  التاريخ  " اإن 
وب�سمة بكل ثقله بعظمة الثورة 

اجلزائرية ومكانتها والتي �سنفت 
بثورة حترير ال�سعوب لبلوغ مدى 

�سداها عرب اأرجاء املعمورة و 
زيارة عظماء الكفاح يف التاريخ 

لها منهم على �سبيل املثال ل احل�سر 
فيدال كا�ستور, �سيقي فارة و نال�سن 

مناديال و مباركتها و الإ�سادة بها 
و النهل من منابعها و التعلم من 
مدرا�سها املتعددة و املتنوعة  "

اأقالم
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البحرية اجلزائرية خالل الفرتة العثمانية 

بقلم الأ�ستاذ فرحاين طارق 
عزيز

مراكب  بناء  على  اأي�ضا  وعملوا   
القدمية  واإ�ضالح  جديدة 
بالأ�ضلحة  وجتهيزها  واملعطوبة 
موانئ  اتخذوا  كما  والرجال، 
يف  تقع  التي  اجلزائري  ال�ضاحل 
جيجل،  بجاية،  دل�س،  �رش�ضال، 
كقواعد  وتن�س،  عنابة،  �ضكيكدة، 
الأ�ضطول  منها  ينطلق  بحرية 
فاعل  �ضيكون  الذي  اجلزائري 
التي  التطورات  جل  يف  اأ�ضا�ضي 
املتو�ضط  الأبي�س  البحر  �ضهدها 

على مدار ثالث قرون. 
املقام  هذا  يف  بالذكر  جدير 
تعر�ضت  قد  اجلزائر  مدينة  اأن 
من  لعدد  العثمانية  الفرتة  خالل 
الأوربية  الع�ضكرية  احلمالت 
ال�رش�ضة، ولعل اأهم هذه احلمالت 
اجلزائري  املوؤرخ  يذكر  كما 
الدكتور يحي بوعزيز رحمه اهلل يف 
اخلارجية  اجلزائر  عالقات  كتابه 
-1500 اأوروبا  ومماليك  دول  مع 
�ضنة  �ضارلكان  حملة  1830م، 
الرابع  بيو�س  البابا  حملة  1541م، 
1560م، حملة �ضليبية بقيادة جون 
فرن�ضية  حملة   ،1601 �ضنة  دوريا 
بقيادة دوبوفور �ضنة 1621م، حملة 
فر�ضان مالطة �ضنة 1647م، حملة 
حملة  1770م،  �ضنة  دامناركية 
اجنليزية بقيادة اأمريال هاري نيال 
الفرن�ضي  واحل�ضار  1824م،  �ضنة 
بقيادة  اجلزائرية  ال�ضواحل  على 
كويل خالل الفرتة املمتدة ما بني 

1827-1830م. 

الأ�سطول  قوة  -01عوامل 
اجلزائري: 

من  جمموعة  �ضاهمت   
البحرية  القوة  تكوين  يف  العوامل 

كانت  التي  اجلزائرية، 
الدولة  لأ�ضاطيل  الند 
الأوربية، ومرعبة اأ�ضهر 
الذين  البحار  قادة 
كانوا يح�ضبون لها األف 
وبالعتماد  ح�ضاب، 
امل�ضادر  على 
املختلفة ميكننا ح�رش 
هذه العوامل يف النقاط 

الآتية: 
املوقع  طبيعة   
ترتبع  الذي  اجلغرايف 

عليه اجلزائر والذي جعلها مقابلة 
اأوربا،  جنوب  دول  على  ومفتوحة 
على  ميتد  الذي  ال�ضاحل  هذا 
الغرب،  اإىل  �رشق  من  كلم   1200
تناف�س  حمل  اجلزائر  جعل 
ال�رشق  بني  ال�رشاع  حلبة  ويف 
الإ�ضالمي بقيادة الدولة العثمانية 
البحرية  لكن  امل�ضيحي،  والغرب 
اجلزائر  من  جعلت  اجلزائرية 
تعرف  اأح�ضت  قلعة ح�ضينة حتى 

بت�ضمية اجلزائر املحرو�ضة اأو دار 
دار  ت�ضمية  تقابلها  والتي  اجلهاد 
الدول  على  اأطلقت  والتي  احلرب 

الأوربية. 
التناف�س  عن  الناجتة  ال�رشاعات 
كانت  حيث  الأوربية  الدول  بني 
اأوربا تعي�س مثال على وقع العداوة 
الأول  فرن�ضوا  فرن�ضا  ملك  بني 
�ضارل  وجرمانيا  اإ�ضبانيا  وعاهل 
حدتها  من  زاد  والتي  اخلام�س، 
بني  الثالثي  التناف�س  البعد  فيها 
بهدف  واجنلرتا  وفرن�ضا  هولندا 
الدولية  التجارة  على  ال�ضيطرة 
م�ضتعمرات  على  واحل�ضول 
ال�ضابع  القرنيني  خالل  جديدة 
وكل  ميالدي،  ع�رش  والثامن 
كامل  يف  اأثرت  ال�رشاعات  هذه 
حو�س  يف  تقع  التي  املنطقة 
وجعلت  املتو�ضط  الأبي�س  البحر 

منها حلبة �رشاع ل يهداأ. 
تدعيم �ضفوف البحرية اجلزائرية 
تاريخيا  معروفني  اأوربيني  باأفراد 
و�ضل  حيث  الأعالج،  بت�ضمية 

عددهم اإىل مراتب قيادية متقدمة 
الإ�ضالمي  الدين  اعتناقهم  بعد 
رغم  باجلزائر  القوي  وارتباطهم 
جند  حيث  اأ�ضولهم  اختالف 
الإ�ضبان،  الإغريق،  بينهم:  من 
املايوليتانيون،  املايورقيون، 
ال�رشدانيون،  الكرك�ضيون، 
الفرن�ضيون، الجنليز، والهولنديون، 
ال�ضخ�ضيات  ثلثي  �ضكلوا  حيث 
اجلزائري،  الأ�ضطول  يف  القيادية 

قدمها  التي  الإح�ضائيات  ح�ضب 
 36 بوجود  تفيد  والتي  هايدو 
باأكرث  ال�ضفن  قيادة  يتولون  رئي�س 
فرد   22 يتكون  جمداف   15 من 

منهم من الأعالج. 
حنيفي  اجلزائري  املوؤرخ  يذكر 
اجلي�س  بنية  كتابه  يف  هاليلي 
العثماين  العهد  يف  اجلزائري 
اجلزائريني  البحارة  مهارة  باأن 
ومقدرتهم  احلربية  وكفاءتهم 
من  مكنتهم  التي  العالية  القتالية 
حتقيق انت�ضارات حا�ضمة، فبف�ضل 
البحرية  اأ�ضحت  الريا�س  هوؤلء 
للبحرية  رائدة  مدر�ضة  اجلزائرية 

الإ�ضالمية يف العهد العثماين. 

البحر:  -02طائفة ريا�س 

جمموع  الريا�س  طائفة  تتمثل 
يف  اجلهاد  على  يعي�ضون  الذين 
قليال  نتوقف  اأن  ويجب  البحر، 
القرا�ضنة،  اأو  القر�ضنة  عند كلمة 
امل�ضلمون  العرب  اقتحم  فعندنا 
فر�س  ا�ضتطاعوا  املجال،  هنا 
فلم  البحر،  على  �ضيطرتهم 
للممار�ضة  حاجة  بهم  تكن 
الهجمات  فكانت  القر�ضنة، 
اإىل  تهدف  اإما  البحرية 
الإ�ضالمية،  الفتوحات  تاأمني 
حروب  �ضكل  على  جاءت  اأو 
بحرية دفاعية هدفها �رشب 
فكانت  العدو  اقت�ضاديات 
اجلهاد  مبفهوم  ملتحمة  اإذا 
كورين  ويقول  اهلل،  �ضبيل  يف 
الثالثون  كتابه  يف  �ضوفالييه 
�ضنة الأوىل لقيام دولة مدينة 
هي  القر�ضنة  »اإن  اجلزائر: 
بيان  بوا�ضطة  حرب م�رشوعة تتم 
بالن�ضبة  اإذا  للحرب...  �رشيح 
كل  قبل  القر�ضنة  فاإن  للم�ضلمني 
�ضيء هي �ضكل من اأ�ضكال اجلهاد 

يف البحر«.
يتحدث  اخل�ضو�س  وبهذا 
هذا  يف  قدا�س  حمفوظ  املوؤرخ 
باأن  اأعتقد  »واأنا  اخل�ضو�س: 
هذه  باأن  القول  ال�رشوري  من 
الأ�ضف،  اإىل  تدعو  التي  الظاهرة 

جميع  فيها  ا�ضرتك  ظاهرة  هي 
البالد الواقعة على البحر الأبي�س 
ولي�ضت ظاهرة خا�ضة  املتو�ضط، 
م�ضارعة  كانت  واإذا  باجلزائر... 

نوع  البحر  يف  ال�ضفن 
يف  والقتال  العراك  من 
البحر قبل به امل�ضلمون 
وهو  معا،  وامل�ضيحيون 
الأ�ضف  اإىل  يدعو  �ضيء 
من وجهة نظر اأخالقية، 
حتول  ال�رشاع  هذا  فاإن 
للنهب  عمليات  اإىل 

وال�ضلب«. 
ريا�س  طائفة  و�ضملت 
الأوىل  بالدرجة  البحر 
ال�ضفن  مالكي  الريا�س 

ال�ضيانة  وعمال  البحارة  وكذلك 
وكانت  واجلالفطة  كالنجارين 
للبحرية  الب�رشية  الرتكيبة 
اجلزائرية غنية وخمتلفة امل�ضارب 
تتغذى من  كانت عنا�رشها  حيث 
اإ�ضافة  الأعالج  من  خليط ممتاز 
اإىل بحارة من امل�رشق الإ�ضالمي 
واآخرون من الأندل�س وامل�ضلمون 
من مناطق الإمرباطورية العثمانية 
الأقلية وهم اجلزائريون من �ضكان 

الإيالة.  
املحليون  فالبحارة   
الذين  وامل�ضارقة  والأندل�ضيون 
تولوا احلروب البحرية قبل التحاق 
�ضكلوا  العثمانية  بالدولة  اجلزائر 
�ضفن  لقوة  الفقري  العمود  حقا 
والذي  الأعالج  اأما  القر�ضنة، 
ينتمون لكل الأمم امل�ضيحية فقد 
القرن  من  ابتداء  توافدهم  بداأ 

ال�ضاد�س ع�رش. 
العادي  الإجراء  وكان   
ال�ضفن  مالكو  يختاره  اأن  للبحار 
التي ي�ضتعملونها يف معاركهم ولكن 
قبل اأن يعينه كقبطان كان عليه اأن 
يجتاز بنجاح امتحان يجريه عليه 
ال�رشوري  ومن  الريا�س  ديوان 
مبكان اأن يكون على معرفة ببع�س 
املالحة  لفن  النظرية  القواعد 
وقراءة  النجوم،  حركة  كمعرفة 
وفهم  الرياح  واجتاهات  البو�ضلة، 

الهتداء  اأو  املالحية  اخلرائط 
باجلبال عند احلاجة.

خوجة  حمدان  ويقول   
اأمثلة  »وهناك  ال�ضدد:  هذا  يف 
الطبيعية  ا�ضتعداداتهم  عن  رائعة 
ومنهم من ي�ضتولون على ال�ضفينة 
يجهلون  وهم  الأوىل  رحلتهم  بعد 
و�ضيما  الأولية،  املالحة  مبادئ 
وقممها  اجلبال  يعرفون  اأنهم 
معرفة جيدة، فقد كانوا يتمكنون 
نقطة  بني  بدقة  التمييز  من 
�ضيء  على  دل  اإن  وهذا  واأخرى« 
اإمنا يدل على ذكاء اأولئك الرجال 
وا�ضتعدادهم  تعلمهم  و�رشعة 
احلياة  مع  للتكيف  الفطري 

البحرية.
طائفة  يكن  ومل   
ب�ضهادة  عاديني  بحارة  الريا�س 
من  ومنه  امل�ضلمني،  املوؤرخني 
اأثناء  التمقروتي  ال�ضفري  لنا  نقله 
اإقامته مبدينة اجلزائر �ضنة 1584 
اجلزائر  »وريا�س  يقول:  حيث 

مو�ضفون بال�ضجاعة وقوة اجلاأ�س 
يقهرون  البحر  الب�ضرية يف  ونفوذ 
اأف�ضل  فهم  بالدهم،  الن�ضارى يف 
بكثري  الق�ضطنطينية  ريا�س  من 
واأعظم هيبة واأكرث رعبا يف قلوب 

العدو«. 

ال�سفن:  اأطقم  -03رتب 

كاأي  الريا�س  للطائفة  كان  لقد 
رتب  وقتذاك  بحرية  موؤ�ض�ضة 
وطريقة للرتقية، حيث لكل �ضفينة 
اجلهاد  دار  اأ�ضطول  �ضفن  من 
طاقم معني من الرجال قد يكون 
ويتاألف  �ضغري  يكون  وقد  كبري 

عادة مما يلي:
القبطان راي�س: هو قائد ال�ضفينة

قائد  نائب  وهو  راي�س:  البا�س 

الأول،  وم�ضاعده  ال�ضفينة 
املهام  توزيع  مهامه يف  وتنح�رش 
على  وال�ضهر  البحارة،  على 

الن�ضباط داخل ال�ضفينة. 
ثاين  نائب  وهو  راي�س:  مو�ضو 

لقائد ال�ضفينة. 
وهو  الورديان:  اأو  الع�ضة  راي�س 
على  وامل�رشف  املركب  مفت�س 

�ضيانته والعناية به.
�ضابط  وهو  طبجي:  با�س 
املدفعية يف املركب ي�رشف على 
يف  وا�ضتعمالها  املدافع  �ضيانة 

احلرب.
�ضابط  وهو  دوماجني:  با�س 
الأ�رشعة يف املركب ي�رشف على 

كيفية ا�ضتعمالها. 
ال�ضفينة  كاتب  وهو  اخلوجة: 
ويعمل كمحا�ضب وموثق اإذ ي�ضجل 
ال�ضفينة يف  وم�ضاريف  املداخيل 

دفرت خا�س ويجرد الغنائم. 
خزينة  حمافظ  وهو  اخلزناجي: 
الذخرية احلربية والأموال الالزمة 

لل�رشف والأغذية.
با�س جراح: هو الطبيب 
يرافق  الذي  اجلراح 
ملعاجلة  املركب 
واملعطوبني  املر�ضى 
خالل ال�ضفر واملعارك.
وهو  الطريق:  با�س 
رئي�س فرقة الإنك�ضاريني 
للمركب،  املرافقني 
على  الإ�رشاف  ومهمته 
والهجوم  املجذفني 
الأعداء  مراكب  على 
واملواجهات  املعارك  خالل 
اإىل  مربوطون  املجدفون  ويبقى 
اأماكنهم ول يتحركون اأثناء عملية 

التجذيف با�ضتثناء البا�ضا. 
الأغا: ل ندري رتبته ولكنه �ضابط 

ذو رتبة عالية على كل حال.
القراآن  تالوة  ومهمته  الإمام: 
يف  البحارة  اإمامة  الكرمي، 
ال�ضالة والدعاء لهم بالربح خالل 
مت�ضك  على  دليل  وهذا  املعارك 
البحارة بالدين الإ�ضالمي وتاأ�ضل 

الروح الدينية فيهم.
دهن  على  م�ضوؤول  قلفاط: 
املراكب بالقطران حتى ل تت�ضقق 

وتتك�رش، فتدخل اإليه املياه.
ال�ضندال راي�س: هو امل�ضوؤول على 

معدات القارب اأو ال�ضفينة. 

تكونت النواة الأوىل للبحرية اجلزائرية من ال�سفن والبحارة الذين قدموا مع الإخوة اأبناء يعقوب )خري الدين وعروج(، الذين 
ا�ستقروا مبدينة اجلزائر واأقاموا بها �سلطتهم، حيث علموا على تطوير قدراتهم القتالية من الناحيتني الب�سرية واملادية، ف�سكلوا 

جمموعة مكونة من املراكب البحرية ومتركزوا بها يف مدينة اجلزائر، وان�سب تركيزهم كذلك على حت�سني ميناء اجلزائر وت�سليح 
متخلف اأجزائه وتدعيمه قدراته الدفاعية بو�سع ت�سكيل من البطاريات واملدافع ت�سمح بالت�سدي ملختلف الهجومات التي ميكن 

للأ�ساطيل الأوربية �سنها �سد املدينة.

)1518-1830م(

البحرية  �سفوف  "تدعيم 
اجلزائرية باأفراد اأوربيني معروفني 

تاريخيا بت�سمية الأعلج، حيث 
و�سل عددهم اإىل مراتب قيادية 

متقدمة بعد اعتناقهم الدين 
الإ�سلمي وارتباطهم القوي باجلزائر 

رغم اختلف اأ�سولهم "

والأندل�سيون  املحليون  "البحارة 
وامل�سارقة الذين تولوا احلروب 

البحرية قبل التحاق اجلزائر 
بالدولة العثمانية �سكلوا حقا العمود 

الفقري لقوة �سفن القر�سنة، اأما 
الأعلج والذي ينتمون لكل الأمم 

امل�سيحية فقد بداأ توافدهم ابتداء من 
القرن ال�ساد�س ع�سر "

اأقالم



بقلم: �أحمد يون�س �شاهني
�أمني �شر �ل�شبكة �لعربية 
للثقافة و�لر�أي و�لإعالم

بعر�ض  ت�رضب  االحتالل  دولة 
واملواثيق  القوانني  كل  احلائط 
احلروب  باأ�رضى  اخلا�صة  الدولية 
من  امل�رضوعة  حلقوقهم  متنكرة 
ال�صحية  والرعاية  الغذاء  حيث 
واملعاملة احل�صنة وبطالن االعتقال 
االداري بل ومتعن يف اأ�صاليب االإهانة 
بحق  اجل�صدي  والتعذيب  املعنوية 
اأ�رضانا الفل�صطينيني داخل ال�صجون 
اليوم  يعي�صون  حيث  اال�رضائيلية 
�صيما  للغاية  �صيئة  �صحية  اأو�صاعاً 
اأنهم يتعر�صون الأ�صواأ االأ�صاليب من 
والنف�صي  اجل�صدي  التعذيب  حيث 
من  حرمانهم  املثال  �صبيل  وعلى 
الرعاية ال�صحية التي كفلتها املواثيق 
يف  املق�صودة  واملماطلة  الدولية 

توفري العالج الالزم للمر�صى ناهيك 
التي  والتعذيب  االذالل  �صيا�صة  عن 
معهم.  التحقيق  اأثناء  ت�صتخدمها 
اأكدت املوؤ�ص�صات املحلية والدولية 
والتي  االن�صان  بحقوق  تعني  التي 
واأو�صاعهم  االأ�رضى  ب�صوؤن  تهتم 
اأن  اال�رضائيلية  ال�صجون  داخل 
باالأ�رضى  ال�صحية  الرعاية  م�صتوى 
يزاد �صوءاً مع مرور الوقت وهذا وفق 
اأن  �صيما  االأ�رضى  ب�صهادات  ما جاء 
ب�صبب  ارتقى �صهيداً  عدد منهم قد 
ن�صهد حالة  ال�صحي، وهنا  االهمال 
االأ�صرية املقد�صية ا�رضاء اجلعابي�ض 
نتيجة  �صديدة  بحروق  اأ�صيبت  التي 
حاجز  على  غاز  اأنبوبة  انفجار 
اأثرها  على  اعتقلت  حيث  الزعيم 
وحوكمت بال�صجن احدى ع�رض عاماً 
ومنذ اعتقالها فقدت حقها بالعالج 
وبداأت مرحلة معاناتها مع املر�ض 
عمليات  لعدة  بحاجة  مازالت  وهي 

اطباء  ويكتفي  عاجلة  جراحية 
باإعطائها  اال�رضائيلية  املعتقالت 
ال  جدا  قليلة  عبوات  ذات  مراهم 
اأ�صيبت  التي  احلروق  كامل  تغطي 
احلروق  تربيد  �صوى  تعمل  وال  بها 
وكثري  اإال،  لي�ض  موؤقت  كعالج  اأي 
من االأ�صريات تعاين االهمال الطبي 
وكما نعرف اأن للن�صاء خ�صو�صية يف 
لوجود  بحاجة  اأنهم   �صيما  العالج 
اأمرا�ض  اأخ�صائية  اأو  اأخ�صائي 
داخل  مفقود  االأمر  وهذا  ن�صائية 
املعتقالت اال�رضائيلية؛ اإذ ال يوجد 
�صوى طبيب عام، خا�صة اأن من بني 
االأ�صريات من اعتقلن وهن حوامل، 
خا�صة  �صحية  متابعة  اإىل  وبحاجة 
ويجرب  الوالدة  وعند  احلمل  اأثناء 
مقيدات  وهن  الوالدة  على  بع�صهن 
مبعاناتهن  االكرتاث  دون  االأيدي 
ذات  ويف  والوالدة،  املخا�ض  الآالم 
ال�صجون  ادارة  توا�صل  ال�صياق 

االنتهاكات  �صيا�صة  اال�رضائيلية 
كاالقتحامات الليلية لغرف االأ�صريات 
العزل  غرف  يف  بع�صهن  وعزل 
تعر�صهن  على  عالوة  االنفرادي 
باألفاظ  وال�صتم  املربح  لل�رضب 
من  بذيئة. فيما �صبق �رضدت بع�صاً 
يف  الفل�صطينيني  االأ�رضى  معاناة 
وخ�ص�صت  الفل�صطينية  املعتقالت 
والتي  االأ�صريات  معاناة  من  بع�ض 
يريد االحتالل بها اذاللهم وحتطيم 
ال�صحية  حالتهم  واهدار  معنوياتهم 
ب�صحبة  املعتقالت  من  ليخرجوا 
طعم  ليفتقدوا  املزمنة  االأمرا�ض 
ولكن  املعتقالت،  خارج  احلرية 
اأ�رضانا واأ�صرياتنا عك�صوا ذلك احلال 
ووا�صلوا  االحتالل  له  يهدف  الذي 
امياناً  الوطني  وواجبهم  ن�صالهم 
يقا�صيان  ال  والوطن  احلرية  باأن 
بثمن �صوى جالء املحتل عن اأر�صنا 

الفل�صطينية. 

ق.ع 

�لأ�شري �ملحرر لوؤي �شو�ن �شرية 
وم�شرية 

ذنابة  من  �صوان،  حممد  بنان  لوؤي 
ال�صاد�ض  مواليد  طولكرم،  ق�صاء 
االأول  كانون  �صهر  من  والع�رضين 
العامة،  الثانوية  اأنهى  1984،متزوج، 
يف  حكومي  موظف  حاليا  ويعمل 

)االأجهزة االأمنية(.
�لندماج بالعمل �لوطني

خالل  من  الوطني  العمل  يف  بداأت 
املدر�صة،يف  يف  �صبابية  جمموعات 
وفعاليات  مب�صاركات   1998 عام 
مت  ثم  االحتالل،  �صد  املقاومة 
فتح،  تنظيم  يف  وتاأطرينا  ان�صمامنا 

وبداأنا العمل ب�صكل منظم.

مرحلة �لعتقال

يف ال�صابع والع�رضين من �صهر ت�رضين 
لكوادر  اجتماع  يف  كنت   ،2003 الثاين 
جنني،وخالل  يف  االأق�صى  �صهداء 
العودة وقعنا يف كمني على طريق بلعا 
حاولنا  )اخلرق(.  ت�صمى  منطقة  يف 
كانت  لالأ�صف املنطقة  الهروب،ولكن 
مطوقه بالكامل، تزامن ذلك مع اإنزال 
ظهر  على  مروحية  طائرة  من  جنود 
اجلبل امل�رضف على الطريق، وب�صبب 
اإ�صابة �صابقة بعدة طلقات يف ج�صدي 
اأمتكن  مل  قدمي،  يف  بالتني  ووجود 
ومتكن  ال�صيارة،  من  الهروب  من 
مداهمة  الهروب.متت  من  معي  من 
ال�صيارة التي كنت بها ومت اعتقايل،يف 
الأنني  لل�رضب.  اأتعر�ض  مل  البداية 

كنت  الأنني  احلقيقي  اعطا�صمي  مل 
�صنتني  منذ  االحتالل  لقوات  مطارداً 
�صابط  ح�صور  بعد  ولكن  ون�صف، 

املخابرات مت التعرف علي.

مرحلة �لتحقيق
والتعرف  املنطقة  �صابط  قدوم  بعد 
ل�صيل  تعر�صت  احلقيقية  هويتي  على 
النابيةومت  واالألفاظ  ال�صتائم  من 
نقلوين  ثم  ومن   ،DCOاىل اقتيادي 
اأربع  هناك  ومكثت  �صامل  مركز  اىل 
اأحد، ثم مت نقلي  �صاعات مل يكلمني 
من  اذكر  اجللمة.  حتقيق  مركز  اىل 
املحققني)ميمون – �صيجيل – �صكيف 
اأ�صماء  كلها  وطبعاً  حممود(،  –ابو 
م�صتعارة. مكثت خم�صة وت�صعني يوماً 
ا�صاليب املحققني  التحقيق.كانت  يف 
تبادل  يف  العنيف  ومنهم  اللني  فمنهم 
يف  اللني  باالأ�صلوب  بداأوا  لالأدوار. 
الإقناعي  والقهوة  الدخان  تقدمي 
هذا  يجد  مل  وعندما  باالعرتاف، 
باعتقال  بالتهديد  بداأوا  االأ�صلوب 
اأالأهل واالخت واالم، ا�صافة اىل ال�صتم 
امل�صتمر والكالم البذيء، ا�صافة اىل 
اال�صاليب  وكانت  الزنازين،  ال�صبح يف 
النف�صية اأكرث حدة من غريها. تعر�صت 
اىل جتربة الع�صافري رغم �صماعنا عن 
خمتلفة  ا�صاليبهم  ان  اال  الع�صافري 
با�صتمرار، حيث يتم االإ�صعار باالأمان 
وذكر  والرتحيب  بامل�صاعدة  والرغبة 
واملجموعة،  اال�صدقاء  ا�صماء  بع�ض 
االت�صال  يف  امل�صاعدة  ويعر�صون 
توفري  اأو  ر�صالة،  اإر�صال  اأو  باخلارج 
مت  وفعاًل  باالأهل.  لالت�صال  هاتف 
مكثت  الع�صافري  ق�صم  اىل  ار�صايل 
هناك خم�صة ع�رض يوماً. متت حماولة 

ا�صتدراجي باالعرتاف وعندما ايقنت 
طالبت  العمالء  من  جمموعة  اأنهم 
اإىل  نقلي  فتم  الغرفة،  من  باخلروج 
اىل  عودتي  وعند  جمددا.  اجللمة 
لديه،  االعرتافات  وجدت  املحقق 
واأنكرت ما ح�صل كونه جمرد حديث 

ال يوجد اأي دليل.

مرحلة �ملحاكمة
معتقل  يف  التوقيف  فرتة  اأم�صيت   
جمدو وكنت انقل خاللها اىل حمكمة 
ق�صاة.   3 بوجود  الع�صكرية  �صامل 
ا�صتمرت اجلل�صات ملدة عام ون�صف، 
بني  �صفقة  �صكل  على  احلكم  ومت 
العار�صة،  ريا�ض  واملحامي  النيابة 
اطالق   ( ايل  املوجهة  التهم  وكانت 
نار، االنتماء اىل تنظيم فتح، التح�صري 
وزرع  ت�صنيع  ا�صت�صهادية،  لعملية 
عبوات(. يف 2005 مت احلكم علي 14 
عام �صجن فعلي مع وقف تنفيذ ملدة 
5 �صنوات، ومت تبليغ الوالد بقرار هدم 

املنزل ملعاقبة االأهل.
�إم�شاء فرتة �حلكم

اأحتجزت  التي  املعتقالت  تعددت   
�صت  فيه  ق�صيت  جلبوع  منها  فيها 
�صنوات، �صطة ق�صيت فيه �صنه، النقب 
كل  يف  اأ�صهر  وعدة  �صنوات،   4 اىل   3

من نفحه ، هدارمي  وبئر ال�صبع.
�لظروف د�خل �ملعتقل

اإىل  ويفتقر  كافية  غري  كميته  الطعام 
اخل�رضوات وكان العاملون يف املطبخ 
االأ�صناف  بع�ض  تبديل  يحاولون 
يف  للتنويع  االأ�رضى  خم�ص�صات  من 
م�صاألة  يحل  ال  ذلك  ولكن  الطعام 

ي�صطر  مما  الطعام  كمية  يف  النق�ض 
الغذائية  للمواد  ال�رضاء  اىل  االأ�رضى 
مالياً  عبئاً  ي�صكل  وهذا  الكنتني  من 
االأ�رضى وذويهم ويعفي م�صلحة  على 
الكايف  الغذاء  تقدمي  من  ال�صجون 
املعتقالت  كل  يف  والغرف  لالأ�رضى. 
تتيح  وال  با�صتمرار  ومزدحمة  �صيقة 
علماً  الغرفة،  داخل  احلركة  حرية 
يومياً  22�صاعة  يق�صون  االأ�رضى  باأن 
للنزهة  فقط  و�صاعتني  الغرف،  يف 
يف  والتواليت  واحلمام  اليومية، 
املعتقالت  ومعظم  الغرفة.  داخل 
اأو غورية حيث  يف مناطق �صحراوية 
درجة احلرارة عالية والرطوبة عالية. 
�صحية  رعاية  هناك  لي�ض  واإجماال 
حبة  هو  ال�صحري  فالعالج  معقولة، 
يحتاج  ومن  االأوجاع،  لكل  االأكمول 
اإىل  الذهاب  اإىل  اأو  جراحية  لعملية 
مما  اأ�صهر  مماطلته  يتم  امل�صفى 
االأمرا�ض ويجعلها م�صتع�صية.  يفاقم 
هي  التي  االأهل  لزيارة  بالن�صبة  اأما 
ال�صهر.مل  يف  مرتني  لالأ�صري  حق 
يزرين اأهلي اإال بعد 7 �صنوات ون�صف 
اإىل   2002 من  اأمنية  اإجراءات  ب�صبب 
متاحة  كانت  2004-2005.الزيارات 
بني  بينما  معينة،  فرتات  الغرف  بني 
االأق�صام كانت ممنوعة. ومن اجنازات 
�صاعة  لنا  اأتيحت  االأ�رضى  ن�صال 
نتعامل مع  . نحن  الريا�صة  ملمار�صة 
لديهم  التطورات  يواكب  موؤهل  كيان 
دخوله  حلظة  من  االأ�صري  تتابع  اإدارة 
اإىل حني االإفراج عنه. وكانت العالقات 
خمتلف  من  االأ�رضى  بني  جيدة 
يف  االنقالب  بعد  ولكن  التنظيمات، 
على  �صغوطات  االإدارة  مار�صت  غزة 
االأ�رضى وقامت بف�صل اأ�رضى فتح عن 

اأ�رضى حما�ض رغم معار�صة االأ�رضى. 
مفاجئة  اقتحامات  هناك  وكانت 
لياًل واإجراء تفتي�صات  لغرف االأ�رضى 
والعبث مبقتنيات االأ�رضى ويتم اإدخال 

كالب بولي�صية اأثناء التفتي�ض.

�خلطو�ت �لن�شالية

عام  يف  االأول  االإ�رضاب  يف  �صاركت 
2004 ملدة 14 يوم للمطالبة بتح�صني 
االأو�صاع داخل ال�صجون. و�صاركت يف  
)هناء  االأ�صرية  مع  الت�صامن  اإ�رضاب 
غزة  اىل  اإبعادها  مت  التي  ال�صلبي(، 
يوم.كما   20 ملدة   2011/  2010 يف 
�صاركت يف اإ�رضاب ت�صامن مع االأ�صري 
معتقل  كان  الذي   ) عدنان  )خ�رض 
ملدة  االإ�صالمي  اجلهاد  من  اإداري 
15 يوم.واإ�رضاب لدعم االأ�صري �صامر 
�صاليط  ب�صفقة  خرج  الذي  عي�صاوي 
االإداري  االإعتقال  اإىل  اإعادته  مت  ثم 
واإ�رضاب  يوم.   25  –  20 حوايل 
االإخوة  جتميع  طلب  على  بداأ   2011
ملدة  كامل  �صجن  اإ�رضاب  اأ�صبح  ثم 
14 يوم يف جلبوع، ثم ح�صلت �صفقة 
اإ�رضاب  يف  �صاركت  كما  �صاليط. 
واجلبهة  حما�ض  ا�رضاب   2012
ال�صعبية ملدة 28 يوم  لتح�صني اأو�صاع 
العزل.  من  اأ�رضى  واإخراج  اال�رضى 
 2017\4\17 اإ�رضاب  يف  و�صاركت 
ملدة 42 يوم لتح�صني االأو�صاع داخل 

جيدة  التنظيمية  العالقة  ال�صجون. 
يتم بناء العالقات من خالل االنتماء 
االأوىل  احللقة  يعد  الذي  التنظيمي 
تنظيمية  الئحة  وتوجد  بالتوا�صل. 
داخل املعتقالت تنظم حياة اال�رضى 
ت�صمن  الواحد  بالتنظيم  بينهم  فيما 
اال�صتيقاظ  التنظيمية  الالئحة  هذه 
ريا�صية  �صاعة  وهناك  �صباحا   7
دورات  هناك  وكان  يرغب.  ملن 
قراءة  و�صاعة  اإجبارية  اأمنية  حمو 
وجل�صات  تنظيمية  ثقافية  وجل�صات 
اإفراز  الذاتي.ويتم  النقد  اأ�صبوعية 
االنتخاب  خالل  من  التنظيم  قيادة 
اأو تعيني ملدة 6 اأ�صهر. وهناك التزام 

وان�صباط من طرف االأ�رضى.
العالقات بني الف�صائل يف املعتقل

من  منظمة  الف�صائل  بني  العالقة 
بني  عليها  املتفق  الئحة  خالل 
للموؤ�ص�صات  وبالن�صبة  الف�صائل. 
ت�صم  فهي  امل�صرتكة  االعتقالية 
اأع�صاء ممثلني لف�صائلهم اأما العالقة 
فهي  املعتقل  واإدارة  االأ�رضى  بني 
به  معرتف  ممثل  خالل  من  منظمة 
من قبل االإدارة، وكان الف�صيل االأكرب 
اأ�صارك  كنت  بتعيينه.  يقوم  الذي  هو 
من�صب  وتقلدت  التنظيمي  العمل  يف 
يف  حتررت  مركزية.  جلنة  ع�صو 
28\11\2017 بانتهاء فرتة احلكم من 

�صجن النقب. 
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�شفحات من ن�شال �حلركة �لأ�شرية

التجربة االعتقالية للأ�صري املحرر لوؤي �صوان
يو��شل مركز �أبو جهاد ل�شوؤون �حلركة �لأ�شرية يف جامعة �لقد�س ن�شر جتارب �لأ�شرى، حيث ين�شر بحلقة 

هذ� �لأ�شبوع جتربة �لأ�شري �ملحرر لوؤي �شو�ن من طولكرم .

االأ�صرى الفل�صطينيون يتذوقون املوت يومًا بعد يوم

التعاون  العامة ملنظمة  االأمانة  دعت 
االإ�صالمي، االأطراف الدولية املعنية، 
واللجنة  املتحدة،  االأمم  �صيما  ال 
الدويل،  االأحمر  لل�صليب  الدولية 
االحتالل  حكومة  على  ال�صغط  اإىل 
�رضاح  اإطالق  اأجل  من  اال�رضائيلي 
منظمة  و�صددت  املر�صى.  االأ�رضى 
�صحفي   بيان  يف  االإ�صالمي  التعاون 
 ،  2020/7/20 املوافق  االإثنني  يوم 
االإن�صان  حقوق  حماية  �صمان  على 
ووقف  الفل�صطينيني،  االأ�رضى  جلميع 
�صدهم.  امل�صتمرة  االنتهاكات 
اأو�صاع  اإزاء  قلقها  بالغ  عن  واأعربت 
االحتالل  �صجون  يف  االأ�رضى 

االإ�رضائيلي، يف اأعقاب تقارير تتحدث 
كورونا،  بفريو�ض  بع�صهم  اإ�صابة  عن 
التع�صفية  االإجراءات  وا�صتمرار 
احلقوق  من  وحرمانهم  �صدهم 
العالج،  يف  احلق  فيه  مبا  االأ�صا�صية 
وحملت حكومة االحتالل االإ�رضائيلي 
االأ�رضى.  اآالف  حياة  عن  امل�صوؤولية 
�صجون  يف  االأ�رضى  عدد  اأن  يذكر 
تاريخ  بلغ حتى  االإ�رضائيلي  االحتالل 
اأ�صري،   )4700( نحو   ،2020 جوان   30
عدد  بلغ  فيما  اأ�صرية،   )41( منهم 
يف  والقا�رضين  االأطفال  املعتقلني 
وعدد   ،)160( نحو  االحتالل  �صجون 

املعتقلني االإداريني اإىل نحو 365. 

�ملتحدة  �لإ�شالمي" تدعو �لأمم  "�لتعاون 
لل�شغط 

دعوة االحتلل للإفراج عن 
االأ�صرى املر�صى
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م. ف

الناطق  الأ�شقر  ريا�ض  الباحث 
الإعالمي للمركز قال انه رغم الدعوات 
العديد  عن  �شدرت  التي  املنا�شدات  و 
بينها الأمم  الدولية من  من املوؤ�ش�شات 
املتحدة ب�رسورة اإطالق �رساح الأطفال 
للخطر يف ظل جائحة  كونهم معر�شني 
كورونا، اإل اأن الحتالل وا�شل ا�شتهداف 
اجلن�شني،  من  القا�رسين  الأطفال 
بالعتقال وال�شتدعاء وفر�ض الأحكام 
واأ�شاف  الباهظة.  املالية  والغرامات 
الأ�شقر اأن الحتالل يبالغ يف اعتقالت 
والغرامات  الأحكام  وفر�ض  الأطفال 
فاتورة  رفع  بهدف  بحقهم  املالية 
والدفاع  الوطنية  لق�شيتهم  انتماءهم 
و   ، م�شتقبلهم  وتدمري  مقد�شاتهم،  عن 
مواجهة  يخ�شى  �شلبى  جبان  جيل  خلق 
الحتالل  اأن  الأ�شقر  وبَّني  الحتالل. 
منذ  بالأطفال  والتنكيل  التعذيب  يبداأ 
اللحظة الأوىل لالعتقال باقتيادهم من 
منازلهم يف �شاعات متاأخرة من الليل، اأو 
اختطافهم من ال�شوارع وعلى احلواجز، 
ويتعر�شون لأ�شكال من التنكيل والهانة 
مبا فيها ال�رسب املربح، توجيه ال�شتائم 
وتهديدهم،  بحقهم،  البذيئة  والألفاظ 
البولي�شية  الكالب  واإطالق  وترهيبهم، 
وك�شف   . اأج�شادهم  تنه�ض  املتوح�شة 
املعتقلني  الأطفال  بني  من  اأن  الأ�شقر 
اإ�شابتهم  بعد  اعتقالهم  مت  فتية   5
بالر�شا�ض وهما الفتى “ح�شني يون�ض” 
اإطالق  عقب  حلم،  بيت  من  )17عاًما( 

اأ�شفل  ناري  بعيار  واإ�شابته  عليه،  النار 
الركبة، و الفتى اجلريح “نور �شليبي”)18 
اإ�شابة  اثر  يعانى  يزال  ل  والذى  عاماً( 
بر�شا�ض  لها  تعر�ض  بطنه  يف  خطرة 
يخ�شع  يزال  ما  �شهرين  قبل  الحتالل 
اجلريح  الفتى  اعتقلت  فيما  للعالج. 
“مراد ب�شام الباي�ض” 17عام من خميم 
الفوار يف اخلليل بعد اإطالق النار عليه 
واإ�شابته بجراح ومت نقله اإىل م�شت�شفى 
الحتالل  قوات  اعتقلت  كما  �شوروكا، 
عقب  غرة”  �شليمان  “را�شم  الطفل 
برام  القدم  يف  مطاطي  بعيار  اإ�شابته 
اهلل، والفتى اجلريح “م�شطفى غوامنة” 
)17 عاماً(، والذي اُعتقل عقب اإ�شابته 

من  بالقرب  الحتالل  جي�ض  بر�شا�ض 
الأ�شقر  واأ�شار   . اهلل  رام  يف  بيتني  بلدة 
لالحتالل  الع�شكرية  املحاكم  اأن  اإىل 
فر�ض   2020 العام  خالل  وا�شلت 
الغرامات املالية الباهظة على الأ�رسى 
على  عبئاً  ي�شكل  الذي  الأمر  الأطفال، 
القت�شادية  الأو�شاع  ظل  يف  ذويهم 
الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  املتدهورة 
الغرامات  املحتلة، حيث و�شل جمموع 
يف  الأطفال  على  فر�شت  التي  املالية 
حمكمة عوفر فقط خالل الن�شف الأول 
من العام )150 األف �شيكل( اأي ما يعادل 
اإجرام  يف  واإمعانا   . دولر(  األف   45  (
الحتالل بحق القا�رسين قررت حمكمة 

عوفر الع�شكرية رفع حكم الأ�شري الفتى 
عاما   35 من  الرمياوي”  �شمري  “عمر 
وفى  احلياة،  مدى  املوؤبد  ال�شجن  اإىل 
بحق  ال�شادر  احلكم  ثبتت  الوقت  نف�ض 
لـ  بال�شجن  عبيدة”  اأيوب  “اأحمد  الفتى 
اأو�شاع  اإىل  الأ�شقر  وتطرق  عاماً.   32
الأول  الن�شف  خالل  الأطفال  الأ�رسى 
من العام موؤكداً انها قا�شية و�شعبة، ول 
يزال الحتالل يحتجز 34 طفاًل مت نقلهم 
بداية العام اإىل �شجن الدامون فى ق�شم 
وال�رسا�شري،  باحل�رسات  مليء  مهجور 
يف  ومتاطل  الآدمية،  للحياة  ي�شلح  ول 
نقل ممثليهم من الأ�رسى البالغني معهم، 
بهدف ال�شتفراد بهم، كما اأقدمت على 
قمعهم والتنكيل بهم . ول يزال الحتالل 
يعتقل يف �شجونه )170( طفاًل موزعني 
والدامون،  وعوفر،  جمدو،  �شجني  بني 
اإ�شافة اإىل وجود عدد يف مراكز التوقيف 
اأطفال  من  اآخر  وجزء  والتحقيق، 
القد�ض حتتجزهم يف مراكز اجتماعية 
عام،   14 تقل عن  اأعمارهم  لأن  خا�شة 
الإن�شانية  حقوقهم  كافة  من  حمرومني 
كاإرهابيني.  الحتالل  معهم  ويتعامل 
الدويل  ونا�شد مركز فل�شطني املجتمع 
الذي افرد العديد من الن�شو�ض حلقوق 
جتاه  م�شوؤولياته،  يتحمل  اأن  الأطفال، 
له  يتعر�شون  وما  فل�شطني،  اأطفال 
واإلزام  احلدود،  كل  فاقت  جرائم  من 
الحتالل بتطبيق املواثيق والتفاقيات 
اخلا�شة بالأطفال لو�شع حّد ملعاناتهم 

املتفاقمة ب�شكل يومي .

مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى

350 حالة اعتقال لقا�صرين خالل الن�صف 
الأول من العام بينهم 5 جرحى

اأكد مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى اأن الحتالل �سعد خالل العام اجلاري من ا�ستهداف الأطفال الفل�سطينيني 
حيث ر�سد املركز )350( حالة اعتقال ا�ستهدفت القا�سرين خالل الن�سف الأول من العام اجلاري غالبيتهم من مدينة 

القد�س بينهم 5 من اجلرحى .

بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

من  لأنها جزء  زنزانتي  اأر�ض  �شاأقبل 
يرّددها  كان  الكلمات  هذه  الوطن 
يا  حقاً  حممد،  البطل  الأ�شري 
والثبات  وال�شمود  ال�شرب  جرنالت 
ق�شيتكم  وبعدالة  باهلل  باإميانكم 
وال�شجان  ال�شجن  �شتهزمون  وثورتكم 
�شتهزمون  واإ�رساركم  وباإرادتكم 
يف  اأنت  اأخي  وال�رسطان،  املر�ض 
اأنت  ،اأخي  ال�شدود  وراء  حٌر  عرينك 
ب�شوتك  حر  اأنت  القيود،  بتلك  حٌر 
جربوت  رغم  احلياة  يف  بحقك  حر 
ع�شابات اليهود.. يف ح�رسة القامات 
وال�شمود  ال�شرب  جرنالت  ال�شاخمة 
القاب�شني على اجلمر واملتخندقه يف 
قالعها كالطود ال�شامخ، اإنهم اأ�رسانا 
البوا�شل الأبطال واأ�شرياتنا املاجدات 
وخلف  ال�شجون  غياهب  يف  القابعني 
تنحني  الغا�شم  الحتالل  زنازين 
واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�ض  الهامات 
الورود  اأمام عظمة �شمودهم وحتمر 
ت�شحياتهم،اإخوتي  عظمة  من  خجاًل 
رفاق  املاجدات  اأخواتي  الأماجد 
الثابتني  ال�شابرين  ال�شامدين  دربي 
املتمر�شني يف قالع الأ�رس .. اأعزائي 
اأنا  فما  الأفا�شل  اأحبتي  القراء 
يف  ال�شوء  ت�شليط  هو  اليوم  ب�شدده 
املتوا�شلة  الإعالمية  احلملة  اإطار 
يف اإبراز ملف اأخطر حالت الأ�رسى 
بالأمرا�ض  امل�شابني  املر�شي 
والتي  الحتالل  �شجون  يف  املزمنة 
بيئة  الظالمية  ال�شجون  تلك  تعترب 
والأوبئة،  الأمرا�ض  لنت�شار  خ�شبة 
�شيا�شات  الويالت من  يعانون  والذين 
الإدارة العن�رسية التي تتعمد عالجهم 
بت�شخي�ض  القيام  دون  بامل�شكنات 
امل�شتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �شليم 
مع الأمرا�ض لرتكه فري�شة لالأمرا�ض 
واملوت البطيء ينه�ض يف اأج�شادهم. 
والأ�شري املري�ض حممد عايد �شالح 
اأحد  هو  ربيعاً  الع�رسين  ابن  الدين 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �شحايا 
بحقه  ال�شجون  اإدارة  متار�شها  التي 
املر�ض  مطرقة  بني  يعي�ض  والذي 
جتاهل  و�شندان  حياته  يهدد  الذي 
حالياً  والقابع  ملعاناته،  الحتالل 
اإىل  ان�شم  والذي  الرملة(  )�شجن  يف 
املر�شى يف  اأ�شماء  من  قائمة طويلة 
وقد  ودياجريها،  ال�شجون  غياهب 

ودخل  الق�شبان  خلف  عامه  اأنهى 
�شجون  يف  التوايل  على  الثاين  عامه 
يق�شي  فهو  ال�رسائيلي  الحتالل 
من  وتبقي  عامني  بال�شجن  حكماً 
حكمة 8 �شهور حيث من املفرت�ض اأن 
تُعقد له جل�شة حمكمة للنظر بالإفراج 

املبكر عنه مل حتدد بعد.
عايد  حممد  الأ�شري  الأ�شري:-   -

�شالح الدين
- تاريخ امليالد:- 2000م

بلدة حزما �رسق  الإقامة :-  - مكان 
مدينة القد�ض املحتلة

- احلالة الجتماعية:- اأعزب
من  ال�شابع  العتقال:-  تاريخ   -

ني�شان/ اأبريل 2019م
"عيادة  �شجن  العتقال:-  مكان   -

الرملة"
- احلكم:- عامني

حممد  لالأ�شري:-  ال�شحية  احلالة   -
عايد �شالح الدين

اأي  من  حممد  الأ�شري  يعاين  يكن  مل 
قبل  تذكر  م�شاعفات  اأو  اأمرا�ض 
مرحلة اعتقاله �شواء اأوجاع يف رجلة 
تقوم  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  وكانت 
بحقنة بالكورتيزون دون معايري طبية 
و�شعه  على  كبرية  لنتكا�شة  اأدى  مما 
ت�شعة  من  اأكرث  قبل  ونُقل  ال�شحي 
اأيام من �شجن "عوفر" اإىل م�شت�شفى 
تاأكدت  وهناك  لالحتالل،  تابع  مدين 
اأن اأجريت له  اإ�شابته بال�رسطان بعد 
اأنه يقبع اليوم  فحو�شات طبية، علماً 
الرملة"  "عيادة  ب�شجن  ت�شمى  فيما 
اأن  الحتالل  �شجون  اإدارة  وتدعي 
يف  بال�رسطان  م�شاب  الدين  �شالح 
الن�شجة منذ �شنوات وقد اأفاد �شقيق 
بان  الدين"  �شالح  ر�شدي  الأ�شري" 
مبرحلة  حممد  اأخوة  لدي  ال�رسطان 
مقايل  �شطور  على  من  متقدمة.. 
املوؤ�ش�شات  كافة  اإىل  ندائي  اأوجه 
منظمة  وخا�شة  الدولية  والهيئات 
الحمر  وال�شليب  العاملية  ال�شحة 
بالتدخل  حدود  بال  اأطباء  ومنظمة 
املري�ض  الأ�شري  حياة  لإنقاذ  العاجل 
العالج  لتقدمي  عنه  لالإفراج  حممد 
الالزم له خارج ال�شجون- احلرية كل 
واأ�شرياتنا  البوا�شل  لأ�رسانا  احلرية 
املاجدات-وال�شفاء العاجل للمر�شى 
خمتلفة-احلرية  باأمرا�ض  امل�شابني 
واأ�شرياتنا  لأ�رسانا  احلرية  كل 

املاجدات.

الأ�صري حممد عايد �صالح الدين ي�صارع 
مر�ض ال�صرطان يف �صجون الحتالل

بقلم : فرا�س الطرياوي

العربية  لل�شبكة  العامة  الأمانة  ع�شو 
للثقافة والراأي والإعالم / �شيكاغو 

الغا�شم  ال�شهيوين  الكيان  يوا�شل 
الفا�شية  العن�رسية  الإجرامية  �شيا�شته 
واأ�شرياتنا  البوا�شل،  اأ�رسانا  بحق 
البا�شتيالت  يف  احلرائر  املاجدات 
ال�شهيونية ب�شكل عام، واملر�شى ب�شكل 
خا�ض، على مراأى وم�شمع العامل اجمع، 
الأعراف  لكافة  بعر�ض احلائط  �شاربا 
والقوانني الدولية والإن�شانية التي كفلت 
للمظلوم ان يدافع عن حقه، بل وطالبت 
الب�رسية جمعاء بن�رسته، وان ل تتخلى 
ومعاملته  حمايته،  على  ن�شت  بل  عنه، 
فري�شة  تركه  وعدم  اإن�شاين،  ب�شكل 
لالأمرا�ض تنه�ض ج�شده ال�شعيفة. وهنا 
املعذبة  الأ�شرية  ق�شية  عن  �شاأحتدث 
ال�شامدة املحت�شبة، ال�شهيدة احلية مع 
التي  جعابي�ض"  ا�رساء   " التنفيذ  وقف 
اأ�رست ظلماً، وعدواناً  يف يوم 11 اأكتوبر 
من  طريقها  يف  كانت  عندما    2015

القد�ض؛ حيث  مدينة  اإىل  اأريحا  مدينة 
كانت تعمل، وكانت تنقل بع�ض اأغرا�ض 
من  بالقرب  اجلديد  �شكنها  اإىل  بيتها 
كانت  اليوم  ذلك  ويف  عملها،  مكان 
تلفاز،  وجهاز  غاز  اأنبوبة  معها  حتمل 
للمحققني  اإ�رساء  ذكرت  ما  وح�شب 
ال�شيارة.  وم�شجل  املكيف  ت�شغل  كانت 
منطقة  اإىل  اإ�رساء  و�شلت  فعندما 
اأدوميم  معاليه  م�شتوطنة  قرب  الزعيم 
بجانب  املوجود  ال�شيارة  بالون  انفجر 
للتقليل من  اأ�شاًل  وهو موجود  املقود، 
وا�شتعلت  ال�شري،  حوادث  م�شاعفات 
اإ�رساء  فخرجت  ال�شيارة  داخل  النريان 
من ال�شيارة وطلبت الإ�شعاف من رجال 
املتواجدين  الإ�رسائيليني  ال�رسطة 
اأن  األ  احلادث  مكان  من  مقربة  على 
اأفراد ال�رسطة مل يقدموا لها الإ�شعاف 
من  املزيد  وا�شتح�رسوا  وا�شتنفروا 
رجال ال�رسطة والأمن، واأعلنت ال�رسطة 
يف البداية اأنه حادث �شري عادي، ثم ما 
لبث الإعالم العربي اعترب ما ح�شل اأنه 
 ، ال�شهاينة  اجلنود  ل�شتهداف  عملية 

مع  التلفاز  وجود  املحققني  واكت�شف 
ال�شيارة  بالون  وانفجار  الغاز،  اأنبوبة 
ت�شغيل  اأن  وعلموا  الغاز،  اأنبوبة  ولي�ض 
ال�شيارة،  زجاج  انفجار  منع  املكيف 
اأن  ادعت  ال�شهيونبة  املخابرات  لكن 
عملية  لتنفيذ  كانت يف طريقها  اإ�رساء 
وحكم عليها احدى ع�رسة عاما ق�شت 
م�شابة  كانت  اأنها  رغم  ثالثة،  منها 
والثانية  الأوىل  الدرجة  من  بحروق 
وفقدت  ج�شدها،  من   %50 يف  والثالثة 
8 من اأ�شابع يديها، واأ�شابتها ت�شوهات 
اإىل  وحتتاج  والظهر  الوجه  منطقة  يف 
اجلراحية،  والعمليات  ال�شحة  الرعاية 
حتى انه عندما �شمح لوالدها بزيارتها 
وقالت  عليه  فنادت  عليها  يتعرف  مل 
وجهي  اإ�رساء  اأنا  هنا..  اأنا  "بابا    : له 
اأنا..  كما  اأنا  بابا..  اإ�رساء  لكني  ت�شوه 
تعرب  التي  الكلمات  بتلك  اإ�رساء"،  اأنا 
الأ�شرية  حاولت  اإ�شابتها،  فظاعة  عن 
اأن  جعابي�ض  اإ�رساء  الفل�شطينية 
الأ�شرية  فق�شية  والدها.  حرية  تبدد 
تعنيه  ما  بكل  اإن�شانية  ق�شية  اإ�رساء 

الكلمة من معنى، ف�شمتنا عار،  يجب 
املوؤ�ش�شات  جميع  وحث  التحرك، 
وجميع  بل  والدولية  املحلية  احلقوقية 
بذل  الإن�شاين  البعد  ذات  املوؤ�ش�شات 
لف�شح  امل�شتويات  جميع  على  اجلهود 
جبهات  وت�شكيل  املجرم  املحتل  هذا 
لل�شغط  عاملية  و  �شعبية،  �شغط  
عليه من اأجل اإطالق �رساحها، وف�شح  
التعذيب والقتل  �شيا�شة الغتيال حتت 
من  وغريه  الطبي  بالإهمال  البطيء 
�شد  امل�شتخدمة  الإعدام  �شيا�شات 
النفرادي  العزل  و�شيا�شة  اأ�رسانا، 
واجب  انه  كما  اجلرائم.  من  وغريها 
و�شعوب  الفل�شطيني  �شعبنا  اأبناء  على 
و�شعوب  بل  والإ�شالمية  العربية  اأمتنا 
هذه  تبقى  باأن  اأجمع،  العامل  واأحرار 
الق�شية  على راأ�ض اأولويات ق�شاياهم، 
اأجل  من  جهدهم  جل  يبذلوا  واأن 
ت�شتمر  واأن  املقد�شة،  الق�شية  هذه 
الفعاليات امل�شاندة لهذه الق�شية، واأن 
 ، وامل�شاندة  الدعم  اأنواع  كل  يقدموا 

حتى يتم اإطالق �رساحها.

الأ�سرية اإ�سراء جعابي�س 

�صهيدة حية مع وقف التنفيذ

اإن  الفل�شطينى  الأ�شري  نادي  اأفاد 
�شجون  لإدارة  التابعة  القمع  قوات 
يوم  �شباح  اقتحمت  الحتالل 
 2020/07/20 املوافق  الثنني 
"رميون"،  �شجن  يف   )5( ق�شم   ،
طالت  تفتي�ض،  بعمليات  و�رسعت 
التوتر  و�شط حالة من  اأربع غرف، 
نادي  ولفت  الأ�رسى.  اأق�شام  ت�شود 
هو  القتحام،  هذا  اأن  اإىل  الأ�شري 

له  يتعر�ض  الذي  الثاين  القتحام 
عملية  بعد  اأيام،  خالل  الأ�رسى 
اقتحام وا�شعة جرت بحق الأ�رسى 
اإدارة  اأن  "عوفر".يُذكر  �شجن  يف 
من  �شّعدت  الحتالل  �شجون 
بحق  والقمع  القتحام  عمليات 
العام  بداية  ذروتها  وكان  الأ�رسى، 
اأعنف  �شهد  2019، حيث  املن�رسم 

عمليات القمع منذ �شنوات.

قوات القمع تقتحم ق�صم )5( 
يف �صجن "رميون"
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الروائية اجلزائرية عائ�سة َبنـُور لـ" الو�سط"

»الزجنّية«...غو�ص يف عمق جراح الأنثى الإفريقية
فتحت الروائية اجلزائرية عائ�سة َبنـُور قلبها ليومية« الو�سط« يف هذا احلوار احل�سري الذي ك�سفت فيه عن روايتها اجلديدة »الزجنّية« ال�سادرة حديثا عن دار 

خيال للن�سر والرتجمة، والتي تطرقت فيها ملعاناة املراأة الإفريقية من التمييز العن�سري، اإذ قال عن هذه الرواية الأديب والناقد ال�سوداين عزالدين مريغني 
يف مقدمته لها »اأنها اإ�سافة للرواية العربية والإفريقية«.  كما اأن » لبنة املعمورة »العديد من الإ�سدارات الروائية منها اعرتافات امراأة، �سقوط فار�س الأحالم 
، ال�ّسوط وال�سدى، ن�ساء يف اجلحيم ، ..لي�ست كباقي الن�ساء!! املووؤودة ت�ساأل..فمن يجيب؟!، خمالب، و ترجمت اأعمالها اإىل الفرن�سية والإجنليزية والإ�سبانية 

وحت�سلت على العديد من اجلوائز العربية والدولية

 حاورها : حكيم مالك

رواية  حديثا  لك  �سدرت       
جديدة »الزجنّية« ، هل لك اأن تك�سفي 

للقارئ عن جمريات اأحداثها ؟
 

امل�سكوت  الفجوات  يف  »الزجنّية«  رواية  تلج 
الأنثى  جراح  عمق  يف  فتغو�ص  عنها، 
الإفريقية وتختزل واقعا مريرا تعي�سه املراأة 
خا�سة يف بلدان اإفريقيا ال�سوداء وبال�سبط يف 
النيجر م�رسح اأحداث هذه الرواية وتطورها، 
الأنثى  اأو  بالنكا،  البطلة  فيها  تتحرك  حيث 
الإفريقية الزجنّية يف نفق التقاليد وتتخبط يف 
دوامة اجلهل والقهر والعنف كتعر�سها للعنف 
عنه  ينجر  وما  واجلن�سي  واجل�سدي  النف�سي 
اآثار نف�سية و�سلوكية تنعك�ص على حياتها  من 
الفتيات  ختان  كظاهرة  م�ستقبال  الكاملة 
وهن يف عمر الزهور وكذلك يف مواجهة اآثار 

ال�رساعات القبلية واحلروب والنقالبات. 
يقّرران  فريكي  وزوجها  بالنكا  البطلة 
فيه  العي�ص  يحلمان   �سمايل  بلد   اإىل  الهجرة 
لكن  واطمئنان.  خبز  رغيف  مع  �سقف  حتت 
يف  يكن  مل  ما  احللم  البلد  يف  لهم  يحدث 
احل�سبان، يجدان واقعا اآخر يبّخر اأحالمهما.

     ما اأبرز املوا�سيع التي �سلطت 
عليها ال�سوء يف هذا العمل الأدبي ؟

 
املعاناة  من  اآخر  وجه  اإىل  الرواية  تتعر�ص 
الفتيات،  �سد  والعنف   العن�رسية  الإن�سانية، 
والذي  وا�ستمراره  العن�رسي  التمييز  ظاهرة 
وما  الأجنبية  الدول  يف  الأفارقة  منه  يعاين 
رهيبة  نف�سية  معاناة  من  ذلك  عن  ينجر 
انتهاكات  ت�سكل  اأمور  هي  هوؤلء،  يعي�سوها 
تناه�ص  الرواية   ، الإن�سان  حلقوق  خطرية 
اأ�سعار  خالل  من  وذلك  والظلم  العن�رسية 
للبطلة  بالن�سبة  ال�سوء  كانت  التي  �سنغور 
جميلة«يف  فاأنِت  �سوداء  »لأنك  بالنكا 
م�سوارها ال�سعب، كذلك الرواية مل تغفل عن 
بالألوان  الزاخر  و  ال�ساحر  الإفريقي  الرتاث 
والطقو�ص واإعطائه البعد الثقايف العاملي وما 
تاريخية...الخ  وقيم  خ�سو�سية  من  به  يتميز 
بالإ�سافة اإىل مو�سوع الهجرة ونزوح الأعداد 
الهائلة من الأفارقة وخا�سة املراأة والأطفال 
اخلبز  رغيف  عن  بحثا  ال�سمال  دول  نحو 
واحلياة الكرمية، وما يتعر�سون له من خماطر 

يف �س�ساعة ال�سحراء هروبا.
عذراء اإفريقيا حتّولت رغم خرياتها وثرواتها 
اإىل مقربة للموت، و مرتع للف�ساد، والأمرا�ص 
مقموعا،  املكان  فاأ�سبح  واملالريا  كالإيدز 
و�سخ�سياته مقهـورة، وتفاعل ماأ�ساوي رهيـب 
من  اخلوف  ظل  يف  الرواية  �سخو�ص  تعي�سه 

املجهول .
ويف الأخري الرواية كما يقول عنها النا�رس هي 
العن�رسية  الإن�سانية،  املعاناة  اأوجه  من  وجه 
طيلة  تغب  مل  طبيعيا  املختلف  الآخر  جتاه 
ن�سالت  رغم  الطويل،  الب�رسية  تاريخ 
القهر  �سد  الزنوج  و�رساعات  احلقوقيني 
خالل  من  ال�ساعة  مو�سوع  وهذا  والحتقار. 
وقد  موؤخرا  اأمريكا  يف  وقعت  التي  الأحداث 
حاولت »عائ�سة بنور« الكتابة عن عامل داخلي 
ل  لأنا�ص  الوجودية  واحلرية  بالأ�سئلة  مليء 
لونا  لهم  اختارت  الطبيعة  اأن  �سوى  لهم  ذنب 

ل تزال قوى التخلف تعاديه. 
 

امل�ساركة  تنوين  هل       
من   25 الطبعة  يف  »الزجنّية«  بـ 

�سيال  2020؟ 

دويل  معر�ص  هناك  كان  اإذا  احلال  بطبيعة 
الظروف  وح�سب  ولكن  باجلزائر،  للكتاب 
ال�ستثنائية التي مير بها العامل ل اأعتقد ذلك 

ب�سبب وباء كورونا 19 .
 

دار  مع  الن�سر  غمار  خ�ست       
اأن  لك  ،هل  والرتجمة  للن�سر  خيال 
وكيف  التجربة؟  هذه  عن  حتدثينا 

كان التعامل مع هذه الدار الن�سطة؟ 
 

يف  واملتمثلة  والرتجمة،  للن�رس  خيال  دار 
مديرها ال�ساب الواعد، الروائي رفيق طيبي، 
هي دار ن�رس تنبئ مب�ستقبل يب�رس باخلري يف 
الن�رس والحرتافية، ن�سطة و راقية يف  جمال 
اجلهد  على  طاقمها  لكل  �سكري  التعامل، 
والرقي يف التعامل..مع متنياتي لهم بالتوفيق 

والتاألق.
 

يف  م�ساركتك  عن  حدثينا       
بعد  عن  الفرتا�سية  الدولية  الندوة 

حول تطور »الرواية الإماراتية«؟
 

الأوىل  م�ساركتي  هذه  تكن  مل  البداية  يف 
التي  الأنرتنيت  عرب  الفرتا�سية  الندوة  يف 
والإفريقية  العربية  الدرا�سات  مركز  ينظمها 
بجامعة جواهر لل نهرو الذي يديره الدكتور 
اأكادميية  مع  بالتعاون  الرحمان،  ر�سوان 
العاملية لالإبداع من  بالهند واملنظمة  التميز 
اأجل ال�سالم، لندن، فقد �سبقتها عّدة ندوات 
منها، الرواية اجلزائرية ومو�سوعها »امل�سهد 
اإبداعا  العربي  العامل  يف  املعا�رس  الروائي 
اأمنوذجا«  ال�سربطي  الديوان  رواية  ونقدا، 
للروائي عبد الوهاب عي�ساوي الفائزة بجائزة 
الرحمن،  د.جميب  الندوة  اأدار  ،حيث  البوكر 
عبد  الروائي  ومب�ساركة  الدين،  د.قطب 

د. �رسيف اجلبار  والناقد،  الوهاب عي�ساوي، 
و ،د. اأحمد القا�سي، د. رفيف ر�سا وغريهم 
من جهابذة الأدب والنقد يف الوطن العربي ، 
وقد ت�رسفت بتدخل �سمن هذا امللتقى حول 
العامل  النقدية يف  واحلركة  التاريخية  الرواية 

العربي.
تنظيم  ومن  الأخرى  الفرتا�سية  الندوة  اأما 
الأدب   حول   الندوة  كانت  فقد  الهيئة  نف�ص 
العربي املعا�رس: الآفاق والروؤى ملدة يومني 
ال�ساعر  من  كل  فيها  �سارك  وقد  متتالني، 
حممد بني�ص )املغرب(، اأ.د. اليامني بن تومي 
)اجلزائر(، اأ.د. نبيل اأحمد عبد العزيز رفاعي 
الأدب  حول  مداخلة  يل  كانت  )م�رس(حيث 

اجلزائري وازدواجية اللغة.
اأما يف اليوم الثاين ويف نف�ص املحور فقد كانت 
،اأ. عبد الفتاح �سربي  املداخالت من طرف 
اأ.د. اأحمد عبد الهادي ر�رسا�ص  ) الإمارات( 
) ليبيا(، اأ. �ساكر نوري ) روائي عراقي مقيم 
حول  م�ساهمتي  كانت  وقد  بالإمارات(، 
روائي  اإبداع  هي  هل  لالأدباء  الذاتية  ال�سرية 
بعد  الكتاب  اإليه  يلجاأ  خا�ص  اأدبي  جن�ص  اأم 
جفاف املخيلة وعدم القدرة على التخيل يف 
بهذا  روائية جديدة.، وقد �ساد  ابتكار عوامل 
اأ.  ذلك  واأثار  نوري  �ساكر  اأ.  الروائي  التدخل 
ذلك  على  معلقا  �سعيد  عمر  اللبناين  الروائي 

يف �سفحته عرب الفاي�سبوك. 
بالهند  التميز  اأكادميية  ا�ست�سافت  وموؤخرا 
واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم  مع  بالتعاون 
ومن  الهند،  كلكتا  مبدينة  العالية  باجلامعة 
اللغة  ق�سم  رئي�ص  الرحمن  �سعيد  د.  تنظيم 
العربية باجلامعة العالية ندوة دولية افرتا�سية 
حول تطور الرواية العربية يف دولة الإمارات 

الأدباء  من  كوكبة  بح�سور  املتحدة  العربية 
والنقاد الإماراتيني وذلك كل من الروائي عبيد 
الها�سمي  مرمي  د.  والناقدة  بوملحه  اإبراهيم 
كتاب  احتاد  رئي�سة  حممد  الهنوف  والكاتبة 
احلاج  لطيفة  والروائية  الإمارات  واأدباء 
م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  اخلوري  نورة  والكاتبة 
كتاب ومبدعني من خمتلف اأنحاء العامل مثل 
م�رس واجلزائر واملغرب وتون�ص وقد كانت يل 
مداخلة حول ح�سور الأدب الن�سوي يف الرواية 

الإماراتية ومواكبته لتحولت الع�رس. 
اأق�سام  خمتلف  من  امل�ساركات  كانت  وقد 
اللغة العربية باجلامعات الهندية والإندون�سية 
واملاليزية ومن طليعتهم اأ.د جميب الرحمن و 
اأ.د.حبيب اهلل خان و د. �سيد جهانكري ...الخ. 
وقد بلغ عدد احل�سور اإىل 270 م�ساركا، وقد 

كتبت عن هذه الندوات ال�سحف الهندية. 
مركز  عقدها  الرابعة  الفرتا�سية  الندوة  اأما 
الدرا�سات العربية والأفريقية بجامعة جواهر 
اأكادميية  مع  بالتعاون  دلهي  نيو  نهرو،  لل 
لالإبداع  العاملية  واملنظمة  بالهند  التميز 
 2020 جويلية   19  يف  بلندن  ال�سالم  اأجل  من 
املهجر  يف  العربي  الأدب  مو�سوعها  وكان 
الفرن�سي، بح�سور ال�ساعرة والكاتبة وفاء عبد 
العاملية  املنظمة  وموؤ�س�سة  )رئي�سة  الرزاق 
وبكلمة  )لندن(  ال�سالم  اأجل  من  لالإبداع 
 ، الكوين  الأدب  فكرة  فيها  عر�ست  افتتاحية 
د. والروائي وا�سيني الأعرج. وجتربة الرواية 
)اأكادميية  العزيز  عبد  اأمرية  اأ.د.  التاريخية، 
يف  وال�سوربون  اأفريي  جامعتي  يف  واأ�ستاذة 
باري�ص و اأثر الأدب العربي يف الأدب الفرن�سي 
اأدار الندوة اأ.د. جميب الرحمن اأ�ستاذ مبركز 
الدرا�سات العربية والأفريقية بجامعة جواهر 

للمنظمة  الهند  مكاتب  ورئي�ص  نهرو  لل 
بلندن،  ال�سالم  اأجل  من  لالإبداع  العاملية 
التاريخية  الرواية  كانت مداخلتي حول«  وقد 
بلغ  وقد  بينهما«،  والفرق  التاريخي  وال�رسد 

عدد امل�ساركني 406.

واأنت  �سعورك  كان  كيف       
الدرا�سات  مركز  طرف  من  تكرمني 
جواهر  بجامعة  والإفريقية  العربية 
لل نهرو، نيودلهي ) الهند ( واأكادميية 
العاملية  واملنظمة  بالهند  التميز 

لالإبداع من اأجل ال�سالم ، لندن؟

اجلهد  تثمني  به،  اأعتز  كبري  �رسف  و�سام 
ان�سمامي ملثل  وما  العمل  ، يحفز على  مهم 
مبثل  �سغوفة  كوين  اإل  الأدبية  الندوات  هذه 
هذه  فمثل  والفكرية،  الأدبية  اللقاءات  هذه 
ل  لالأ�سف  والتي  املهمة  الثقافية  الن�ساطات 
توجد يف بالدنا لها دور كبري يف تفعيل احلركة 
وتنويرها،  للمجتمعات  والفكرية  الثقافية 
الإعالمي  املنرب  هذا  من  ي�سعني  ل  وبالتايل 
مركز  اإىل  والتقدير  ال�سكر  كل  اأوجه  اأن  اإّل 
الدرا�سات العربية والإفريقية بجامعة جواهر 
لل نهرو، نيودلهي ) الهند ( واأكادميية التميز 
اأجل  من  لالإبداع  العاملية  واملنظمة  بالهند 

ال�سالم ، )لندن( ، على هذا التقديـر..

النخبة  تعامل  كان  كيف       
روؤيتك  ح�سب  كورونا  جائحة  مع 

اخلا�سة ؟ 
 

اإىل  بالإن�سانية  عادت  اإن�سانية  اأزمة  كورونا 
عالقتنا  يف  التفكري  واإىل  الذات  مع  وقفة 
بالأر�ص والطبيعة والتي حاول الإن�سان قهرها، 
طغت  التي  الإن�سانية  بعالقاتنا  التفكري  واإىل 
الجتماعي  التكاتف  واإىل  املاديات،  عليها 
الإن�سانية  يعري  كورونا  والأ�رسي،فريو�ص 
وتعري  املواطن  تعري  الأزمة  هذه  جمعاء، 
ال�سلطة ومراآة كا�سفة حلقيقة الو�سع ال�سحي 
لأن بطبيعة املواطن اأن يُحّمل امل�سوؤولية للغري 
ولل�سلطة يف كل �سيء ، وبالتايل فاملواطن مل 
يتعاطى مع الو�سع بجدية وحزم فكان التعامل 
رغم  وبالالمبالة  بال�ستهتار  احلدث  مع 
التحذيرات بخطورة الوباء البيولوجي العاملي، 
وهذا راجع لنق�ص الوعي وروح امل�سوؤولية . 

     كلمة اأخرية ؟ 
على  الأعزاء  للقراء  واإكبار  تقدير   حتية 
الأدبية،  باأعمايل  واهتمامهم  متابعتهم 
�سفحاتها  فرد  على  »الو�سط«  �سكرا جلريدة 
اأخرى  ...مّرة  املجالت  كل  يف  للمبدعني 
�سكرا لكم على هذه الف�سحة الثقافية الطيبة.

ثقايف

»�سعيد  الروائي  الكاتب  ك�سف 
الذي  احلافل  التاريخ  اأن  خطيبي« 
يتم  اأن  ي�ستحق  اجلزائر  به  تزخر 
باأجمل  الروائيني  طرف  من  تدوينه 
غرار  على  الأدبية  الأعمال  واأروع 
الثورة التحريرية اأو الع�رسية ال�سوداء 
وغريها من املحطات التي ميكن اأن 
كل  الإبداع  اأهل  اإن�سغال  تكون حمور 
بطريقته اخلا�سة ، واأ�ساف املتحدث 
ب�سفحة  افرتا�سيا  ا�ست�سافته  خالل 
ي�ستغل  ما  كثريا  انه   novelphilia

اأجل  من  الأر�سيف  يف  البحث  يف 
الأحداث  حول  والأفكار  الروؤى  اإثراء 
وحني ي�رسع يف الكتابة يتخل�ص متاما 
ملحمية   اأعمال  لينتج  رقابة  اأي  عن 
الروائية  جتربته  طويال  م�ستعر�سا 
التي  �رساييفو«  »حطب  رواية  خا�سة 
�سنعت احلدث و�سهدت رواجا وا�سعا 
الق�سرية  القائمة  خالل  من  دخل 
الأخرية  طبعتها  يف  البوكر  جلائزة 
ويف هذا ال�سياق و�سف حال املثقف 
الو�سع  و�سحية  بال�سيئ  بالدنا  يف 

ملاذا   « مت�سائال  املتعاقب  ال�سيا�سي 
والفكرية  الثقافية  بال�سحة  نهتم  ل 
عاد  كما  ؟!،  مثال  بال�سحة  نهتم  كما 
جتربته  اإىل  بو�سعادة  منطقة  ابن 
علمته  التي  ال�سحافة  ميدان  يف 
منها  الأدب  جمال  يف  وظفها  اأ�سياء 
الوقت  واحرتام  والدقة  الإن�سباط 
والتوثيق مذكرا بالأوقات التي الرائعة 
الثقافية  ال�سحافة  يف  ق�ساها  التي 
اإىل  البقاء  تطرقه يف هذا  اإىل جانب 
الراي  مو�سيقى  مثل  اأخرى  موا�سيع 

من  اأجيال  مع  �سهدته  الذي  والتطور 
الفنانني وكذا ا�ستغاله يف ترجمة عدة 

اأعمال اإىل اللغة العربية . 
�سفحة  تاأ�س�ست  بالإ�سارة  واجلدير 
يد  على    novelphilia society
جمموعة من ال�سباب املهتمني بالأدب 
والنقد وكل ما له عالقة بهما وتقول 
:اأردناها  جماهد«  »و�سيلة  الع�سوة 
ف�ساء حرا بال قيود، وم�ساحة يلتقي 
�سبب  هذا  بالقارئ.  الكاتب  فيها 
لتاأ�سي�سها،  الدافعة  الأ�سباب  من 

فردية  جلهود  مالحظتنا  جانب  اإىل 
خلدمة  وت�سعى  وهناك  هنا  تن�سط 
توحد  من�سة  خلق  فحاولنا  الأدب، 
امل�رسوع  اأهداف  وعن  اجلهود«  تلك 
اإجراء  »هناك  حمدثتنا  ت�سيف 
اإجراء  مت  وقد  الكتاب  مع  حوارات 
و�سنجري  احلوارات   من  العديد 
فتحنا  اأي�سا  تاأكيد.  بكل  املزيد 
لعر�ص  والنقاد  القراء  اأمام  املجال 
نتوقف  مل  ال�سفحة،  على  قراءاتهم 
عر�ص  اقرتحنا   بل  احلد  هذا  عند 

كتاب كل �سهر للقراءة، ثم فتح نقا�ص 
مبا�رس يجمع بني كل القراء الراغبني 

يف اإجراء هذا النقا�ص كما
نهدف اأي�سا لفتح موقع تابع لل�سفحة، 
الأدبية  الإ�سهامات  خمتلف  ي�سم 
الأفكار  من  العديد  هناك  والنقدية. 
الأهداف  من  والكثري  لنا،  املراودة 
الطاحمني لها. لنزال يف البداية ن�سق 
طريقنا خطوة بخطوة �سائلني من اهلل 

التوفيق.
اأح�سن مرزوق

الروائي �سعيد خطيبي

تاريخ اجلزائر ي�ستحق اأن يتحف بروايات خالدة
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اأعرب عبد الرحمن بوردمي �صانع 
األعاب فريق مولودية اجلزائر، عن 
رغبته يف جتديد عقده مع النادي، 
م�صريا اإىل اأنه �صيلتقي بامل�صريين 
لعزيزي  طارق  الريا�صي  واملن�صق 
وقال  نهائي،  قرار  اتخاذ  قبل 
�صحفية  ت�رصيحات  يف  بوردمي 
اول ام�س: »اإدارة مولودية اجلزائر 
الريا�صي  املن�صق  بي عرب  ات�صلت 
طارق لعزيزي، وقدمت يل عر�صا 
هذا  ينتهي  الذي  العقد  لتجديد 

عقدي  »�صاأجدد  وتابع:  ال�صيف«، 
بن�صبة  اجلزائر  مولودية  مع 
غاية  اإىل  �صاأنتظر  لكنني   ،%80
لإعالن  النادي  مب�صريي  الجتماع 
قراري النهائي«، واأ�صاف: »اأمتلك 
اأوروبية  اأندية  من  عرو�س  عدة 
يف  اأبدا  اأفكر  ل  لكنني  و�صعودية، 
مييل  القلب  واأن  الرحيل،خا�صة 
يفكر  ولن  اجلزائر  مولودية  لكفة 

يف فريق اآخر«.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

ويف هذا ال�صدد، علمت »الو�صط« 
اأن م�صوؤويل احتاد العا�صمة ات�صلوا 
ت�صوية  اأجل  من  الفاف  مب�صوؤويل 
اإيبارا  امل�صتحقات املالية لالعب 
خملّفات  وتعترب  بها  يدين  التي 

الإدارة ال�صابقة بعد رحيل الالعب 
يف  اإحرتافية  جتربة  خو�س  اإىل 
ت�صوية  دون  البلجيكي  الدوري 
الأموال التي كان يدين بها، ولهذا 
اأن  ذاتها  م�صادرنا  ك�صفت  ال�صدد 
 220 مبلغ  حّولوا  الفاف  م�صوؤويل 
اأجل  من  الفيفا  اإىل  دولر  األف 

العا�صمة،  احتاد  ملف  ت�صوية 
اإيرادات  من  خ�صمه  مت  والذي 
مبنحة  املتعلقة  العا�صمي  النادي 
لعب مناف�صة رابطة اأبطال اإفريقيا 
دور  من  ودعوها  والتي  اجلارية 
اإدارة  اّتفقت  حيث  املجموعات، 
احتاد العا�صمة رفقة نظريتها من 

الفاف على اقتطاع القيمة املالية 
الأبطال،  رابطة  يف  اأموالها  من 
مبرا�صلة  املوال  الفاف  ورافقت 
توؤكد  الدولية  الكروية  الهيئة  اإىل 
متلكها  التي  النية  ح�صن  خاللها 
بخ�صو�س  العا�صمة  احتاد  اإدارة 
ا�صتعدادها لدفع خملفات الالعب 

املالية، اإل اأن تاأثريات انت�صار وباء 
دفع  واأّخر  الأمور  عّطل  كورونا 
انتظارها  ظل  يف  املالية  القيمة 
دخول منحة امل�صاركة القارية من 

اأجل الت�صديد منها.
الأ�صود  اللونني  ع�صاق  ويلوم 
بقيادة  ال�صابقة  الإدارة  والأحمر 

على  دبي�صي  منري  العام  اأمينها 
عقوبة  ت�صليط  اإىل  الأمور  و�صول 
املنع من التعاقد مع لعبني جدد 
اأهليتها وقدرتها على  ب�صبب عدم 
ت�صيري فريق بحجم الحتاد والذي 
الت�صيري  �صوء  خملّفات  ثمن  يدفع 

من اإدارته ال�صابقة.

�شارعت اإدارة نادي اإحتاد العا�شمة اإىل ت�شوية ق�شية امل�شتحقات املالية العالقة التي يدين بها الالعب ال�شابق للفريق 
الكونغويل برين�س اإيبارا واملقدرة قيمتها مببلغ 220 األف دولر، بعد املرا�شلة التي ت�شلمتها من طرف الحتادية الدولية 

لكرة القدم عرب الحتادية اجلزائرية للعبة والتي اأ�شدرت خاللها غرفة املنازعات عقوبة منع النادي العا�شمي من 
النتداب خالل ثالث فرتات من املركاتو، وهو ما جعل اإدارة عا�شور جلول ت�شارع اإىل اإيجاد احللول لتفادي العقوبة يف ظل 

العمل الذي تقوم به بالعداد للمو�شم اجلديد عرب التعاقد مع لعبني جدد هذا املركاتو ال�شيفي

الفاف اأر�شلت القيمة املالية اأم�س اإىل الفيفا وتتفادى املنع من ال�شتقدامات

احتاد العا�ضمة ت�ضدد م�ضتحقات اإيبارا 
والعقوبة �ضرتفع

التحاقه بريال مدريد هذه ال�شائفة غري م�شتبعد

عطال مطلوب من زيدان لتعوي�ض رحيل حكيمي
الدويل  الالعب  يحمل  اأن  ي�صتبعد  ل 
اإحدى  قمي�س  عطال  يو�صف  اجلزائري 
ظل  يف  الأوروبية  الأندية  عمالقة 
طرف  من  بها  يحظى  التي  املراقبة 
م�صوؤوليها، ويف هذا ال�صدد فّجر املوقع 
اللكترتوين ال�صباين »ديفن�صا �صنرتال« اأن 
الظهري الأمين للمنتخب الوطني مطلوب 
مدريد  ريال  نادي  �صفوف  اإىل  لالنتقال 
ال�صباين واللعب يف �صفوفه، وذلك بطلب 
�صخ�صي من املدرب الفرن�صي ذو الأ�صول 
اجلزائرية زين الدين زيدان، حيث و�صع 

�صفوف  يف  املحرتف  الالعب  الأخري 
من  مفّكرته  �صمن  الفرن�صي  ني�س  نادي 
اأجل التعاقد معه خالل فرتة التحويالت 
ال�صيفية املقبلة وذلك بعد التالق الالفت 
الذي يقدمه خالل املباريات التح�صريية 
بعد  الفرن�صي  ناديه  مع  يجريها  التي 
م�صتوى  على  اإ�صابة  من  موؤخرا  عودته 
�صتة  مدة  امليادين  عن  اأبعدته  الركبة 

اأ�صهر كاملة.
ويف هذا ال�صدد، فاإن حامل لقب الدوري 
ا�صتقام  يريد  املو�صم  هذا  ال�صباين 

اأجل  من  وزو  بتيزي  وا�صية  قرية  ابن 
الذي  كارفخال  لالعب  بديال  التواجد 
ت�صكيلة  الوحيد يف  الأمين  الظهري  يعترب 
النادي »امللكي« وذلك بعد رحيل الالعب 
املغربي ا�رصف حكيمي الذي ف�صل اإنهاء 
الأملاين  دورمتوند  بوري�صيا  من  الإعارة 
ميالن  اأنتري  نادي  ب�صفوف  واللتحاق 
اليطايل، راف�صا اللعب بديال مع الريال، 
ويعترب عطال اأف�صل لعب رواق امين يف 
الدوري ال�صباين وهو الذي مل تاأثر عليه 
لها،  يتعر�س  التي  املتالحقة  الإ�صابات 

خا�صة وانه يحظى بثقة مدّربه الفرن�صي 
اإ�رصافه  حتت  يلعب  الذي  فيريا  باتريك 
على مدار مو�صمني متتاليني، وتتوجه ان 
تبلغ �صفقة انتقال خريج اأكادميية بارادو 
يف حال جت�صدت على اأر�س الواقع مبلغ 
20 مليون اأورو التي متثل قيمته يف �صوق 

النتقالت.
اأن  ني�س  نادي  رئي�س  �رصح  اأن  و�صبق 
بالت�رصيح  معني  غري  اجلزائري  لعبه 
اللعب مع  يوا�صل  هذا املركاتو، و�صوف 
اجلديد  الكروي  املو�صم  خالل  النادي 

لأهمية تواجده مع التعداد، اإل اأن و�صول 
قد  كبري  اأوروبي  نادي  عر�س مغري من 
التخلي  يف  الفرن�صي  النادي  اإدارة  يقنع 

عن جنم الفريق.

رونالدو يقود اليويف لالبتعاد ب�ضدارة الكالت�ضيو
بال�صدارة  جوفنتو�س  نادي  ابتعد 
كري�صتيانو  الربتغايل  ثنائية  بف�صل 
القمة  بها  ح�صم  التي  رونالدو 
�صمن   1-2 روما  لزيو  �صيفه  اأمام 
الدوري  م�صابقة  من   34 املرحلة 
حّداً  رونالدو  وو�صع  الإيطايل، 
على  فريقه  مناف�صي  لطموحات 
لرفع  اليويف  قاد  عندما  اللقب 
ال�صدارة  يف  نقطة   80 اإىل  ر�صيده 
الو�صيف،  اإنرت  عن  نقاط   8 بفارق 
 69 بر�صيد  رابعاً  لزيو  بقي  فيما 
الهدف  على  رونالدو  وّقع  نقطة، 
 51 بالدقيقة  جزاء  ركلة  من  الأول 

واأ�صاف الثاين ب�صهولة بعدما خطف 
من  الكرة  ديبال  الأرجنتيني  زميله 
ن�صف امللعب ومنحها لرونالدو كي 
يودعها يف ال�صباك، وتعادل رونالدو 
يف �صدارة هدايف الدوري الإيطايل 
مبجموع 30 هدفا مع اإميوبيلي الذي 
مل يظهر بال�صكل املنا�صب علماً اأّنه 

ذلل الفارق من ركلة جزاء )83(.
الأرقام  من  العديد  الدون  وحقق 
اأول  اأ�صبح  اأّنه  اأبرزها  القيا�صية، 
هدفاً   50 ي�صجل  التاريخ  يف  لعب 
الإيطايل  الدوريات  يف  الأقل  على 
كل  ومّر  والإ�صباين،  والإجنليزي 

غريبة  بفرتة  ولزيو  جوفنتو�س  من 
التوازن قبل مواجهتهما  انعدام  من 
اإيطاليا  بطل  خ�رص  اإذ  ام�س،  اأول 
�صقط  بينما  اثنتني،  وتعادل  مباراة 
مرات  ثالث  الهزمية  فخ  يف  لزيو 
وتعادل واحدة، وا�صتفاد جوفنتو�س 
يف تاأمني �صدارته ب�صقوط مناف�صيه 
وحتديداً  اللقب  على  املبا�رصين 
تعادل  الذي  الو�صيف  ميالن  اإنرت 
ت�صكيلة  و�صهدت   ،2-2 روما  مع 
التغيريات  من  العديد  جوفنتو�س 
التي  تلك  عن  خمتلفة  لأ�صباب 
تلقت  كما  �صا�صولو،  مواجهة  بداأت 

اآمال �صاري يف فر�س اأفكاره �رصبة 
الأرجنتيني هيغواين  باإ�صابة  اأخرى 
خالل عمليات الإحماء عقب اإعالن 

وجود ا�صمه يف القائمة الأ�صا�صية.
ق.ر.

التف حوله عدد من الأن�شار وطالبوه منح ناديهم 
�شركة عمومية

خالدي يعد باإخراج مولودية 
وهران من النفق

وزير  خالدي  علي  �صيد  اأكد 
ال�صلطات  اأن  والريا�صة  ال�صباب 
العون  يد  مد  على  حري�صة  العليا 
نادي  غرار  على  العريقة،  لالأندية 
اأزمة  يعي�س  الذي  وهران  مولودية 
خالل  خالدي  و�صدد  خانقة،  مالية 
حديثه مع اأن�صار املولودية، على اأن 
اأبدا  ال�صلطات اجلزائرية لن ت�صمح 
مولودية  مثل  عريق  فريق  مبعاناة 
وهران الذي يعد واحًدا من موؤ�ص�صي 
احلركة الريا�صية يف اجلزائر. وكان 
قد  املولودية،  اأن�صار  من  عدد 

التدخل  ب�رصورة  الوزير  طالبوا 
�رصكة  وجلب  النادي،  اأزمة  لإنهاء 
عمومية تتكفل باأعبائه املالية، كما 
ال�رصكة  م�صاهمي  خالدي  طالب 
البيت  باإ�صالح  للمولودية  امل�صرية 
وو�صعها  النادي،  م�صلحة  وتغليب 
اأمام  لف�صح املجال  اعتبار  فوق كل 
ال�صلطات املعنية مل�صاعدة الفريق، 
ودعا وزير الريا�صة اأن�صار املولودية 
وعدم  بال�صرب،  التحلي  �رصورة  اإىل 
الت�رصع اإىل حني اإيجاد حلول فعالة 

للنادي.

خ�ص�صت وزارة ال�صباب و الريا�صة 
غالفا ماليا قدره 180 مليون دينار 
من اأجل اإعادة تهيئة ملعب ال�صهيد 
حت�صبا  بوهران  زبانة«  ><اأحمد 
لفعاليات  املدينة  ل�صت�صافة 
الأبي�س  البحر  لألعاب   19 الطبعة 
املتو�صط املقررة يف �صائفة 2022، 
اأول ام�س من م�صالح  ح�صبما علم 
نف�س  اأو�صح  و  الو�صية،  الوزارة 
املايل  الغالف  هذا  باأن  امل�صدر 
عمليات  بخم�س  للقيام  �صيوجه 
املن�صاأة  مرافق  خمتلف  تخ�س 
اأبواب  الكروية، على غرار تن�صيب 

عمالقة،  �صا�صة  و�صع  الكرتونية، 
املالب�س،  تبديل  غرف  ترميم 
عن  ف�صال  �رصفية   قاعة   اجناز 
باأن  وتابع  لل�صحافة،  جديد  مركز 
تهيئة  اإعادة  اأ�صغال  يف  النطالق 

الآجال،  اأقرب  يف  �صيكون  امللعب 
الريا�صي  املرفق  هذا  اأن  م�صيفا 
األف   30 جمموع  اإىل  يت�صع  الذي 
متفرج، �صيكون معنيا اأي�صا بجانب 
الإفريقية  البطولة  مقابالت  من 
لكرة القدم لالعبني املحليني التي 
�صتنظمها اجلزائر يف �صائفة 2022 

اأي�صا.
الذي  زبانة،  ملعب  �صي�صتفيد  كما 
القدم  كرة  دورة  نهائي  �صيحت�صن 
من  املتو�صطية  الألعاب  خالل 
تغطية  اأجل  من  اآخر  مايل  غالف 
طبيعي  بع�صب  ميدانه  اأر�صية 

جديد بدل من الع�صب ال�صطناعي 
احلايل وفق نف�س امل�صدر، م�صريا 
عملية  اأطلقت  الو�صاية  اأن  اإىل 
تهيئة  لإعادة  النطاق  وا�صعة 
ق�صنطينة  ملدن  الكربى  املالعب 
وعنابة و البليدة ف�صال عن جتديد 
جويلية   5 مبلعب  الإنارة  �صبكة 
حت�صبا  وذلك  العا�صمة،  باجلزائر 
و  للمحليني  الإفريقية  للبطولة 
املن�صاآت  ع�رصنة  اإطار  يف  كذا 
للمعايري  مطابقتها  و  الريا�صية 

الدولية اجلديدة.
ق.ر.

اإىل جانب تعليمات وزارية لإعادة تهيئة املالعب الكربى

بوردمي: اأملك عرو�ضا خارجية لكنني تخ�ضي�ض 180 مليون دينار لإعادة تهيئة ملعب زبانة
اأف�ضل التجديد ملولودية اجلزائر

عي�شة ق.

ق.ر.
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الو�سط:2020/07/22

الو�سط:2020/07/22

الو�سط:2020/07/22

الو�سط:2020/07/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة �ل�سيد)ة( : �أجمكوح فريد 

�ل�ساكن )ة( ب : �سارع �لعقيد بوقرة �لثنية بومرد��س 

�سد �ل�سيد)ة( : عيبا�س جنيب
�ل�ساكن )ة( ب : �سارع �أول نوفمرب زر�لدة والية �جلز�ئر 

بناء على �لقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة �لغرفة �جلز�ئية بتاريخ 17/07/04 رقم �مللف 17/03539 رقم �لفهر�س 17/05097 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية و �ملوؤيد 
و �ملعدل للحكم �ل�سادر عن حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ : 17/04/24 ق�سم : �جلنح رقم �جلدول : 17/02352 رقم �لفهر�س : 17/02826 

بناء� على حما�رش �لتكليف بالوفاء و�لت�سليم و �ل�سند �لتنفيذي �ملوؤرخني يف : 2019/06/27بو��سطة ر�سالة م�سمنة 
و بناء على حم�رش �لتكليف بالوفاء و �ل�سند �لتنفيذي عن �لطريق �لتعليق يف �ملحكمة و �لبلدية بتاريخ 2019/07/14 

و بناء على �أمر باالإذن بن�رش م�سمون �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة يومية وطنية �ل�سادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2020/07/16 رقم : 2405
و �لذي ياأذن مبوجبه  للمح�رش �لق�سائي  �الأ�ستاذ حفيان  �حمد �لكائن مكتبه بحي �لرتقوي عي�سات �يدير رقم 28 �ل�رش�قة بن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء �ملوؤرخ يف 
17/07/04 رقم �مللف : 17/03539 رقم �لفهر�س : 17/05097 عن �لغرفة �جلز�ئية مبجل�س ق�ساء تيبازة  يف جريدة يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون 
�الإجر�ء�ت �ملدنية و �الإد�رية و �لقا�سي : �إلز�م �ملتهم �ملد�ن �أن يدفع للطرف �ملدين مبلغ 02 مليون دينار جز�ئري 2.000.000.00 دج مقابل مبلغ �ل�سيك و مبلغ 

250.000.00 دج مقابل �لتعوي�س .
كلفنا نحن �الأ�ستاذ حفيان �أحمد حم�رش ق�سائي لدى �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �ملم�سي ��سفله 

�ل�سيد : عيبا�س جنيب �ل�ساكن )ة( ب : �سارع �أول نوفمرب زر�لدة والية �جلز�ئر من �جل ت�سديد للمدعي مبلغ 2.000.000.00 دج مقابل مبلغ �ل�سيك و مبلغ 250.000.00 
دج مقابل �لتعوي�س باالإ�سافة �ىل م�ساريف �لتنفيذ : 6798.00 دج و �حلقوق �لتنا�سبية مببلغ : 109.500.00 دج �ملجموع : 2.366.298.00 دج  

و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء �بتد�ء� من تاريخ هذ� �لن�رش يف �جلريدة و بعد �نق�ساء �الآجال �ستتخذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية للتنفيذ �جلربي . 
املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة �ل�سيد)ة( : �أجمكوح فريد 

�ل�ساكن )ة( ب : �سارع �لعقيد بوقرة �لثنية بومرد��س 
�سد �ل�سيد)ة( : عيبا�س جنيب

�ل�ساكن )ة( ب : �سارع �أول نوفمرب زر�لدة والية �جلز�ئر 

بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �ل�رش�قة ق�سم �جلنح بتاريخ : 2017/04/24 رقم �جلدول : 17/02353 رقم �لفهر�س 17/02827 �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية و 
�ملوؤيد بالقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساءتيبازة  �لغرفة : �جلز�ئية بتاريخ : 17/07/04 رقم �مللف : 17/035 رقم �لفهر�س 17/05106

بناء� على حما�رش �لتكليف بالوفاء و�لت�سليم و �ل�سند �لتنفيذي �ملوؤرخني يف : 2019/06/27بو��سطة ر�سالة م�سمنة 
و بناء على حم�رش �لتكليف بالوفاء و �ل�سند �لتنفيذي عن �لطريق �لتعليق يف �ملحكمة و �لبلدية بتاريخ 2019/07/14 

و بناء على �أمر باالإذن بن�رش م�سمون �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة يومية وطنية �ل�سادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2020/07/16 رقم : 2406
و �لذي ياأذن مبوجبه  للمح�رش �لق�سائي  �الأ�ستاذ حفيان  �حمد �لكائن مكتبه بحي �لرتقوي عي�سات �يدير رقم 28 �ل�رش�قة بن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء �ملوؤرخ 
يف 2019/06/27 �ملتعلق بال�سند �لتنفيذي �ل�سادر بتاريخ 17/04/24 جدول رقم 17/02353فهر�س رقم 17/02827عن عن ق�سم �جلنح مبحكمة �ل�رش�قة  يف جريدة 
يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و �الإد�رية و �لقا�سي : �إلز�م �ملتهم �ملد�ن �أن يدفع للطرف �ملدين مبلغ 02 مليون دينار 

جز�ئري 2.000.000.00 دج مقابل مبلغ �ل�سيك و مبلغ 200.000.00 دج مقابل �لتعوي�س .
كلفنا نحن �الأ�ستاذ حفيان �أحمد حم�رش ق�سائي لدى �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �ملم�سي ��سفله 

مبلغ  و  �ل�سيك  مبلغ  دج مقابل  مبلغ 2.000.000.00  للمدعي  ت�سديد  �جل  �جلز�ئر من  والية  زر�لدة  نوفمرب  �أول  �سارع   : )ة( ب  �ل�ساكن  : عيبا�س جنيب  �ل�سيد 
200.000.00 دج مقابل �لتعوي�س باالإ�سافة �ىل م�ساريف �لتنفيذ : 6798.00 دج و �حلقوق �لتنا�سبية مببلغ : 108.000.00 دج �ملجموع : 2.314.798.00 دج  

و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء �بتد�ء� من تاريخ هذ� �لن�رش يف �جلريدة و بعد �نق�ساء �الآجال �ستتخذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية للتنفيذ �جلربي . 
املح�سر الق�سائي

الو�سط:2020/07/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني للأ�ستاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعلن عن ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء
لفائدة �ل�سيد)ة( : �أجمكوح فريد 

�ل�ساكن )ة( ب : �سارع �لعقيد بوقرة �لثنية بومرد��س 

�سد �ل�سيد)ة( : عيبا�س جنيب
�ل�ساكن )ة( ب : �سارع �أول نوفمرب زر�لدة والية �جلز�ئر 

بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة �ل�رش�قة ق�سم �جلنح بتاريخ : 2017/06/19رقم �جلدول : 17/02796رقم �لفهر�س 17/04021�ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية و 
�ملوؤيد بالقر�ر �ل�سادر عن جمل�س ق�ساء تيبازة  �لغرفة : �جلز�ئية بتاريخ : 17/08/22رقم �مللف : 17/04818رقم �لفهر�س 17/05552

بناء� على حما�رش �لتكليف بالوفاء و�لت�سليم و �ل�سند �لتنفيذي �ملوؤرخني يف : 2019/06/27 بو��سطة ر�سالة م�سمنة 
و بناء على حم�رش �لتكليف بالوفاء و �ل�سند �لتنفيذي عن �لطريق �لتعليق يف �ملحكمة و �لبلدية بتاريخ 2019/07/14 

و بناء على �أمر باالإذن بن�رش م�سمون �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة يومية وطنية �ل�سادر عن رئي�س حمكمة �ل�رش�قة بتاريخ 2020/07/16 رقم : 2407
و �لذي ياأذن مبوجبه  للمح�رش �لق�سائي  �الأ�ستاذ حفيان  �حمد �لكائن مكتبه بحي �لرتقوي عي�سات �يدير رقم 28 �ل�رش�قة بن�رش م�سمون �لتكليف بالوفاء �ملوؤرخ 
يف 2019/06/27 �ملتعلق بال�سند �لتنفيذي �ل�سادر بتاريخ 17/06/19جدول رقم 17/02796فهر�س رقم 17/04021عن عن ق�سم �جلنح مبحكمة �ل�رش�قة  يف جريدة 
يومية وطنية طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و �الإد�رية و �لقا�سي : �إلز�م �ملتهم �ملد�ن �أن يدفع للطرف �ملدين مبلغ 02 مليون دينار 

جز�ئري 2.000.000.00 دج مقابل مبلغ �ل�سيك و مبلغ 200.000.00 دج مقابل �لتعوي�س .
كلفنا نحن �الأ�ستاذ حفيان �أحمد حم�رش ق�سائي لدى �خت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة �ملم�سي ��سفله 

مبلغ  و  �ل�سيك  مبلغ  دج مقابل  مبلغ 2.000.000.00  للمدعي  ت�سديد  �جل  �جلز�ئر من  والية  زر�لدة  نوفمرب  �أول  �سارع   : )ة( ب  �ل�ساكن  : عيبا�س جنيب  �ل�سيد 
200.000.00 دج مقابل �لتعوي�س باالإ�سافة �ىل م�ساريف �لتنفيذ : 6798.00 دج و �حلقوق �لتنا�سبية مببلغ : 108.000.00 دج �ملجموع : 2.314.798.00 دج  

و نبهناه باأن له مدة 15 يوما للوفاء �بتد�ء� من تاريخ هذ� �لن�رش يف �جلريدة و بعد �نق�ساء �الآجال �ستتخذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية للتنفيذ �جلربي . 
املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : خملوف م�سعود

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �سيدي حممد ، اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
 الكائن مقره ب 06 �سارع �سريف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

اإعلن عن ن�سر م�سمون التبليغ الر�سمي
ل�سهادة عدم الدفع مع الأمر بالدفع

- لفائدة EURL ROYAUME B.K.F.R ALGERIE   �ملمثلة يف �سخ�س م�سريها بوجر�دة كرمي 
�لعنو�ن ب : : �سارع باترمو�ن �جلز�ئر فيال06 �ملقرية ح�سني د�ي �جلز�ئر 

�سد : SARL MODERN AEDIFICIUM ممثلة يف �سخ�س م�سريها هاين حممد �الأمني 
�لعنو�ن ب : جتزئة كا�ستور جمموعة رقم 04 فيال رقم 40 بئرمر�در�ي�س �جلز�ئر 

BIR MOURAD RAIS ALG 40 VILLA 04 EXT 04 LOT LES CASTORS GP
-بناء على �ل�سيك لفرن�سبنك �جلز�ئر FRANCEBANK EL DJAZAIR  وكالة حيدرة 01601 موؤرخ يف 2017/12/05 مببلغ 9.086.801.14 دج ل�ساحبه �رشكة

SARL MODERN AEDIFICIUM 
- بناء� على �سهادة �إثبات عدم �لدفع �ل�سادرة عن �ل�سندوق �لوطني للتوفري و �الحتياط CNEP Banque   وكالة �سيدي يحي 131 بتاريخ 2017/12/11 و �لتي تفيد �ن �ل�سيك رقم 
0520824 مببلغ 9.086.801.14 دج و �ملقدم بتاريخ 2017/12/11 ح�ساب رقم 220200111158 ل�ساحب �حل�ساب �لبنكي sarl MODERN AEDIFICIUM  �لكائن مقرها ب 

: BIR MOURAD RAIS ALG 40 VILLA 04 04EXT LOT LES CASROS GR  و �لتي تفيد �ن �لر�سيد غري كايف 
 16 002 927 248 RR  بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع �ملوؤرخ يف 2020/06/22 عن طريق �لربيد �مل�سمن و�سل رقم -

-بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات بلدية بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2020/06/30 
- بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2020/07/06 

�ل�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمر�د ر�ي�س بتاريخ 2020/07/15 حتت رقم 20/3353 و �لذي ياأذن للطالب بن�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة  - بناء على �الإذن بالن�رش 
وطنية يومية 

- كلفنا SARL MODERN AEDIFICIUM ممثلة يف �سخ�س م�سريها هاين حممد �الأمني �لعنو�ن ب : جتزئة كا�ستور جمموعة رقم 04 فيال رقم 40 بئرمر�در�ي�س �جلز�ئر باأن 
تدفع للطالب مبلغ �إجمايل قدره : 9.407.896.00 دج ) ت�سعة ماليني و �أربعمائة و �سبعة �لف و ثمامنائة و �ستة و ت�سعون  دينار جز�ئري ( ( و �لذي ميثل : 9.086.801.14 دج قيمة 

�ل�سيك ، مبلغ21.789.00 دج م�ساريف �لتنفيذ و �لتبليغ عن طريق �لتعليق ، مبلغ 299.305.86 دج حقوق تنا�سبية 
- و هذ� دون �مل�سا�س بحقوق �أخرى �أو ح�س�س �أو م�ساريف �لتنفيذ عن طريق �حلجز عند �القت�ساء 

و نبهناه �ن له مهلة 20 يوما للوفاء ت�رشي نت تاريخ ن�رش هذ� �ملح�رش و �ال نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .
املح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : خملوف م�سعود 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �سيدي حممد ، اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
 الكائن مقره ب 06 �سارع �سريف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

اإعلن عن ن�سر م�سمون التبليغ الر�سمي
ل�سهادة عدم الدفع مع الأمر بالدفع

- لفائدة EURL ROYAUME B.K.F.R ALGERIE   �ملمثلة يف �سخ�س م�سريها بوجر�دة كرمي 
�لعنو�ن ب : : �سارع باترمو�ن �جلز�ئر فيال06 �ملقرية ح�سني د�ي �جلز�ئر 

�سد : SARL MODERN AEDIFICIUM ممثلة يف �سخ�س م�سريها هاين حممد �الأمني 
�لعنو�ن ب : جتزئة كا�ستور جمموعة رقم 04 فيال رقم 40 بئرمر�در�ي�س �جلز�ئر 

BIR MOURAD RAIS ALG 40 VILLA 04 EXT 04 LOT LES CASTORS GP
 SARL �رشكة  ل�ساحبه  دج   6.057.876.43 مببلغ   2017/12/05 موؤرخ يف   01601 حيدرة  وكالة    FRANCEBANK EL DJAZAIR �جلز�ئر  لفرن�سبنك  �ل�سيك  على  -بناء 

MODERN AEDIFICIUM
- بناء� على �سهادة �إثبات عدم �لدفع �ل�سادرة عن �ل�سندوق �لوطني للتوفري و �الحتياط CNEP Banque   وكالة �سيدي يحي 131 بتاريخ 2017/12/11 و �لتي تفيد �ن �ل�سيك رقم 
0520828 مببلغ 6.057.876.43 دج و �ملقدم بتاريخ 2017/12/11 ح�ساب رقم 220200111158 ل�ساحب �حل�ساب �لبنكي sarl MODERN AEDIFICIUM  �لكائن مقرها ب 

: BIR MOURAD RAIS ALG 40 VILLA 04 04EXT LOT LES CASROS GR  و �لتي تفيد �ن �لر�سيد غري كايف 
 16 002 927 282 RR  بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع �ملوؤرخ يف 2020/06/22 عن طريق �لربيد �مل�سمن و�سل رقم -

-بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات بلدية بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2020/06/30 
- بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2020/07/06 

�ل�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمر�د ر�ي�س بتاريخ 2020/07/15 حتت رقم 20/3352 و �لذي ياأذن للطالب بن�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة  - بناء على �الإذن بالن�رش 
وطنية يومية 

- كلفنا SARL MODERN AEDIFICIUM ممثلة يف �سخ�س م�سريها هاين حممد �الأمني �لعنو�ن ب : جتزئة كا�ستور جمموعة رقم 04 فيال رقم 40 بئرمر�در�ي�س �جلز�ئر 
باأن تدفع للطالب مبلغ �إجمايل قدره : 6.057.867.43 دج ) �ستة ماليني و ثالثمائة و �ستة �لف و ثمامنائة و ثالثة و �سبعون دينار جز�ئري ( ( و �لذي ميثل : 6.057.867.43 دج قيمة 

�ل�سيك ، مبلغ21.789.00 دج م�ساريف �لتنفيذ و �لتبليغ عن طريق �لتعليق ، مبلغ 227.217.23 دج حقوق تنا�سبية 
- و هذ� دون �مل�سا�س بحقوق �أخرى �أو ح�س�س �أو م�ساريف �لتنفيذ عن طريق �حلجز عند �القت�ساء 

املح�سر الق�سائيو نبهناه �ن له مهلة 20 يوما للوفاء ت�رشي نت تاريخ ن�رش هذ� �ملح�رش و �ال نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

الو�سط:2020/07/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : خملوف م�سعود 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �سيدي حممد ، اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
 الكائن مقره ب 06 �سارع �سريف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

اإعلن عن ن�سر م�سمون التبليغ الر�سمي
ل�سهادة عدم الدفع مع الأمر بالدفع

- لفائدة EURL ROYAUME B.K.F.R ALGERIE   �ملمثلة يف �سخ�س م�سريها بوجر�دة كرمي 
�لعنو�ن ب : : �سارع باترمو�ن �جلز�ئر فيال06 �ملقرية ح�سني د�ي �جلز�ئر 

�سد : SARL MODERN AEDIFICIUM ممثلة يف �سخ�س م�سريها هاين حممد �الأمني 
�لعنو�ن ب : جتزئة كا�ستور جمموعة رقم 04 فيال رقم 40 بئرمر�در�ي�س �جلز�ئر 

BIR MOURAD RAIS ALG 40 VILLA 04 EXT 04 LOT LES CASTORS GP
 SARL ل�ساحبه �رشكة  وكالة حيدرة 01601 موؤرخ يف 2017/12/05 مببلغ 40.804.138.27 دج    FRANCEBANK EL DJAZAIR لفرن�سبنك �جلز�ئر  �ل�سيك  -بناء على 

MODERN AEDIFICIUM
- بناء� على �سهادة �إثبات عدم �لدفع �ل�سادرة عن �ل�سندوق �لوطني للتوفري و �الحتياط CNEP Banque   وكالة �سيدي يحي 131 بتاريخ 2017/12/11 و �لتي تفيد �ن �ل�سيك رقم 
0520825 مببلغ 40.804.138.27 دج و �ملقدم بتاريخ 2017/12/11 ح�ساب رقم 220200111158 ل�ساحب �حل�ساب �لبنكي sarl MODERN AEDIFICIUM  �لكائن مقرها ب 

: BIR MOURAD RAIS ALG 40 VILLA 04 04EXT LOT LES CASROS GR  و �لتي تفيد �ن �لر�سيد غري كايف 
 16 002 927 265 RR  بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع �ملوؤرخ يف 2020/06/22 عن طريق �لربيد �مل�سمن و�سل رقم -

-بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات بلدية بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2020/06/30 
- بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي ل�سهادة عدم �لدفع الإنعد�م �لر�سيد �أو نق�سه مع �أمر بالدفع عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات حمكمة بئرمر�در�ي�س بتاريخ 2020/07/06 

�ل�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمر�د ر�ي�س بتاريخ 2020/07/15 حتت رقم 20/3351 و �لذي ياأذن للطالب بن�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة  - بناء على �الإذن بالن�رش 
وطنية يومية 

- كلفنا SARL MODERN AEDIFICIUM ممثلة يف �سخ�س م�سريها هاين حممد �الأمني �لعنو�ن ب : جتزئة كا�ستور جمموعة رقم 04 فيال رقم 40 بئرمر�در�ي�س �جلز�ئر 
باأن تدفع للطالب مبلغ �إجمايل قدره : 41.880.105.75دج ) و�حد و �أربعون مليون و ثمامنائة و ثمانون �لف و مائة و خم�سة دينار جز�ئري و خم�سة و �سبعون �سنتيم  ( ( و �لذي ميثل 

: 40.804.138.27دج قيمة �ل�سيك ، مبلغ21.789.00 دج م�ساريف �لتنفيذ و �لتبليغ عن طريق �لتعليق ، مبلغ 1.054.178.48 دج حقوق تنا�سبية 
- و هذ� دون �مل�سا�س بحقوق �أخرى �أو ح�س�س �أو م�ساريف �لتنفيذ عن طريق �حلجز عند �القت�ساء 

املح�سر الق�سائيو نبهناه �ن له مهلة 20 يوما للوفاء ت�رشي نت تاريخ ن�رش هذ� �ملح�رش و �ال نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

الو�سط:2020/07/22الو�سط:2020/07/22الو�سط:2020/07/22 الو�سط:2020/07/22

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية

ببوفاريك  بوعالم  خملويف  حي  حت�سل 
تاأ�سي�س   �جل  من  �عتماد  على  �أم�س  يوم 

�جلمعية �الجتماعية حتت ��سم
 ><  جلنة حي خملويف بوعلم  >< 

برئا�سة عبد الكرمي ملبو�سي 
و �أع�ساء �أخرين  مبقت�سى �لقانون 12/06، 
و هذ� من �أجل �لدفاع عن �مل�سالح �لعامة 
ت�ساهم  كما  �جلو�نب  كل  من  �حلي  ل�سكان 
الأع�ساء  �جلماهريية  �مل�ساركة  تن�سيط  يف 

�جلمعية و جممل �ل�سكان �حلي

جامعة عبد �حلميد بن بادي�س  مب�شتغامن

تهنئة من اأ�ساتذة ق�سم الإعلم  
 

�لدكتور  �الأ�ستاذ  ترقية  مبنا�سبة 
رئي�س   « بوعمامة  »�لعربي 
و�الت�سال  �الإعالم  علوم  ق�سم 
بادي�س   بن  �حلميد  عبد  جلامعة 
خمترب  ومدير  مب�ستغامن 
و�الإعالمية  �الت�سالية  �لدر��سات 
مل�ساف » �الأ�ستاذية » يتقدم كل 
بالق�سم  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 

من �أ�ساتذة و�إد�ريني وجمعية �لباحثني �ل�سباب يف علوم �الإعالم 
و�الت�سال و�أ�ساتذة جامعيون و�إعالميون  باحثون من �أ�سدقاء 
وزمالء �الأ�ستاذ �لباحث بتهانيهم �خلال�سة للربفي�سور »�لعربي 
�جلامعة  يف  �لهامة  �الأكادميية  جمهود�ته  نظري   « بوعمامة 
�لتي   « �الأ�ستاذية   « مل�ساف  �الأكادميية  و�لرتقية  �جلز�ئرية 
�فتك �الأ�ستاذ درجتها عن جد�رة و��ستحقاق ر�جني من �ملوىل 
�أن يوفق �الأ�ستاذ �لباحث يف م�ساره �الأكادميي و�ملهني  تعاىل 
و�ن جتدد هذه �لرتقية �لعلمية �الأفق ملو��سلة عطاء ال ينقطع 

يف خدمة �جلامعة و�لعمل �الأكادميي.

تعزية اإىل ال�سيد العربي ال�سريف
�إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون

�حلزن  وملوؤها  �لر�سا،  ملوؤها  بقلوب 
�أ�رشة  تلقت  باهلل   �لثقة  وملوؤها  و�لفر�ق، 
�ل�سيد  عم  �بن  وفاة  نباأ  �لو�سط  يومية 

عبد احلميد العربي ال�سريف .
لذ� تتقدم �ل�سيدة مديرة �لن�رش :

�ملوؤ�س�سة  طاقم  و  العرباوي  �سفيقة 
بخال�س �لتعازي لعائلة �لفقيد ،�سائلني 
�هلل �أن يغفر له و�رحمه و�عف عنه و�أكرم 
نزله وو�سع مدخله و�غ�سله باملاء و�لثلج 
و�لربد ونقه من �خلطايا كما ينقى �لثوب 

�الأبي�س من �لدن�س.

تهنئة مبولود
�حلبيب  فر��س  �زديان   مبنا�سبة 
بهي  مبولود  عباز"  "�أنور  و�لعزيز 

�لطلعة �سميت على بركة �هلل 
" عبد �لرحمن  " نتقدم باأحر �لتهاين 
وربي  عباز  لعائلة  �الأماين  و�أطيب 
�لكرمي  �لقر�آن  حفظة  من  يجعلها 

وبال�سفاء �لعاجل لالأم
�ألف �ألف مليون مبارك يا �أمين ترتبى 

يف عزك �إن�ساء �هلل
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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
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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�
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 �شفيقة العرباوي 
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دويل

ق.د/وكالت

من  »فريدة  املحاكمة  هذه  وتعد 
مل  حيث  العربي،  العامل  يف  نوعها« 
ناجح  انقالب  منفذ  اأي  مثل  اأن  ي�شبق 
يف التاريخ احلديث اأمام الق�شاء وبداأت 
الثالثاء،  �شباح  اخلرطوم،  بالعا�شمة 
الق�شية،  يف  للمحاكمة  الأوىل  اجلل�شة 
اآخرون  ومتهمون  و�شل الب�شري  اإذ 
معهد  مبنى  يف  املحاكمة  مقر  اإىل 
ب�شاحية  والقانونية«  الق�شائية  »العلوم 
اأمنية  اإجراءات  و�شط  »اأركويت«،  حي 

م�شددة.
وخالفا ملا اأثري عن الزام الب�شري بارتداء 
مالب�ش ال�شجن، دخل الرئي�ش ال�شابق 
قاعة املحكمة مرتديا الزي التقليدي 
وال�شال،  والعمة  اجلالبية  من  املكون 
اأن يتم و�شعه وباقي املتهمني يف  قبل 
قف�ش حديدي وبدت اجلل�شة اإجرائية، 
حيث بداأت بتالوة اأ�شماء املتهمني يف 
»لدينا  املحكمة:  رئي�ش  وقال  الق�شية 
املحكمة  »هذه  اأن  موؤكدا  متهما«،   28
ليقدم  الفر�شة  �شخ�ش  لكل  �شتتيح 
دفاعاته ويعر�ش ق�شيته، و�شتقف على 
طلب  اجلميع«ثم  من  واحدة  م�شافة 
ت�شجيل  والدفاع  التهام  حمامي  من 

اأ�شمائهم.

هيئة  طلب  املحكمة  قا�شي  ورف�ش 
الدفاع الإفراج عن اثنني من املتهمني 
توا�شلت  التي  اجلل�شة  نهاية  ويف 
املحكمة تاأجيل  قررت  �شاعة،  نحو 
تدابري  اأوت، لتخاذ   11 اإىل  املحاكمة 

بخ�شو�ش مقر املحاكمة.
وقال القا�شي اإن »هذه القاعة ل تت�شع 
 .199 وعددهم  الدفاع  حمامي  لكل 
لذلك، قررنا رفع هذه اجلل�شة لتخاذ 
القادمة  واجلل�شة  اأف�شل،  تدابري 
القادم«وخالل  اأوت   11 يوم  �شتكون 

الب�شري باإرجاء  دفاع  طالب  اجلل�شة، 
�رشوط  توافر  عدم  بحجة  املحاكمة، 
بكورونا  اخلا�شة  الجتماعي  التباعد 
الق�شاء نعمات  اأمرت رئي�شة  وموؤخرا، 
بت�شكيل حمكمة  اهلل حممد خري،  عبد 
جنائية كربى يراأ�شها قا�شي املحكمة 
اإبراهيم،  حممد  الدين  ع�شام  العليا، 
ملثول  الق�شاة  من  اثنني  وع�شوية 

املتهمني اأمامها الثالثاء.
الب�شري،  الق�شية:  يف  املتهمني  واأبرز 
وعلي عثمان حممد طه، وعبد الرحيم 

وعو�ش  احلاج،  وعلي  ح�شني،  حممد 
ال�شنو�شي  واإبراهيم  اجلاز،  اأحمد 
ويحاكم املتهمون مبوجب املادة 96 من 
القانون اجلنائي ال�شوداين ل�شنة 1983، 
الد�شتوري«،  النظام  »تقوي�ش  وهي 
وهي  نف�شه،  القانون  من   78 واملادة 
اجلنائي«ويف  الفعل  يف  »ال�شرتاك 
 ،96 املادة  مبوجب  الب�شري  اأدين  حال 
الإعدام  اأق�شاها  عقوبة  يواجه  فقد 
النيابة  اأعلنت  املا�شي،  ماي  ويف 
العامة، اأن التحريات اكتملت يف ق�شية 
الب�شري  اأو�شل  الذي   ،1989 انقالب 
نفذ   ،1989 30 جوان  ال�شلطة ويف  اإىل 
حكومة  على  ع�شكريا  انقالبا  الب�شري 
رئي�ش الوزراء ال�شادق املهدي، وتوىل 
ُعرف  ما  قيادة  رئي�ش جمل�ش  من�شب 
العام  الوطني«، وخالل  الإنقاذ  بـ«ثورة 

ذاته اأ�شبح رئي�شا للبالد.
ويف 21 اأوت 2019، بداأ ال�شودان مرحلة 
انتقالية ت�شتمر 39 �شهرا، تنتهي باإجراء 
كل  ال�شلطة  خاللها  يتقا�شم  انتخابات 
)املنحل(،  الع�شكري  املجل�ش  من 

وقوى اإعالن احلرية والتغيري.

اأجل الق�ضاء ال�ضوداين، الثالثاء، حماكمة الرئي�س املخلوع عمر الب�ضري واآخرين، يف ق�ضية انقالب 
1989، اإىل 11 اأوت املقبل.

بعد انطالقها �ضباح اأم�س اأمام حمكمة باخلرطوم 

تاأجيل حماكمة الب�شري اإىل 11 اأوت 

حركتي،  من  وفدان  عقد 
»فتح«،  الوطني  التحرير 
الإ�شالمية  واملقاومة 
غزة،  قطاع  يف  »حما�ش« 
اإطار  يف  اجتماعا،  الثالثاء، 
»اجلهود امل�شرتكة ملواجهة 
الإ�رشائيلية  ال�شم  خطة 
ال�شفة  من  وا�شعة  لأجزاء 
و�شفقة  املحتلة،  الغربية 
القرن الأمريكية املزعومة.

بيان  يف  احلركتان،  وقالت 
اإن  عنهما  �شدر  م�شرتك 
»اآليات  ناق�ش  الجتماع 
الوطني،  املهرجان  عقد 
و�شفقة  ال�شم  م�رشوع  �شد 
�شخ�شيات  مب�شاركة  القرن، 
قد  احلركتان  دولية«وكانت 
على  اتفاقهما  عن  اأعلنتا 
م�شرتك  مهرجان  تنظيم 
القرن،  ل�شفقة  رف�شا  بغزة، 

وخمططات ال�شم 
»فتح«  حركة  وفد  وتراأ�ش 
الجتماع،  يف  امل�شارك 
املركزية  اللجنة  ع�شو 
تراأ�ش  بينما  حلّ�ش،  اأحمد 
»حما�ش«، ع�شو  وفد حركة 
خليل  ال�شيا�شي،  املكتب 

احلّية، وفق البيان.
موعد  حتديد  يتم  ومل 

ت�رشيحات  لكن  املهرجان، 
احلركتني  عن  �شدرت 
الأيام  »�شينّظم يف  اإنه  قالت 

القادمة«.
املهرجان،  و�شيت�شمن 
كلمة  احلركتني،  بح�شب 
عبا�ش  حممود  للرئي�ش 
ولقادة الف�شائل الفل�شطينية، 
وعلى راأ�شهم اإ�شماعيل هنية، 
ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش 

حلما�ش.
ال�شلطة  اأرا�شي  وي�شود 
الغربية  )ال�شفة  الفل�شطينية 
وقطاع غزة( انق�شام �شيا�شي 
ب�شبب   ،2007 جويلية  منذ 
اخلالفات احلادة بني حركتي 
من  وكان  و«حما�ش«  »فتح« 
احلكومة  تعلن  اأن  املقرر 
بخطة  البدء  الإ�رشائيلية 
من  وا�شعة  ال�شم مل�شاحات 
يف  املحتلة،  الغربية  ال�شفة 
بح�شب  اجلاري،  جويلية   1
رئي�ش  �شابقا  عنه  اأعلن  ما 

الوزراء بنيامني نتنياهو.
عن  اأعلن  نتنياهو،  لكن 
ظل  يف  اخلطوة،  تاأجيل 
واخلالفات  الدويل،  الرف�ش 
الإدارة  ومع  حكومته  داخل 

الأمريكية حيالها.

ناق�ضت احلركتان م�ضروع ال�ضم 
و�ضفقة القرن

اجتماع بني حركتي »فتح« 
و«حما�س« بغزة

الرئي�س الرتكي اأردوغان

لن ن�شمح باأي عمل متهور يف ليبيا 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ش  قال 
باأي  ي�شمحوا  لن  اإنهم  اأردوغان، 
عمل متهور يف ليبيا، مذكراً بالهزائم 
بالنقالبي خليفة حفرت  التي حلقت 
تهديد  عن  الرتاجع  على  واإرغامه 

العا�شمة الليبية طرابل�ش.
اأردوغاناأم�ش   كلمة  يف  ذلك  جاء 
تقييمي  اجتماع  خالل  الثالثاء، 
الرئا�شي«  النظام  »حكومة  لأداء 
اأكد  حيث  املا�شيني،  العامني  يف 
ال�رشعية  للحكومة  بالده  دعم  اأن 
دحر  من  الأخرية  مكنت  ليبيا،  يف 
يهددون  كانوا  الذين  النقالبيني 
العا�شمة طرابل�ش واأ�شاف اأردوغان: 
يهددون  الذين  النقالبيني  »اأجربنا 

طرابل�ش على الرتاجع«وذّكر الرئي�ش 
النقالبي  للجرنال  الرتكي مبا جرى 
خليفة حفرت يف ليبيا موؤخرا، م�شددا 
بالقول: »نتابع بع�ش التطورات خالل 
الفرتة الأخرية، فال يتهور اأحد، لأننا 
لن ن�شمح بذلك اأي�شا«والإثنني، فو�ش 
)الربملان(،  امل�رشي  النواب  جمل�ش 
ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  الرئي�ش 
القومي«،  الأمن  على  بـ«احلفاظ 
واإر�شال قوات خارج احلدود بالجتاه 

الغربي )ليبيا(، عقب جل�شة �رشية.
الفرتة  يف  الليبي،  اجلي�ش  وحقق 
مكنته  انت�شارات  �شل�شلة  الأخرية، 
خليفة  اجلرنال  عنا�رش  طرد  من 
حفرت، من املنطقة الغربية، ويتاأهب 

كم �رشق   450( لتحرير مدينة �رشت 
املا�شي،  جوان   20 ويف  طرابل�ش( 
تدعم  الذي  امل�رشي،  الرئي�ش  اأملح 
اأمام  متلفزة  كلمة  يف  حفرت،  بالده 
قادة وجنود مبنطقة متاخمة للحدود 
جي�ش  تنفيذ  اإمكانية  اإىل  ليبيا،  مع 
اإذا  خارجية  ع�شكرية  »مهام  بالده 
اأي  اأن  معتربا  ذلك«،  الأمر  تطلب 
تتوفر  بات  ليبيا  يف  مبا�رش  »تدخل 
الذي  الأمر  الدولية«،  ال�رشعية  له 
»اإعالن  الليبية  احلكومة  اعتربته 
يف  اأردوغان  الرئي�ش  حرب«و�شدد 
الرتكي  اجلي�ش  اأن  على  خطابه، 
�شمانة  ب�شفته  مهاما  يتوىل  البطل، 
مناطق  يف  وال�شتقرار،  لل�شالم 

عديدة حول العامل من اأفغان�شتان اإىل 
كو�شوفو، ومن ال�شومال اإىل قطر.

�رشق  بالتطورات  يتعلق  وفيما 
»لنخ�شع  اأردوغان:  قال  املتو�شط 
يخ�ش  فيما  �شواء  اأحد  لإذن 
�شفن  اأو  اجليولوجي  امل�شح  �شفن 

التنقيب«.

خطواتها  تتخذ  تركيا  اأن  على  واأكد 
يف اإطار حقوقها يف �رشق املتو�شط، 
البحري  القانون  مقت�شيات  ووفق 
و�شدد  ذلك  و�شتوا�شل  الدويل، 
ل  تركيا  اأن  على  اأردوغان  الرئي�ش 
دولة،  اأي  وثروات  اأرا�شي  يف  تطمع 

وما فعلته حتى اليوم يوؤكد ذلك.

ارتفاع الأ�ضعار اأم�س يف التعامالت املبكرة

النفط ي�شعد بفعل اتفاق 
اأوروبي و عالج كورونا

�شعدت اأ�شعار النفط اخلام 
يف التعامالت املبكرة اأم�ش 
بتو�شل  مدفوعة  الثالثاء، 
اإىل خطة  الأوروبي  الحتاد 
عن  تقارير  وظهور  اإنقاذ، 
خطوة  ب�شاأن  اأدوية  م�شانع 
لقاح  اإىل  للتو�شل  لالأمام 

لعالج فريو�ش كورونا.
الثالثاء،  �شابق  وقت  ويف 
اجتماعات  اأف�شت 
اأيام،   4 ا�شتمرت  ماراثونية 
الحتاد  دول  اتفاق  اإىل 
اإنقاذ  خطة  على  الأوروبي 
 750 اإجمالية  بقيمة  مايل 
مليار   847٫5( يورو  مليار 
التبعات  لتخفيف  دولر(، 
جلائحة  القت�شادية 

كورونا.
 08:02( ال�شاعة  وبحلول 
ت.غ(، �شعدت العقود الآجلة 
خلام القيا�ش العاملي مزيج 
بن�شبة  �شبتمرب  ت�شليم  برنت 
�شنتا،   45 اأو  باملئة   1٫02
للربميل  دولرا   43٫72 اإىل 

بينما ارتفعت اأ�شعار العقود 
الأمريكي  للخام  الآجلة 
الو�شيط،  تك�شا�ش  غرب 
بن�شبة  �شبتمرب  ت�شليم 
�شنتا،   38 اأو  باملئة   0٫90
للربميل  دولرا   41٫28 اإىل 
جامعة  اأعلنت  والإثنني، 
اأن  الربيطانية،  اأوك�شفورد 
املتوا�شلة  الختبارات 
»املحتمل«  لقاحها  على 
اأنه  اأظهرت  كورونا،  �شد 
املناعة  جهاز  ويدعم  اآمن 
بيان،  يف  اجلامعة  وقالت 
�شملت  �رشيرية  جتارب  اإن 
نحو 1077 �شخ�شا، اأظهرت 
اأنتج  املفرت�ش،  اللقاح  اأن 
قادرة  م�شادة  اأج�شاما 
الفريو�ش  حماربة  على 
اإل  الواعدة،  النتائج  ورغم 
ل  اأنه  اأكدت  اجلامعة  اأن 
اإذا  ما  معرفة  مبكرا  يزال 
يوفر  املحتمل  اللقاح  كان 
معنى  بكل  للج�شم  حماية 

الكلمة.

الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ل�رشاء  ا�شتعدادها  »البنتاغون«، 
بيعها  كان   »35 »اإف  مقاتالت 
»لوكهيد  لرتكيا، من �رشكة  خم�ش�شا 
باإنتاجها  الرئي�شي  املتعهد  مارتن« 
ن�رشته  بيان  يف  الوزارة،  وقالت 

اجلوية  قواتها  �شتزود  اإنها  الإثنني، 
بـ«8 مقاتالت F35A كانت خم�ش�شة 
من  مقاتالت   6 اإىل  اإ�شافة  لرتكيا، 
F35AS، مبوجب عقد قيمته  طراز 

861٫7 مليون دولر«.
جاء اإعالن »الدفاع« الأمريكية عقب 

قرار تركيا �رشاء منظومة »اإ�ش 400« 
تعرث  بعد  رو�شيا،  من  ال�شاروخية 
اأنظمة  �رشاء  يف  املطولة  جهودها 
الدفاع اجلوية »باتريوت« من الوليات 
علقت   ،2019 جويلية  ويف  املتحدة 
م�رشوع  يف  اأنقرة  �رشاكة  وا�شنطن 

تركيا  ت�شلم  اإثر   ،»35 »اإف  ت�شنيع 
الرو�شية  ال�شاروخي  الدفاع  اأنظمة 
جتدر الإ�شارة اأن تركيا اإحدى الدول 
املقاتلة  ت�شنيع  م�رشوع  ال�رشكاء يف 
مليون   900 نحو  ودفعت  املذكورة، 

دولر يف اإطار ذلك.

عقب قرار تركيا �ضراء منظومة »اإ�س 400 »

»البنتاغون« ت�شرتي مقاتالت »اإف 35« 
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على  املرتكز  املوظف  هو  البريوقراط 
والعهدة   ، الإدارة  ت�سيري  يف  املعرفة 
هذا  يف  كتب  حني  فيرب(  )ماك�س  على 
ال�سدد قائال :)ان املعرفة حتكم اجلهاز 
الأداة  )اإن   : اأ�ساف  و   . البريوقراطي( 
الكربى التي �سمحت لالإدارة البريوقراطية 
بالتفوق ، متثلت يف املعرفة املتخ�س�سة 
و  احلديث  التكنيك  يقت�سيها  بات  التي 

اإنتاج الأموال( . 
يتميز  الذي  املوظف  هو  والتكنوقراط 
الراأ�سمال  و  العايل  املدر�سي  بالتكوين 
الغالب  ويف  العملي  العلمي  املعريف 
يف  الأ�سا�س  بالدرجة  ن�ساطه  يتمظهر 
اإنتاجه  ي�سع  الذي   ، الذهني  املجال 

املعريف مو�سع التطبيق العملي .
الإداري  هو  فالبريوقراطي  عندنا  اأما 
املتزمت الفج اجلامد ، املعطل مل�سالح 
النا�س ، ال�ساقط يف املح�سوبية و امل�سيء 
الفا�سد  املرت�سي   ، ال�سلطة  ل�ستعمال 
امل�سترثي   ، للقانون  املخرتق  املتهاون 
الو�سويل  املتزلف  بالوظيفة  املتاجر 
املت�سيب ، هو كتلة ال�رش و جممع م�سائب 
النهو�س  يف  التعطل  و  الف�سل  فهو  الأمة 

هو �سببه .
و عندنا يظن الكثري اأن و�سف التيكنوقراط  
ارتاد  متحزب  غري  م�ستقل  بكل  يلحق 
كلمات  ع�رشة  ترديد  يجيد   ، جامعة 
له  فتحت  اإعالمية  منابر  يف  بها  يهرف 
بطرق ملتوية ف�سنع له جمدا كارطونيا ، 

ف�سار وزيرا .  
ولي�ست اطلب عقد مقارنة بني ما �سقته 
  ، واقعي  حا�سل  و  نظري  مفهوم  من 
التقاء  عن  املتولد  الو�سع  ا�ستنتاج  ول 
التكنوقراطي  مع  عندنا  البريوقراطي 
العمالق باأرجل من طني ، واأي اإ�سقاط اأو 
ت�سابه يف الأو�ساف هو حم�س هلع وليد 

يف زمن الكوفيد . 
و  الكوفيد  بالء  عنا  ارفع  واللهم 

التكنوقراط و البريوقراط .  

يعني الدفلى واملدية وبجاية 

تدمري11 خمباأ 
للجماعات الإرهابية

ك�سفت ودمرت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، 
يوم 20 جويلية 2020، اإحدى ع�رشة )11( خمباأ 
تقليدية  قنابل  و)06(  الإرهابية  للجماعات 
واأدوية،  غذائية  مواد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سنع 
وذلك اإثر عمليات بحث ومت�سيط متفرقة بكل 
الع�سكرية  بالناحية  واملدية  الدفلى  عني  من 

الأوىل وبجاية بالناحية الع�سكرية اخلام�سة.

امل�سيلة

تفكيك ع�صابة خمت�صة 
يف �صرقة ال�صيارات 

التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  عنا�رش  متكن 
لأمن ولية امل�سيلة من توقيف ع�سابة تتكون 
من �ستة اأ�سخا�س خمت�سة يف �رشقة ال�سيارات 
الثالثاء  اليوم  علم  ما  هياكلها، ح�سب  وتزوير 
ذات  اأو�سح  و  النظامي  ال�سلك  ذات  من 
امل�سدر باأن اأعمار اأفراد الع�سابة التي تن�سط 
عرب اإقليم ولية امل�سيلة و الوليات املجاورة 
ا�ستنادا لذات  لها ترتاوح بني 30 و 40 �سنة و 
تقدم  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع  فاإن  امل�سدر 
م�سالح  اإىل  املن�رشم  الأ�سبوع  خالل  �سخ�س 
تعر�س  حول  �سكوى  لإيداع  الولئي  الأمن 

مركبته ال�سياحية اإىل  ال�رشقة.

�سوق اأهرا�س

ا�صتالم 13 موؤ�ص�صة 
تربوية 

املقبل  املدر�سي  الدخول  بر�سم  �سيتم 
ا�ستالم  اأهرا�س  �سوق  بولية   )2021/2020(
ابتدائية  مدار�س  و6  متو�سطات  و5  ثانويتني 
الق�سم  يف  التالميذ  عدد  تقلي�س  اأجل  من 
ح�سب  العلمي،   التح�سيل  وحت�سني  الواحد 
اأم�س من مدير التجهيزات العمومية،  ما علم 

حممد كحايلي.

لفائدة الهالل الأحمر 
اجلزائري

  Ooredoo  
تتربع باأكرث من 27 
مليون دينار جزائري 

جهود  يف  امل�ساهمة  يف   Ooredoo توا�سل 
وتعلن   )19  covid( الكورونا  جائحة  حماربة 
جزائري  دينار  مليون   27 يفوق  مببلغ  التربع 

لفائدة الهالل الأحمر اجلزائري.
زبائن  بف�سل  املبلغ  هذا  جمع  مت  حيث، 
�سهر  طوال  تربعوا  الذين   Ooredoo
رم�سان املن�رشم بـ 50 دج يف كل عملية تعبئة 
من  وذلك  اأكرث  اأو  دج   2000 بقيمة  اأر�سدتهم 
اأجل دعم جهود الهالل الأحمر اجلزائري يف 

حماربة هذا الوباء.

بني 12 و 18 جويلية اجلاري

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 18 �صخ�صا

لقي 18 �سخ�سا حتفهم و اأ�سيب 1095 اآخرين 
بجروح اإثر وقوع 977 حادث مرورعرب مناطق 
خمتلفة من الوطن خالل الفرتة املمتدة ما 
بني 12 و 18 جويلية اجلاري، ح�سب ح�سيلة 
العامة  املديرية  الثالثاء  اأم�س  اأوردتها 

للحماية املدنية.

قلم جاف

الكوفيد و البريوقراط 
و التكنوقراط 

الوليد فرج

مدينة البويرة

حمتجون يطالبون بالإفراج عن قوائم ال�صكن
عاد اأم�س الع�سرات من مواطني بلدية البويرة 
لالحتجاج اأمام مقر الولية تنديدا منهم مبا 

و�سفوه بتماطل ال�سلطات يف الإفراج عن قوائم 
ال�سكن الجتماعي التي طال اأمدها بعد اأن كان 
اأملهم اأن تتم العملية يف ذكرى عيد ال�ستقالل 

ما  ذلك  يف  اأحالمهم  تبخرت  لكن  جويلية   5
جعلهم يكررون وقفاتهم الحتجاجية لإ�سماع 

�سوتهم لدى اجلهات املعنية.
اأح�سن مرزوق

ممثلي  بع�س  اأكد  ال�سياق  ويف   
ليومية  ت�رشيحات  يف  املحتجني 
و�سط  يعي�سون  اأنهم  "الو�سط" 
من  هناك  كون  قا�سية  ظروف 
الأقارب  عند  يقطنون  الذين 
ل  عائالت  جانب  اإىل  ال�سيق  يف 
تعافها  م�ستودعات  يف  تئن  تزال 
يتقا�سمون  احليوانات حيث  حتى 

والثعابني  اجلرذان  مع  حياتهم 
و�سعية  يف  الكريهة  والروائح 
بالأمرا�س  باإ�سابتهم  تهدد 
عز  يف  ونحن  خا�سة  والأوبئة 
كورونا  وجائحة  ال�سيف  ف�سل 
امل�سوؤولني  ينا�سدون  وهذا 
ال�سكنات  توزيع  على  الإ�رشاع 
على م�ستحقيها يف اأقرب الآجال، 
الولية  وايل  ك�سف  جهته  ومن 
"لكحل عياط عبد ال�سالم" خالل 

رده عن هذا الن�سغال يف الدورة 
الأخرية للمجل�س ال�سعبي الولئي 
املهمة  بهذه  املكلفة  اللجنة  اأن 
تقوم بدرا�سة امللفات التي فاقت 

و�سفافية  دقة  بكل  ملفا  األف   15
القوائم  عن  الإفراج  و�سيتم 
خالل ال�سدا�سي الثاين من ال�سنة 

اجلارية .

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
كورونا والتهابات الدماغ

رابط خفي تك�صفه درا�صة حديثة
العامل  حول  املاليني  اإ�سابة  مع 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 
الوباء  بني  حديثة  درا�سة  ربطت 
الدماغ  التهاب  حالت  وزيادة 
اأعلى  مبعدل  يُكت�سف  بات  الذي 
ذكرت  ما  ووفق  املعتاد  من 
الإخبارية  نيوز"  "فوك�س  �سبكة 
التهاب  حالت  فاإن  الأمريكية، 
الأ�سل،  يف  نادرة  تبقى  الدماغ 
 "19 "كوفيد  انت�سار  مع  لكن 
عدد  يف  ارتفاعا  باحثون  �سجل 

الإ�سابات بهذا املر�س.
من  الباحثني  من  فريق  وك�سف 

عادة  اأنه  كوليدج"  "لندن  جامعة 
واحد  بالغ  مري�س  ا�ستقبال  يتم 
يف  الدماغ  بالتهاب  م�ساب 
حاليا  ارتفع  ذلك  لكن  ال�سهر، 
الأقل  على  واحد  مري�س  اإىل 
هذا  الفريق  وو�سف  اأ�سبوعيا 
بـ"املقلق"، وذلك خالل  الرتفاع 
التي  الدرا�سة  نتائج  تقدميهم 
على  ون�رشوها  موؤخرا  اأجنزوها 
والتهاب  العلمية  "برين"  جملة 
وله  املخ،  اأن�سجة  ي�سيب  الدماغ 
الأكرث  ال�سبب  لكن  اأ�سباب،  عدة 
الفريو�سية  العدوى  هو  �سيوعا 

ونادرا ما ميكن اأن ي�سكل التهاب 
لكن  احلياة،  على  خطرا  الدماغ 
يعد العالج والت�سخي�س يف الوقت 
ذلك  مهمني،  اأمرين  املنا�سب 
التي  بالكيفية  التنبوؤ  ي�سعب  اأنه 
�سيوؤثر بها التهاب الدماغ على كل 
اأعرا�س املر�س  وتتمثل  �سخ�س 
واأحيانا  والهذيان  الت�سو�س  يف 
وذكر  الوعي  فقدان  نوبات 
اإىل  حاجة  "هناك  اأن  اخلرباء 
والدرا�سات  الأبحاث  من  مزيد 
بهدف  املر�س،  اآليات  لتحديد 

توجيه ف�سل للعالج".

الثالثاء،  اأم�س  �سبيحة  اأعت�سم  
عمال الن�ساط الجتماعي املنتهية 
اأمام  احتجاجية  بوقفة  عقودهم 
الجتماعي  الن�ساط  مديرية  مقر 
وايل  يطالبون  غليزان  بولية 
اإعادة  اأجل  من  بالتدخل  الولية 
فتح  العقود املنتهية واإلغاء �رشوط 
هذا   . �سنة  ب35  املحددة  ال�سن 
غري   من  انه  املحتجون   واأ�سار 

ف�سخ عقودهم  يف هذه  املعقول 
الوباء  انت�سار  من  الع�سيبة  الفرتة 
الإدارات  وتوقف  العمل   ونق�س 
مدة  الإدارة  الذين خدموا  وهم   ،
طويلة واأفنو �سبابهم فيها ، و�سبق 
ان تلقوا وعودا من قبل احلكومة 
ال�سابقة  بت�سوية ملفاتهم  خا�سة 
ما  اخلربة  من  اكت�سبوا  واأنهم 
يوؤهلهم  للتوظيف ، لكن احلكومة 

مب�سوؤولياتها  تلتزم  مل  احلالية  
جتاههم، واأنها جتاهلتهم واأغلقت 
وهم�ستهم،  احلوار  �سبل  كل 
وباملوازاة ك�سفوا األ نقابة متثلهم 
بحكم  منظمة  ول  جمعية  ول 
املوظفني   �سفة  من  لي�سوا  انهم 
عملوا  بعدما  التهمي�س  يعي�سون 

�سنوات يف الإدارة .
حممد بن ترار

بعدما  مت رف�س جتديد عقودهم املنتهية

عمال الن�صاط الجتماعي بغليزان يحتجون

اإثر اندلع حريق باملراآب الرئي�سي

اإنقاذ 95 حافلة اإيتوزا واحرتاق 
اثنتني باخلروبة

متكنت م�سالح احلماية املدنية ، 
اأم�س، من اإخماد حريق يف املراآب 
الرئي�سي ملوؤ�ّس�سة النقل احل�رشي 
"اإيتوزا" يف حمطة النقل "خروبة" 
بيان  واأفاد  العا�سمة.  باجلزائر 
اندلع  اأنه عقب  لذات امل�سالح، 
النقل  حافالت  م�س  احلريق 
نقل  مبحطة  ايتوزا،  احل�رشي 
الإثنني،  ليلة  بالعا�سمة،  اخلروبة 
احرتافية  وبكل  عنا�رشها  متكن 
وجناعة، بف�سل وحدات احلماية 
املدنية بح�سني داي ، خليفي، و 
عني النعجة، مدعومة باإ�سعافات 
اإخماد  من  الرئي�سية،  الوحدة 

املراآب  يف  نقل،  حافالت  حريق 
الرئي�سي ملوؤ�س�سة النقل احل�رشي 
 ،ETUSA العا�سمة للجزائر 
للوحدات  ال�رشيع  التدخل  بف�سل 
احلريق  انت�سار  جنب  املذكورة، 
تابعة  حافلة   95 اإنقاذ  من  ومكن 
للحظرية رقم 5 لذات املوؤ�س�سة.

اأن  امل�سدر،  نف�س  واأ�ساف 
حافلتي  احرتاق  خلف  احلادث 
قامت  حني،  يف  ايتوزا،  نقل 
املكان،  بتطويق  الأمن  م�سالح 
ملعرفة  حتقيق  فتح  مت  اأين 

مالب�سات احلادث.
مرمي خمي�سة

م�ستغامن

اإنتاج 270 األف قنطار من احلبوب 
حم�سول  م�ستغامن  ولية  �سجلت 
من  قنطار  األف   270 عن  يزيد 
بر�سم  احلبوب  اأنواع  خمتلف 
 ،2020-2019 الفالحي  املو�سم 
من  الثالثاء  اأم�س  علم  ح�سبما 
للم�سالح  الولئية  املديرية 
رئي�سة  واأو�سحت  الفالحية 
والدعم  الإنتاج  تنظيم  م�سلحة 
اإنتاج  اأن  بورا�س  عوي�سة  التقني 
هذا املو�سم من احلبوب مل يبلغ 
بنحو  اأنفا  امل�سطرة  التوقعات 
يعود  "حيث  قنطار  األف   400
�سقوط  وتاأخر  اجلفاف  اإىل  ذلك 
الأمطار وارتفاع درجات احلرارة 
ومار�س  فرباير  خالل  ل�سيما 

املا�سيني".
 112 اإنتاج  الآن  غاية  اإىل  ومت 
األف  و83  ال�سعري  األف قنطار من 
األف  و66  اللني  القمح  من  قنطار 
و14  ال�سلب  القمح  ومن  قنطار 
بعد  اخلرطال  من  قنطار  األف 
من  هكتار  األف   29 قرابة  جني 
املخ�س�سة  الزراعية  امل�ساحات 
لهذه ال�سعبة احليوية ت�سيف ذات 
امل�سدر  نف�س  ح�سب  امل�سوؤولة، 
التي  الإجمالية  امل�ساحة  وبلغت 
تعر�ست للخ�سائر 11.177 هكتار 
ال�سعري  حم�سول  من  اأغلبها 
)8.296 هكتار( مت حتويل 4.405 

هكتار منها اإىل اأعالف.
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 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

