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عبداملجيد �سيخي و بن يامني �ستورا

ثالثة اأ�سهر لعالج الذاكرة بني اجلزائر وفرن�سا
.     ت�ساوؤلت عن �سقف احلرية املمنوح..

.      كيف �ستجري عملية التن�سيق والعمل؟

توؤكد موؤ�سرات كثرية اأن ال�سلطات يف اجلزائروباري�س تتجهان لتحقيق اخرتاق كبري يف ملف الذاكرة 
والأر�سيف قبل حلول الأول من نوفمرب القادم وهذا من خالل التعيني الر�سمي للموؤرخ بن يامني �ستورا 
اجلمعة املن�سرم ليكون يف مواجهة نظريه اجلزائري عبداملجيد �سيخي املعني هو الآخر لنف�س الغر�س 

و�سط ت�ساوؤل عن �سقف احلرية املمنوح للثنائي و التخوف من حتقيق تقدم حمت�سم يف ظل وجود لوبيات 
داخل فرن�سا واجلزائر قد تعمل على الت�سوي�س على املهمة.

خ.مرمي

املوؤرخ الفرن�سي بن يامني 
�ستورا

يتوجب على فرن�سا البحث عن 
�سالم ن�سبي للذاكرة

اأكد املوؤرخ الفرن�سي بن يامني �ستورا، 
الدويل،  فرن�سا  راديو  مع  مقابلة  يف 
على  »يجب  اأنه  الفارط،،  اخلمي�س 
ن�سبي  �سالم  نحو  تتحرك  اأن  فرن�سا 
للذاكرات، من اأجل مواجهة حتديات 

اأ�رسى  نبقى  ال  وحتى  امل�ستقبل، 
اجلزائر  الأن  الوقت،  طوال  املا�سي 
بع�سا،  بع�سهما  اإىل  بحاجة  وفرن�سا 
وبالتايل �سيعمل مع نظريه اجلزائري، 
من  عدد  و  �سيخي،  املجيد  عبد 
اأجل  من  واجلامعيني  املوؤرخني 
حرية،  بكل  االأر�سيف  اإىل  الو�سول 
عليها  اأقدم  التي  اخلطوات  معتربا 
الرئي�س الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، 
الذاكرة،  تهدئة حروب  م�سجعة على 
ت�سميم  يف  ت�سببت  ما  كثريا  التي 
الفرن�سية،  اجلزائرية  العالقات 

وفرن�سا ح�سبه  اجلزائر  اأن  خ�سو�سا 
الراهن، كل منهما بحاجة  الوقت  يف 
اإىل االآخر، على الكثري من االأ�سعدة، 
باالقت�ساد  تعلق  ما  غرار  على 

والهجرة، وق�سايا االإرهاب..
اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  وكان 
ر�سمية،  ب�سفة  كلف  قد  ماكرون، 
الفرن�سي  املوؤرخ  املن�رسم،  اجلمعة 
تتعلق  مبهمة  �ستورا،  بنجامان 
بـ«ذاكرة اال�ستعمار وحرب اجلزائر«، 
والتي من املنتظر اأن ت�سدر نتائجها 
نهاية ال�سنة اجلارية، حيث تاأتي هذه 

امل�ساحلة  تعزيز  اأجل  من  اخلطوة، 
واجلزائري،  الفرن�سي  ال�سعبني  بني 
كما تتيح  اإجراء عر�س عادل ودقيق 
للتقدم املحرز يف فرن�سا، بخ�سو�س 

ملف الذاكرة.
يقول االإعالمي حمزة عتبي املقيم يف 
اخلليج عرب �سفحته على الفاي�سبوك 
بنيامني  املوؤرخني  تكليف  خرب  اإن  
مبهمة  �سيخي  املجيد  وعبد  �ستورا 
اال�ستعمار  »ذاكرة  ي�سمى  مبا  تتعلق 
وحرب اجلزائر” يبقى ناق�سا ويحتاج 

اإىل تفا�سيل .

ما هو دور املوؤرخني بال�سبط يف ملف 
الذاكرة؟ وما هي مهمتهما حتديدا ؟  
وكيف �ستجري عملية التن�سيق والعمل 
حتت   .. �سيعمالن  اإطار  اأي  يف  ؟ 
اخلارجية  وزارة  اأم  الرئا�سة  اإ�رساف 
العلمي؟  هل هناك  البحث  وزارة  اأم 
وعلى  املهمة؟  لهذه  مر�سودة  اأموال 

عاتق من؟ 
كم تدوم مدة املهمة )يقال 3 اأ�سهر( 
؟ فهل هي كافية؟ ما طبيعة قرارات 
اأو تو�سيات العمل؟ ملزمة اأم ي�ستاأن�س 
الطاولة  على  تطرح  فقط؟هل  بها 
اال�ستعمار  بجرائم  االعرتاف  م�ساألة 

والتعوي�س املادي اأم اأنها م�ستثناة؟ 

اأن  اأم�س،  اعترب املوؤرخ رابح لوني�سي، 
الفرن�سي، اإميانويل ماكرون  الرئي�س 
بينها  العالق  الذاكرة  ملف  لطي  ميهد 
معتربا  نهائية،  ب�سفة  اجلزائر،  وبني 
بنيامني �ستورا مبلف ذاكرة  تكليف  اأن 
اجلزائر، الهدف منه اإعطاءه حلول من 

اأجل جتاوز هذا امللف.
به  خ�س  ت�رسيح  يف  لوني�سي  واأورد 
جريدة »الو�سط«، اأن هناك اتفاق بني 
اجلزائر وفرن�سا، على التجاوز النهائي 
مللف الذاكرة، م�سريا اأن ما �سيقوم به 
اىل  للتو�سل  ممهدة  بوادر  هي  �ستورا 
ت�سل  اأن  ممكن  الذاكرة،  تخ�س  اأمور 
الفرن�سي،  الطرف  االعرتاف  حلد 
بجرائمه اال�ستعمارية يف اجلزائر، كما 
من املمكن ا�ستعادة االأر�سيف واالإتيان 
ملفات  جانب  اإىل  منه،  كبري  بجزء 

اأخرى مت�سلة لها عالقة بذاكرتنا.

�ستورا متعاطف مع اجلزائر

ولفت املتحدث، اأن ما يجهله الكثريون 
اأن بنجامني �ستورا، كان اأ�سال م�ست�سار 
للذاكرة عند الرئي�س فران�سوا هوالند، 
ماكرون  تويل  عند  من�سبه  يف  وبقي 
يف  حدث  ال�سيء  ونف�س  الرئا�سة، 
اجلزائر، حيث عني رئي�س اجلمهورية، 

املجيد  عبد  تبون،  املجيد  عبد 
مو�سحا  للذاكرة،  م�ست�سارا  �سيخي، 
اأن �ستورا يعد من املوؤرخني الفرن�سيني 
املتعاطفني معنا، ومن الذين �ساعدوا 
من  للعديد  ك�سفه  من خالل  اجلزائر، 
ح�سبه  وبالتايل  اال�ستعمارية،  اجلرائم 
بني  وا�سطة  �ستورا  يكون  اأن  ميكن 
�سيخدم  تعيينه  اأن  معتربا  البلدين، 
ومن  الذاكرة،  ملف  جتاوز  ل�سالح 
يقروؤوا  مل  ح�سبه،  العك�س  يقولون 
لبنجامني �ستورا، نظرا الأن موؤلفاته مل 

ت�سوق اأو ترتجم للعربية.
كتاب »م�ستقبل  �ساحب  اأو�سح  حيث 
االإ�سرتاتيجيات  �سوء  يف  اجلزائر 
رئي�س  ال�سدد، اأن  هذا  يف  الدولية«، 
قد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
ت�رسيحه  عند  موؤخرا،  ماأزق  يف  وقع 
ومت  الفرن�سية«،  »لوبينيو  لـجريدة 
 « قال:  حني  ذلك،  بعد  االأمر  تو�سيح 
بنجامني  عينت  الفرن�سية  الرئا�سة  اأن 
�ستورا يف 72 �ساعة، ونحن يف 72 �ساعة 
�سنعني واحد من طرفنا«، لكن البع�س 
احلقيقة،  قول  بعدم  الرئي�س  اتهم 
املو�سوع  حول  �سو�رسة  عمل  ومت 
الت�رسيحات،  تناق�س يف  بحجة وجود 
الفرن�سية  الرئا�سة  اإعالن  وبالتايل 
اليوم، قد ف�سل يف املو�سوع، واأ�سكت 

وامل�سككني،  املتطاولني  من  الكثري 
معربا باملنا�سبة عن تفاوؤله بخ�سو�س 
ب�سفة  امل�سكل،  هذا  حل  اإمكانية 
يف  دولتني  بني  العالقة  لت�سبح  نهائية، 
اإطار احرتام متبادل وتعاون اقت�سادي 

ال غري.

فرن�سا جمربة على طي ملف 
الذاكرة لهذه الأ�سباب

دوافع  ذاته،  امل�سدر  اأرجع  كما 
الذاكرة،  ملف  لطي  الفرن�سي  اجلانب 
جتاوزه  على  جمربة  اليوم  فرن�سا  اأن 
يف  اليوم  اأنها  منها  عديدة،  الأ�سباب 
واجتماعي،  اقت�سادي  انهيار  حالة 
رمزية  م�سائل  يف  تنازالت  اإىل  يحتاج 
م�سالح  ك�سب  مقابل  الذاكرة،  تخ�س 
يف  اأكدها  وماكرون  اقت�سادية، 
يفهمها  ومن مل  مرات،  خطاباته عدة 
بقوله:  املو�سوع،  هذا  متاما  يفهم  مل 
لدينا  لي�س  ال�سباب  جيل  من  نحن   «
بجرائم  وال  باال�ستعمار  ال  عالقة 
و�سل  اأنه  لدرجة  غريه،  اأو  اال�ستعمار 
ي�سبح  اأن  قبل  اال�ستعمار  جترمي  اإىل 
داخلية،  له �سغوط  وقعت  لكن  رئي�سا، 
يبدوا  لكن  ن�سبيا عنها،  يرتاجع  جعلته 
املعار�سة  الداخلية  االأطراف  اأن 

املمجدة لال�ستعمار، اأ�سبحت �سعيفة 
اليوم، بحكم عدة عوامل، وبالتايل كل 
هذا  لتجاوز  متهد  الراهنة  الظروف 

امللف، خدمة مل�ساحلهم.

هناك اأطراف تريد اأن يبقى 
امللف �سجال جتاريا 

االأ�ستاذ  اأكد  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
املبدع  االأكادميي  والكاتب  اجلامعي 
لـ«نظام �سيا�سي بديل، يف ال�سياق نف�سه، 
للجزائر، حلل  فر�سة  »ماكرون هو  اأن 
نهائية،والدليل  ب�سفة  الذاكرة  م�سكلة 
بادرة  هو  �ستورا  بناجمني  تكليف  اأن 
ايجابية يف طريق ذلك، على اعتبار اأن 
فهناك  ال�سيا�سيني،  من  نوعني  هناك 
وال�سيا�سي  الرباغماتي،  ال�سيا�سي 
الذي يطغى عليه الطابع االيديولوجي، 
لفرن�سا،  ال�سيا�سية  الطبيعة  اأن  مبينا 
تغريت مع ماكرون الأنه براغماتي، مع 
كل ما يخدم امل�سلحة املادية لفرن�سا، 
بغ�س النظر عن وجود اأطراف من كال 
اأن يبقى امللف  اجلانبني ح�سبه، تريد 
للمفاو�سة  مفتوح  جتاري  ك�سجل 
عن  باملنا�سبة،  معربا  واملتاجرة، 
تفاوؤله مبا �ستحمله االأيام القادمة من 

م�ستجدات حول هذا املو�سوع.
مرمي خمي�سة

لّعل اخلطوة التي اأقدمت عليها فرن�سا 
العالق  امللف  اإ�سالح  حماولتها  يف 
مل  القدمية،  م�ستعمراتها  وبني  بينها 
يكن من نافلة الفعل التي قد ت�ستغني 
عنه يف اأي وقت، واإمنا جعلتها فرن�سا 
ماكرون  احلايل  رئي�سها  يف  ممثلة 
االأ�سود  التاريخ  لتجميل  �رسورة 
بعد  اإفريقيا،  �سمال  يف  لفرن�سا 
 ،24 ال�سهداء  رفات  ا�سرتجاع  حادثة 
قامت فرن�سا بتعيني املوؤرخ الفرن�سي 
بنجامني �ستورا على راأ�س ملف ترميم 
الذاكرة، �سنحاول نطرح ال�سوؤال التايل 
: ما غر�س فرن�سا من تعيني املوؤرخ 
راأ�س  على  �ستورا  بنجامني  الفرن�سي 

ملف الذاكرة مع اجلزائر ؟
من  �ستورا  بنجامني  املوؤرخ  يعترب 
املتخ�س�سني  املوؤرخني  اأبرز  بني 

يف تاريخ اجلزائر، ويربر ذلك غزارة 
اإنتاجه من كتب ومقاالت حول تاريخ 
اأعالمها، فبالرغم من  اأبرز  و  الثورة 
من  )ق�سنطينة(،  اجلزائر  يف  مولده 
الباحثني  اأكرث  اأّن  اإاّل  يهودية،  عائلة 
كتبه  يف  يرون  التاريخ  جمال  يف 
التاريخية،  باملو�سوعية  االت�سام 
كونه حم�سوب على اليمني الفرن�سي، 
امللفات  ا�ست�سالح  اإىل  الطامح 
وحت�سني  فرن�سا  لذاكرة  العالقة 
اإذا  لكن.   ، البلدين  بني  العالقات 
االإجمالية  احل�سيلة  هو  التاريخ  كان 
لالأ�سياء التي كان من املمكن تفاديها 
كما يقول اأديناور، فاإّن فرن�سا حتاول 
ترميم  اخلطوة  هذه  خالل  من 
ذاكرتها ال�سوداء وحماولة ا�ست�سالح 
ذلك اجلانب املظلم يف حق �سعوب 

ذلك  �سيكون  و  اآخرها،  عن  اأبيدت 
بالتغا�سي عن االأر�سيف الذي يف�سح 
احلاملة  لفرن�سا  احلقيقي  الوجه 
ل�سعارات احلرية واالأخوة وامل�ساواة. 
وين�سنت  مقولة  ا�ستح�سار  لنحاول 
قوية  االأمم  تكون  »عندما  ت�رست�سل 
ال تكون عادلة، وعندما ترغب يف اأن 
تكون عادلة تكون قد فقدت قوتها«، 
من  اليوم  فرن�سا  رغبة  اإّن  وبالتايل 
الفرن�سي  للموؤرخ  تن�سيبها  خالل 
الأّن  خفي،  دافع  له  �ستورا  بنجامني 
قوتها يف تراجع، نرج�سيتها القدمية 
اإ�سالح  فمحاولتها  تتخافت،  بداأت 
ال  جزء  م�ستعمراتها  مع  الذاكرة 
يتجزاأ من �سيا�سة اإعادة كتابة التاريخ 
الذي يعتمد على القوة واالإكراه، فاإذا 
كانت هناك اأمم منجذبة اإىل تاريخها 

وما�سيها فلها اأن تفعل ذلك. اأّما هي 
ف�ست�سنع تاريخها وتاريخ غريها .

هي  ما  اليوم  فرن�سا  خطوة  اإّن 
لرتميمه  املا�سي  يف  ا�ستثمار  اإاّل 
املوؤرخني  باأدوات  امل�ستقبل  ل�سالح 
�ستورا  وبنجامني  الربجوازيني، 
هذه  وبالتايل  ذلك،  على  منوذج 
على  والتباكي  للندم  لي�ست  االلتفاتة 
مزيد  لفر�س  واإمّنا  املا�سي  جمازر 
املثخنة  االأمم  على  االنغالق  من 
بتاريخها، لنقول يف االأخري على ل�سان 
الكاتب ال�سعودي حممد ح�سن علوان 
حتى  طغيانهم  �سكل  يغريون  »متى 
لنمنح  تنوًعا،  اأكرث  تاريخنا  ي�سبح 

اأحفادنا كتب تاريخ غري مملة«.
عماري فرحات-جامعة 
�سطيف-2

بنيامني �ستورا موؤرخ واأكادميي فرن�سي 
من اأ�سول يهودية ولد يف ق�سنطينة يف 
اجلزائر  بتاريخ  مهتم  02دي�سمرب1950 
هذا  ل�سبب  مقنع  تف�سري  هناك  ولي�س 
للي�سار  اإيديولوجيا   ينتمي  االهتمام 
الفرن�سي من اأهم موؤلفاته كتاب تاريخ 
وله   1962-1830 اال�ستعمارية  اجلزائر 
موؤرخني  مع  فيها  تعاون  اأعمال  عدة 
املوؤرخ  هذا  على  يعاب  لكن  عرب  
من  اأحكامه  يف  ينطلق  انه  الفرن�سي 
زاوية كولنيالية بحته اأي ميثل املدر�سة 
احلقبة  تاريخ  قراءة  يف  الفرن�سية 
اال�ستعمارية الفرن�سية يف اجلزائر ومل 
يثبت عنه انه انتقد هذه احلقبة اأو اأدان 
اال�ستعمار الأنه ينطلق من زاوية التربير 
له واإن كان يف كل مرة يحاول دغدغة 
باحلديث  اجلزائري  القارئ  م�ساعر 
ق�سنطينة  عا�سها يف  التي  عن طفولته 
لكنه يتجاوز احلقائق اجلوهرية ويركز 
التي ال حتتل  الهام�سية  على احلوادث 
الفرن�سية  للجرائم  ملمو�سة  اإدانة  اية 
اال�ستعمارية  احلقبة  طوال  املقرتفة 
الكبري   املوؤرخ  فعل  كما  املظلمة 
كتاب  �ساحب  ميزون«  قران  »لوكرو 
اال�ستعمار اإبادة  وما يعيبه عليه املوؤرخ 
ي�ستغل  مل  اأنه  يحياوي  جمال  القدير 
االأر�سيف الفرن�سي ب�سكل مفيد الإبراز 

اأن  من  بالرغم  التاريخية  احلقيقة 
اأمامه على م�رساعيها  اأبوابه مفتوحة 
عوامل  فيه  حتكمت  كتاباته  كل  ويف 
اإىل  ا�سطرت  التي  لطائفته  االنتماء 
�سمة  جماعي  ب�سكل  اجلزائر  مغادرة 
بن  اأن  باخت�سار  القول  وميكن   1962
جمني �ستورا ميثل املدر�سة التاريخية 
الفرن�سية املربرة ملا حدث يف اجلزائر 
فرن�سا  اقرتفتها  مروعة  جرائم  من 
االإن�سانية   حبني  لها  يندى  الر�سمية 
وي�سفه  فرن�سا  يتبع  عارا  تظل  والتي 
االإن�سان  حقوق  عن  تدعيه  ما  كل 
واالعتذار  بها  باالعرتاف  ومطالبتها 
اقرتفته  ما  على  اجلزائري  لل�سعب 
للذي  ال�رسر  عن  تعوي�سه  ثم  بحقه 
اأ�سابه تعوي�سا منا�سبا والذي يبقى حق 
واحلكومات  والروؤ�ساء  لالأجيال   عابر 
يتحلى  اأن  �سيخي  املجيد  عبد  وعلى 
اجلزائري  املوؤرخ  فطنة  �سفات  بكل 
اأمام  الوطنية  الق�سية  عن  املدافع 
الطاقة الرهيبة التي ميتلكها بن يامني 
�ستورا لتجاوز احلقائق املدينة لفرن�سا 
وهي  الد�سم  يف  ال�سم  د�س  بطريقة 
مهمة �ساقة تنظر عبد املجيد �سيخي 
يدين  والتاريخ  التوفيق  كامل  له  نتمنى 
اأن  اال�ستعمار مهما حاول هذا االأخري 

يقدم من تربيرات.

موؤخرا  ال�سيا�سية  االأحداث  ت�سارعت 
وطفا على �سطحها تداوال وا�سعا ال�سم 
�سطورا  بنجامني  الفرن�سي  املوؤرخ 
طرف  من  وعنّي  اختياره  بعد  خا�سة 
ماكرون  اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
لالإ�رساف  الفرن�سية  للدولة  ممثال 
امل�سرتك  الذاكرة  ملف  يف  واخلو�س 
نت�ساءل  جعلنا  ما  وهذا  اجلزائر،  مع 
بالرجل  اأدت  التي  االأ�سباب  اأهم  عن 
هذه  اختيار  االإليزيه  ق�رس  يف  االأول 

ال�سخ�سية بال�سبط؟
 1950 مواليد  من  �سطورا  بنجامني 
بق�سنطينة، من طائفة يهودية متاأ�سلة 
املحيط  يف  ومن�سهرة  اجلزائر  يف 
وثقافيا  اجتماعيا  ان�سهارا  اجلزائري 

على حد و�سف املوؤرخ ارزقي فراد.

املوؤرخني  بني  من  املوؤرخ  هذا  يعد 
تاريخ  كتابة  يف  املخت�سني  الفرن�سيني 
اجلزائر  املعا�رس ، فقد األف جمموعة 
بتاريخ املنطقة  تتعلق  التي  الكتب  من 
منذ جذور احلركة الوطنية اإىل الوقت 
متنوعة  حقوال  �سملت  والتي  الراهن، 
منها املف�سلة ومنها املقت�سبة، فعلى 
�سبيل املثال ال على �سبيل احل�رس كتب 
وروادها  الوطنية  احلركة  جذور  عن 
االأوائل وعن  ثورة الفاحت نوفمرب 1954 
وموا�سيع  وجرائمه  اال�ستعمار  وعن 
فرن�سا  بني  الذاكرة  حرب  تخ�س 
اجلزائر  يهود  عن  كتب  كما  واجلزائر 
التي  الفتنة  وعن  املتنوعة  وهجراتهم 
هذا  امل�سلمني،  وبني  بينهم  حدثت 

وكتب عن طفولته يف ق�سنطينة.

املوؤرخ رابح لوني�سي لـ »الو�سط«:

ميكن طي ملف الذاكرة نهائيا مع ماكرون 

امللف العالق مع امل�ستعمرات القدمية

بنجامني �ستورا وترميم ذاكرة اال�ستعمار

الدكتور جمال البو�س من جامعة امل�سيلة

عبداملجيد �سيخي تنتظره مهمة �ساقة

مراد بن زفور باحث دكتوراه

بنجامني �سطورا وم�سري ملف الذاكرة 
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حممد بن ترار

حتفظ الرابطة وال�صوت الطالبي 
وتف�صيل احت�صاب الف�صل الأول 

للطلبة  الوطنية  الرابطة   ك�شف 
مكتبها  على  ل�شان  رئي�س  اجلزائريني 
اأن  ر�شوان  احمد  �شيد  التنفيذي 
الربتوكول ال�شحي  املقرتح  طرف وزارة 
العلمي  لإنقاذ  والبحث  العايل  التعليم 
�شمان  حالة  املو�شم  اجلامعي  جيد  يف 
الواقع  اأر�س  على  تطبيقه  اإمكانيات 
اإىل  امليدان  توؤكد  بالرجوع  لكن   ،
املوقع  مع  يتطابق  اأنه  ل  الرابطة 
اجلامعية  والأحياء  املعا�س  باجلامعات 
ظل  يف  خا�شة  تطبيقه  لميكن  حيث   ،
 ،  19 كوفيد  الكبري  لفريو�س  الرتفاع 
جناح  باحت�شاب  جناح  الطلبة  و�شمان 
الف�شل الأول مبعدل 9 من 20 مع ال�شماح 
للطلبة الذين مل يحالفهم احلظ بالدخول 
مع   ، ال�شتدراكية  المتحانات  اإىل 
ال�شنة  الأوىل  لطلبة  وال�شماح  التدري�س 
امتحانات  لي�شان�س  باإجراء  والثانية 
طلبة  الثالثة  دون  من  الثاين  الف�شل 
 15 ملدة  الدرا�شة  اإىل  يعودون  الذين 
�شمان  وذلك   ، مكثفة  بدرو�س  يوما 
م�شتوى  على  ال�شحي  خا�شة  الربتوكول 
ي�شمن  حني  يف  اجلامعية  اخلدمات 
مقايي�س  التخ�ش�شات  درا�شة  لباقي 
الدخول  اجلامعي  خالل  الثاين  الف�شل 
من خالل تكثيف املحا�رضات ، يف حني 
الدرا�شة  با�شتمرار  الطب  لطلبة  ال�شماح 
الربتوكول  اإجراءات  مراعاة  كل  مع 
الرابطة  اقرتحت  جانب  ،  من  ال�شحي 
�شهر  خالل  اجلامعي  اأقامة  الدخول 
الأبواب  تكون  اأن  �شمان  مع  دي�شمرب 
املفتوحة على اجلامعات افرتا�شية على 

املن�شات  اللكرتونية .

الطالبي  ال�شوت  جهته  وافق  من 
الوطنية  الرابطة  مقرتحات  تقريبا 
�رضورة  اإىل  واأ�شار  اجلزائريني  للطلبة 
كل  فوجني  اإىل  الطلبة  عودة  تق�شيم 
تخفيف  ل�شمان  يوما   15 يدر�س  فوج 
الفريو�س  انت�شار  املدرجات   وتفادي 
اجلامعية  اجلامعات  والقامات  مبقاعد 
، حيث اأكد ال�شوت �رضورة التحاق طلبة 
مكثفة  لدرا�شة  والثانية  الأوىل  ال�شنة 
ال�شنة  طلبة  التحاق  يوما  تليها   15 ملدة 
وهذا   ، ما�شرت  الأوىل  الثالثة  وال�شنة 

وبغية  تقلي�س ال�شغط باجلامعات.

التجديد الطالبي  يرف�ض  العودة 
اإىل مقاعد الدرا�صة 

التجديد  اأجل  من  الحتاد  رف�س 
الدرا�شة  مقاعد  اإىل  الطالبي  العودة 
اإىل رف�س  الولئية  جمندا  مكاتبه   ،
اأوت  ،   23 اجلامعة  يوم  اإىل  العودة 
حيث رف�س احل�شور جلل�شة الت�شاور مع 
الوزير  والأمني العام ، واعترب الربوتوكول 
الطالب  �شحة  واأن   ، كايف  غري  ال�شحي 
واأ�شار  الحتاد  هذا   ، اعتبار  كل  فوق 

م�شتحيال  �شيفا  اجلامعة  اإىل  العودة  اأن 
 ، ،اأدرار  خا�شة  اجلنوب  بجامعات 
�شلف  وحتى   ، ب�شار،اإليزي  ورقلة  ، 
ارتفاع  بفعل  مليانة  وخمي�س  وغليزان 
ال45  مافوق  اإىل  احلرارة  درجة 
اأن  اجلامعات  ذلك  اإىل  �شف   ، درجة 
�شحية  على مراكز  لتتوفر  اجلزائرية 
الطلبة  لعدد  كافية  اإ�شعاف  �شيارات  ول 
لالقامات  الو�شع  بالن�شبة  ونف�س   ،
الذي  الكتظاظ  اأن  كما   ، اجلامعية 
والإقامة  اجلامعات  واملعاهد  تعي�شه 
اجلامعية  ي�شكل خطر حقيقي على  �شحة 
حافالت  ذلك  فان  اإىل  �شف   ، الطالب 
اكتظاظا   يجعل  اجلامعي  تعرف  النقل 
لل�شلطات  ولميكن   ، ب�رضعة  الفريو�س 
توفري عدد احلافالت للنقل ل�شمان نقل 
20 طالب يف كل حافلة  الأمر الذي يعترب 
يجعل  التطبيق  ما  مكلفا  وم�شتحيل 
اجلامعة  جمازفة  مقاعد  العودة  اإىل 
الولئية  الطالب  داعية املكاتب  ب�شحة 
بالوقوف من اجل منع الدخول اجلامعي 
كل  فوق  الطالب  اآن  �شحة  باعتبار 

اعتبار .

موقف الطالبي احلر واحتاد 
للطلبة 

كل  املنظمات  دعا  باقي  عك�س  على 
والحتاد  الطالبي  احلر  الحتاد  منن 
اىل  اجلزائريني  الطلبة  للطلبة  الوطني 
 23 يوم  الدرا�شة  اىل  مقاعد  العودة 
يف  اأنهما  اأع�شاء  املقبل  بحكم  اأوت 
ان  اجلامعات  معتربين  اإىل  العودة  جلنة 
من  كاف  املطبق  الربوتوكول  ال�شحي 
اجل �شمان درا�شة بدون خماطر ،  وان ما 
قدمته الوزارة كاف ل�شمان اإمتام  الف�شل 
مع  الأمني  اللقاء  وان  خا�شة   ، الثاين 
جلنة  لإنقاذ  عنه  للوزارة  انبثقت  العام 
اإمتام  ت�شمن  اجلامعي  التي  املو�شم 
على  الثاين  الف�شل  بتدري�س  املو�شم 
عرب  للتدري�س  اجلزئي  النجاح  خلفية 
الجتماعية  والتي  الو�شائط  مواقع 
نهاية  قبل  الربامج  �شت�شمح  باإمتام 
اأكتوبر ومعها مناق�شة املذكرات  ، �شف 
كوفيد19  لمينع  ا�شتمرار  اأن  ذلك  اإىل 
اجلامعة  ،  اإمتام  الدرو�س  وفتح  من 
معاجلتها  لميكن  تراكمات  حدثت  واإل 
مع الوقت ، واأكدت هذه املنظمتني على 
بغية  �شمان  اإليها  جتنيد  املنت�شبني 
مقاعد  الدرا�شة وعدم  اإىل  العودة 
التي  املغر�شة  الدعوات  وراء  الن�شياق 
ملقاطعة  الظروف  خمتلف  ت�شتغل 
الدرا�شة . هذا ومن �شاأن حرب البيانات 
والأخرى  املعار�شة  املنظمات  بني 
حتويل  اإىل  الدرا�شة  لعودة  املوؤيدة 
مع  بداية  لل�رضاعات  حللبة  اجلامعات 
الأ�شبوع الثالث من �شهر اأوت املقبل وهو 
الذين  اجلامعات  روؤ�شاء  منه  يتخوف  ما 
امل�شوؤولية  العايل  التعليم  وزير  حملهم 
الف�شل يف الدخول من  عدمه ح�شب  يف 

الظروف .

فجر الربتوكول ال�صحي الذي اعتمدته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي �صراعا  كبري بني وزارة التعليم 
العايل وممثلي الطلبة  من املنظمات الطالبية التي ان�صقت اإىل ثالث اأجنحة  متعار�صة بني موؤيد  للعودة اإىل 
مقاعد  الدرا�صة حتت الربتوكول ال�صحي لإمتام الف�صل الثاين بداية  من 23 اأوت املقبل ، ومتحفظ اأو معار�ض 

للقرار باعتباره  خطر على �صحة الطالب ، الأمر الذي جعل نتائج جل�صات الوزارة التي اأقامها  الأمني العام خالل 
الأ�صابيع املا�صية  على املحك  ومعها  العام اجلامعي وم�صري اآلف  الطلبة خا�صة املقبلني على النجاح كما اأكدت 

املنظمات على �صرورة ارتداء الكمامات وتوفري التباعد الجتماعي  .

ب�صبب الربوتوكول ال�صحي و ا�صتئناف الدرا�صة

�سراع بني املنظمات الطالبية و الو�ساية  
والبحث .     هواج�ض حتتاج اإىل تطمني ر�صمي  العايل  التعليم  وزير  ك�شف 

خالل  زيان  بن  الباقي  عبد  العلمي 
الدخول  اأن  �شكيكدة   اإىل  زيارته 
تطابقا  تدريجيا  �شيكون  اجلامعي  
 ، للبالد  ال�شحي   الو�شع  مع حت�شن 
التقديرية  ال�شلطة  انه يرتك  م�شريا 
تنظيم  يف  اجلامعات   لروؤ�شاء  
حماية  ل�شمان  �شحي  برتوكول 

الطلبة والأ�شاتذة على حد �شواء.
اثر  الوباء  اأن  زيان  بن  واأ�شار  هذا 
خالل  من  اجلامعات   مردود  على 
امل�شا�س بال�شنة اجلامعية والربامج 
ا�شتدراكها   ي�شتوجب  التي  العلمية 
باتباع الآليات املنا�شبة  وذلك وفقا 
ال�شفاء  وحالت  الوباء  لتطورات 
اجلزائرية  اجلامعة  اأن  موؤكدا   ،
اجلمهور  ل�شتقطاب  مركزا  تعد  
على  بحر�س  العمل  وي�شتوجب 
ب�شفته  والأ�شاتذة  الطلبة  حماية 
دخول  بتنظيم  اأوىل الأولويات  

تدريجي وا�شتدراك عاجل  للدرو�س  
اإل  ب�شفتها واجب   لكن  ذلك ليتم 
منطقة ،  كل  خ�شو�شيات  مبراعاة 
موؤكدا اأن الوزارة تراقب تطور انت�شار 
وهناك  بتمعن   الكورونا  فريو�س 
ت�شعى  ل�شمان  بذلك  خا�شة   جلان 
حما�رضة الوباء ومنع تف�شي تو�شعه ، 
ولها وا�شع النظر يف اإ�شدار قرارات  
زمن العودة  للمقاعد  البيداغوجية  

والطريقة التي تتم بها .
على  الوزير  وقف  وقد   هذا 
البيداغوجية  املن�شاآت  من  العديد  
والجتماعية بجامعة  �شكيكدة اأين  
بطاقة  8000  جامعي  هيكل  د�شن 
وحي  جديد   بيداغوجي  مقعد 
بحي  جديد  ب2000�رضير  جامعي 
اجناز  وثرية  عاين  كما   ، احلدائق 
جديد  لفائدة  م�شكن  وظيفي   220

الأ�شاتذة .
حممد بن ترار

وزير التعليم العايل يوؤكد من �صكيكدة 

 الدخول اجلامعي  �سيكون 
تدريجيا 

حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  األح 
تطبيق  على  ال�شبت  اأم�س  واجعوط 
املن�شور التنظيمي والربوتوكول الوقائي 
امتحاين  بتنظيم  اخلا�س  ال�شحي 
والبكالوريا  املتو�شط  التعليم  �شهادتي 
»�شمانا«  القادم  �شبتمرب  يف  املقررين 
ظل  يف  الوطني  املوعد  هذا  لنجاح 
التي متر  ال�شحية ال�شتثنائية  الظروف 
كورونا  فريو�س  تف�شي  جراء  البالد  بها 
مع  لندوة  تروؤ�شه  ولدى  كوفيد-19 
مديري الرتبية لوليات الوطن عرب تقنية 
على  الوزير  �شدد  املرئي،  التحا�رض 
الواردة  التعليمات  كافة  تطبيق  �رضورة 
والربوتوكول  التنظيمي  املن�شور  يف 
بتنظيم  اخلا�س  ال�شحي  الوقائي 
 - املوؤطرين  جميع  واإلزام  المتحانني 

كل ح�شب وظيفته و�شالحيته - بتنفيذ 
ما ورد فيهما ق�شد »توفري كل ال�رضوط 
لجتياز  املالئمة  وال�شحية  التنظيمية 
اأح�شن  يف  املدر�شيني  المتحانني 
لنجاح  قال-  --كما  �شمانا  الظروف، 

هذا املوعد الوطني الهام«.
تنظيم  عملية  باأن  باملنا�شبة  وذكر 
اإجراء وت�شحيح امتحاين �شهادة التعليم 
املتو�شط و�شهادة البكالوريا دورة 2020 
و�شحية  وقائية  تدابري  بتج�شيد  »�شتتم 
وقائي  بروتوكول  ي�شمنها  �شارمة 
الرتبية  وزارة  طرف  من  اأعد  �شحي 
وزارة  طرف  من  عليه  و�شودق  الوطنية 
ال�شحة وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات 
وجميع  املراكز  روؤ�شاء  كل  به  و�شيلتزم 
العاملني بها«، موؤكدا اأن هذا الربوتوكول 

ال�شالمة  »�شمان  اإىل  اأ�شا�شا  يهدف 
ومنع  واملوؤطرين  للمرت�شحني  ال�شحية 
يف  ورد  ملا  تطبيقا  الوباء  هذا  انت�شار 
املوؤرخ   69/20 رقم  التنفيذي  املر�شوم 
بالتدابري  املتعلق   2020 مار�س   21 يف 
هذا  انت�شار  ملنع  وال�شحية  الوقائية 

الوباء وجممل الن�شو�س الالحقة به«.
خالل  الرتبية  مديري  واجعوط  اأمر  و 
على  للوقوف  املخ�ش�شة  الندوة 
اخلا�شة  والإجراءات  التح�شريات 
دورة  الوطنية  املدر�شية  بالمتحانات 
اجتماعات  تنظيم  ب«�رضورة   .2020
املوؤطرين  وجميع  املراكز  روؤ�شاء  مع 
مبختلف فئاتهم مع اتخاذ كافة التدابري 
واإلزامهم  الالزمة  وال�شحية  الوقائية 
بالتنفيذ ال�شارم للربوتوكول طيلة فرتات 

�شمانا  والت�شحيح   والتجميع  الإجراء 
ل�شالمة و�شحة اجلميع«.

ولتج�شيد هذه الإجراءات و�شمان تنظيم 
على  األح  عادية،  المتحانني يف ظروف 
جلميع  ال�شارم  التطبيق  على  احلر�س 
الواجب  الوقائية  والتدابري  الإجراءات 
اتخاذها التي ت�شمنها الربوتوكول �شابق 
لظاهرة  تطرقه  معر�س  ويف  الذكر 
المتحانات،  يف  املتف�شية  الغيابات 
�شدد وزير الرتبية الوطنية على اأنها »من 
ملديري  املبا�رضة  امل�شوؤوليات  �شمن 
ال�شاأن  هذا  يف  وامللزمني  الرتبية 
بالإعالم والتبليغ الوا�شعني للمعنيني قبل 
بالدور  وحت�شي�شهم  المتحانني  انطالق 
خدمة  بهم  املنوط  واحل�شا�س  الهام 

لأبنائنا وللمنظومة الرتبوية«.

تفتح الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�شاء 
ف�شاد  الأحد  ملف  اليوم   ، اجلزائر 
الوطني  لالأمن  ال�شابق  العام  املدير 
اأفراد  من  الغاين هامل وعدد  عبد 
وولة  الإطارات  من  وعدد  عائلته 
ذات  بتهم  ال�شابقني  اجلمهورية 
اإدانتهم ب�شببها  �شلة بق�شايا الف�شاد 
اأفريل  �شهر  احممد  �شيدي  حمكمة 
و   15 بني  ترتاوح  الفارط  باأحكام 

5�شنوات �شجنا نافذة.
قد  اجلزائر  ق�شاء  جمل�س   وكان 
جوان   28 يوم  الق�شية  هذه  اجل 
الفارط ب�شبب رف�س املتهمني اإجراء 
التوا�شل  بتقنية  بعد  عن  املحاكمة 
املتهمني  دفاع  كان  كما   ، بعد  عن 
لتاأجيل هذه اجلل�شة ،  قد قدم طلبا 
الوطني  لالأمن  العام  املدير  ويتابع 
وزوجته بوعناين �شليمة و4 من اأبنائه 
بالف�شاد اأبرزها  �شلة  ذات  تهم  بعدة 
تبيي�س الأموال والرثاء غري امل�رضوع 
احل�شول  وكذا   النفوذ  وا�شتغالل 
غري  بطرق  عقارية  اأوعية  على 
اأخرى  تهم  اإىل  م�رضوعة بالإ�شافة 
قد  اأحممد  �شيدي  حمكمة  وكانت   ،
الفارط  اأفريل  من  الفاحت  يف  اأدانت 
الوطني  لالأمن  ال�شابق  العام  املدير 
وغرامة  نافذا  �شجنا  بعقوبة  15 
مالية قدرها 8 ماليني دج ،كما متت 
اإدانة ابنه عميار ب10 �شنوات حب�شا 

نافذا وغرامة مالية ب6 ماليني دج و 
نافذا  �شنوات حب�شا  �شفيق ب8  ابنه 
ابنه مراد  و  وغرامة ب5 ماليني دج 
ب7 �شنوات حب�شا نافذا و غرامة ب5 
ماليني دج وابنته �شهيناز ب3 �شنوات 
 5 قدرها  غرامة  مع  نافذا  حب�شا 
ماليني دج، فيما اأدينت زوجته عناين 
نافذا وغرامة  �شليمة بعامني  حب�شا 
يف  املحكمة  واأدانت   ، دج  مبليون  
املالك  عبد  من  كال  الق�شية  نف�س 
بو�شياف ب�شفته واليا �شابقا لوهران 
بـ 3 �شنوات حب�شا نافذا وغرامة مالية 
زعالن  الغاين  عبد  وكذا  مبليون  دج 
بنف�س  لوهران  �شابقا  واليا  ب�شفته 
اإدانة بن �شبان  اأي�شا  التهمة ، ومتت 
لتلم�شان  �شابقا  واليا  ب�شفته  زبري 
وغالي  نافذا  حب�شا  �شنوات  ب3 
لتيبازة  �شابقا  واليا  ب�شفته  مو�شى 
وغرامة  نافذا  حب�شا  �شنوات  ب5 
رحاميية،  وحممد  دج   )1( مبليون 
الرتقية  لديوان  ال�شابق  العام  املدير 
ب3  داي،  بح�شني  العقاري  والت�شيري 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�شا  �شنوات 
ق�شت  كما  دج.  األف   500 قدرها 
التي  ال�رضكات  بتغرمي  املحكمة 
مليون  عائلة هامل ب32  متلكها 
الأمالك  جميع  م�شادرة  مع  دج 

واملنقولت املحجوزة.
عطار ب

امتحانا املتو�صط والبكالوريا 

تخوف من غيابات املرت�سحني  و تفاقم الغ�ش
.    اإلزام املوؤطرين بتطبيق الربوتوكول ال�صحي

جمل�ض ق�صاء اجلزائر 

فتح  ملف ف�ساد هامل
 وعائلته اليوم

.     اأجلت ب�صبب رف�ض املتهمني اإجرائها عن بعد

�صباح اليوم

الرئي�ش تبون يرتاأ�ش اجتماعا 
ملجل�ش الوزراء 

اجتماعه  الوزراء  جمل�س  يعقد 
بتقنية  لأحد  اليوم   �شباح  الدوري، 
عبد  برئا�شة  املرئي،  التوا�شل 
اجلمهورية  رئي�س  تبون،  املجيد 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
ما  ح�شب  الوطني،  الدفاع  وزير 
لرئا�شة  بيان  ال�شبت  اأم�س  اأورده 

اجلمهورية.
و اأو�شح امل�شدر اأن جدول الأعمال 
ذات  النقاط  من  عددا  »يت�شمن 
الأن�شطة  وتطوير  ببعث  ال�شلة 
املقاربة  اإطار  يف  القطاعية 

القت�شادي  لالإنعا�س  اجلديدة 
دفاتر  وا�شتعرا�س  والجتماعي، 
تنظيم  باإعادة  املتعلقة  ال�رضوط 
ودرا�شة  ال�شناعية،  الأن�شطة 
النعكا�شات  تقييم  حول  تقرير 
جلائحة  والجتماعية  القت�شادية 
ال�شحية  الو�شعية  وتطور  كورونا، 
م�رضوع  اإىل  بالإ�شافة  البالد،  يف 
العقوبات  لقانون  ومتمم  معدل  اأمر 
حلماية ال�شلك الطبي، وم�شتخدمي 
ال�شحة، وعر�س حول كيفية تاأمينهم 

�شد اأخطار مكافحة الوباء«.

اإىل  �رضعية  الغري  الهجرة  هاج�س  عاد 
نهاية  خالل  الغربية  احلدود  �شواحل 
اإحباط  خلفية  على  املن�رضم  الأ�شبوع 
الغربية  للجهة  ال�شواحل  حرا�س  عنا�رض 
الوطني  الدرك  عنا�رض  مع  بالتعاون 
للبلديات ال�شاحلية بوليات  عني متو�شنت 

حماولت  ووهران  ،م�شتغامن  �شلف   ،
هجرة غري �رضعية لـ 218 �شخ�شا

وهذا واأ�شارت املديرية الفرعية حلرا�س 
دوريات  واأثناء  م�شاحلها  اأن  ال�شواحل  
حمملني  ال�شنع،  تقليدي  بالتعاون  عائمة 
اإىل  طريقهم  يف  حراق   و20   08 بني 

اإقالعهم  خلفية  على  ال�شبانية  ال�شواحل 
عبد  و�شواحل   ، ب�شلف  تن�س  �شواحل  من 
املالك رم�شان و�شيدي خل�رض مب�شتغامن 
و�شواحل  الوهران  الكورني�س  و�شواحل 
بوزجار وولها�شة بعني متو�شنت حماولني 
الهجرة غري ال�رضعية اإىل ا�شبانيا حيث اأن 

�شبكات   عن   ك�شفت   معهم   التحقيقات 
تنظيم  الرحالت  متتد اىل غاية وتيارت 
ببوليات  خ�شو�شا  وتتمركز  وغليزان  
متو�شنت  وعني  وهران  م�شتغامن   ، �شلف 

حيث لتزال التحقيقات جارية .
حممد بن ترار

يف 13 عملية منف�صلة  ب�صواحل الغرب

 توقيف 218 حراقا  يف ظرف72�ساعة  
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حديث عن وفاة مريبة ل�شاب جزائري  
معيوف فرحات من با�ش جراح  داخل 
باأملانيا،الوفاة حدثت  لل�رشطة  مركز 
م�شدر  ح�شب  و  اجلمعة  البارحة 

عائلي حتدث اإىل الو�شط فاإن �شهودا 
من  فيه  مبالغ  لتعنيف  تعر�شه  اأكدوا 

طرف عنا�رش الأمن .
وداد احلاج

الدكاترة  من  الع�رشات  طالب 
باندوني�شيا  من  العالقني  والأ�شاتذة 
تبون  رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد 
التدخل العاجل من اأجل اإجالئهم  قبل 
الزج بهم يف ال�شجن من قبل ال�شلطات 
عليهم  تفر�ش  التي  الأندوني�شية 
انتهاء  اأورو  يوميا  بعد   60 مبلغ 
يتم  الدفع  تاأ�شريتهم  ويف حالة عدم 

رميهم يف ال�شجون .
ر�شالة  العالقون  يف  واأ�شار  هذا 
اجلمهورية  اأن  رئي�ش  اإىل  ا�شتغاثة 
والنف�شية  املادية  حالتهم 
من  اأ�شهر،  بعد  5  اأ�شبحت  �شعبة 
 ، احلدود  بفعل  غلق  الحتجاز 
بانتهاء  تتاأزم  العالقني  و�شعية  وان 
جتعلهم  مهددون  التاأ�شرية  والتي 
اأن  حيث   ، ال�شجون  بغياهب 

على  الندوني�شية  تفر�ش  ال�شلطات 
تاأ�شريته  �شالحية  انتهت  اأجنبي  كل 
غرامة 60 اأورو يوميا  ويف حالة عدم 
م�شريه  فاأن  �شاعة   24 خالل  دفعها 
جعلهم  يف  الذي  ال�شجن ،الأمر 
وجدوا  بعدما  حرجة،  جد  و�شعية 
واغلبهم  بال�شجن  مهددين  اأنف�شهم 
ق�شدوا  اجلامعة  يف  اأ�شاتذة 
ليجد  علمية،  يف  رحلة  اأندنوني�شيا 
اأنف�شهم معزولون عن عائلتهم اأكرث من 
05 اأ�شهر بدون مال  واأخريا اأ�شبحوا 
ال�شجن  لن  دخول  حافة  على 
 60 بدفع  لهم  لت�شمح  اإمكانياتهم 
اأورو يوميا منا�شدين ال�شلطات العليا 
العاجل  لإنقاذهم  من  بالتدخل 
ال�شجن باإجالئهم اإىل ار�ش الوطن .

حممد بن ترار

اإميان لوا�س

م�سار �سامل مي�س كل م�ستويات 
الدولة

حممد  ال�شيا�شي  املحلل  اعترب 
الذي  املن�شود  التغيري  باأن  بو�شياف 
يف  اإحداثه  اجلمهورية  رئي�ش  ينوي 
كل  مي�ش  �شامل  م�شار  اجلزائر  
بنية  داخل  �شواء  الدولة  م�شتويات 
التطهري  عملية  خالل  من  ال�شلطة،  
الف�شاد  روؤو�ش  م�شت  التي  والإ�شالح  
يف البالد، لفتا باأن  العملية متوا�شلة 
لتطال كل الفا�شدين يف هياكل الدولة 
واملجتمع،  الر�شمية  غري  اأو  الر�شمية 
من  الإ�شالح  �شيا�شات  مع  بالتوازي 
الرقابة  لأدوات  التاأ�شي�ش  خالل  
وامل�شاءلة و كذلك التطوير والبعث يف 

كل القطاعات وامل�شتويات .
�شدد حممد بو�شياف يف ت�رشيح خ�ش 
الرئي�ش   باأن    « الو�شط   « جريدة  به 
وفق يف خيار اإ�رشاك املجتمع املدين 
يف التغيري،  معتربا باأن الدولة احلديثة 
ون�شاط  فعالية  على  بالأ�شا�ش  تقوم 
ال�رشكاء الجتماعيني، ملا لهم من قوة 
اقرتاح وملا ي�شكلونه من قوة ملواجهة 
خالل  من  و    ، وتع�شفها  الإدارة  ثقل 
التنمية  برامج  ترقية  يف  م�شاهمتهم 
اآليات  عرب  منها   املحلية  خا�شة 
لفتا   ، والتنبيه  واملراقبة  امل�شاءلة 
باأنه  قد يتعدى ن�شاط هذه الفعاليات 
امل�شاركة  لثقافة  التاأ�شي�ش  اإىل 
ال�شيا�شية وبناء الإجماع الوطني حول 
احلرية  ودولة   ، املواطنة  دولة  فكرة 

والعدالة   .
حممد  ال�شيا�شي  املحلل  اأ�شار  و 
ومن  اجلمهورية  رئي�ش  باأن  بو�شياف 

ل�شيا�شاته  يريد   املقاربة  هذه  خالل 
مالم�شة كل املواطنني مبا فيهم غري 
امل�شي�شني ، لفتا باأنه قد حتتاج هذه 
وبع�ش  الوقت،  بع�ش  اإىل  املنهجية  
املواطنون  ي�شرتجع  حتى  الإرادة 
�شبكة  وتتطهر  موؤ�ش�شاتهم،  يف  ثقتهم 
ثقل  من  املوروثة  املدين  املجتمع 
ب�شبب  داخلها  ع�شع�ش  الذي  الف�شاد 

ممار�شات املراحل ال�شابقة .
اأكد  حممد بو�شياف باأن املنهجية  و 
هو  وفريقه،  الرئي�ش  يعتمدها  التي 
اإعادة العتبار للعدالة ورجالها، ولكل 
موؤ�ش�شات الدولة من خالل اإ�شالحات 
د�شتورية عميقة على وثيقة الد�شتور  
ت�شمن ال�شتقرار وال�شلم الجتماعي ، 
لفتا باأن امل�شتوى الثاين الأكرث اأهمية، 
املجتمع  فعاليات  على  الرهان  هو 
وال�رشيك،  الو�شيط  بو�شفه  املدين 
املختلفة  ال�رشائح  ان�شغالت  لرفع 

على  ال�شلطات  وم�شاعدة  للمجتمع،  
معاجلة م�شكالته .

املجتمع املدين لن يكون بدياًل 
عن الأحزاب 

حركة  عن  الربملاين  النائب  لفت 
باأنه  حمدادو�ش  نا�رش  حم�ش 
لميكن اإنكار دور املجتمع املدين يف 
الرقابة  ويف  الت�شاركية  الدميقراطية 
باأنه  لن يكون بدياًل  ال�شعبية، م�شددا 

عن الأحزاب ال�شيا�شية.
ت�رشيح  يف  حمدادو�ش  نا�رش  وقال 
الذي   »: الو�شط«    « جريدة  به  خ�ش 
ال�شيا�شي  العمل  اأن  العلم  ا�شتقر عليه 
املوؤ�ش�شات  وهي  الأحزاب،  تقوده 
الن�شال  ممار�شة  يف  ال�شيا�شية 
على  واملناف�شة  والدميقراطية 
والتداول  والبدائل  والربامج  الأفكار 
املدار�ش  وهي  احلكم،  على  ال�شلمي 

الفكرية وال�شيا�شية يف تكوين اإطارات 
والكفاءات  املنتخبني  من  الدولة 
 »: املتحدث  اأ�شاف  و  التخ�ش�شية.. 
بالأحزاب  نوع من ال�شتخفاف  هناك 
يف  ومبحوريتها  وبوظيفتها  وبدورها 
جت�شد  وهي  الدميقراطية،  احلياة 
امل�شتمرة  ال�شيا�شي  النظام  ح�شا�شية 
ل  التعددية،  بداية  منذ  الأحزاب  من 
بالدميقراطية  يوؤمن  من  اأن  اأعتقد 
احلزبية،  التعددية  من  يخ�شى 
والنظام ال�شيا�شي هو من اأف�شد البيئة 
احلريات  على  بالت�شييق  ال�شيا�شية 
وعدم  ال�شلطة  وباحتكار  وبالتزوير 
ق�ش�ش جناح حزبية  ب�شناعة  ال�شماح 
على  ال�شلمي  التداول  طريق  عن 
ال�شلطة فاأنتج لنا هذا الواقع احلزبي 

املرتّهل..«.

التزام �سيا�سي بدور املجتمع 
املدين

للتغيري  املدين  املنتدى  اعترب رئي�ش 
عبد الرحمان عرعار باأن هناك التزام 
�شيا�شي و تثمني لدور املجتمع املدين 
الدولة،  يف  م�شوؤول  اأول  طرف  من 
التاريخ يحظى  اأول مرة يف  باأنه  لفتا 
و  اللتزام  بهذا  املدين  املجتمع 

الديناميكية.
اللتزام اجتاه  باأن هذا  و�شدد عرعار 
يف  يرتجم  اأن  يجب  املدين  املجتمع 
الآليات  و  الت�رشيع  امليدان من خالل 
احلايل  القانون  باأن  لفتا  الدعم،   و 
يف  فعال  كعن�رش  اجلمعيات  ليخدم 
واأكد رئي�ش املنتدى  التنمية، يف حني 
تبني  �رشورة  على  للتغيري  املدين 
اجلمعيات  لدفع  قانونية  اإ�شالحات 

باأن تلعب دورها التاأطريي.

تراهن ال�سلطة على املجتمع املدين يف بناء اجلزائر اجلديدة،  فاعلون و نا�سطون يثمنون هذا امل�سعى،  
معتربين باأن رئي�س اجلمهورية �سبط ال�سلطة على اجتاه اجلمعيات و املجتمع املدين لبناء اجلزائر 

اجلديدة، لفتني باأن التغيري املن�سود الذي ينوي رئي�س اجلمهورية اإحداثه يف اجلزائر  م�سار �سامل مي�س 
كل م�ستويات الدولة.

ينحدر من بلدية با�س جراح بالعا�سمة

وفاة مريبة جلزائري داخل 
مركزلل�سرطة باأملانيا

جمربون على دفع 60اأورو يوميا اأو ال�سجن 

دكاترة جزائريون  مهددون 
بال�سجن يف اأندوني�سيا 

رغم مراهنة ال�سلطة على املجتمع املدين

مطالب ملحة بتغيري قانون اجلمعيات و حتيينه
.      بو�سياف: التغيري م�سار �سامل مي�س كل م�ستويات الدولة

.       حمدادو�س: املجتمع املدين لن يكون بدياًل عن الأحزاب 
.       عرعار: هناك  التزام �سيا�سي بدور املجتمع املدين

رد ر رئي�ش جمعية العلماء امل�شلمني 
ق�شوم،  الرزاق  عبد  اجلزائريني، 
باملجل�ش  النائب  على ت�رشيحات 
ال�شعبي الوطني نور الدين اآيت حمودة 
التي اتهم فيها موؤ�ش�ش اجلمعية عبد 
احلميد بن بادي�ش بتحريف بيان اأول 
التي  املعلومات  باأن   نوفمرب، معتربا 
بن حمودة مغلوطة  ل�شان  وردت على 
وتهدف لت�شويه اجلمعية التي كان لها 
الف�شل الكبري يف اإ�شالح املجتمع قبل 

واأثناء وبعد ثورة التحرير املباركة.
اأ�شار رئي�ش جمعية العلماء امل�شلمني 

باأن  ق�شوم  الرزاق  عبد  اجلزائريني، 
ال�شعبي  باملجل�ش  النائب  ت�رشيحات 
ل  حمودة،  اآيت  الدين  نور  الوطني 
ت�شتحق ردا من قبل اجلمعية، معتربا 
باأن هذا الت�رشيح ل يزيد من وطنية 
عليه،  نرد  اأن  ي�شتحق  ل  لهذا  املراأ، 
ال�شهيد  جنل  قاله  ما  :« اأن  م�شيفا 
عمريو�ش يف حق جمعية العلماء يبطل 
نف�شه بنف�شه لأنه ل ي�شتند على مرجع 
قول  اأن  املتحدث  وذكر  تاريخي«. 
بن  ال�شيخ  اإن  حمودة  اآيت  الربملاين 
بادي�ش اأف�شد بيان اأول نوفمرب باإ�شافة 

املدعي  جهل  يظهر  فيه  الب�شملة 
بالواقع كون ال�شيخ تويف قبل 14 �شنة 
مت�شائال  املباركة،  الثورة  اندلع  من 
يف الوقت نف�شه:”اإن �شلمنا مبا ادعاه 
مف�شدة  يعد  الب�شملة  اإ�شافة  هل 
كان  البيان  واأن  �شيما  اإ�شالحا  اأو 
موجها للجزائريني”. و قال املتحدث 
:« نور الدين اآيت حمودة هو اإبن اأحد 
املجاهدين الذي كان ممثال للجمعية 
يف فرن�شا، فت�رشيحاته اإذن غري قابلة 
غري  لكونها  للرد  حتى  ول  للنقا�ش 
وكان  مغلوط«.  ومنطلقها  �شحيحة 

الوطني،  ال�شعبي  املجل�ش  النائب يف 
يف  يف  قال  حمودة،  اأيت  الدين  نور 
يف  تي«  »بربار  لتلفزيون  ت�رشيحات 
التاريخي �شوهه  نوفمرب  اأول  بيان  اإن 
امل�شلمني  العلماء  جمعية  موؤ�ش�ش 
بادي�ش  اإبن  احلميد  عبد  اجلزائريني 
بن  واتهم  الب�شملة.  اإ�شافة  من خالل 
حمودة جمعية العلماء بعدم دعم ثورة 
التحرير وا�شتقالل اجلزائر والكتفاء 
واحلفاظ  امل�شاجد  يف  بالدرو�ش 

عليها.
اإميان لوا�س

رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني 

ت�سريحات نور الدين اآيت حمودة  ال ت�ستحق الرد 

 500 زهاء  تيبازة  ولية  ا�شتقبلت 
للحجر  لإخ�شاعهم  جزائري  مواطن 
بعد  فندقية  مبوؤ�ش�شات  ال�شحي 
اإجالئهم من اخلارج جت�شيدا للتدابري 
ال�شلطات  قبل  من  املتخذة  الوقائية 
العليا ب�شبب جائحة كورونا، ح�شب ما 

اأفاد به الوايل مو�شى حاج عمر.

اأم�ش  �شهرة  باإجالء  المر  يتعلق  و 
عرب  جزائرية  رعية   469 اجلمعة، 
من  قادمني  بومدين  هواري  مطار 
دولتي بلجيكا )239 مواطن( و املانيا 
م�شتوى  على  بهم  التكفل  مت   )230(
تيبازة يف ظروف  بولية  فنادق  اأربعة 
الربوتوكول  احرتام  مع  »جيدة« 

تف�شي  ملواجهة  املتخذ  الوقائي 
الوايل  اأكده  ما  كورونا، ح�شب  عدوى 

حاج مو�شى.
الذين  اجلزائريون  الرعايا  يتوزع  و 
�شحي  حجر  لفرتة  �شيخ�شعون 
ال�شالم  فندق  بكل من  يوما   14 تدوم 
ببواإ�شماعيل وكذا فنادق كل من القرن 

الذهبي و متاري�ش و البلج بتيبازة مع 
خالل  من  ال�شحية«  التغطية  »توفري 
كذا  و  لرعايتهم  طبية  اأطقم  ت�شخري 
الالزمة،  الراحة  �رشوط  كل  توفري 
مت  اأنه  مربزا  امل�شوؤول  ذات  ي�شيف 
ت�شخري 21 حافلة تنقلهم من املطار 

الدويل هواري بومدين.

املوؤ�س�سات الفندقية بتيبازة

اإخ�ساع 500 مرحل من اخلارج للحجر ال�سحي 

باجلهة  الأمن  م�شالح  با�رشت 
م�شالح  مع  بالتعاون  الغربية 
مع  معمقة   ت   حتقيقا ة   لبيطر ا
 06 من  املوالني  من  الع�رشات 
تورطهم  تبث  بعدما  غربية  وليات 
يف  خطرية  مواد  ا�شتعمال  يف 
مقدمتها  يف  العيد  اأ�شاحي  ت�شمني 
غرار  �شيدلنية  على  مواد  و  امللح 
يوؤثر  الذي  احلمل الأمر  اأقرا�ش  منع 

�شلبا على  �شحة امل�شتهلك .
ب البياطرة  من  فوج  با�رش  هذاوقد 
امليكروبيولوجي ليل   لتحا ا قامة   اإ
الكبا�ش  التي  بع�ش  على  دماء  ة 
الأ�شاليب  هذه  ي�شتبه  ا�شتعمال 
عيد  يف  ت�شمينها  وبيعها  عملية  يف 
الأ�شحى املبارك ، وهي النتائج التي 
هذا   ، من  التجاوزات  العديد  ك�شفت 
وح�شب امل�شادر التي اأوردت اخلرب فقد 
تبني �شلوع موالني من النعامة وجنوب 
وجنوب  والبي�ش  و�شعيدة  تلم�شان 
من  الق�شية  هذه  وتيارت  يف  بلعبا�ش 
من  كبرية  لكميات  خالل  اقتنائهم 
ودجمها  احلمل  وتفتيتها  منع  حبوب 
زيادة  املياه  بغية  اأو  الأعالف  مع 
املخاطر  مراعاة  دون  الأ�شحية  وزن 

على  �شحة  املواد  هذه  ت�شكلها  التي 
ن  اأ و �شة   خا م    للحو ا م�شتهلكي  
اأكدت  احتوائها على  �شموم  التحاليل 
ال�رشطان   وت�شبب  اأورام  ت�شبب 
ف�شاد  على  زيادة   ، القلبية  ال�شكتة 
ذبح  لونها  بعد  وتغيري  اللحوم  هذه 
الطريقة  هذه  اأن  وتبني   ، الأ�شحية 
الذين  نقلها من املوالني املغاربة  مت 
كانوا يقومون بهذه العملية مع اقرتاب 

عيد الأ�شحى.
منظمة  ك�شفت  جهتها   من 
امل�شتهلك  وحميطة  حماية 
م�شطفى  يف  بيان  لرئي�شها 
زبدي اخ�رشار اللحوم يعود اإىل عملية 
باملكّمالت  للما�شية  ال�رشيع  الت�شمني 
الغذائية ، م�شريا اإىل ا�شتحالة معرفة 
اإىل  �شيميل  الأ�شحية  حلم  كان  اإن 
اإذا  خا�شة  الذبح،  قبل  الخ�رشار 
بالهرمونات  م�شّبعة  املوا�شي  كانت 
ميكن  فال  الغذائية،  واملكمالت 
البيطري  ت�شخي�ش  اأو  املجردة  للعني 
باأن هناك  اأن يتنباأ بف�شادها ، م�شريا 
وميكن  ظاهرة  تكون  الأمرا�ش  بع�ش 

للطبيب البيطري ت�شخي�شها.
حممد. ب.

جزائري  اإطار   80 من  طالب  اأكرث 
يعملون  يف �رشكات خمتلفة بقطر من 
لرتحيلهم  التدخل  العليا  ال�شلطات 
اجلزائرية  رف�شت  ال�شفارة  بعدما 
قوافل  �شمن  بالدوحة  ترحيلهم 

العالقني ب�شفتهم مقيمني بقطر .
ات�شالهم  يف  الإطارات  واأ�شار   هذا 
ظروف  يعي�شون  اأنهم  بالو�شط 
وهم  يفعلون   ما  يعرفون  ل  و  مزرية 
بعدما  للغاية  و�شعية �شعبة  يف 

�شواء  اجلن�شيات  معظم  غادرت 
اإجالئهم  بعد  العربية  اأو  الغربية 
هم  وبقوا  حكوماتهم  قبل  من 
يواجهون م�شريهم  بعدما تفاجئوا 
الرقمية  بالأر�شية  �شجلو  ملا 
بقطر  اجلزائرية  بال�شفارة 
لديهم  ترف�ش  ترحيلهم  واأكدت باأن 
فهم  غري  ثم  ومن  قطر  يف  اإقامة 

معنيني بعملية الإجالء .
حممد بن ترار

البياطرة يبا�سرون  حملبة للمراقبة 

حبوب منع احلمل لت�سمني 
اأ�ساحي العيد 

ال�سفارة رف�ست ترحيلهم واعتربتهم من املقيمني

80 جزائريا عالقني يف قطر
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اأعرب القاطنون بحي40 م�سكن بحا�سي 
اأ�ستيائهم  عن   ، ورقلة  بوالية  م�سعود 
حديثهم  معر�ض  يف  ال�سديد  وغ�سبهم 
اأ�ستمرار  جراء   ، »الو�سط«  يومية  مع 
منذ  بحيهم  العمومية  االإنارة  غياب 

�سنوات على م�ستوى ال�سوارع . 
احلي  مواطني  من  العديد  وذكر  هذا 
اأن  خمتلفة  ت�رصيحات  يف  املذكور 
حياتهم  نغ�ض  باحلي  الظالم  ا�ستمرار 
االأطفال  فئة  خا�سة  كثريا  واأقلقهم 
هاج�ض  بات  حيث  منهم،  ال�سن  ر  وكبا 
الظالم  ب�سبب  يوم  كل  ينتابهم  اخلوف 

الدام�ض مع �سعوبة التنقل بني ال�سوارع 
يف الفرتة الليلية خا�سة مع كرثة احلفر 
مواد  ف�سالت  وانت�سار  املطبات  و 
�سوارع  و�سط  ع�سوائية  بطرق  البناء 
االأخرى يف هاج�ض  �ساهمت هي  احلي 
من  ذاته  الوقت  يف  مطالبني   ، ال�سكان 
رئي�ض  راأ�سهم  وعلى  الو�سية  ال�سلطات 
واإ�سالح  التدخل  ب�رصورة  البلدية 
م�سكل  وحل  الكهربائية  االأعمدة  هذه 
حيهم،  م�ستوى  على  العمومية  االإنارة 
مهددين يف نف�ض ال�سياق بالت�سعيد من 
لهجة االحتجاجات يف حالة ما مل جتد 

اأن  موؤكدين  ملمو�سة  نتائج  مطالبهم  
غياب االإنارة العمومية �ساعد ال�سبكات 
االإجرامية ومروجي االآفات االجتماعية 
من تكثيف حتركاتهم املخالفة للقانون 

العام على حد قولهم .
توفري  �رصورة  على  هوؤالء  �سدد  كما 
على  للق�ساء  باحلي  االأمنية  التغطية 
املخدرات  ترويج  ظاهرة  تف�سي 
وتعاطي اخلمور مبختلف اأنواعها االأمر 
على  للتجول   حظر  يفر�ض  بات  الذي 

املواطنني مبجرد غروب ال�سم�ض  .
جناة ،ح 

واالت�سال  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
والية  اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  مترنا�ست 
مبنا�سبة  اأنه  منها  ن�سخة   « »الو�سط 
ال�رصطة  لتاأ�سي�ض   58 الـ  الذكرى  اإحياء 
من  جويلية   22 لـ  امل�سادف  اجلزائرية 
مترنا�ست  والية  اأمن  نظم  �سنة،  كل 
على  الواليات  اأمن  جميع  غرار  وعلى 
 23 بتاريخ:  الوطني  الرتاب  م�ستوى 
مدر�سة  م�ستوى  على   2020 جويلية 
كل  اإ�رصاف  حتت  مترنا�ست،  ال�رصطة 

اجلنوب  ل�رصطة  اجلهوي  املفت�ض  من 
مترنا�ست،  والية  اأمن  رئي�ض  مترنا�ست 
)املدنية  املحلية  ال�سلطات  بح�سور 
راأ�سها    على  والق�سائية(،  والع�سكرية 
 ، اجلياليل  دومي  والية مترنا�ست  وايل 
امل�سالح  روؤ�ساء  ح�سور  اإىل  باالإ�سافة 
وكذا  لل�رصطة،  والوالئية  اجلهوية 
ال�رصطة  اأعوان  الرتباء،  االإطارات، 
خمتلف  من  ال�سبيهني  وامل�ستخدمني 
مترنا�ست،  بناحية  ال�رصطية  امل�سالح 
حيث مت تقليد الرتب ملوظفي ال�رصطة 

االإ�ستثنائية،  الرتقية  من  امل�ستفيدين 
باالإ�سافة اإىل تكرمي ال�رصطيني املحالني 
الطاقم  تكرمي  مت  كما  التقاعد،  على 
مترنا�ست  والية  الأمن  التابع  الطبي 
نظري املجهودات املبدولة من طرفهم 
لالإ�سارة  كورونا،  فريو�ض  مكافحة  يف 
ا�ستفاد 102 موظف �رصطة من خمتلف 
ال�رصطية  الرتب ومن خمتلف امل�سالح 
يف  الرتقية  هذه  من  مترنا�ست  بناحية 

هذه املنا�سبة.
�شيخ مدقن 

نتيجة غياب النارة العمومية 

الذكرى الـ 58 لتاأ�شي�س ال�شرطة اجلزائرية 

�سكان حي 40 م�سكن بحا�سي م�سعود يف الظالم

ترقية 102 موظف بال�سرطة باأمن والية مترنا�ست 

احلركة الطالبية بجامعة قا�شدي مرباح  بورقلة

اإجماع على تاأجيل العودة للدرا�سة
.     انت�شار رهيب جلائحة فريو�س كورونا 

اأحمد باحلاج 

عديد  الطالبية  التنظيمات  اأ�رصة  ثمنت 
جامعة  خمابر  بها  قامت  التي  املبادرات 
ت�سمنت  والتي  بورقلة  مرباح  قا�سدي 
فتح  وكذلك   ، للتعقيم  حماليل  اإنتاج 
حممد  مالك  باإقامة  للخياطة   ور�سة 
املزيد من هاته  اإىل  تدعو  ولذلك  ح�سان 
املبادرات التي ت�سهم ب�سكل كبري يف ربط 

اجلامعة مبحيطها االجتماعي .
من  موجهة  مرا�سلة  قالت  ثانية  جهة  من 
االأ�رصة الطالبية اىل مدير جامعة قا�سدي 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت   ، بورقلة  مرباح 
بخ�سو�ض  اأنه   ، منها  »ن�سخة  »الو�سط 
بجملة  قامت  فقد  اجلامعية  ال�سنة  اإنهاء 
للعودة  ال  اأبرزها  من  لعل  املقرتحات  من 
ملقاعد الدرا�سة يف ظل االنت�سار الرهيب 
والرجوع  ومواكبته  تطورته  ومتابعة  للوباء 
بعد  عن  التعليم  وموا�سلة  تناق�سه  فور 
باملائة هي   30 ن�سبة  اأن  باحل�سبان  واأخذ 
اإ�سافة   ، فقط  الدرو�ض  يف  تتلقى  التي 
الإح�ساء الطلبة وو�سع الطالب يف االإقامة 
للجامعة وو�سع كل طالب يف  لهم  االأقرب 
احرتام  مع  به  خم�س�سة  جلو�ض  طاولة 
اجلامعة   تزود  وكذا   ، 1.5مرت  التباعد 

ال�سق  يف  �سواء  الكايف  الداخلي  باالأمن 
توفري  مع   ، البيداغوجي  اأو  االجتماعي 
تكون  لكي  الناق�سة  الطالب  بطاقات  كل 
يف  الربوتوكول  وتطبيق  الدرا�سة  عملية 
باتت  اجلزائر  اأن  ومعلوم   . جيدة  ظروف 
مقلق  ارتفاع  االأخرية  االأونة  يف  ت�سجل 
ملعدالت اال�سابة والوفيات جراء التف�سي 
املرعب جلائحة فريو�ض كورونا مما دفع 

اىل حتذير  الطالبية  التنظيمات  مبختلف 
الوخيمة  العواقب  مغبة  من  اجلامعات 
التي قد تنجر عن اي قرار عك�ض قرارها 
عودة  موعد  حتديد  يف  بالرتيث  القا�سي 
انتظار  ويف   . الدرا�سة  ملقاعد  الطلبة 
اال�ستجابة ملطالب امل�رصوعة يبقى الزما 
�ستف�رص  ما  انتظار  الطالبية  على احلركة 

عنه ردود جامعة قا�سدي مرباح .

حذرت خمتلف التنظيمات الطالبية بجامعة قا�شدي مرباح بورقلة من مغبة العواقب الوخيمة 
التي قد تنجر عن العودة للدرا�شة يف ظل النت�شار املقلق جلائحة فريو�س كورونا ، موازاة مع ذلك 

فقد ثمنت فتح خمابر حماليل التعقيم وور�شة اخلياطة .

اأخبار اجلنوب

اإىل جانب وفرة العر�س مقابل ندرة الطلب

االأو�ساع بوالية ب�سكرة 
تقلق الفالحني

طالب م�ستعملي الطريق الرابط بني  
عني قزام –مترنا�ست املمتد على 
ال�سلطات  من   ، كلم    420 م�سافة 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  املحلية 
املهرتئة  للو�سعية  االعتبار  الإعادة 

للطريق .
م�ستعملي  من  الع�رصات  نا�سد 
قزام  عني  بني  الرابط  الطريق 
دومي  الوالية  وايل  –مترنا�ست  
العاجل  التدخل  ب�رصورة  اجلياليل 
لالأ�سغال  الوالئية  املديرية  لدى 
الرمال  اإزالة  اأجل  من   ، العمومية 
املرتاكمة على طول الطريق الذي 
ح�سب  حقيقي  لكابو�ض  حتول 
حمدثونا  ، الذين بدورهم توعدوا 
االحتجاجات  لهجة  من  بالت�سعيد 
اأذانا  يف حالة ما مل جتد مطالبهم 
�ساغية ، وكان حمدثونا قد را�سلوا 
واملجال�ض  الوالئية   ال�سلطات 
اأجل برجمة  املنتخبة من  املحلية 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدوها  التي  املعانات  حجم 
الطريق  عرب  واملتنقلون  الناقلون 

املخيف  االرتفاع  نتيجة  املذكور 
م�ستوى  على  املرور  حلوادث 
املنعرجات  بعدما اأ�سبحت الرمال 

تغطي الطريق املعبد .
ناحية   �سكان  من  الع�رصات  ووجد 
على  مرغمني  ،اأنف�سهم  قزام  عني 
واقتناء  النفعية  مركباتهم  بيع 
حتى  الدفع  رباعية  �سيارات 
خا�سة   ، التحرك ّ عليهم   ي�سهل 
املر�سى  اجالء  بحاالت  تعلق  ما 
حرجة  و�سعية  يف  املوجودين 
احل�رص  ال  املثال  �سبيل  ،وعلى 
ما  عادة  الالتي  احلوامل  الن�ساء 
تلدن على قارعة  مطالبني يف نف�ض 
وتنظيم  التجند  ب�رصورة   ، الوقت 
لل�سغط  الوالية  مقر  اأمام  اعت�سام 
بها  للدفع   ، الو�سية  اجلهات  على 
عن  التنموية  العزلة  من  النت�سالهم 
العامل اخلارجي ، كما توعد البع�ض 
االأخر من حمدثنا باخلروج لل�سارع 
للمطالبة  احتجاجية  حركة  يف 

بالتكفل بامل�سكل القائم  .
جناة ،ح 

طالبوا بتدخل ال�شلطات لإزالة الرمال املرتاكمة 

م�ستعملو طريق عني قزام 
م�ستاوؤون  –مترنا�ست 

فالحو  يعي�سها  الرتقب  من  حالة 
االأو�ساع  ب�سبب  ب�سكرة  والية 
البالد  تعي�سها  التي  الراهنة 
ال  اأين  خا�سة،  ب�سفة  واملنطقة 
خمططاتهم  ت�سود  احلرية  تزال 
الفالحي  للمو�سم  التح�سريية 
االأيام  انطالقه  املزمع  اجلديد 
فالحون  عرب  القادمة.  القليلة 
الو�سط  ليومية  املزيرعة  ببلدية 
ال�سديدة فيما يخ�ض  عن حريتهم 
الفالحي  املو�سم  حت�سريات 
من  جملة  طرحوا  اأين  اجلديد، 
ي�ستطيع  اأحد  ال  التي  الت�ساوؤالت 
االأيام،  م�سي  �سوى  عنها  االإجابة 
غر�ض  ببداية  االأمر  ويتعلق 
البال�ستيكية  وبيوتهم  اأرا�سيهم 
كل مو�سم  مثلما جرت عليه عادة 
اأم يقللون منها ب�سبب عدم و�سوح 
االأولية  املواد  بخ�سو�ض  الروؤية 
اإىل  اإ�سافة  ال�سوق،  يف  املطلوبة 
من  م�ستاوؤون  الفالحني  فاإن  هذا 
املتمثلة  و  احلالية  ال�سوق  و�سعية 
يف قلة الطلب مقابل كرثة العر�ض، 
االأمر الذي �سبب خ�سائر متفاوتة 
الفالحيناملو�سم  لدى  االأ�رصار 
مينحونها  جعلهم  مما  املنق�سي، 
جمانا للجمعيات اخلريية يف ذلك 
الوقت، ويف �سياق مت�سل يبقى اأي�سا 
خمتلف  يف  اجلملة  اأ�سواق  غلق 
الواليات يوؤرق الفالحني اأو اجلي�ض 
للمواطنني  يحلو  مثلما  االأخ�رص 
االأ�سواق  غلق  اأن  حيث  ت�سميتهم، 

ال�سحي  احلجر  قوانني  ب�سبب 
من  الوقاية  و  التباعد  واإجراءات 
فيك�ساد  ت�سبب  كورونا  فريو�ض 
اإىل  قولهم،اإ�سافة  على حد  ال�سلع 
غلق الطرق من واإىل خارج الوالية 
والذي زاد من حدة احلرية لديهم 
اأم  براجمهم  تطبيق  يف  اأي�رصعون 
يلغونها  اأم  حجمها  من  يقللون 
نهائيا، خا�سة واأن بع�ض الفالحني 
وعتادهم  اأرا�سيه  اأجروا  قد 
عدم  ب�سبب  م�سبقا  الفالحي 
مو�سمهم.  لنجاح  �سمانات  وجود 
نف�سها  طرحت  التي  التخوفات 
االأيام،  الفالحني هذه  على جموع 
والتي يودون طرحها بدورهم على 
مديرية الفالحة واالإدارة املحلية، 
اأكرث  تو�سيحات  تقدمي  اأجل  من 
و�سمانات تقيم الوقوع يف خ�سائر 
املن�رصم،  الفالحي  املو�سم 
ال�سيما واأن اأغلبهم ال ميلك تاأمينا 
على منتوجاته الفالحية على حد 
تعبريهم، ومن هذا املنطلق ال ي�سع 
هوؤالء �سوى انتظار ما �ست�سفر عنه 
الن�ساط  ب�ساأن  احلكومة  قرارات 
الفالحي وعملية الت�سويق اخلا�سة 
ب�سكرة من بني  اأن والية  به، علما 
للوطن  املدعمة  الواليات  اأكرب 
باخل�رص، و اأن تدين ن�سبة املنتوج 
بال�سلب  �سيعود  املو�سم  هذا 
حد  على  واملواطن  الفالح  على 

ال�سواء.
اأحمد نا�شري 
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اأول: تعريف القانون:

هناك  لكن  عديدة،  تعريفات  للقانون 
من  جمموعة  ميثل  انه  على  اإجماع 
تنظيم  يراها  التي  القانونية  القواعد 
و  اأجهزتها  بكل  بالدولة  عالقاتهم 
اأن للقانون  موؤ�س�ساتها، مما ن�ستخل�ص 
و  احلاكم  على  ي�رسي  بحيث  �سلطة 
املحكوم معا، و له قوة الردع للمخالفني 
تظهر  �سبق  مما  بنوده،  و  لأحكامه 
املجتمع،  يف  دوره  و  القانون  اأهمية 
من  جمموعة  الأخري  هذا  باعتبار 
ار�ص  يف  معا  للعي�ص  خ�سعوا  الأفراد 
معينة تربطهم روابط عرقية، ثقافية، 
و غريه من  اقت�سادية  �سيا�سية،  دينية، 
الإ�سارة  جتدر  الجتماعية،  الروابط 
اليوم اأن كل املجتمعات مثقفة على ان 
الو�سيلة الوحيدة ل�سبط اأفرادها تتمثل 
يف و�سيلة القانون حتى قيل » ل قانون 
بدون جمتمع و ل جمتمع بدون قانون« 
اجتماعية  ظاهرة  القانون  باعتبار 
مبادئ  اإىل حتقيق  ت�سعى  بيئتها  وليدة 
متعددة على راأ�سها : احلرية، العدالة، 

الأمن.

ثانيا: اأهمية القانون يف املجتمع

ت�رسيع  اأهمية وجود  يعرف مدى  الكل 
اأو قانون يف دولة اأو جمتمع ما بحيث، 
تر�سانة  بدون  ت�سور جمتمع  ل ميكننا 
اأفراده  بني  العالقات  تنظيم  قانونية 
ال�ستقرار  و  الأمن  حتقيق  اجل  من 
املجتمعي املن�سود و بالتايل فالقانون 

له  اأ�س�ص  لذلك  الأهمية  من  غاية  يف 
و  البالد  يف  الأ�سا�سي  القانون  د�ستور 
الن�سو�ص القانونية تتالءم مع املجتمع 

و تعديله يتم كلما تطلب الأمر ذلك.
و بحكم ما ي�سهد العامل باأ�رسه و اجلزائر 
و  اقت�سادية  و  جمتمعية  متغريات  من 
�سحية ب�سبب تداعيات فريو�ص كورونا 
امل�ستجد » كوفيد 19 » الذي حتم على 
الدولة بكل موؤ�س�ساتها العمل من اجل 
تدابري  اتخاذ  و  الوباء  هذا  مواجهة 
ظهرت  انت�ساره  من  للحد  احرتازية 
ت�رسيعات عديدة و ن�رست يف اجلرائد 
الر�سمية للجمهورية اجلزائرية مفادها 

حماية ال�سحة العامة للمواطنني.
اجتماعية  �رسورة  فالقانون  وعليه 
املجتمعات  كل  يف  مطلعة  وحقيقية 
احل�سارية  الو�سيلة  هو  و  منازع  بال 
عنه  ما عرب  املجتمعات، هذا  لتنظيم 
 le droit et « بقوله Gaston May

» le souverain du monde

ثالثا: مفهوم فريو�س كورونا » 
كوفيد 19«

بهذا  علم  على  اليوم  اجلميع  اأ�سبح 
املفهوم من خالل ما خلفه من �سحايا 
ارتفاع يف حالت الوفيات عرب العامل، 
ما  كورونا  لفريو�ص  تعريفات  ويف 
التاجية،  بالفريو�سات  عليه  ا�سطلح 
باأنها عائلة فريو�سات كبرية تت�سبب يف 
امل�ستجد  كورونا  واأن  للب�رس،  اأمرا�ص 
و »كوفيد 19«  التنف�سي  ي�سيب اجلهاز 
يت�سبب  الذي  املعدي  الوباء  ا�سم  هو 

الفريو�ص  وظهر  امل�ستجد،  كورونا  به 
 2019 دي�سمرب  الفاحت  يف  مرة  اأول 
تعريف  مت  و  ال�سينية،  ووهان  مبدينة 
عقب   2020 جانفي   13 يف  املر�ص 
من  جمموعة  على  ظهرت  اأعرا�ص 
يف  مرة  لأول  الوباء  وظهر  املر�سى، 
احليوانات  و  البحرية  للماأكولت  �سوق 
بقية مدن مقاطعة  اإىل  منها  انتقل  ثم 
»هوبي«، ومنها اإىل مقاطعات ال�سني و 
اإىل  العامل، و�سول  اأنحاء  اإىل �سائر  ثم 
حالة  اأول  ت�سجيل  مت  حيث  اجلزائر، 
اإ�سابة بفريو�ص كورونا باجلزائر يف 25 
فيفري 2020، و كنتيجة لذلك �سارعت 
العديد  اتخاذ  اإىل  اجلزائرية  الدولة 
من التدابري الوقائية و العالجية ق�سد 
مواجهة اأخطار هذا الوباء و احلد من 
التنفيذية  املرا�سيم  اأهمها  انت�ساره، 
التي تت�سمن تدابري الوقاية من انت�سار 

فريو�ص كورونا و مكافحته.

رابعا:عالقة التاأثري والتاأثر 
بني القانون و املجتمع يف زمن 

اجلائحة

و  لقيام  ال�سامن  القانون  وجود   اإن 
الظروف  ففي  املجتمع،  ا�ستمرارية 
الراهنة التي تعرفها بالدنا ثم ا�ستحداث 
العديد من القوانني اأو املرا�سيم لرنى 
لهذه  املجتمع  اأفراد  احرتام  مدى 
املرا�سيم؟ و مدى ا�ستجابتها حلاجيات 
خمتلف املواطنني دون ا�ستثناء؟ علما 
القانونية  القاعدة  خ�سائ�ص  من  اأن 

اأنها عامة وجمردة، لكن ميكن اأن توجه 
لفئات حمددة من املجتمع دون اأخرى، 
بح�سب احلالت، تعترب مرحلة وا�سحة 
احلجر  اإجراء  من  التخفيف  اأو  لرفع 
ال�سحي يف العديد من املناطق التي ل 
كورونا  لفريو�ص  مفرطا  ن�ساطا  تعرف 

امل�ستجد.
ال�سحي  لالأمن  حماية  اجل  ومن 
�سادقت  املواطنات  و  ملواطنني 
التنفيذي  املر�سوم  على  احلكومة 
 40 العدد  الر�سمية  باجلريدة  ال�سادر 
اإجراءات احلجر  بتمديد  يق�سي  الذي 
نداءها  جتدد  احلكومة  و  ال�سحي، 
الأزمة  ت�سيري  املواطنني يف  اإىل جتند 
الذين  بالدنا،  ت�سهدها  التي  ال�سحية 
م�سوؤولياتهم  يتحملوا  اأن  الواجب  من 
و التحلي بالن�سباط و الت�سامن �سمن 
الحرتام ال�سارم لكل التدابري املو�سى 
و  الوباء  الوقاية من هذا  اجل  بها من 

مكافحته.
ختاما

 نوؤكد اأن القانون و املجتمع يتفاعالن 
حتقيق  اإىل  للو�سول  م�سرتكا  تفاعال 
على  احلفاظ  و  ال�ستقرار  و  الأمن 
امل�ساواة  و  العدل  اإحالل  و  احلريات 
بني النا�ص باعتبار املجتمع هو احللقة 
الكربى و املهمة يف مواجهة الوباء، اإذ 
نثمن التوجيهات احلكومية التي ت�سعى 
كورونا،  فريو�ص  انت�سار  من  للحد 
بهدف حماية �سحة اأفراد املجتمع، و 
احلفاظ على الأمن ال�سحي للمواطنني 

عرب كامل الرتاب الوطني.

تاأمالت متجددة بني �لقانون و �ملجتمع 

بقلم الدكتورة:لوين ن�صرية 
اأ�صتاذة القانون بجامعة البويرة

قد يت�صاءل البع�س عن عالقة كورونا 
بالقانون واملجتمع الذي اخرتناه عنوانا 

ملقالنا هذا، اجلواب �صهل هو اأن هناك 
عالقة تاأثري و تاأثر متبادل حتكم بني 

كل مفهوم و اآخر حيث يكون بينهم 
تفاعل و ان�صجام. ومن هذا املنطق 

تعالج الدرا�صة املفاهيم الثالث على 
حدى و كذا تو�صح العالقة بينهم من 

اأجل الو�صول اىل الغاية املرجوة.

يف زمن كورونا » كوفيد 19«

وزيادة على الكثري من هوؤلء جتد بع�ص 
اأئمة م�رس وال�سعودية يذهب به التفكري 
اإىل اإعطاء اأو قل اإبراز اأ�ساطري وحكايات 
تاريخية عبارة عن بطولت ال�سلف،وكم 
تكون م�سدوما اإذ اأنت وعقلك ل يقبالن 
بوقائعها امل�رسدة والق�س�سية، كاحلديث 
عن بع�ص املعجزات التي ح�سلت وكاأن 
بالذين �سبقونا كانوا يعي�سون يف كواكب 
اأخرى؟ا         واأكيد اأن حمبي ومتتبعي 
ال�سيخ حممد العريفي �سعودي املوطن..
دموا موؤخرا من اآخر خرجة له تتعلق  �سُ
باإجازة الغناء والطرب  �سمن حفل خالد 
الرحمن ح�رسه �سخ�سيا ثم �سعد  عبد 
حتى  باق  باأنه  يقول  وهو  املنرب   على 
ال�سبح ثم يعرج على اأن ال�سوت احل�سن 
كانت  اأن  بعد  .وهذا  اهلل  نعم  من  نعمة 
يقول  �سنوات  ثالثة  قبل  حما�رسة  له 
ثُبت  الغناء  الواحد)اإن  باحلرف  فيها 
حُمرم(  اأنه  عن  ال�سحاح  بالأحاديث 
اأنه كان يقول ب�ساأن الأحزاب  اإىل  زيادة 
تثور  اأن  عليها  ال�سعودية  يف  ال�سيا�سية 
بعد  .ثم  اأبدا  ت�سكت  واأل  املنكر  �سد 
اأن يتحدوا  باأنه على اجلميع  مدة يقول 
يف �سف واحد من اأجل امل�سلحة العامة 
وال�ستقرار.م�ست�سهدا بق�سة اأيوب عليه 
ال�سالم..حالة اأخرى كان يقول بالدعوة 
ب�سغف  ننتظرها  ونحن  اخلالفة  لدولة 
باأنه  ينكر  تلفزيوين  حوار  يف  .ثم  حاد 
اأخرى وهي حني  تلفظ بذلك... حادثة 
اللهم  وقال)  حلب  حمافظة  يف  خطب 

اإين اأ�ساألك اأن حتفظ بالد ال�سام .  هذه 
الأر�ص املباركة التي ذكرها اهلل �سبحانه 
وتعاىل يف ثالث  اآيات يف القراآن( بعدها 
ال�سعودية)  يف  يقول  اأخرى  خطبة  يف 
ب�ساعة مثل  العربي   التاريخ  يعرف  مل  
يخن  ال�سيا�سي ومل  النظام  ب�ساعة هذا 
اإ�سارة  يف   ( هو  اإل  والإ�سالم  العروبة 
ل  هنا  ونحن  الأ�سد(  ب�سار  للرئي�ص 
التناق�سات  ع�رسات  اإح�ساء  ن�ستطيع 
ت�سيبك  �سوف  اأكيد  والتي  ال�سارخة 
بالده�سة حتى ل نقول بالغثيان اأو لقدر 
اهلل الكفر بهوؤلء ال�سيوخ الذين ل يبتغون 
ثابتة...واأكيد  ومواقف  مببادئ  العي�ص 
يلحظ  اأن  متتبع  لأي  قبل  �ُسمح من  اأنه 
العريفي  ولي�ص  ال�سيوخ  من  العديد 
الذي  القرين  عائ�ص  حتى  بل  وحده 
�سدام  اهلل  رحمه  ال�سابق  الرئي�ص  مدح 
ح�سني يف ق�سيدة ثم بعد �سقوطه اأنكر 
ذلك.وحادثة �رسقته لكتاب كامل ل�سيدة 
قال  الع�سيدان...وقبلها  �سلوى  تدعى 
عبد  علي  املرحوم  اليمن  رئي�ص  اأمام 
ال�سدق  فيك  التم�سنا  باأننا  �سالح  اهلل 
والثقة ..وكذلك كنت على نهج ال�سحابة 

...وبعد حماولة اغتياله راح يقراأ 
�سالح   ( وي�سحك..عنوانها  ق�سيدة 
حممد  وكذلك  ؟ا  بالنار(  وجهه  اأحرق 
انتفا�سة  اأيام  �رسح  الذي  ح�سان 
واأولده  هو  باأنه خرج  امل�رسي  ال�سارع 
ثورة  باأنها  ذاكرا  التحرير  مليدان 
املوقف  هذا  والعدالة....لكن  للكرامة 

رجليه..حتى  على  يقف  اأو  يثبت  مل 
لذي  ما  ال�سي�سي...تخيلوا  نظام  جاء 
�سقطت  اإن   .... نعم  ال�سيخ)  هذا  قاله 
نف�سك  على  تاأمن  فال  الدولة  هذه 
تقوم  اقت�سادها..ولن  �سينهار  ..لأنه 
الحتجاجات  اأوقفت  اإذا  اإل  قائمة  لها 
عن  (ناهيك  الفئوية  والعت�سامات 
الأحاديث  بع�ص  نقل  يف  تناق�ساته 
املدعو  .اأما  بعد  فيما  بعك�سها  والقول 
حرج...فقد  ول  فحدث  خالد  عمرو 
علمهم  الذي  بكبريهم  اجلميع  و�سفه 
ما  لكل  ومهادنته  متلقه  ب�ساأن  ال�سحر 
هو حا�رس ؟ا والإ�سافات التي يخرتعها 
البع�ص  ماآثر  حت�سني   لأجل  راأ�سه  من 
يف  اأثر  لها  جتد  اأن  دون  ال�سلف  من 
عند  نقف  وال�سرية.واأخري  الرتاث  كتب 
حادثة اأخرى وهي مو�سوع اإجازة قيادة 
...فجميع  ال�سعودية  للمراأة يف  ال�سيارة 
اأن  بحجة  ذلك  يحرمون  كانوا  ال�سيوخ 
ذلك  فعلت  اإن  بالعقم  �ست�ساب  املراأة 
يُثبت  ما مل  �سيُتلف وهذا  املبي�ص  لأن 
امللك  اأ�سدر  اأن  بعد  لكن  ؟ا  علميا 
بقيادة  للمراأة  بال�سماح  قرارا  �سلمان 
ال�سيارة ن�رس الأمني العام لكبار العلماء 
وامل�سايخ  فهد املاجد بيانا يقول فيه 
باأن ذلك يتطابق مع ال�رسيعة...ال�سوؤال 
ويف  هنا  علينا جميعا   وامُلِلح  املحرج 
هوؤلء  ت�رسيحات  لو�سع  منا  حماولة 
الع�رس  باأن  املجهر..اأيعلمون  حتت 
ومواقع  التقنيات  باأحدث  املليء  هذا 

عنهم  ك�سف  قد  والتوا�سل  الت�سجيل 
حتى ظنونهم؟ا واأن اجلميع اليوم يتابع 
ل  ذلك  ...ورغم  وكبرية  �سغرية  كل 
اأي  يواجههم  باأخطائهم..حني  يقرون 
حجة  ويخلقون  يتهربون  حماور..بل 
باأنه  تقول  جديدة  فتوى  قل  اأو  اأخرى 
ما....معلنني  قول  وحقبة  فرتة  لكل 
باأنه ل توجد فتاوى مطلقة بل موؤقتة.
هو  ..وهذا  املرحلة  تقت�سيه  وح�سبما 
خيارهم للنجاة حتى ل ينكرون ما قالوه 
اأن  والغريب   .. اليوم  رف�سوه  ثم  �سابقا 
احلياة... ب�سوؤون  تتعلق  امل�سائل  هذه 
�سيا�سية  مب�سائل  الأمر  تعلق  مثال  فلو 
لالأ�سف. ..لكن  املتغريات  رمبا جازت 
الب�رس  بحياة  تتعلق  الأمور  اأ�رسنا  كما 
�رسيح  ب�سكل  يدل  .وهذا  وعقيدتهم 
هكذا  النا�ص  يخاطبون  اأنهم  عن 
الدقة  جزافا دون الأخذ بعني العتبار 
ح�سب  ذلك  العقلي..وكل  والرتجيح 
متلقا  واأ�سبح  �سار  الأراء   من  العديد 
الذين  والأمراء  لل�سالطني  وتزلفا 
عليهم  ويغدقون  يكرمونهم  ما  غالبا 
يف�سلون  فهم  واملنا�سب...  بالهدايا 
اآرائهم دائما بني  مزايا الدنيا وتتاأرجح 
موا�سيع  حت�رس  حينما  و�سالب  موجب 
ال�سدي�ص  فحتى   ..... وال�رسع  الدين 
هناأ ترامب اأثناء زيارته  هو وابنته وقال 
اأمريكا وال�سعودية هما قطبا العامل  اإن 
العاملني..               والأمن  ال�سالم  ن�رس  يف 

.فيا �سبحان اهلل ؟ا

�سيوخ �لإ�سالم و�لقرت�ب من �لآثام

عندما ت�صاهد  �صيخا من �صيوخ الفتاوى  يف 
العامل العربي يف م�صاألة ما، ُتعجب به اأميا 

اإعجاب،وحتاول قدر امل�صتطاع اأن تتبع 
حما�صراته ومداخالته وحتى ت�صجيلها يف 
بع�س املرات ق�صد ال�صتفادة منها،واأنت يف 
هذه احلالة مل تكن تنتظر بدا ويف حلظة 

من اللحظات  اأن يطلع عليك اأمر طارئ 
ب�صاأنه،يتعلق بتناق�صاته  ال�صاقولية خا�صة 

يف م�صاألة التحرمي والتحليل اأوالهجاء ثم 
املدح والعك�س �صحيحا...

مطارحات

بقلم: جمال ن�صراهلل
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واجلوهر  الأ�صل  هو  هذا  احلقيقة  ويف 
الدعوية  حياته  ال�صيخ  عليه  بنى  الذي 
اإل  نظره  يف  ال�صيا�صة  وما  �صغره،  منذ 
تبليغ  وهي  الق�صوى  الغاية  تربر  و�صيلة 
ودفع  ومنظوره  روؤيته  وفق  اهلل"  "�رشع 
الإذعان  اإىل  الو�صائل  ب�صتى  الأمر  اأويل 
التخوين  طائلة  حتت  الروؤية  لهذه 
والتهام بالعمالة للغرب وخدمة اأجندته 
حقوق  من  حق  يف  "جرم  بارتكاب  اأو 
واأخرى  �صيا�صية  لأغرا�ض  والأمة"  اهلل 
اوؤمتنت  التي  الغرب  مب�صالح  مرتبطة 
تاأثري  ذوي  العلمانيني"  من  "نخبة  عليها 

على القرار ال�صيا�صي.
ت�صجيل  من  ن�صت�صفه  ما  ملخ�ض  هذا 
اهلل  ال�صيد عبد  بثه  مقطع فيديو مطول 
جاب اهلل عرب مواقع التوا�صل الجتماعي 
بيانني بني  اأ�صدر  اأن  اأنه �صبق  يذكر فيه 
ال�صوؤون  وزارة  فتوى  بطالن  فيهما 
�صالة  ومنع  امل�صاجد  بغلق  الدينية 
اجلماعة واجلمعة وكان ياأمل اأن ل يطول 
هذا الغلق. اأما وقد طال فاإنه ارتاأى اأن 
من  اجتهد  مطول  بخطاب  علينا  يطل 
خالله بكثري من التفا�صيل يف ح�صد اآيات 
وروايات  باملو�صوع  لها  �صلة  ل  قراآنية 
ل�صيما  والعلماء  املحدثني  واأقوال 
الإ�صالمية  ال�رشيعة  مقا�صد  علماء 
ا�صتند  ما  بطالن  على  الدليل  لتقدمي 
امل�صاجد  غلق  ب�رشورة  اأفتى  من  اإليه 
اأن  وهو  واجلمعة  اجلماعة  �صالة  ومنع 
حفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان 
ل  مقاهي"  "كالم  القاعدة  هذه  واعترب 
يليق مبن يزعمون اأنهم اأ�صاتذة جامعيون 

اإىل  دعاهم  وقد  الإ�صالمية  ال�رشيعة  يف 
التوبة.

و�صلطة  العليا  ال�صلطات  اهلل  جاب  يتهم 
بالأخ�ض  الدينية  ال�صوؤون  وزارة 
ح�صاب  على  ال�صيا�صة  لأهواء  باخل�صوع 
واملعلوم  وفرائ�صة  الإ�صالم  "اإقامة 
القطعية"  وبالأدلة  بال�رشورة  منه 
الكرمية:  بالآية  ذلك  على  وا�صتدل 
اأقاموا  الأر�ِض  يف  َمكّناهم  اإن  "الّذين 
باملعروِف  واأمروا  الزكاَة  واآتوا  ال�صالَة 
ال�صالة  اأن  معتربا  املنكِر"  عن  ونهوا 
املق�صودة  هي  امل�صاجد  يف  اجلماعية 
ل  اأن  على  احلر�ض  اأي  ال�صالة  باإقامة 
واجب  من  وهذا  فردية  ممار�صة  تبقى 
على  باإقدامها  فيه  فرطت  الذي  الدولة 
يزعمون  من  اأن  واعترب  امل�صاجد.  غلق 
اأنهم اأ�صاتذة ال�رشيعة الذين اأفتوا بذلك 
عودة  من  ال�صلطة  ملخاوف  ا�صتجابوا 
واأنهم  اجلمعة،  اأيام  احلراك  م�صريات 
ان�صاقوا ب�صعور اأو دونه يف خدمة م�صالح 
ال�صحوة  ت�صعده  ل  الذي  الكافر  الغرب 
الإ�صالمية التي تزخر بها امل�صاجد التي 
يف  م�صجد  األف  ع�رشين  عددها  جتاوز 

جميع ربوع اجلزائر.
اأن  ثبت  اأنه  منربه  من  ال�صيخ  واأكد 
عمليات  عليها  جرت  اإن  امل�صاجد 
بتدابري  امل�صلون  فيها  والتزم  التعقيم 
وتباعد  كمامة  من  املعروفة  الوقاية 
وغلقها  املر�صى  مالزمتها  عن  ومنع 
يف  زيادة  عامل  ت�صكل  لن  ال�صالة،  بعد 
ل  اأن  ذاته  ال�صياق  يف  واأكد  الإ�صابات 
على  الدين  اأ�صول  علم  يف  يدل  �صيء 

املعلوم  على  احلاجيات  تقدمي  �رشورة 
من  روايات  و�صاق  بال�رشورة  الدين  من 
وبني  اجلماعة  �صالة  على  حتث  الرتاث 
ف�صلها على �صالة الفذ دون اأن ي�صوق لنا 
رواية واحدة عن وجوب �صالة امل�صاجد، 
اأن يت�صاءل عما منع اأويل الأمر من  قبل 
اأن  من  خوفهم  لول  جديد  من  فتحها 
التي  ال�صعبي  احلراك  م�صريات  عودة 
يقودها ال�صباب الإ�صالمي يف نظر جاب 

اهلل. 
وملئت  بالأزمات  عجت  �صاحة  اأمام 
وما  الوبائي  الو�صع  من  بالن�صغالت 
الو�صع  على  عواقب  من  عنه  ينجر  قد 
جاب  يجد  مل  والجتماعي  القت�صادي 
وهو  ال�صلطة،  خالله  من  ينتقد  ما  اهلل 
اإىل  الفرار  اإل  �صيا�صي،  حزب  رئي�ض 
وجهته الأوىل وهي الوجهة الدعوية التي 
ن�صاأ عليها منذ �صبعينيات القرن املا�صي 
اإذ اأنه بعد اأن كان ميزج بني الهتمامات 
اخلا�صة  الدينية  والن�صغالت  العامة 
اإىل املنهج  العمر  ال�صيخ يف خريف  عاد 
البدايات  منذ  ال�صيوخ  يعتمده  كان  الذي 
انتقاد  وهو  الإ�صالمية  للحركة  الأوىل 
منظورهم  حتكيمها  مبيزان  ال�صلطة 
اأن  دون  الإ�صالمية  ال�رشيعة  لتعاليم 
بدنيا  املتعلقة  الأخرى  امل�صائل  تهمهم 
النا�ض. مل يعد ال�صيخ جاب اهلل اليوم يف 
لكن  طريقه  اختار  فقد  الطرق  مفرتق 
ال�صيا�صي  اإطاره  باملقابل  يدع  اأن  دون 
احلزبي بالرغم من اأن الد�صتور وقوانني 
يف  اأن�صاأ  التي  )الو�صعية(  اجلمهورية 
الأحزاب  على  متنع  اأحزابه  اإطارها 

والإفتاء  الديني  الدر�ض  يف  اخلو�ض 
اللذين يعدان من اخت�صا�ض املوؤ�ص�صات 
عبد  يف  امل�صاجد  وجدت  لقد  الدينية. 
من  ينافح  حري�صا  �صيخا  اهلل  جاب  اهلل 
اأجل فتحها ورفع الغنب عنها باأن يعمرها 
امل�صلون من جديد، وهذا ما يتمناه كل 
م�صلم، بينما مل جتد املوؤ�ص�صات الرتبوية 
املهني  التكوين  ومدار�ض  واجلامعية 
التي  وهي  فتحها  اأجل  من  يرافع  �صيخا 
اأغلقت فيه  اأغلقت يف الوقت ذاته الذي 
امل�صاجد. مل جتد �صيخا يقول اإن حفظ 
العلم واملعرفة مقدم على حفظ الأبدان 
ومل جتد امل�صارح ودور الثقافة من يرافع 
من اأجل عودة الن�صاط الثقايف اإليها ومل 
والإدارية  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  جتد 
�صيخا يفتي ب�رشورة عودتها اإىل الن�صاط 

حفظا مل�صالح املواطنني.
ابتليت الب�رشية بوباء كورونا القاتل  لقد 
الذي جعل الغرب ذاته ي�رشع من البداية 
وم�صارحه  وجامعاته  مدار�صه  غلق  اإىل 
الن�صاطات  جميع  وتوقيف  ومالعبه 
من  بتوجيه  العدوى  من  النا�ض  حلماية 
العامل  على  الغرب  يفر�ض  ومل  الأطباء 
ف�صاء  اأي  ول  م�صاجده  غلق  الإ�صالمي 
�رشورة  اأوجبته  بل  النا�ض،  فيه  يجتمع 
اأن  اجلزائر  اأو�صكت  كارثي  و�صع  تفادي 
غلق  اإىل  ال�صلطات  اإ�رشاع  لول  فيه  تقع 
الأطباء  ووجه  العامة  الف�صاءات  جميع 
ممن اعتادوا النزول يف م�صريات احلراك 
نداءات اإىل وقف امل�صريات حفاظا على 
معها  غاب  غابت  اإذا  التي  الفرد  �صحة 

الدين والدنيا معا. 

ملاذا يجّرم جاب اهلل غلق امل�ساجد؟ 

بقلم اح�سن خال�ص   

عاد رئي�ص جهة العدالة والتنمية 
عبد اهلل جاب اهلل هذه الأيام وللمرة 

الثالثة اإىل مو�سوع غلق امل�ساجد 
الذي اتخذ منه مطية لال�ستمرار على 

ما داأب عليه من حديث يف ال�سيا�سة 
من منطلق الدين وخو�ص يف الدين 

من منطلق ال�سيا�سة. 

اأثار نزاعا بني الطب والفقه وال�سيا�سة

 قد حلت حملها اجلديدة وبذلك ميكننا 
بال�صوق  املوجودة  الأموال  ا�صتقطاب 
املوازية والأموال املكتنزة بالبيوت والتي 
تقدر باأكرث من 100مليار دولر واحتمال 
بالنظر   ، دولر  اىل200مليار  ت�صل  اأنها 
اإىل �رشف الدولة ل1500مليار دولر  اإذا 
دولر  ل400مليار  الأجانب  باأخذ  �صلمنا 
دولر  300مليار  املحليني  واملتعاملني   ،
 ، اقتنوا بها عتادهم من اخلارج  ، ورمبا 
وبقي 800مليار دولر ، ا�صتهلكت داخليا ، 
واإذا هرب منعا 400مليار دولر اإىل اخلارج 
معامالت  يف  متت  اإذا  ؟  البقية  ،فاأين 
بالداخل  موجود  مقابلها  فان  داخلية 
املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  وان  خا�صة 
؟  دولر  30مليار  من  اأكرث  على  لحتتوي 
القت�صاديني  املتعاملني  اأن  تتاأكد  ولهذا 
ب�رشفها  اأموالهم  والعمال  واملوظفني 
اي  البيوت  يف  ادخارها  اأو  لال�صتهالك 
اكتنازها فهي موجودة باجلرائر ، ولذلك 

غري معروفة حقيقة لكتها مكتنزة
بالن�صبة للعملة اإذا كانت قوية لي�ض معناه 
اأن القت�صاد قوي لكن معناه اأن تبادلتها 
من  احتياطها  اأو  الدولية  الأ�صواق  يف 
من  احتياطها  اأو  كبري  ال�صعبة  العملة 
الذهب هائل، ولهذا العملة قد تخف�صها 
على  لل�صغط  �صيا�صي  بقرار  احلكومة 
رفع  اأن  كما   ، تقلي�صها  لأجل  الواردات 
كما  ايجابي  م�صار  اإىل  يدفع  قد  العملة 
انه يعترب القت�صاد اله�ض بعملة مرتفعة 
هو خطر  قد ينهار القت�صاد،من خالله 
يف اأي حلظة من اللحظات ، فاإذا اأعطينا 

مثال على الأردن والكويت عملتهم الدينار 
مرتفعة لكن باقت�صاديات ه�صة 

الرو�صي  الروبل  عن   مثال  اأعطينا  واإذا 
اقت�صادها  اأن  اإل  اأحيانا  انخفا�صه  رغم 
،ولهذا  اأقوى  الدويل  وتاأثريها  قوي 
اأقول  التي  حكومتنا  على  نظرة  اأعطي 
خما�ض  مرحلة  تعي�ض  لالأ�صف  اأنه  
جهة  من  ال�صحية  الظروف  اأوجدتها 
جهة  من  والدولية  الإقليمية  والظروف 
الدولية  الأ�صواق  معاناة  وكانت  اأخرى 
لعا تاأثريات على قراراتها اإل اأن معاجلة 
الأمر اعتقد اأن احلكومة يف م�صار خاطئ 
اأو بالأخرى اأنها ت�صيري ببطء على �صاكلة 
بتغرياته  والقت�صاد  ال�صلحفاة،   م�صرية 
الدولية يجب مواكبة ذلك بقوة وب�رشعة 
العدد  قليلة  حكومة  من  انطالقا  فائقة 
بني  ال�صالحيات  تداخل  ليكون  حتى 
القطاعات الوزارية ملا له من تاأثري �صلبي 

على القرار املايل لهذا ان�صح 
ي�صاحبه  اأن  النقدية  الأوراق  بتغيري 
من  �صفر  بحذف  وزنها  يف  تغيري 
على   ، الت�صخم  ن�صبة  لتخفي�ض  الأرقام 
فيكون  اىل100دج،  تتحول  �صاكلة1000دج 
وتقليل  ال�رشائية  القدرة  على  تاأثري  لها 
جانب  اإىل  املتداولة  النقدية  للكتلة 
النقدية  ال�صيولة  ا�صتقطاب كم هائل من 

من ال�صعب ، لتدارك 
اأن  اأعتقد  التي   بالربيد  ال�صيولة  اأزمة 
ب�صبب  اأول  احلكومة  تتحمله  اخلطاأ 
والبعيدة  للم�صوؤولني  ت�رشيحاتة اخلاطئة 
بني  الثقة  يبعد  ما  وهذا   ، الواقع  عن 

الكذب  ،ويربر  وحكومته  املواطن 
املتوايل ويوؤكد بعد الوزراء عن الواقع ، 
ال�صيولة  بتوفر  الربيد  وزير  ت�رشيح  مثل 
على  ونحن  الفادح  نق�صها  يوؤكد  والواقع 
مقربة من عيد الأ�صحى ، مما يكون اآثارا 

�صلبية على املواطن 
يف  �صببا  كان  فقد  الذي  الثقة  وجمال 
اإعادة  دون  لأموالهم  املواطنني  اإخراج 
املتعاملني  وحتى   ، للربيد  اإدخالها 
يف  ي�صاعدون  كانوا  الذين  القت�صاديني 
ذلك  عن  ابتعدوا  الربيد  اإىل  النقود  دفع 
انطالقا من ا�رشر مداخيلهم من جائحة 
كورونا وكذلك فقدهم للثقة يف احلكومة 
املدرو�صة  غري  والت�رشيحات  والوعود 

ولذلك 
النقدية  بالأوراق  العمل  اأن  اأعتقد 
اجلديدة �صيكون بداية من ال�صنة املقبلة 
يف  جادا  القرار  يكون  اأن  ميكن  كما   ،
ملا  ودولية  داخلية  كر�صالة  نوفمرب،  اأول 
يتم  اأن  يجب  لكن   ، قد�صية  من  للتاريخ 
وطرق  واملخت�صني  اخلرباء  با�صت�صارة 
تدفق الأوراق اجلديدة وم�صري القدمية؟ 
هو  ال�صيولة  لنق�ض  املالية  وزير  وتاأكيد 
رد على ت�رشيح وزير الربيد الذي ا�صتفز  
مغالطة  ويعترب  الت�رشيح  بذاك  ال�صعب 

لرئي�ض اجلمهورية والوزير الأول.
الأوراق  تغيري  مت  اإذا  اأنه  اأرى  ولهذا 
بتاريخ  القدمية  �صحب  بقرار   النقدية 
ايجابيا  التاأثري  �صيكون  وق�صري  حمدد 
مت  اإذا  اأما   ، الوطني  القت�صاد  على 
القدمية  ت�صاير  اجلديدة  الأوراق  اإ�صدار 

فان ن�صبة الت�صخم ترتفع وتكون نتائجها 
وخيمة بال�صلبيات على القت�صاد الوطني

جديدة  نقدية  اأوراق  اإ�صدار  فاإن  ولهذا 
العملة  لقيمة  �رشب  هو  القدمية  وبقاء 
حمليا ، لأنها مرتبطة مبا يقدم من اإنتاج 
،ولهذا قاعدة رفع الأجور مل�صقة بقاعدة 
الإنتاج ، فكل اإنتاج يقابله اأجر، وجائحة 
يف  العاملي  القت�صاد  �رشبت  كورونا 
 ، العاملي  الإنتاج  وانخف�ض  ال�صميم 
وم�ض ذلك املوؤ�ص�صات اجلزائرية العامة 
واخلا�صة وانخف�ض اإنتاجها وزادت ن�صبة 
ال�صمان  �صناديق  تهرب  ظل  يف  البطالة 
يف  الأجراء  وغري  لالأجراء  الجتماعي 
حتمل م�صوؤولياتهم لتحمل اأعباء املوؤمنني 
لديهم يف ظل وباء كورونا ، وهذا له اآثار 
�صلبية على العملة التي مقا�صها منخف�ض 
تدارك  يحب  ولذلك   ، ال�صابق  اإىل  ن�صبة 
ذلك بالتنوع القت�صادي لرفع ال�صادرات 
خارج املحروقات التي تذبذبت اأ�صعارها 
يف ال�صوق العاملي، وكذا �رشورة تخفي�ض 
من  كثري  عن  وال�صتغناء  الواردات 
لتحقيق  وهذا  ال�رشورية  غري  املنتجات 
�رشورة  مع  التجاري  امليزان  يف  توازن 
للم�صاركة  اإقامة مناطق حرة  اإىل  اللجوء 
يف رفع �صادرات اجلزائر وحتقيق فائ�ض 
القت�صادي  موقعها  وحت�صني  جتاري 
بالوليات  ل�صيما  الدولية  التبادلت  يف 
الدول  منتجات  ل�صتغالل  اجلنوبية 
اجلرائر  �صادرات  رفع  يف  الإفريقية 
العملة  اآثارها ايجابية على  وبذلك تكون 

املحلية ورفعها.

الأوراق النقدية اجلديدة واآفاق قيمة العملة املحلية 

بالن�سبة لإ�سدار اأوراق نقدية 
جديدة باأ�سكال جديدة حتمل �سور 
ال�سهداء هي �سورة ل�سرتجاع هيبة 
الدولة يف عملتها لكن يجب اأن يرافق 
ذلك تقوية العملة بتنمية القت�ساد 

وتطوير اآلياته ، رغم ا�ستح�ساين 
لهذه اخلطوة اإل اأن ذلك يجب 

موا�سلته ب�سرورة اإدخال الأوراق 
القدمية اإىل اخلزينة العمومية 

وحتديد مدة ق�سرية مدة �سهرين 
اإىل ثالثة لإلغاء التعامل بالقدمية 

بداية من اأول نوفمرب.

مالية

اأقالم

بقلم: د . خمتار عاليل 
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مقاربات لفهم ظاهرة الإجرام املكت�سب 
مر�شت, وهنت حركتي حاولت الوقوف مل اأ�شتطع, جف ريقي ج�شمي �شاحب �شعيف �شار من ال�شروري ا�شت�شارة 

الطبيب  .بالفعل ا�شتهلكت اآخر �شرب من جهدي لريافقني للعيادة , ها الأنا الآن عنده ك�شف علي و�شع ال�شماعة على قلبي 
قا�س �شغطي ,بعد وقت ق�شري كتب يل الو�شفة و قال هذا الدواء قبل الأكل و هذا الدواء بعد الأكل, غادرت العيادة و 

احلرية بادية على وجهي كيف يل اأن اآخذ الدواء بعد الأكل و قبله و اأنا مر�شت لأنني ل اأملك الطعام اأ�شال.

بقلم ملعيد هابط

�أعد  مل  لأنن  حلالتي  حزنت 
�أ�ستطيع �جلري و �رسقة �لفو�كه 

و �خل�رس من ب�ساتني �جلري�ن 
كلما جعت و جارنا يجري ور�ئي 
و  �لأحجار  بحدة  �أ�سعر  �أكن  مل 
�لأر�ض  على  �ملتناثر  �ل�سوك 
قا�سيا  �أ�سبح  قدماي  فجلد 
فقد �لإح�سا�ض من �سدة �مل�سي 

حافيا 
كنت  �ملا�سي  يف  لأنني  حزنت 
من  �حللويات  و  �ل�سكاكر  �أ�رسق 
�لدكاكني كلما جعت �ليوم كربت 

تغني  �ل�سكاكر  تعد  مل  و 
جوعا 

اأ�شباح املا�شي

كنا جميعا يف  �ملا�سي  يف 
منزلنا  يف  و�حدة  غرفة 
و  للجوع  �سحايا  �لبائ�ض 
ب�سنفونية  كربت  �لعط�ض 
�لتعا�سة �لتي كنت ��سمعها 
يوميا من و�لدي حني يردد 

على م�سامعنا عبارة 
 } ماعندي�ض با�ض نوكلكم 
{ و ل �أن�سى قمة �لإجر�م 
�أمي  متار�سه  كانت  �لذي 

حني كانت ت�سع قدر� فوق �لنار 
و هو مليء باملاء لننام على �أمل 
�أننا قد ن�ستيق�ض يف �أي حلظة و 
يكون فيه �لأكل قد �أ�سبح جاهز 

.
 حياتي كانت �سد �لطبيعة  كربت 
�أمي  �رس�خ  و  �ل�ستم  بعبار�ت 
كانت  �لتي  �ل�رسبات  �سوت  و 
تعود من ج�سدها لتن�سدم باأحد 

�إخوتي حني يعنفها و�لدي .
بو�سعي  يعد  مل  مر�ست  �ليوم 
�لتي  �لق�سوة  فنون  �أمار�ض  �أن 
و�سم  بكل  فخور  �أنا   , �كت�سبتها 
�أو  ج�سدي  على  منخور  �سكني 
عاهة متيزين ,لن �أندم يوما على 
�سطوت  منزل  �أو  �رسقته  هاتف 
�أو  ��ستغليته  �إن�سان  �أو  عليه 
بال�سكني  عليها  �عتديت  �مر�أة 
�لذهب  قطع  على  ��ستوليت  و 
�لتي كانت ترتديها لن �أندم �أبد� 
بقيت  ملا  �ساحلا  كنت  لو  لأنني 
كان  فلقد  �أجل  �ليوم  لهذ�  حيا 
�نحر�يف �رس�عا من �أجل �لبقاء 

.

الفقر و اجلرمية
�أن  بر�ض  �لأملاين  �لباحث  يقول 
باعتباره  �جلرمية  يولد  �لفقر 
�سعور� بالنك�سار و �لذل و �لظلم 
ظل  يف  �لتهمي�ض  و  �لإق�ساء  و 
�لتي  �لجتماعية  �لعد�لة  غياب 
�لتمتع  �لفقرية من  �لفئة  حرمت 

�لكرمية  �حلياة  من  كاف  بقدر 
�لإن�سان  قدرة  عدم  و  �لعادلة 
�لأ�سا�سية  �حتياجاته  تلبية  على 
تبد�أ  معركة  �إىل  �حلياة  لتتحول 
رحاها و تنتهي يف تاأمني رغيف 

خبز يكفيه 
�حلياة  �سغوط  تزد�د  عندما  و 
�ملحتمل  و  �ملعقول  من  �أكرث 
�ملح�سوبية  و  �لف�ساد  يت�سع  و 
و  �حلقد  م�ساعر  �لنا�ض  ينتاب 
ينجح �لفقر�ء يف ممار�سة �لعنف 
و ترتفع معدلت �نت�سار �جلر�ئم 
ف�سال عن �ل�سطر�بات و �نعد�م 

�لأمن و �لأمان . 

الفقر ظاهرة اجتماعية

�جتماعية  ظاهرة  �إذ�  فالفقر 
متعددة �جلو�نب فلي�ض نق�سا يف 
�لدخل فح�سب �أو حتى ندرة يف 
فر�ض �لعمل و لكنه �ي�سا تهمي�ض 
حرمان  و  �ملجتمع  من  لطبقة 
�سنع  يف  �مل�ساركة  من  �لفقر�ء 
�لو�سول  من  �إبعادهم  و  �لقر�ر 
 , �لجتماعية  �خلدمات  �ىل 
�ل�سعبية  �لأحياء  تكون  فغالبا ما 
فجوة  �لفو�سوي  �لبناء  و�أزقة 
لتفريخ  و��سعة  بيئة  و  للحرمان 
�جلرمية و �لإرهاب و �ملخدر�ت 
و �لدعارة و �لتفكك �لأ�رسي بكل 

�أ�سكاله. 
�أين ُوجد �لفقر �رتفعت معدلت 
يختلف  ل  معادلة  �جلرمية هذه 
عنها �ثنان لي�ض هنالك مكان يف 
�لعامل ل يخلو� عن �لفقر�ء لكن 
�ملو�رد  باختالف  يختلف  �لأمر 
و �إد�رتها ففي �لدول �لتي تعاين 
ي�سبح  �لتاريخ  عرب  �لفقر  من 
�لأمر لديها عادة و تتاأقلم ب�سكل 
تعي�ض  �لذي  �لوقت  يف  عادي 
�أي�سا �لدول �لعظمى �إقت�سادًيا و 
نف�ض  �ملتنوعة  �ملو�رد  �ساحبة 
�لأقلية  حتكم  ب�سبب  �لو�سع 
�لفقرية  �لأكرثية  على  �لغنية 
بها  قام  �لتي  �لدر��سات  كل  و 
علماء �لإجر�م تبني �أن �لأ�سباب 
توفر  عدم  يف  تكمن  �لرئي�سية 

و  �ل�رسورية  �حلياة  م�ستلزمات 
��سباع �لحتياجات �لإن�سانية 

و لو �أردنا ح�ساب عدد �لأحد�ث 
�ملنحرفني ل بد من �أخذ فرت�ت 
كمرجع  �لقت�سادية  �لأزمات 
فهي حمفز لالنحر�ف و �لنظام 
�حلايل للمجتمع �جلز�ئري غر�ض 
�أبنائه بديهيات علم �لجر�م  يف 
�لروحي و �حل�سي فالفرد ��سبح 
يتميز باجل�سارة و �جلر�أة بعد �أن 
�لأر�سفة   و  �لطرق  �حت�سنتهم 
للقانون  وزنا  يقيمون  يعودو�  مل 
و �لإن�سانية فلي�ض من �ل�سهل �ن 
�ب�سط  تكون  و  حمروما  تعي�ض 
�منيات  حقوقك 
هنا  �لتحقيق  بعيدة 
ي�سبح حتى تفكريك 
لحتب  �جر�ميا 
�خلري لغريك و تكره 
تر�هم  و  �لناجحني 
ي�سلم  لن  و  �عد�ء 
ل�سانك  من  �حد 
تفكريك  و  يدك  و 

�ل�سام .

تربير اجلرمية

يرف�ض  من  هناك 
�حلالة  و  بالفقر  �جلرمية  تربير 
يرف�ض  و  �ل�سعبة  �لقت�سادية 
�ملجرمني  مع  �لتعاطف  حالت 
�لعامل  هو  �لفقر  �ن  على  بناء� 
�جلرمية  �رتكاب  يف  �حلا�سم 
حني  �أ�سده  �لأ�سف  بلغ  لقد  و 
�ل�سطو  لعمليات  يربر  من  جتد 
مثال  �مل�سارف  على  �مل�سلح 
غطاء  توفري  و  �لغالء   بذريعة 
م�رسوع لها كما ح�سل يف بع�ض 
بدل  و  حرقا  �لنتحار  عمليات 
�لظلم  و  �جلرمية  مكافحة  من 
لها  يتعلل  و  لها  ي�ساغ  �أ�سبح 
بر�أيهم  فاملجرم  بالظروف, 
يكون م�ستعد لل�سلوك �لإجر�مي 
للظروف  دخل  ل  و  �سغره  منذ 
�ملحيطة  رمبا هذ� يوؤيد نظرية 
�لطبيب �ليطايل �ل�سهري �سري�ز 
تقول  �لتي    1876 يف  لومربوزو 
�ن�سان  �ملجرم  �لن�سان  باأن 
خا�سة  مبالمح  يتميز  بد�ئي 
توفرت فيه بالور�ثة له ��ستعد�د 
جمنونا  ليكون  معه  ولد  فطري 

�أخالقيا
جميع  �أن  و  هو   �سماه  كما   
ب�سورة  يت�سابهون  �ملجرمني 
كبرية يف �سفاتهم كالوجه �لعميق 
�ل�سغرية  �جلبهة  و  �لتجاويف 
و  �لوجه  على  �لبثور  ت�سمل  كما 

جتعيد�ت �ل�سعر 
�لنظرية  هذه  �سحة  مدى  فما 
و  تاريخي   �أ�سبحت جملد  �لتي 

تد�عيات  مع  تعاونها  مدى  ما 
2020  ؟ 

جرائم الأغنياء

�حلرمان  و  �لفقر  عن  بعيد� 
�لرفاهية  هناك من يعي�ض حياة 
بر�ستيج  رخاء  �أنو�عها  بكل 
نظام  و  فاخرة  �سقق  �سيار�ت 
بها  يحلم  عي�سة  متو�زن  غذ�ئي 
�لطبقات  �أفر�د  من  باملائة   60
�لدخل   �ملتو�سطة  و  �لكادحة 
من�سوب  �رتفاع  �إذن  نف�رس  كيف 
هذه  لدى  �أنو�عها  بكل  �جلر�ئم 
ذوي  �لياقات  �أ�سحاب  �لفئة 
و  �لنفوذ  و  �ل�سلطة  و  �لرثوة 
يعك�ض  �لذي  �لأنيق  �للبا�ض 

م�ستو�هم �لجتماعي �لعايل 
�لقو�نني  كخرق  متنوعة  جر�ئم 
حتى  �ملخدر�ت   , �لغت�ساب  و 
�ملتاجرة بها و �لتهريب و �لقتل و 
�لتزوير قد تكون جر�ئمهم قليلة 
�أكرثها  و  �جلر�ئم  �أب�سع  لكنها 
ذكاء و بديهة و دقة , فالغاية من 
ور�ءها �لو�سول لأهد�ف كثرية و 

�سخمة .
هنا نكون �أمام و�قع مر فاجلرمية 
هو  كما  �جلوع  ل�سد  لي�ست  هنا 
تغريت  هنا  �لفقر  جر�ئم  حال 
�ملفاهيم �أ�سبحت �جلر�ئم لغاية 

يف نف�ض يعقوب .

النظرية الجتماعية

�مل�سكلة  هو  �ليوم  �لإن�سان 
�لنظرية  تبحثها  �أن  يجب  �لتي 
�لجتماعية و تعتني بها , فهو �بن 
�لنظام  د�خل  يعي�سه  ما  و  بيئته 

من  �لر�أ�سمايل 
جعلت  �رس�عات 
من �جلرمية جزء� 
�أو  منها  يتجز�أ  ل 
لي�ست  �آخر  بتعبري 
تعبري  �إل  �جلرمية 
حا�سل  حت�سيل  و 
�لظروف  لكل 
و  �ملحيطة 
�لعو�مل �مل�ساهمة 
مع  يولد  ل  فهو 
با�ستثناء  �لفرد 
بع�ض  وجود 
�لنف�سية  �لأمر��ض 

غياب  نتيجة  مكت�سب  فهو   ,
�لرو�دع و �ل�سلطة �أين يجد نف�سه 
قادر� على تخطي كل �ملقايي�ض 
�ل�سطر�ر  دون  �لت�رسف   و 
�أخالقية  حو�جز  مر�عاة  �إىل 
و  �لعاطفة  نق�ض  �إىل  �إ�سافة   ,
حالت �لت�رسد �لتي تكون ذخرية 
بل  فجاأة  يظهر  ل  هو  �لإجر�م 
تظهر  قد  عدة  موؤ�رس�ت  وليدة 
بالحتيال  يبد�أ  �ن  مثل  تباعا 

ثم  �ل�رسقة  �ىل  لي�سل  �لكذب  و 
يتطور ليدخل يف ع�سابات كبرية 
نن�سى  �ن  يجب  ل  و  منظمة  و 
جعلت  �لتي  �مل�ساعدة  �لعو�مل 
�لنحر�ف  يتجرع  �لفرد  من 
�لذي  �حلديث  �لإعالم  كرد�ءة 
جعل حياة �لنا�ض على �ملك�سوف 
مو�قع  �أو  �لرب�مج  نوعية  �سو�ء 
فعندما  �لجتماعي  �لتو��سل 
ترى بر�مج كرتون موجهة للرب�ءة 
�إيحاء�ت جن�سية و م�ساهد  كلها 
عنف تدرك �أن �لإجر�م مري�ث.

 
الإعالم وتر�شيخ العنف

فالإعالم �ليوم رغم �يجابياته ل 
ميلك �ملر�قبة �لتي ميكن �أن توفر 
حماية كافية لكل م�ستخدميه ل 
من ناحية ن�رس �لأفكار و ل من 
فتجعل  �ل�سور  م�ساركة  ناحية 
�ل�سخ�ض مك�سوف للعامل و تقلل 
بالتايل  و  حياته  خ�سو�سية  من 
ميكن �أن ت�ستغل هذه �ملعلومات 
�سد �ساحبها و �إمكانية تعر�سه 
�لإيذ�ء  و  �للكرتونية  للجر�ئم 
كالعتد�ء�ت   �لأطفال   خا�سة 
�جلن�سية و �لتو��سل غري مرغوب 

فيه و �لعتد�ء�ت �للفظية .
قرية  �لعامل  جعلت  فاملو�قع 
�لنزعة  ذوي  ��ستغل   , �سغرية 
لن  �لأمر  هذ�  �لإجر�مية 
جميع  �جلاين  تعطي  �ل�سحية 
ب�سهولة  �ل�سخ�سية  �ملعلومات 
و  �لنية  حل�سن  رمبا  �سال�سة  و 
�ل�سذ�جة فما �أكرث هذ� �لنوع من 
�جلر�ئم �لتي حتول با�ستغالل و 
�لأطفال  و   �لفتيات  ��ستدر�ج 

و  �ل�سطو  حتى  و  �لغت�ساب  و 
ت�سكيل جماعات �أ�رس�ر .

تف�شي الإجرام
فكل هذه �لعو�مل �ملذكورة �آنفا 
تف�سي  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم 
هذه �لآفة �إ�سافة �إىل ما �رسحت 
�لربيطانية حول  �لدر��سات  �إليه 
دورها  و  �لغذ�ئية  �لأنظمة 
�أن  �أكدت   حيث  �لإجر�م  يف 

�ل�سكاكر  على  �لأطفال  �إدمان 
يوؤثر  �سغرهم  يف  �ل�سوكول  و 
�إجر�مية  ميول  ظهور  يف  ذلك 
جامعة  در��سة  ت�سري  و  عندهم 
كارديف �لربيطانية �أي�سا �إىل �أن 
�لأطفال �لذين يرتكبون �جلر�ئم 
يف �سغرهم �أو يف مر�حل لحقة 
من عمرهم عند �لبلوغ غالبا ما 
تكون �أنظمة غذ�ئهم �سيئة للغاية 
و  �لبطاطا  رقائق  يتناولون  �إذ 
�مل�رسوبات �لغازية عند �لفطور 
. فالإفر�ط يف تناول �ل�سكريات 
يف  و  �لولد  عند  �إدمانا  ي�سبح 
تناولها  منه  و�لديه  طلب  حني 
بطريقة  �سريف�ض  باعتد�ل 
لها  �رس�ءهم  و   , ه�ستريية 
معتاد�  يجعله  ذلك   طلب  كلما 
دون  من  يريده  ما  كل  نيل  على 
ما  هذ�  �لنتظار  �إىل  �حلاجة 
�رس��سة  من  �مل�ستقبل  يف  يزيد 

طباعه.

العنف و ال�شلوك 
الالجتماعي

جامعة  �أجرتها  �أخرى  در��سة  و 
�أن  رجحت  كاليفورنيا  �ساوث 
ي�سبح �لأولد �للذين ل يتناولون 
طعاما �سحيا ميالني �إىل �لعنف 
و �ل�سلوك �لالجتماعي و تو�سلت 
نق�ض  �أن  �إىل  �أي�سا  �لدر��سة 
 B فيتامني  و  �حلديد  و  �لزنك 
�لأوىل  �لثالث  �ل�سنو�ت  خالل 
�سوء  �إىل  توؤدي  �لولد  عمر  من 
مرحلة  يف  �سلوكهم  يف 
ت�سري  و  لحقة  عمرية 
ل  عندما  �لأطفال  �أن  �إىل 
يبلغون  و  يتلقون غذ�ء غني 
فمن  �لعمر  من  �لثامنة 
يكونو� م�سنجني  �أن  �لأرجح 
�ل�سجار�ت  قي  يت�سببون  و 
يتمتعون  �لذين  من  �أكرث 
بغذ�ء �سحي �أما يف عمر �ل 
11 فاإنهم عادة ما يتلفظون 
و  يغ�سون  و  دنيئة  باألفاظ 
فكلما  �ملتاعب  يف  يقعون 
يف  �حلظ  قليل  �لطفل  كان 
�ل�سحية  �لأغذية  تناول 
�لجتماعي يف  �سلوكه غري  �ساء 
و  حياته.   من  لحقة  مرحلة 
بريطانيون  باحثون  تو�سل  قد 
�لفيتامينات  �إ�سافة  �أن  �إىل 
�حليوية  �لغذ�ئية  �لعنا�رس  و 
و  �ل�سباب  �أغذية  �إىل  �لأخرى 
�خل�رس  تناول  على  ت�سجيعهم 
ي�ساعد  قد  �لطازجة  �لفو�كه  و 
يف خف�ض معدلت �جلرمية يف 

�ملجتمعات .

بني النظري و الواقع

اأقالم

بر�س  الأملاين  الباحث  " يقول 
اأن الفقر يولد اجلرمية باعتباره 

�شعورا بالنك�شار و الذل و الظلم و 
الإق�شاء و التهمي�س يف ظل غياب 
العدالة الجتماعية التي حرمت 

الفئة الفقرية من التمتع بقدر كاف 
من احلياة الكرمية العادلة و عدم 

قدرة الإن�شان على تلبية احتياجاته 
الأ�شا�شية لتتحول احلياة اإىل معركة 
تبداأ رحاها و تنتهي يف تاأمني رغيف 

خبز يكفيه  "

تربير  يرف�س  من  " هناك 
اجلرمية بالفقر و احلالة القت�شادية 

ال�شعبة و يرف�س حالت التعاطف 
مع املجرمني بناءا على ان الفقر هو 
العامل احلا�شم يف ارتكاب اجلرمية 

و لقد بلغ الأ�شف اأ�شده حني جتد من 
يربر لعمليات ال�شطو امل�شلح على 

امل�شارف مثال بذريعة الغالء  و توفري 
غطاء م�شروع لها كما ح�شل يف بع�س 

عمليات النتحار حرقا "
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بقلم الأ�ستاذ فرحاين طارق 
عزيز 

النقيب براهمي حممد 
العربي )2016-1935م( 

العربي  حممد  النقيب  ولد 
العربي  حممد  املدعو  براهمي 
بدوار  1935م،  جوان   03 يوم 
والية  تليحان  )بلدية  ثليجان 
فرقة  من  ينحدر  حاليا(،  تب�سة 
اأوالد  عر�ش  اهلل  عبد  اأوالد 
قبيلة  من  ينحدر  والذي  حميدة 
القراآن  اللمام�سة، قراآ  الربار�سة 
وتلقى تعليمه االبتدائي مب�سقط 
بالفرع  درا�سته  تابع  ثم  راأ�سه، 
الزيتوين مبدينة فريانة التون�سية 
انقطع  ثم  1952م،  �سنة  خالل 
ب�سفوف  والتحق  التعليم  عن 
اأوائل  يف  التون�سية  املقاومة 
ب�سفوفها  وظل  1954م،  �سنة 
اأ�سهر.   04 الـ  عن  تزيد  ملدة 
اجلزائرية  الثورة  اندالع  وعند 
بجي�ش  مقاتال  ب�سفوفها  التحق 
1955م،  �سنة  الوطني  التحرير 
من  العديد  يف  �سارك  حيث 
وقعت  التي  والكمائن  املعارك 
)املنطقة  النمام�سة  بجبال 
واحلدود  تب�سة  ال�ساد�سة 

اجلزائرية التون�سية(. 
من  العديد  تقلد   
اأهمها:  وامل�سوؤوليات  املنا�سب 
من  يت�سكل  )الفرع  فرع  كاتب 
ناحية  كاتب  ثم  ف�سائل(،  ثالث 
للمنطقة  عام  واأمني  كاتب  ثم 
ممثال  ثم  تب�سة،  ال�ساد�سة 

الوطني  التحرير  جلي�ش 
فريانة  مبعتمدية 
م�سوؤوال  ثم  التون�سية، 
�سيا�سيا  وحمافظا  اأمينا 
التحرير  جي�ش  لوحدات 
باملنطقة  الوطني 
واجلنوبية،  ال�سمالية 
تهيئة  عن  م�سوؤوال  ثم 
اجلزائريني  الالجئني 
�سنة  فريانة  مبعتمدية 
الإعدادهم  1961م 
اجلزائر  اإىل  للدخول 
وم�ساركتهم يف انتخابات 
بعد  امل�سري  تقرير 
القتال يف يوم 19  اإيقاف 

مار�ش 1962م.
1962م  جوان  ويف   
االأركان  هيئة  طرف  من  اأر�سل 
من  جمموعة  مع  العامة 
الوطني  التحرير  جي�ش  �سباط 
وااللتحاق  اجلزائر  اإىل  للدخول 
اأورا�ش  االأوىل  الوالية  بقيادة 

�رشح  بحملة  للقيام  النمام�سة، 
اجلزائريني  للمواطنني  وتوعية 
وطريقة  كيفية  عن  الداخل  يف 
)اأي  امل�سري  تقرير  انتخاب 
يوم  يف  الوطني(  اال�ستقالل 
هذه  وبعد  1962م،  جويلية   03
باللغة  كاتبا  تعيينه  مت  املرحلة 
االأوىل  الوالية  باإدارة  العربية 
اأورا�ش النمام�سة برتبة مالزم. 

1963م  �سنة  وخالل   
القتالية  العمليات  يف  �سارك 
مبنطقة القبائل �سد املتمردين 
ويف  اأحمد،  اآيت  ح�سني  اأتباع 
جمهورية  اأر�سل  1964م  �سنة 
ع�سكرية  بعثة  يف  العربية  م�رش 
الكلية  يف  والتكوين  للتدريب 
بعد  منها  تخرج  التي  احلربية 
وحت�سل  الدرا�سة  من  �سنينت 
بكالوريا  �سهادة  على  خاللها 
بعدها  ليعني  الع�سكرية،  العلوم 

مبا�رشة كقائد كتيبة م�ساة. 
1966م  �سنة  يف   
الع�سكرية  االأكادميية  اإىل  دخل 
ب�رش�سال  االأ�سلحة  ملختلف 
خا�سة  تدريبية  دورة  الأداء 
تعرف بالر�سكلة والقيادة، وعند 
كتيبة  قائد  عني  منها  التخرج 
جوان   05 ويف  مدعمة،  م�ساة 
احلرب  اندلعت  بعدما  1967م 
على  الثانية،  ال�سهيونية  العربية 
على  ال�سهيوين  العدوان  اإثر 
االأرا�سي امل�رشية، اأر�سل �سمن 
املقاتلة  اجلزائرية  الوحدات 
اجلبهة  الرابع-اإىل  –اللواء 
وقد  ال�سوي�ش،  بقناة  امل�رشية 

قتاليا  دورا  الوحدات  هذه  اأدت 
ممتازا خالل تواجدها على خط 

النار االأول باجلبهة امل�رشية. 
اإىل  عودته  بعد   
اإىل  ثانية  مرة  اأر�سل  اجلزائر 
ب�رش�سال  الع�سكرية  االكادميية 

ويف  ثالثة  تدريبية  دورة  الأداء 
مالزم  رتبة  اإىل  رقي  نهايتها 
فيلق  اأركان  قائد  وعني  اأول، 
من  العدد  بني  تنقل  حيث 
الوحدات ويف �سنة 1975م اأر�سل 
اإىل احلدود اجلزائرية املغربية، 
املغربية  ال�سلطات  قيام  بعد 

باحتالل ال�سحراء الغربية. 
يف  �سارك  وهناك   
عملية )مقالة الثانية( التي تلقى 
�رشبة  املغربي  اجلي�ش  فيها 
على  اعتدائه  على  ردا  قا�سية، 
وحدة ع�سكرية جزائرية بحدود 
تقوم  كانت  الغربية  ال�سحراء 
لالجئني  امل�ساعدة  يد  مبد 
من  فروا  الذين  ال�سحراويني 

بط�ش االحتالل املغربي. 
ذلك  اأثناء  ويف   
قائدا  وعني  نقيب  لرتبة  رقي 
الذي   36 باللواء   19 الـ  للفيلق 
اجلزائرية  احلدود  على  رابط 
وتاأمينها  حلرا�ستها  املغربية 
املغربية،  اخلروقات  ومنع 
ومنها اأ�رشف على تدريب وحدة 
ال�سحراء  ملقاتلي  مدرعات 
للمغاربة  للت�سدي  الغربية 

ومقاتلتهم. 
ويف اأوائل �سنة 1982م   
اجلي�ش  من  نقيب  برتبة  تقاعد 
�سنة   30 بعد  ال�سعبي،  الوطني 
ق�ساها  املتوا�سل  العمل  من 
دون  واالأمة  الوطن  خدمة  يف 
منه اأو ظنة، وبعد هذه املرحلة 
اململوؤة بالت�سحيات واالإجنازات 
وا�سل ن�ساله ال�سيا�سي يف حزب 
الوطني،  التحرير  جبهة 
من  عديد  قدم  حيث 
التاريخية  املحا�رشات 
وجتربته  �سهادته  ونقل 
والتطورات  االأحداث  عن 
خالل  عاي�سها  التي 
الثورة التحريرية �سيا�سيا 

وع�سكريا. 
انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل 
2016م،  ماي   19 يوم  يف 
مذكرات  وراءه  خملفا 
من�سورة،  غري  �سخ�سية 
املقاالت  من  والعديد 
ن�رشها  التي  التاريخية 
نوفمرب،  اأول  جملة  يف 
يف  ن�رشها  وحما�رشة 
الذي  دور مناطق احلدود  كتاب 
االأبي�ش  اجلبل  جمعية  اأعدته 
الثورة  ماآثر  وتخليد  حلماية 
وحما�رشات  بتب�سة،  التحريرية 
ال�ساب  دار  يف  قدمها  اأخرى 
ومل  مكتوبة  واأخرى  ال�رشيعة، 

ح�س�ش  يف  و�سارك  تن�رش، 
باإذاعة  قدمها  تاريخية  اإذاعية 
اجلزائر من تب�سة، كما ال نن�سى 
اجلامعيني يف  للطلبة  م�ساعدته 

متخلف االأطوار.
 

العريف الأول الطيب 
�سدار: 

�سدار  الطيب  املجاهد  ولد 
بدوار  1927م  جويلية   01 يوم 

)بلدية  املزرعة 
دائرة  املزرعة 
العقلة والية تب�سة 
ينحدر  حاليا(، 
كانت  عائلة  من 
الفالحة،  متتهن 
ب�سفوف  التحق 
التحرير  جي�ش 
�سهر  يف  الوطني 
1955م  �سنة  ماي 
باملكان امل�سمى 
لبطني تابع جلبال 
حتت  النمام�سة 
فوج  يف  اأدمج 
ال�سويف  الطاهر 
القائد  فوج  ثم 

دعا�ش لزهر. 
اجتاز  1958م  �سنة  اأواخر  ويف 
التون�سية  اجلزائرية  احلدود 
املجاهدين  من  جمموعة  مع 
عثمان  احلمزة  قيادة  حتت 
عددها  كان  التي  الفرقة  قائد 
من  ومفقود  جماهدا   78
املواطنني واأثناء عبور االأ�سالك 
ال�سائكة قرب ناحية بئر العاتر، 
تفطنت لهم الوحدات الع�سكرية 
الفرن�سية ووقع بينهم ا�ستباك يف 
اإ�سابة  منطقة العبور، واأدى اإىل 
ثالثة جماهدين بجراح متفاوتة 
اخلطورة، وبقي �سمن الوحدات 
اإىل  باحلدود  املرابطة  القتالية 
غاية توقيف القتال بني اجلزائر 

وفرن�سا يوم 19 مار�ش 1962م. 
للمجاهد  الثورية  امل�سرية 
الطيب �سدار غنية حيث �سارك 
القتالية  االأعمال  من  عدد  يف 
التحرير  جي�ش  خا�سها  التي 
الوطني بتب�سة واالأورا�ش وهي: 

 23 الكماكم  اأم  جبل  معركة   -
�سيحاين  بقيادة  1955م  جويلية 

ب�سري حيث اأ�سيب بجراح. 
-18-17 اآرقو  جبل  معركة   -
لزهر  بقيادة  1956م  جوان   19

�رشيط. 
خن�سلة  قرب  احلجفة  معركة   -
حفظ  قيادة  حتت  1956م  �سنة 

اهلل �سالح حيث اأ�سيب بجراح.

–اأورا�ش  �سلية  جبل  معركة   -
عبدي  قيادة  حتت   1958 �سنة 

لزهر. 
قرب  بو�سوف  جبل  معركة   -
حتت  1958م  �سنة  اجلرف  جبل 

قيادة عبدي لزهر
- �سارك يف الهجوم على املركز 

الع�سكري الفرن�سي بثليجان. 
- �سارك يف الهجوم على املركز 

الع�سكري الفرن�سي بال�رشيعة. 

- �سارك يف الهجوم على املركز 
براأ�ش  الفرن�سي  الع�سكري 

الع�ش. 
اجلي�ش  �سفوف  من  تقاعد 
جانفي   01 يوم  ال�سعبي  الوطني 
متواجدا  كان  حيث  1968م 
الثانية.  الع�سكرية  بالناحية 
والتحق بتاريخ 16 اأفريل 1970م 
للخطوط  الوطنية  بال�رشكة 
اجلوية اجلزائرية، وتقاعد منها 

�سنة 1987م. 

العريف الأول �سماعل 
حممد الطاهر: 

حممد  �سماعل  املجاهد  ولد 
1935م  جانفي   06 يوم  الطاهر 
ال�رشيف  ابن  وهو  بال�رشيعة، 
من  ينحدر  رمي،  و�سلطاين 
على  حمافظة  كرمية  عائلة 
تقاليدها كان ي�ساعد والده على 
االأر�ش،  وخدمة  املا�سية  تربية 
متح�سل على ال�سهادة االبتدائية 
اإقامته دوار  »لغة عربية«، مكان 
كان  ال�رشيعة،  جنوب  الردامة 
مركز للثورة والثوار حيث اأمرهما 
والطاهر  مقداد  جدي  من  كل 
كازمة  بحفر  فرحي  عثمان  بن 
من  الثورة  لفائدة  املنزل  جوار 
واملالب�ش  املوؤونة  اإخفاء  اأجل 
1956م  �سنة  احلفر  بداأ  وغريها 

وانتهى يف فيفري 1958م. 

من  الكازمة  اكت�ساف  مت  وقد 
على  الفرن�سية  القوات  طرف 
منه  اأخرجت  حيث  و�ساية  اإثر 
وبع�ش  واملالب�ش  املوؤونة  كل 
ال�ساحلة  غري  احلربية  البنادق 
تدمري  مت  ثمة  ومن  لال�ستعمال 
ورفع  كليا  املنزل 
االأثاث املوجود بداخله 
ونهب كل ما فيه كما مت 
كل  على  القب�ش  اإلقاء 
حممد  �سماعل  من: 
الوايف  وجاره  النا�رش 
التلي،  والوايف  حلبا�سي 
مركز  اإىل  اأخذهم  ومت 
ال�رشيعة للتحقيق معهم 

حول الكازمة. 
 ويف �سهر اأفريل هاجرت 
�سماعل  ال�رشيف  عائلة 
وا�ستقبلها  تون�ش،  اإىل 
من  كل  باحلدود 
�سماعلي �سالح بن علي 
وقدموا  مقداد  وجدي 
�سنة  ويف  امل�ساعدة،  يد  للعائلة 
الطاهر  حممد  التحق  1959م 
التحرير  �سماعل ب�سفوف جي�ش 
الوطني حتت قيادة النقيب �سعد 
احلامية قرب جبل  بعني  ق�سطل 
ال�سعانبي، و�سارك يف عدة كمائن 
احلدود  طول  على  ومعارك 
�سنة  ويف  التون�سية،  اجلزائرية 
رجله  يف  بجراح  اأ�سيب  1960م 
ال�سد  على  هجوم  تنفيذ  خالل 
اإثره  وعلى  واملكهرب  ال�سائك 
 15 ملدة  الكاف  م�ست�سفى  دخل 
يوم، وبعد ذلك عاد اإىل الوحدات 
القتالية وتقلد رتبة عريف اأول يف 
الوطني،   التحرير  �سفوف جي�ش 
بعد توقيف القتال يوم 19 مار�ش 
الوطن  اأر�ش  دخل  1962م، 
طريق  عن  احلدود  جنود  مع 
1968م  �سنة  بو�سبكة، وخالل 
اجلي�ش  �سفوف  من  تقاعد 
الوطني ال�سعبي، ويف �سنة 1971م 
غاية  اإىل  ملدر�سة  حار�سا  عني 
�سهر  ويف  1989م.  �سنة  تقاعده 
�سبتمرب 1994م حمل ال�سالح من 
جديد يف اإطار جمموعات الدفاع 
اأ�سيب  2003م  �سنة  ويف  الذاتي، 
بك�رش يف ذراعه االأمين على اإثر 
وخ�سع  الكماكم  اأم  بجبل  حادث 
�سنة  ملدة  ا�ستمرت  عالج  لفرتة 
الع�سكري  بامل�ست�سفى  كاملة 

بق�سنطينة. 

�سنتطرق يف العدد من جريدة الو�سط اإىل التعريف ببع�ش جماهدي جي�ش التحرير الوطني مبنطقة تب�سة، و�سنحاول 
تقدمي ملحة عن حياتهم وامل�ساهمة التي قدموها لأجل اأن تتحرر اجلزائر من براثن ال�ستعمار الفرن�سي الغا�سم، ونربز 

الت�سحيات التي قدمت على مذبح احلرية، التي افتكت بتقدمي ثمن باه�ش يف الأرواح، حيث ج�سد اأبناء ال�سعب اجلزائري 
معنى مقولة ما اأخذ بالقوة ل ي�سرتد اإل بالقوة لأجل الظفر بن�سمات احلرية حتت �سماء هذا الوطن الغايل واملفدى والذي 

حتر�سه بنادق الرجال وترفرف فيه الراية الوطنية بكل عز وافتخار. 

تركوا ب�سمتهم يف تاريخ املنطقة

�أقالم

العريف الأول �سماعل حممد الطاهر: 
ولد املجاهد �سماعل حممد الطاهر يوم 
ابن  وهو  بال�سريعة،  1935م  جانفي   06

ال�سريف و�سلطاين رمي، ينحدر من عائلة 
كرمية حمافظة على تقاليدها ،متح�سل 

على ال�سهادة البتدائية »لغة عربية«، 
مكان اإقامته دوار الردامة جنوب 

ال�سريعة، كان مركز للثورة والثوار حيث 
اأمرهما كل من جدي مقداد والطاهر بن 
عثمان فرحي بحفر كازمة جوار املنزل 

لفائدة الثورة من اأجل اإخفاء املوؤونة 
واملالب�ش وغريها بداأ احلفر �سنة 1956م 

وانتهى يف فيفري 1958م. 

العريف الأول الطيب �سدار: 
ولد املجاهد الطيب �سدار يوم 01 

جويلية 1927م بدوار املزرعة 
)بلدية املزرعة دائرة العقلة 

ولية تب�سة حاليا(، ينحدر من 
عائلة كانت متتهن الفالحة، 

التحق ب�سفوف جي�ش التحرير 
الوطني يف �سهر ماي �سنة 1955م 
باملكان امل�سمى لبطني تابع جلبال 

النمام�سة حتت اأدمج يف فوج 
الطاهر ال�سويف ثم فوج القائد 

دعا�ش لزهر. 



يف ظل اهتمام فرق م�سرية و�سعودية بخدماته

�لنجم �ل�صاحلي ت�صرتط مليون ون�صف �أورو 
للتخلي عن عريبي
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ت�سعى �إد�رة نادي �لنجم �ل�ساحلي �لتون�سي �إىل 
ك�سب �أكرب قيمة مالية من حتويل العبها �لدويل 
�الأندية  �حد  غلى  لعريبي  كرمي  �جلز�ئري 
�لر�غبة يف �لتعاقد معه خالل فرتة �لتحويالت 
�ل�سيفية �ملقبلة، ويف هذ� �ل�سدد، ك�سف رئي�س 

�إد�رة  �أن  �لدين  �رشف  ر�سا  �لتون�سي  �لنادي 
خدمات  عن  للتخلي  م�ستعدة  �ل�ساحلي  �لنجم 
�ملهتمة  �لفرق  �أحد  �إىل  وحتويله  �لعريبي 
بالتوقيع معه، لكنه �سدد �أن �لعملية لن تتم �سوى 
�مكانيات  نظري  حمرتمة  مالية  قيمة  مقابل 
�لالعب ووزنه يف �لنادي وهو �لذي تاألق ب�سكل 
الفت هذ� �ملو�سم يف �سفوف �لنجم �ل�ساحلي 
حمط  جعلته  �مل�ستوى  يف  مباريات  ويقجم 
�هتمام عدد من �لفرق �مل�رشية و�خلليجية من 

�أجل �نتقاله �إىل �سفوف �أحدها، وك�سفت تقارير 
�إعالمية تون�سية �ن �إد�رة �رشف �لدين ال تنوي 
�لتنازل عن �لعريبي �سوى مقابل قيمة مالية ال 
تقل عن مليون و500 �ألف يوري بقيمة تقارب 25 
مليار �سنتيم، خا�سة و�أن �لالعب �لبالغ 26 عاما 
�لنجم يف جانفي 2019  ب�سفوف  �لتحق  و�لذي 
بريميدز  غر�ر  على  عديدة  فرق  �هتمام  حمل 

�مل�رشي و�التفاق �ل�سعودي.
عي�سة ق.

ريا�س  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ف�سل 
�لتتويج بكاأ�س فرن�سا رفقة ناديه  بودبوز يف 
�لتي  �لنهائي  مقابلة  خالل  �يتيان  �سانت 
�سان  باري�س  �أمام  �أم�س  �أول  �سهرة  جمعته 
�لتي  �خلربة  بف�سل  تفوقو�  و�لذين  جرمان، 
وعرفو�  �ملحلية،  �الألقاب  من  يكت�سبونها 
�ملقابلة  ح�سم  خالل  من  �لفر�سة  ��ستغالل 
�لوحيد  �لهدف  كان  �أين  ل�ساحلهم،  و�للقب 
نيمار  �لرب�زيلي  �سجله  و�لذي  �ملقابلة  يف 
��ستعادة  �أجل  من  لرفقائه  كافيا  حونيور 

�ملن�رشم  �ملو�سم  �سّيعوه  كانو�  �لذي  �للقب 
رين  ملعب  �أمام  �لنهائي  خ�رشو�  عندما 
�سفوفه  يف  يحرتف  كان  �لذي  �لفرن�سي 
�سبعيني  بن  ر�مي  �لوطني  �ملنتخب  مد�فعا 
ومهدي زفان، ورغم م�ساركة متو�سط ميد�ن 
�لت�سكيلة �لوطنية �إال �نه ف�سل يف �مل�ساهمة 
�لعا�سمة  نادي  جنوم  على  �لطاولة  بقلب 
دقيقة   20 �آخر  يخرج يف  �أن  قبل  �لفرن�سية، 

من �ملقابلة تاركا مكانه الأحد زمالئه.
عي�سة ق.

ريا�صة

عي�سة ق.

ويف هذ� �ل�سدد، فاإن زط�سي �أ�سحى 
�أي وقت �سابق من مغادرة  �أقرب من 
��ستالمه  بعد  �إبر�هيم  د�يل  مبنى 
�الأوملبية  �لعهدة  خالل  �ملن�سب 
�النتهاء،  على  تو�سك  و�لتي  �حلالية 
ال  �أنه  �لت�رشيح  له  �سبق  �لذي  وهو 
و�سوف  ثانية  لعهدة  �لرت�سح  ينوي 

�ملهلة  �نتهاء  بعد  �لفاف  يغادر 
يطلقه  �لذي  �لنفي  ورغم  �حلالية، 
و�أع�ساء �ملكتب  �لرجلني  يف كل مرة 
�لفدر�يل عن وجود �أي خالفات، فاإن 
حول  مدو�ر  لت�رشيحات  �ملتمّعن 
من  بها  �لتعامل  يتم  �لتي  �لطريقة 
حول  �ملنا�سبة  �ل�سيغة  �إيجاد  �أجل 
�لكروية  �ملناف�سة  م�سري  يف  �حل�سم 
�لذي  زط�سي  على  بال�سهام  يرمي 

�لتي  �لق�سية  مع  �لتعامل  يف  ف�سل 
�خلروج  من خالل  �ملتناول  كانت يف 
�لذي  �لفدر�يل  �ملكتب  من  بقر�ر 
تخول له �سالحياته �لبث يف �مل�ساألة، 
و�أع�ساء مكتبه  �أن تخوف زط�سي  �إال 
�لفدر�يل من �أخذ �مل�سوؤولية و�نقالب 
يعّقد  يف�سل  جعله  عليه  �الأندية 
�الأ�رشة  �إ�رش�ك  ويف�سل  �مل�ساألة 
�ملناف�سة  م�ستقبل  ح�سم  يف  �لكروية 

�لقانونية  �للو�ئح  �أن  رغم  �لكروية، 
باال�ست�سارة  �لتعامل  متنع  للفاف 

�لكتابية.
ال  �لتي  و�ملعايري  �مللفات  وترت�كم 
مو��سلة  يف  زط�سي  م�سلحة  تخدم 
عهدة  يف  �لفاف  ر�أ�س  على  �ملهام 
يف  �لتوتر  يت�سدرها  ثانية،  �أوملبية 
�لعالقة �لتي جتمعه بال�سلطات �لعليا 
قائمة  من  ��ستبعاده  مت  �لذي  وهو 

�ملكرمني من طرف رئا�سة �جلمهورية 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  لقب  �لعودة  بعد 
خطوة  يف  �ملا�سية  �ل�سائفة  مب�رش 
حيث  �آنذ�ك،  كبرية  �سجة  �أثارت 
مغادرة  بعد  �لطرفني  عالقة  تاأثرت 
و�لريا�سة  لل�سباب  �ل�سابق  �لوزير 

�لهادي ولد علي �ملن�سب،.
بني  �خلالف  خرج  ذلك  جانب  �إىل 
بعد  �لعلن  �إىل  ومدو�ر  زط�سي 

��ستفر�د �لهيئة �لكروية �الأوىل بالبالد 
للمناف�سة  �جلديدة  �ل�سيغة  �خذ  يف 
�ملحرتفة  �لر�بطة  ��ست�سارة  دون 
بينها  �لو�سل  همزة  تعترب  �لتي  للعبة 
ما  وهو  �ملحرتفةن  �الأندية  وبني 
للهيئة  �حرت�م  عدم  مدو�ر  �عتربه 
�لتي ير�أ�سها و�لتي ال يوؤخذ بر�أيها يف 
مبنحهم  وطالب  �ملو��سيع  هذه  مثل 

�سالحياتهم و�ال�ستماع �إىل ر�أيهم.

برهنت الت�سريحات النارية التي اأطلقها اأول ام�س رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي 
مدوار �سد الحتادية اجلزائرية للعبة مدى �سرخ العالقة التي اأ�سحت جتمعه برئي�سها خري الدين الدين 

زط�سي يف ظل الختالف يف الروؤى الذي يجمع الرجلني، وعدم التفاق يف احل�سم مبختلف الق�سايا 
احلا�سمة للكرة امل�ستديرة يف بالدنا بني اع�ساء املكتب الفدرايل، حيث زادت ت�سريحات مدوار التي 

اأطلقها من الإذاعة الوطنية هّوة املرحلة ال�سعبة التي مير بها امل�سوؤول الأول على الكرة اجلزائرية والتي 
اأ�سحى ل يح�سد عليها 

ت�سريحات مدوار اول اأم�س فتحت النار على طريقة معاجلته للملفات الكروية

ع هوة �خلالفات  زط�صي يو�صّ
ويعّجل بنهاية عهدته

�سجل هدفه 12 هذا املو�سم وقل�س الفارق عن �سدارة الهدافني

بر�هيمي يعود �إىل �ملناف�صة ويقود �لريان للفوز
يا�سني  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قاد 
يف  �لفوز  �إىل حتقيق  �لريان  فريقه  بر�هيمي 
�أم�س  �أول  ��ستاأنفت  �لذي  �لقطري  �لدوري 
�نت�سار  ب�سبب  عنها  �لتوقف  بعد  مبارياته 
�إحر�ز ناديه على  وباء كورونا، حيث جنح يف 
�لثالث �لنقاط يف �ملبار�ة �لتي جمعتهم خارج 
�نتهت  بعدما  قطر  نادي  بامل�سيف  �لقو�عد 

بنتيجة هدفني لو�حد حل�ساب �جلولة 18 من 
دوري جنوم قطر، و�ساهم مهاجم �خل�رش يف 
�نت�سار ناديه �لريان �لعائد غلى �ملناف�سة �لتي 
عاد  بعد  �ملنق�سي  مار�س  �سهر  منذ  توقفت 
غلى معانقة �ل�سباك جمدد� وجدد هو�يته مع 
�لت�سجيل منذ �اللتحاق �سائفة �لعام �ملا�سي 
بالدوري �لقطري قادما من بورتو �لربتغايل، 

�إىل  �لتقدم  ومنح  �لت�سجيل  باب  �فتتح  حيث 
ركلة  عرب  �للقاء  من   40 �لدقيقة  يف  �لريان 
جز�ء �سددها بنجاح يف �ل�سباك، ورفع خريج 
نادي ملعب رين �لفرن�سي غلته �لتهديفية هذ� 
�ملو�سم �إىل جمموع 12 هدفا يف و�سافة الئحة 
�لقطري  �لدوري  يف  �لهد�فني  �ح�سن  ترتيب 
مو�طنه  �ملت�سدر  عن  وحيد  هدف  وبفارق 

مو�جهته  �أم�س  لعب  �لذي  بوجناح  بغد�د 
يف  بر�هيمي  رفقاء  ويو��سل  �ل�سد،  رفقة 
�لتناف�س بقوة على لقب �لدوري �لقطري، �ين 
�ملت�سدر  ويطاردون  �لو�سافة  يف  يتو�جدون 
�لدحيل �لذي يتقجم عليهم بنقطة وحيدة يف 

جدول �لرتتيب منقو�سا من لقاء متاأخر.
عي�سة ق.

فاروق جعفر: �ملنتخب �مل�صري 
تاأهل ملونديال 1990 باملجاملة

�الأ�سبق  �لزمالك  نادي  جنم  جعفر  فاروق  فجر 
�الأفارقة  �حلكام  �أن  خالله  �أ�سار  ناري  ت�رشيح 
كانو� يجاملون �لقطبني يف �لبطوالت �الإفريقية 
فاروق  وكان  بالثمانينات،  م�سريته  فرتة  خالل 
�لقلعة  تاريخ  يف  �لالعبني  �أبرز  من  جعفر 
وبطوالت  �إجناز�ت  من  قدمه  ملا  �لبي�ساء 
فاروق جعفر  وقال  وقتها،  �لفريق  رفقة  عديدة 
يف ت�رشيحات لقناة �لزمالك: “�حلكام �الأفارقة 
�لبطوالت  يف  و�لزمالك  �الأهلي  يجاملون  كانو� 

من  ��ستفادت  �مل�رشية  �الأندية  �الإفريقية، 
كانت  �لثمانينات  فرتة  وخالل  �لتحكيم،  �أخطاء 
�الأندية جتامل �حلكام �الأفارقة عندما ياأتون �إىل 
م�رش الإد�رة �ملباريات”، و�أ�ساف:” كنت �جل�س 
�الأفارقة  �حلكام  مع  �الإد�ري  �مل�سوؤول  برفقة 
وجناملهم من خالل توفري لهم فنادق على �أعلى 
م�ستوى، وتوفري �سيارة خا�سة فارهة فئة معينة 
ملعب  و�إىل  تو�جده  مقر  �إىل  �سو�ء  �حلكم  تنقل 
�ملبار�ة”. و�أكمل:” كنا جنتمع باحلكام �الأفارقة 
��ستفادو�  �الأندية �مل�رشية  �ملبار�ة، جميع  قبل 
و�أن  ة  خا�سً �الإفريقية  �لبطوالت  يف  �حلكام  من 
كان هناك �جتماع فني قبل �ملبار�ة حيث �حلكام 
يخريون قائد �لفريق باحل�سول على ركلة جز�ء 
 ”: و�أمت  �ملناف�س”،  �لفريق  من  العب  طرد  �أم 
عام  �لعامل  كاأ�س  �إىل  �أي�سا  تاأهل  م�رش  منتخب 
1990 باملجاملة، �لكرة كانت تدخل مرمى م�رش 
و�حلكام ال يحت�سبون �الأهد�ف ولوال �ملجامالت 

�لتحكيمية ملا تاأهلنا”.

بودبوز يف�صل يف �لتتويج بكاأ�س 
فرن�صا �أمام �لبي ��س جي

يف  �أ�سي  ميالن  نادي  �سقط 
مقابلة  خالل  �لتعادل  فخ 
ملعبه  على  جمعته  �لتي  �لقمة 
�ملبار�ة  يف  �أتاال�نتا  بامل�سيف 
�أول  �سهرة  �لفريقني  �لتي جمعت 
�سريو"  "�سان  ملعب  على  �أم�س 
�لدوري  من   36 �جلولة  حل�ساب 
�لناديان  �فرتق  حيث  �اليطايل، 
�سبكة  كل  يف  هدف  نتيجة  على 
�لالعب  عنها  غاب  مو�جهة  يف 

بن  ��سماعيل  �جلز�ئري  �لدويل 
وتر�كم  �لعقوبة  ب�سبب  نا�رش 
يتو�جد  �لتي جعلته ال  �الإنذ�ر�ت 
وكان  بيويل،  �ملدرب  قائمة  يف 
�للقاء  عن  لغيابه  �ل�سلبي  �لتاأثري 
و��سحا للعيان نظر� للدور �لكبري 
ميد�ن  متو�سط  يلعبه  �لذي 
ت�سكيلة  ميد�ن  و�سط  �خل�رش يف 
رفقائه  كان  �ين  "�لرو�سونريي"، 
متقدمني يف �لنتيجة بعدما كانو� 

على  �لت�سجيل  يف  �ملبادرين  �أول 
�إثر مرور ربع �ساعة على �نطالق 
�لزو�ر  يعادل  �ن  قبل  �ملقابلة، 
منها،   34 �لدقيقة  يف  �لنتيجة 
ركلة  قبلها  �سيعو�  كانو�  و�لذين 
�حلار�س  لها  ت�سّدى  و�لتي  جز�ء 

دوناروما.
�للعب  نا�رش  بن  رفقاء  ويو��سل 
بقوة على �حتالل �إحدى �ملر�كز 
�ملوؤهلة �إىل لعب مناف�سة �أوروبية 

ت�سييعهم  رغم  �ملقبل  �ملو�سم 
�لتاأهل  نقطتني ثمينتني يف �سباق 
�لدوري  م�سابقة  خو�س  �إىل 
�إنهاء  �إىل  ي�سعون  �ين  �الأوروبي، 
�خلام�س  �ملركز  يف  �ملو�سم 
رفقة  بقوة  عليه  يتناف�سون  �لذي 
جولتني  قبل  وذلك  روما  نادي 
�ملو�سم  عن  �ل�ستار  �إ�سد�ل  على 

�لكروي بالدوري �اليطايل.
عي�سة ق.

ميالن ي�صقط يف فخ �لتعادل بغياب بن نا�صر

ق.ر.

نادي  مدرب  هرينانديز  ت�سايف  �الإ�سباين  �أعلن 
.ونقل  كورونا  بفريو�س  �إ�سابته  �لقطري  �ل�سد 
موقع �ل�سد ت�رشيحات ملدربه قال فيها: "�ليوم 
لن �أتو�جد مع �لفريق يف عودته للمناف�سة �أمام 
�خلور، �سينوب عني ديفيد بر�ت�س مدرب �لفريق 

وبح�سب  �أيام  "قبل  ت�سايف:  و�أ�ساف  �لرديف"، 
�لربوتوكول �لطبي و�الإجر�ء�ت �ملتبعة من قبل 
موؤ�س�سة دوري جنوم قطر جاءت نتيجة فح�سي 
ت�سايف:  وتابع  كوفيد19"،  �ختبار  يف  �إيجابية 
�ساأبقى  لكني  بخري   �أين  �أ�سعر  �حلظ  "حل�سن 

يف منزيل حتى �أح�سل على �لت�رشيح من جديد 
للعودة للعمل"، وقال: "�ساأكون حري�ساً جد�ً على 
و�لعمل".وختم  �ليومي  روتني حياتي  �إىل  �لعودة 
قريباً  و�أر�كم  باأنف�سكم  "�هتمو�  بالقول:  حديثه 

يف �مللعب".

بوجناح وزمالئه يخ�سعون للفحو�سات الطبية

ت�صايف يعلن �إ�صابته بفريو�س كورونا
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العبه  �أّن  �الإيطايل  جوفنتو�س  نادي  �أعلن 
�لرب�زيلي دوغال�س كو�صتا تعّر�س الإ�صابة يف 
فخذه �الأمين، ومن �ملرجح غيابه عن مبار�ة 
�إياب �لدور ثمن �لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا 
�أمام ليون �لفرن�صي يف �ل�صابع �أوت �ملقبل، 
وذكر جفي بيان له �أّن كو�صتا تعّر�س الإ�صابة 
و�أّنه  �الأمين،  �لفخذ  يف  �لثانية  �لدرجة  من 
و�أ�صيب  يوماً،  تقييم و�صعه خالل 15  �صيتم 
خالل  عاماً،   29 �لبالغ  �لرب�زيلي  �لدويل 
�ملبار�ة �لتي خ�رسها فريقه �أمام �مل�صيف 
ومن  �ملن�رسم،  �خلمي�س   2-1 �أودينيزي 
�ملقرر �إقامة �ملبار�ة �صد ليون على »�أليانز 
علماً  جوفنتو�س،  بنادي  �خلا�س  �صتاديوم« 
�أر�صه  على  ذهاباً  فاز  �لفرن�صي  �لفريق  �أّن 
كرثة  رغم  كو�صتا  ويعد  مقابل،  دون  بهدف 

تعر�صه لالإ�صابات عن�رس�ً مهماً يف �صفوف 
�ملدرب  عليه  يعتمد  ما  وغالباً  جوفنتو�س، 

ماوريت�صيو �صاري يف �ل�صوط �لثاين.

لريال  �لفني  �ملدير  زيد�ن  �لدين  زين  د�فع 
ظهوره  عدم  رغم  العبيه،  �أحد  عن  مدريد 
ملوقع  ووفًقا  �ملو�صم،  هذ�  �أ�صا�صي  ب�صكل 
من  طلب  زيد�ن  فاإَنّ  �صنرت�ل«،  »ديفن�صا 

رئي�س �لنادي فلورنتينو برييز، عدم �ال�صتغناء 
�ملو�صم  يف  �نفجاره  على  ور�هن  �إي�صكو  عن 
�أن زيد�ن طلب من برييز  �إىل  و�أ�صار  �جلديد، 
�إي�صكو، الأن  عدم �ال�صتماع الأي عر�س يخ�س 
لديه  ن�صخة  �أف�صل  �صيظهر  �الإ�صباين  �لالعب 
زيد�ن  �أن  و�أو�صح  �ملقبل،  �ملو�صم  خالل 
�أن �الأخري مل  �إي�صكو، رغم  لديه ثقة كاملة يف 
يحجز مقعًد� ثابًتا يف �لت�صكيل �الأ�صا�صي لريال 
زيزو  �إن  �ملوقع  وقال  �ملو�صم،  هذ�  مدريد 
ي�صتغلها  �لفريق  من  مهمة  قطعة  �إي�صكو  يرى 
يكون  �لالعب عندما  الأن  �ملناف�صني،  الإرهاق 
يف م�صتو�ه �ملعهود ي�صعب �إيقافه، كما ميكن 
و�أ�صاف  و3-3-4،   2-4-4 توظيفه يف خطتي 
وجود  رغم  زيد�ن،  ر�أي  على  و�فق  برييز  �أن 
�هتمام ب�صم �إي�صكو من جانب نادي مان�ص�صرت 

�صيتي.

ك�صف تقرير �صحفي �إ�صباين �أم�س عن 
�لفرن�صي  م�صتقبل  ب�صاأن  جديد  تطور 
�أنطو�ن غريزمان جنم بر�صلونة خالل 
ل�صحيفة  ووفًقا  �ملقبل،  �ملو�صم 
بر�صلونة  فاإَنّ  ديبورتيفو«  »موندو 
�صيخرب �جلميع باأَنّ غريزمان لي�س للبيع 
يف �ملريكاتو �ملقبل، ونّوهت »لكن حال 
و�صول عر�س ر�ئع يخ�س غريزمان يف 
�لفريق  م�صاركة  �نتهاء  عقب  �صبتمرب، 

بدوري �الأبطال ف�صي�صتمع �إليه �لنادي 
غريزمان  �أَنّ  �إىل  و�أ�صارت  �لكتالوين«، 
�ملو�صم  هذ�  �الأرقام  م�صتوى  على 
هدًفا   15 للغاية  �صيًئا  �أو  جيًد�  لي�س 
�أمامه  �أَنّ  كما  حا�صمة،  مترير�ت  و6 
دوري  يف  �إح�صائياته  لتح�صني  فر�صة 

�الأبطال.
مع  غريزمان  �أرقام  �أَنّ  و�أو�صحت 
�ملا�صي  �ملو�صم  يف  مدريد  �أتلتيكو 
يف  �لو�صع  يجب  لكن  �أف�صل،  كانت 
�العتبار �أن �لالعب �لفرن�صي نادًر� ما 
تو�جد يف مركزه �ملف�صل مع بر�صلونة، 
يريد  بر�صلونة  �إَنّ  �ل�صحيفة،  وقالت 
�لفردية  �ملو�قف  يف  جيدين  العبني 
وهو  فاتي،  و�أن�صو  دميبلي  عثمان  مثل 
ا من ترينكاو موهبة  �الأمر �ملنتظر �أي�صً
رحيل  �لنادي  ميانع  لن  لذ�  بر�صلونة، 

غريزمان يف �صبتمرب �ملقبل.

�لفني  �ملدير  غو�رديوال  بيب  �أ�صاد 
�لر�ئعة  بامل�صتويات  �صيتي،  ملان�ص�صرت 
�صيلفا  ديفيد  �الإ�صباين  �لنجم  قدمها  �لتي 
مع �لنادي �الإجنليزي، و�صيلعب �صيلفا �ليوم 
مبار�ته �الأخرية مع �ل�صيتي يف �لربميريليغ 
�صجل  �ملنا�صبة،  وبهذه  نورويت�س،  �أمام 
حتدث  ل�صيلفا  تكرميي  فيديو  غو�رديوال 
ا، وقال �ملدرب �ملخ�رسم  فيه �لالعب �أي�صً
بني  �للعب  يتعني  »عندما  �لفيديو:  خالل 

�خلطوط، فاإن �صيلفا هو �أف�صل العب ر�أيته 
العب  »�إنه  و�أ�صاف:  �جلزئية«،  هذه  يف 
ر�ئع، لقد قرر �لرحيل وقال ذلك يف مر�ت 
عديدة.، �أر�د �أن يغادر بعد 10 �صنو�ت هنا، 
وناأمل �أن يعود مرة �أخرى«، وتابع: »دعونا 
له،  ود�ع  حفل  �إقامة  من  نتمكن  �أن  ناأمل 

وهو �أمر ي�صتحقه متاًما«.
�أما �صيلفا، فقال: »�أنا فخور بكوين �لالعب 
�صيتي  مان�ص�صرت  بقمي�س  م�صاركة  �الأكرث 

�الإجنليزي �ملمتاز، ما يجعلك  �لدوري  يف 
�أف�صل هو �لقر�ر�ت �لتي تتخذها على �أر�س 
�مللعب«، و�أردف جنم فالن�صيا �ل�صابق: »مل 
�لفوز،  يف  بد�أنا  لكن  قبل،  من  نفوز  نكن 
و�الآن �ملتوقع منا د�ئًما �أن ننت�رس، و�إذ� مل 
ف�صال«.و�أمت:  �صيعترب  ذلك  حتقيق  ن�صتطع 
»�لقر�ر�ت مهمة للغاية، �إنها لعبة قر�ر�ت، 
و�إذ� �تخذت قر�ر�ت جيدة، وتعلمت كيفية 

�لقيام بها، �صتكون �أف�صل بكثري«.

فاز باري�س �صان جريمان على �صانت 
على  �م�س  رد�أول  دون  بهدف  �إيتيان 
كاأ�س فرن�صا،  نهائي  ملعب فرن�صا يف 
�لثنائية  حمقًقا  �لغايل  �للقب  لينتزع 
�ملحلية، �صجل نيمار د� �صيلفا هدف 
�ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 14، ليتوج 
تاريخه،  يف   13 للمرة  باللقب  فريقه 
ينجو  �أن  �لباري�صي  �لنادي  و��صتطاع 
من �للقاء �حلما�صي بفوز �صاق، حيث 
بني  قوية  �لتحامات  �ملبار�ة  �صهدت 
�إ�صابة  يف  ت�صببت  �لفريقني  العبي 
�للقاء، وطرد  ومغادرته  مبابي  كيليان 

يف  �إيتيان  �صانت  العب  بريين  لوي 
�لدقيقة 31.

كاد  حيث  كبرية،  باإثارة  �للقاء  بد�أ 
ل�صانت  يتقدم  �أن  بو�جنا  ديني�س 
�إيتيان، �إال �أن �لعار�صة حرمت �خل�رس 
من هدف مبكر، ثم عاد نف�س �لالعب 
ليهدد �ملرمى �لباري�صي ب�رسبة ر�أ�س 
لكن كيلور نافا�س تعامل معها بثبات، 
�نتف�صال بي �إ�س جي �رسيعا، ون�صط 
ومبابي  �إيكاردي  �لهجومي  �لثالثي 
�نفرد  �رسيعة،  هجمة  ومن  ونيمار 
مبابي و�صدد كرة �رتدت من �حلار�س 

�ل�صباك  يف  ب�صهولة  نيمار  ليقابلها 
قليلة  بدقائق  وبعدها   ،14 بالدقيقة 
�ليمنى  �جلهة  من  ماريا  دي  �نفرد 
�حلار�س  �أنقذها  قوية،  كرة  و�صدد 

جي�صي مولني برب�عة �صديدة.
يف  حظ  �صوء  توخيل  توما�س  و�جه 
�أول ن�صف �صاعة، حيث خ�رس تبديلني 
الإ�صابة تيلو كريير وكيليان مبابي �لذي 
تعر�س لتدخل عنيف �أ�صفر عن طرد 
لوي بريين مد�فع �صانت �إيتيان، غلب 
�الأد�ء �لبدين و�الحتكاكات �لقوية على 
�إ�س  بي  جنح  بينما  �لفريقني،  العبي 

�ل�صوط  لنهاية  تقدمه  تاأمني  يف  جي 
�الأول، حترك كلود بويل مدرب �صانت 
�إيتيان لتن�صيط �صفوف �لفريق، حيث 
�أجرى عدة تبديالت يف �ل�صوط �لثاين 
و�أرنود  �خلزري  وهبي  نزول  �أبرزها 
باأكرث من  �لذي هدد �ملرمى  نوردين 
ت�صديدة، لكن دون خطورة كافية، يف 
�ملقابل، �أ�صاع �لفريق �لباري�صي �أكرث 
من  ثاٍن  هدف  لت�صجيل  فر�صة  من 
باريدي�س  للياندرو  خطرية  حماوالت 
ودي  و�إيكاردي  ونيمار  و�صار�بيا 

ماريا.

البي ا�س جي يتوج بالكاأ�س 13 يف تاريخه

غوارديوال: �ضيلفا اأف�ضل العب بني اخلطوط

بر�ضلونة م�ضتعد للتخلي عن غريزمان  زيدان يطمئن حول اإي�ضكو

اإ�ضابة كو�ضتا قد حترمه من مواجهة ليون

ميالن يقدم هدية ثمينة 
جلوفنتو�س

ميالن  �صي  �إي  مو�جهة   1-1 �الإيجابي  �لتعادل  ح�صم 
و�صيفه �أتاالنتا �أول �م�س يف �فتتاح �جلولة 36 من �لدوري 
�الإيطايل، وكان �أتاالنتا بحاجة لالنت�صار ملو��صلة �ل�صغط 
على جوفنتو�س، �الأقرب للتتويج باللقب و�لذي �أهدر تلك 
�لفر�صة �جلولة �ملا�صية �أم�س بال�صقوط �أمام �أودينيزي، 
و�أ�صبح فريق »�ل�صيدة �لعجوز« بحاجة لتعادل فقط خالل 
�لتا�صع  للمو�صم  �للقب  حل�صم  �ملتبقية  �لثالث  مبارياته 
�لتاأهل  للفوز ل�صمان  تو�ليا، يف حني كان �مليالن ي�صعى 

�ملو�صم �ملقبل للمناف�صة �أوروبيا.
للرو�صونريي  �أول  �لرتكي هاكان كالهاجنولو بهدف  تقدم 
بالدقيقة 14 قبل �أن ينجح جنم هجوم �أتاالنتا �لكولومبي 
دوفان ز�باتا يف �إدر�ك �لتعادل لل�صيوف 34، وقبلها �أهدر 
الأتاالنتا  جز�ء  ركلة  مالينوف�صكي  رو�صالن  �الأوكر�ين 
بالدقيقة 26 يف �ملبار�ة �لتي كان �ل�صيوف هم �الأخطر 
فيها �صو�ء من ناحية �ال�صتحو�ذ �أو �لفر�س �أمام �ملرمى، 
وبهذ� �لتعادل يرفع �أتاالنتا ر�صيده �إىل 75 نقطة ليقل�س 
�لفارق مع جوفنتو�س �ملت�صدر �إىل 5 نقاط موؤقتا، وليبتعد 
بنقطتني موؤقتا عن �إنرت ميالن �لثالث وبثالث نقاط عن 
الزيو روما �لر�بع، �أما ميالن فرفع ر�صيده �إىل 60 نقطة 

ليظل حمتال �ملركز �ل�صاد�س يف جدول �لكالت�صيو.

اإ�ضابة مبابي تقلق البي 
اأ�س جي قبل لقاء اأتاالنتا

كيليان  جريمان  �صان  باري�س  لنادي  �ل�صاب  �لنجم  غادر 
مبابي �أر�صية ميد�ن »ملعب فرن�صا« متاأثر�ً باإ�صابة تبدو 
نهائي  يف  �إيتيان  �صانت  مع  فريقه  مبار�ة  خالل  خطرية 
مع  �لو�عد  �ملهاجم  و��صتبدل  �م�س،  �أول  فرن�صا  كاأ�س 
بعد  �صار�بيا  بابلو  �الإ�صباين  بزميله   33 �لدقيقة  مطلع 
تدخل عنيف من لويك بري�ن يف �آخر ظهور له �صمن عامل 
�ل�صاحرة �مل�صتديرة مما ��صتوجب طرد �الأخري للخ�صونة، 
وتعّد هذه �الإ�صابة م�صدر قلق للفريق �لباري�صي قبل �أقل 
من ثالثة �أ�صابيع من مو�جهة �أتاالنتا يف ربع نهائي دوري 

�أبطال �أوروبا.

�أعلنت ر�بطة �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز 
 12 يف  �صيبد�أ   2021-2020 �ملو�صم  �أن 
ماي،   23 يف  وينتهي  �ملقبل  �صبتمرب 
و�صتحظى معظم �الأندية با�صرت�حة ملدة 
�حلايل  �ملو�صم  نهاية  بني  �أ�صابيع  �صبعة 
�لذي يختتم يف عطلة هذ� �الأ�صبوع وبدء 
�إجازة  تتعدى  ال  وقد  �جلديد،  �ملو�صم 
ومان�ص�صرت  وت�صيل�صي  �صيتي  مان�ص�صرت 
�أ�صابيع  ثالثة  وولفرهامبتون  يونايتد 
دوري  يف  تقدمهم  و��صلو�  �إذ�  فقط 
يف  �الأوروبي  �لدوري  �أو  �أوروبا  �أبطال 

�أوت �ملقبل.
�الأبطال  لدوري  �لنهائية  �ملبار�ة  وتقام 
�لدوري  ونهائي  �أوت   23 يوم  ل�صبونة  يف 
كولن  يف  بيومني  قبلها  �الأوروبي 

بيان  يف  �لر�بطة  و�أو�صحت  �الأملانية، 
�لدوري  ر�بطة  يف  �ل�رسكاء  »و�فق  لها: 
�الإجنليزي �ملمتاز �ليوم على بدء مو�صم 
 12 يف   2021-2020 �ملمتاز  �لدوري 
�ملرحلة  تقام  �أن  على   ،2020 �صبتمرب 
و�أكدت   ،»2021 ماي   23 يف  �الأخرية 
�الأدنى  �لدرجات  بطوالت  �أّن  �لر�بطة 
�أي�صاً  �صتبد�أ  و�لثالثة-  و�لثانية  -�الأوىل 
�النطالقة  وتعني  نف�صه،  �الأ�صبوع  يف 
�صيبد�أ  �جلديد  �ملو�صم  �أن  �صبتمرب  يف 
�ملو�صدة،  �الأبو�ب  خلف  �ملوؤكد  بحكم 
�مل�صجعون  يعود  �أن  �ملقرر  من  حيث 
من  �عتبار�ً  �إجنلرت�  يف  �ملالعب  �إىل 
�الأول �أكتوبر �ملقبل على �أ�صا�س �حرت�م 

�لتباعد �الجتماعي.

انطالق املو�ضم اجلديد للربميرليغ يف 12 �ضبتمرب
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بقلم: هال �سالمة

د�أب  �أجلها  من  �لتي  �جلر�ئم  هي   
حمكمة  مهاجمة  على  نتنياهو 
بفر�ض  مطالبا  �لدولية  �جلنايات 
موظفيها  وعلى  عليها  �لعقوبات 
خ�صو�صا بعد قر�ر مدعيتها �لعامة 
جر�ئم  يف  �لتحقيق  بن�صود�  فاتو 
�إ�رس�ئيل بحق  �حلرب �لتي ترتكبها 
�لفل�صطينيني يف �لأر��صي �ملحتلة. 
من  �لحتالل  تخوف  يعني  فماذ� 
مل�صوؤولني  �لدولية  �جلنائية  �عتقال 
تهديد�  و�عتباره  جي�صه  يف  وقادة 
خطري� يتطلب تعبئة قوية وخا�صة، 
لول �أنه مدرك جيد� حلقيقة جر�ئمه 
من جهة ولعدم �عرت�فه باملوؤ�ص�صات 
�لدولية ل �صيما �حلقوقية منها من 
جهة �أخرى. ويف هذ� �ل�صدد ك�صفت 
موؤخر�  �لعربية  هاآرت�ض  �صحيفة 
با�رست  �لإ�رس�ئيلية  �ل�صلطات  �أن 
�أ�صماء  ت�صم  �رسية  قائمة  بتح�صري 
�أن  ميكن  �لذين  �مل�صوؤولني  مئات 
�صوف  لهاي  يف  حماكمتهم  تتم 
تتم مطالبتهم بالمتناع عن �ل�صفر. 
ت�صم  �لقائمة  فاإن  لل�صحيفة  ووفقا 

�حلكومة  رئي�ض  �إىل  بالإ�صافة 
�لإ�رس�ئيلية بنيامني نتنياهو ووزر�ء 
�جلي�ض وروؤ�صاء هيئة �أركان �جلي�ض 
وروؤ�صاء جهاز �لأمن �لعام »�ل�صاباك« 
يف �ل�صابق ويف �لوقت �حلايل، �لعديد 
من �ل�صباط و�مل�صوؤولني �لع�صكريني 
�لإ�رس�ئيلي.  �لحتالل  بجي�ض 

نتنياهو،  يالحق  �ملحاكم  هاج�ض 
يف �لد�خل �لإ�رس�ئيلي يحاول �أي�صا 
يف  �ملوجلة  �ملحكمة  من  �لتهرب 
و�لف�صاد  �لر�صاوى  بجر�ئم  �لتحقيق 
�لتهم  نفي  عرب  مرة  �رتكبها،  �لتي 
�ل�صتيطان  �رسعنة  عرب  ومرة 
فل�صطينية  �أر��ض  �حتالل  ووعود 

�أو  �لأخرية  �لقرن  موؤ�مرة  مبوجب 
مبكرة.  �نتخابات  �إىل  �لهروب  عرب 
و�لكيان �ملحتل له باعه يف �نتهاك 
�حلقوق �لفل�صطينية على مدى عقود 
من �لزمن وفعليا هو ملتزم بتطبيق 
�لعن�رسي عرب متييزه  �لف�صل  نظام 
�لإ�رس�ئيلي  �لإن�صان  بني  �لفا�صل 
�صل�صلة من  و�لفل�صطيني م�صتخدما 
�لتي  �لع�صكرية  و�لأحكام  �لقو�نني 
�لفل�صطينيون  �لتمييز.  هذ�  حتاكي 
�صحايا �لتعذيب �لنف�صي و�جل�صدي 
د�ئما يف مرمى �آلة �لقتل �لإ�رس�ئيلية 
�أو  عجوز�  �أو  طفال  توفر  ل  �لتي 
�مر�أة �أو مري�صا على فر��ض �ملوت 
ويتم  �لفل�صطينيني  بيوت  تهدم   ...
�أجل  من  �أر��صيهم  من  طردهم 
و��صتبد�لهم  ��صتيطانية  بوؤر  ت�رسيع 
�لإ�رس�ئيلي  ويرب�أ  بامل�صتوطنني.. 
�حلالق  �إياد  �لفل�صطيني  قاتل 
عطل  ب�صبب  �جلرمية  توثيق  لعدم 
حادثة  �أثناء  �ملر�قبة  كامري�ت 
�لقتل)!!!( فيما يوثق كمال �أبو وعر 
ق�صة من ق�ص�ض �ملوت �لفل�صطيني 
و�ل�رسطان  �ل�صجان  �أيدي  بني 

و�لكورونا...

كمال اأبو وعر.. تهمته الوطن
تهمته الوطن.. كمال اأبو وعر واحد من بني اآلف الفل�سطينيني الذين يلتهم الحتالل زهوة اأعمارهم 

يف زنازينه التي تفتقر اإىل اأدنى مقومات احلياة.. حمكوم ب�ستة موؤبدات وخم�سني عاما.. وهل ياأتي 
الإن�سان على هذه الأر�ض �ست مرات منف�سلة كي ينفذ حمكوميته وياأخذ براءة ذمته من حمتله 

؟!ال�سجان وال�سرطان وكورونا التقوا على ج�سد واحد ي�ست�سرخ ال�سمائر الإن�سانية من اأجل ال�سغط 
على اإ�سرائيل لإطالق �سراحه فهل من خماطر وجودية على الدولة العربية متنعها من منح اإن�سان 
فر�سة احلرية على فرا�ض موته؟جرائم الحتالل واإن اختلفت وقائعها فاإن ما يوحدها هو الهدف 

بقتل ال�سعب الفل�سطيني وبالطرق املمنهجة يف اأر�سه وداره وطريق عمله ومدر�سته اأو يف �سجون املوت 
البطيء التي يزج فيها الآلف..

حركة التحرير الوطني الفل�سطيني »فتح«
اعتقال حمافظ القد�س ومدير خمابراتها تاأكيد 

لعقلية الع�صابات التي حتكم دولة االحتالل

بقلم : �سامي اإبراهيم فودة

�ل�صاخمة  �لقامات  ح�رسة  يف 
�لقاب�صني  و�ل�صمود  �ل�صرب  جرن�لت 
قالعها  يف  و�ملتخندقه  �جلمر  على 
كالطود �ل�صامخ، �إنهم �أ�رس�نا �لبو��صل 
�ملاجد�ت  و�أ�صري�تنا  �لأبطال 
وخلف  �ل�صجون  غياهب  يف  �لقابعني 
تنحني  �لغا�صم  �لحتالل  زنازين 
و�إكبار�ً  �إجاللً  و�لروؤو�ض  �لهامات 
�لورود  �أمام عظمة �صمودهم وحتمر 
خجاًل من عظمة ت�صحياتهم، �إخوتي 
رفاق  �ملاجد�ت  �أخو�تي  �لأماجد 
�لثابتني  �ل�صابرين  �ل�صامدين  دربي 

�ملتمر�صني يف قالع �لأ�رس،
فما  �لأفا�صل  �أحبتي  �لقر�ء  �أعز�ئي 
�ل�صوء  ت�صليط  هو  �ليوم  ب�صدده  �أنا 
يف �إطار �حلملة �لإعالمية �ملتو��صلة 
يف �إبر�ز ملف �أخطر حالت �لأ�رسى 
بالأمر��ض  �مل�صابني  �ملر�صي 
و�لتي  �لحتالل  �صجون  يف  �ملزمنة 
بيئة  �لظالمية  �ل�صجون  تلك  تعترب 
و�لأوبئة،  �لأمر��ض  لنت�صار  خ�صبة 
�صيا�صات  �لويالت من  يعانون  و�لذين 
�لإد�رة �لعن�رسية �لتي تتعمد عالجهم 
بت�صخي�ض  �لقيام  دون  بامل�صكنات 
�مل�صتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �صليم 

مع �لأمر��ض لرتكه فري�صة لالأمر��ض 
و�ملوت �لبطيء ينه�ض يف �أج�صادهم.

�بن  هر�صة  �أرقم  �جلريح  و�لأ�صري 
�أحد  هو  ربيعاً  و�لع�رسين  �خلام�صة 
�ملتعمد  �لطبي  �لإهمال  �صحايا 
بحقه  �ل�صجون  �إد�رة  متار�صها  �لتي 
�ملر�ض  مطرقة  بني  يعي�ض  و�لذي 
جتاهل  و�صند�ن  حياته  يهدد  �لذي 
حالياً  و�لقابع  ملعاناته  �لحتالل 
�إىل  �ن�صم  و�لذي  �لرملة(  )�صجن  يف 
�ملر�صى يف  ��صماء  قائمة طويلة من 
فهو  ودياجريها،  �ل�صجون  غياهب 

ماز�ل موقوف رهن �لتحقيق..
- �لأ�صري �جلريج :- �أرقم ريا�ض خالد 

هر�صة )25 عاماً(
- تاريخ �مليالد:- 1995/02/10م

قفني  بلدة  من   -: �لإقامة  مكان   -
�ل�صفة  �صمال  طولكرم  مدينة  ق�صاء 

�ملحتلة
- �حلالة �لجتماعية:- �أعزب

�لثنني  يوم  �لعتقال:-  تاريخ   -
2020/5/11م

- مكان �لعتقال:- �صجن �لرملة
مقاومة  �إليه:-  �ملوجه  �لتهمة   -

�لحتالل
- �حلكم:- موقوف)رهن �لتحقيق(

- �عتقال �ل�صري: �أرقم هر�صة

جلي�ض  تابعة  خا�صة  قوة  د�همت 
�لأ�صري  منزل  �ل�صهيوين  �لحتالل 
�ملو�فق  �لإثنني  يوم  هر�صة«  »�أرقم 
2020/5/11م يف متام �ل�صاعة �لربعة 
و�لن�صف فجر�ً يف �لبلدة قفني ق�صاء 
�لأبو�ب  تفجري  بعد  طولكرم  مدينة 
و�إرهاب �لأطفال و�لن�صاء، مما ت�صبب 
د�خل  وهرج  و�رس�خ  وهلع  برعب 
�لكثري من �ملناو�صات  �ملنزل ود�رت 
�لقوة  �أفر�د  مع  عائلته  وبني  بينه 
ب�صكل  عليه  �عتدت  �لتي  �خلا�صة 
و�أ�صابته  عليه  �لنار  و�أطلقت  همجي 
ل  حتى  قدمه  يف  مبا�رسة  �إ�صابة 
يتمكن من �لهروب كما قامو� بتفتي�ض 
وجو�ل  و�لده  �صيارة  وتك�صري  �ملنزل 
و�لدته وبعد ذلك قيدوه و�ن�صحبو� من 
�إىل جهة غري معلومة وخ�صع  �ملكان 
�صباط  �أيدي  على  قا�صي  لتحقيق 

خمابر�ت “�ل�صني بيت”
�لحتالل  قو�ت  �عتقلت  علماً 
هر�صة  �أرقم  �لأ�صري  �ل�صهيوين 
بحقه  و�صدر  2013/06/12م  بتاريخ 
بتهمة  بال�صجن ملدة 23 �صهر�ً  حكماً 
قو�ت  �صد  �ملو�جهات  يف  �مل�صاركة 
�جلهاد  حلركة  و�لنتماء  �لحتالل 
يف  �عتقاله  مدة  و�أم�صى  �لإ�صالمي 
�لفر�ج  ومت  �ل�صهيوين  جمدو  �صجن 

عنه عام 2015 من �صجون �لحتالل..
�أرقم  لالأ�صري:-  �ل�صحية  �حلالة 

هر�صة
بر�صا�صتني  م�صاب  �أرقم  �لأ�صري 
متفجرتني يف �لقدم �ليمنى و�إحد�ها 
قريبة من منطقة �حلو�ض، ومل جترى 
له �أية عمليات جر�حية حتى �للحظة 
فهو يعاين من �أوجاع �صديدة يف �لظهر 
و�حلو�ض، ومن وجود �صظايا يف �لقدم 
لكونها  �إخر�جها  ل�صعوبة  �ليوم  حتى 
�لأ�صري  مكث  وقد  �لأوردة  بجانب 
نقل  ذلك  وبعد  �أيام،   8 بامل�صت�صفى 
�ليوم  ويتنقل  �لرملة،  م�صت�صفى  �إىل 
حتريك  ي�صتطيع  ل  لأنه  عكاز؛  على 

قدمه جيد�ً..
ند�ئي  �أوجه  مقايل  �صطور  على  من 
�إىل كافة �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات �لدولية 
�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  وخا�صة 
بال  �أطباء  ومنظمة  �لحمر  و�ل�صليب 
حياة  لإنقاذ  �لعاجل  بالتدخل  حدود 
لالإفر�ج  هر�صة  �أرقم  �جلريح  �لأ�صري 
خارج  له  �لالزم  �لعالج  لتقدمي  عنه 
�ل�صجون- �حلرية كل �حلرية لأ�رس�نا 
�ملاجد�ت-  و�أ�صري�تنا  �لبو��صل 
�مل�صابني  للمر�صى  �لعاجل  و�ل�صفاء 
باأمر��ض خمتلفة - �حلرية كل �حلرية 

لأ�رس�نا و�أ�صري�تنا �ملاجد�ت.

االأ�صري اجلريح اأرقم ريا�س هر�صة ي�صارع املر�س يف �صجون االحتالل

ملن �صاأعود يا اأماه؟..
بقلم: ريهام اأبو عيا�ض

ن �صاأعود يا �أماه �إذ� ما عدت من �أ�رسي؟ .. ومن يف �لبيت حني �أطل ذ�ك  ملمِ
�ليوم يلقاين؟..

�لذي  �ل�صدر  �صيعانق  ..ومن  عمري؟  من  تفُرّ  وهي  �لأيام  �أح�صب  �أنا  ملن 
بال�صوق �أعياين؟..

�ألقى  �أهلي فال  �لغربة ..�أفت�ض عنك يف  �أكون يف  �أُماه �صوف  يا  �إن عدت  �نا 
�صوى �خليبة..

لآخر  ناحباً  قربك  عند  لأجثم  �لقربى..  من  به  حلمت  ما  بقايا  فتجذبني 
�لرتبة.. 

* بهذه �لكلمات �ملثقالت باآلم �لغربة و�ل�صنني �لغابر�ت كن�صبلة قمح مذعنة 
لرت�ق�ض �لإع�صار فوق جر�حها، 

رثى �لأ�صري �ملحرر حازم م�صلماين �أمه؛ �لتي �نتظرت خطاه على باب منزلها 
طويال، �إذ �نق�صى عهد �لظالم وبد� له �لفجر �صاطعا.. 

و�حدة،  مائدة  باأمه على  يجمعه  �صباحاً  وينتظر  �ليوم  بعد  �ليوم  يرقب  كان 
دون �أن يدري �أن �لأجل كان لها �أ�رسع.. خرج فاإذ� �لوجوه �صاحبة، �أركان �لبيت 
خاوية باردة حتى كاأن طائفاً بها قد طاف، قد غطى غبار �لنتظار �لطويل 
عتبة �ملنزل، و �صجادة �صالتها ماز�لت يف مكانها تغريت معاملها على طول 
به  فاإذ�  �ل�صبوح  وجهها  ناظر�ً  �لليايل  �أح�صى  لقد  و�لبكاء،  و�ل�صجود  �لركوع 
ياأفل لغري عودة، فيغدو مز�ره تر�ب قربها �لطاهر ، على ر�أ�صها ي�صكو وجعه 
طول  بعد  له  فاأعادها  مَرّ  به  يو�صف  قمي�ض  �أّن  لو  متنى  همومه،  لها  ويبث 
غياب، عاد ويف نف�صه توق �ل�صغري �إىل ح�صن �أمه �لو�صيع، تربت على كتفيه، 

ت�صعره برغم مر�رة �لعامل حلو �حلياة.
هذ�  كل  ي�صمع  �أل  له  كيف  ؛�إذ  �أق�صاه  ما  �أماه  يا  �لبائ�ض  �لعامل  هذ�  فويح 
ور�حتيك  �ملتعب،  وجهك  يب�رس  ل  كيف  مقلتيك،  يف  �ل�صارخ  �ل�صجيج 
�ملليئتني بالرجاء، كيف له ل ي�صفق لوجعك �أو يرحم؟، وهي برغم ذلك كانت 
تتلم�ض يف �صمعها بقايا �صوته بعد كل زيارة، ت�صتودعه �هلل  �صابرة حمت�صبة 
وت�صاأله �لثبات له و�إخو�نه، تو�صيهم �أن يظلو� على قلب رجل و�حد �إذ� ما كان 

�لعدو و�حد�ً. 
�للحظات  �أ�صدق  باكية ترّب ق�صمها وفاًء له حتى يف  غادرت حتت�صن �صورته 

و�أخل�صها.
�لفر�ق؛  ولوعة  �مر�أة فل�صطينية جديدة متوت على طريق �حل�رسة  �أم حازم 
فل�صطني  وبرجال  �أملها  وجل  عّز  باهلل  كان  وقد  �صاكية  لربها  �لدنيا  تغادر 
�أمل يرجى باملفاو�صات  �لأوفياء؛ كانت ترد د�ئماً على كل من يحدثها عن 
تقول : “هذه طاولت وهمية بدك �ل�رس�ب ي�صري مي؟ كيف؟ و�هلل لو بتم�صي 
ول  �صوك  بتقلع  ول  �أر�ض  برتجع  ل  عالفا�صي  كلها  �رس�ب،  ليظل  �صنة  مية 

برتجع �لغايل، �حلق يا وليدي ما بتعيده غري �لبارودة”.. 
حكمة �خت�رست لنا �آلف �ل�صطور فاأح�صنت.

م�صتقر�  �خللد  جنان  يف  طبت  حلازم،  و�لعز�ء  �ل�صابرين  �أم  لك  فالرحمة 
ومقاما.

�لوطني  �لتحرير  حركة  �أكدت 
ع�صو  �عتقال  �أن  »فتح«  �لفل�صطيني 
�لقد�ض  حمافظ  �لثوري،  �ملجل�ض 
عدنان غيث، ومدير خمابر�تها جهاد 
�لع�صابات  عقلية  على  يوؤكد  �لفقيه 
من خالل  �لحتالل،  دولة  �لتي حتكم 
�لفل�صطينيني  �ملو�طنني  مالحقة 
�حلائط  بعر�ض  �صاربة  �أر�صهم،  يف 
�لدولية.  و�لأعر�ف  �ملو�ثيق  كل 
�صحفي،  ت�رسيح  يف  �حلركة  و�صددت 
�ملتحدث  ل�صان  على  �لثالثاء،  �ليوم 
باإ�صمها ح�صني حمايل، على �أن �صيا�صة 
�لعتقال لكو�در �حلركة و�بعادهم عن 
�لأق�صى  و�مل�صجد  �ملقد�صة  �ملدينة 
�ملبارك لن تثني �حلركة وكو�درها عن 
ممار�صة دورها �لن�صايل �صد كل �أ�صكال 
�لإجر�م �لإ�رس�ئيلي يف دولة فل�صطني 
بو�صلة  �صتبقى  �أنها  و�أكد  �ملحتلة. 
�لت�صدي  �صعيد  على  �لوطني  للعمل 
حترير  �أجل  من  و�لعمل  لالحتالل، 
وقوف  �أن  حمايل،  و�أ�صاف  �لبالد. 

موؤ�رس  �صعبنا  مع  �لدويل  �ملجتمع 
�إيجابي جتاه ن�رسته، ولكن على �لعامل 
�أن ي�صع حد� ملمار�صات �إ�رس�ئيل �لتي 
�ل�صتيطاين  نهجها  �إكمال  على  ت�رس 
�لفل�صطينية،  �لدولة  �أر��صي  كل  يف 
وقر�صنة مقدر�ت �ل�صعب �لفل�صطيني. 
حمايل  ل�صان  على  �حلركة  وطالبت 
تكون  �أن  ب�رسورة  �لعامل  �صعوب  كل 
�لذي  �لإجر�م  م�صتوى  على  مو�قفهم 
�أن  �إىل  ي�صار  �لحتالل.  دولة  به  تقوم 
�صلطات �لحتالل كانت قد مددت يوم 
�صبعة  ملدة  غيث  �عتقال  فرتة  �أم�ض، 
�أيام. علما �أنه قد مت �عتقاله 17 مرة 
�إ�صافة  عامني،  قبل  مهامه  توليه  منذ 
�ل�صفة  دخول  من  متنعه  �أنها  �إىل 
�لغربية. كما  �عتقلت قو�ت �لحتالل 
من  �لفقيه  جهاد  �لعميد  يومني  قبل 
منزله،  �إىل  عودته  �أثناء  قطنة،  بلدة 
بعد تفتي�ض مركبته، على حاجز طيار 
على �صارع نفق بلدة بدو �صمال غرب 

�لقد�ض.
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ق.د/وكالت

ويف �شوء تعقيدات انتخابات الرئا�شة 
الأمريكية، والطريقة التي جتري بها، 
هناك  بها،  املرتبطة  والإجراءات 
جمموعة من الأطر العامة والرئي�شية 
تلك  مراحل  فهم  خاللها  من  ميكن 
الت�شويت  �شيتم  وكيف  النتخابات، 
والتي  لها،  احلاكمة  والأ�ش�ش  فيها، 
يف  النتخابات  اأهم  من  واحدة  تعد 

التاريخ الأمريكي. 
1- دورة النتخابات: لفهم انتخابات 
التعامل  يجب  ل  الأمريكي،  الرئي�ش 
مع النتخابات من منظور ما يجري 
والذي  فقط،  النتخابات  يوم  يف 
الأمريكي،  الد�شتور  مبوجب  حتدد 
�شهر  الأول من  الثالثاء  يوم  باعتباره 
نوفمرب، ولكن بالنظر اإىل النتخابات 
 Election كاملة  دورة  باعتبارها 
انتخابات  ت�شتغرق  فعملًيّا   .Cycle
الرئا�شة الأمريكية نحو عامني كاملني، 
ففي منت�شف دورة الرئي�ش املوجود 
يف ال�شلطة، تبداأ دورة طويلة ومعقدة 
ال�شخ�ش  لختيار  النتخابات  من 
اإعادة  اأو  عنه  بدياًل  �شيتوىل  الذي 
وجتري  نف�شه.  ال�شخ�ش  انتخابات 

النتخابات على مرحلتني:
عليها  يطلق  الأوىل:  املرحلة 
جتري  والتي  التمهيدية  النتخابات 
نف�شها  الرئي�شية  الأحزاب  داخل 
لالنتخابات  احلزب  مر�شح  لختيار 
املرحلة  تلك  بداأت  وقد  الرئا�شية، 
و�شيتم   ،2019 عام  مطلع  منذ  مبكًرا 
 2020 اأوت  �شهر  اأواخر  يف  ح�شمها 
الدميقراطي  احلزب  موؤمتري  خالل 

واجلمهوري.
مرحلة  هي  الثانية:  واملرحلة 
بني  جتري  التي  العامة  النتخابات 
املتناف�شني من احلزبني الرئي�شيني يف 
وهما:  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
واجلمهوري،  الدميقراطي،  احلزب 
�شهري  ت�شتغرق  املرحلة  وهذه 
يوم  اإىل  و�شوًل  واأكتوبر،  �شبتمرب 
النتخابات الذي يجري فيه القرتاع 
الأمريكيون  يختار  حيث  العام، 

املر�شحني  بني  من  القادم  رئي�شهم 
من احلزبني بالإ�شافة اإىل املر�شحني 

امل�شتقلني.
التمهيدية  النتخابات  اأو�شكت  وقد 
»ترامب«  فالرئي�ش  النتهاء،  على 
اأ�شبح  انتخابه  لإعادة  ي�شعى  الذي 
للحزب  النهائي  املفرت�ش  املر�شح 
بايدن«  »جو  واأ�شبح  اجلمهوري، 
للحزب  النهائي  املفرت�ش  املر�شح 
اجلمهوري، وذلك بانتظار اإعالنه ذلك 
ر�شمًيّا يف موؤمتري احلزبني يف �شهر 
النتخابات  تدخل  ذلك  وبعد  اأوت. 
يتناف�ش  والتي  النهائية  مرحلتها  يف 
يوم  حتى  و«بايدن«  »ترامب«  فيها 
النتخابات الثالثاء 3 نوفمرب 2020. 

يقوم  الت�شويت:  طريقة   -2
انتخابات  يف  بالت�شويت  الأمريكيون 
الرئا�شة الأمريكية عرب اآليات خمتلفة 
تعتمدها  التي  الطريقة  بح�شب 
اآليتان  وهناك  اأمريكية،  ولية  كل 
الت�شويت الإلكرتوين  للت�شويت، هما: 
الت�شويت  اأو  القرتاع،  جلان  داخل 

عرب الربيد.
القرتاع:  الت�شويت داخل مراكز  اأ-   
الرئا�شية  النتخابات  لقواعد  ووفًقا 
تتعلق  قوانني  هناك  الأمريكية، 
باإظهار  الناخب  يقوم  اأن  ب�رشورة 
بطاقة هويته ID للدخول اإىل مراكز 

تطلب  ولية   34 فهناك  القرتاع، 
اإظهار بطاقة قومية تت�شمن  �رشورة 
الوليات  وبع�ش  ال�شخ�ش،  �شورة 
للتعرف  اأخرى  الأخرى تطبق قواعد 
يقوم  اأن  منها  ال�شخ�ش،  هوية  على 
هذه  وتعرف  ال�شخ�شي،  بالتوقيع 
الهوية«  »اإظهار  بقوانني  القوانني 

 .Voter identification laws
للت�شويت  املنظمة  القواعد  ومن 
للت�شويت  ال�شخ�ش  ت�شجيل  �رشورة 
زمنية،  بفرتة  قبلها  النتخابات  يف 
يكون  اأن  تفرت�ش  الوليات  وبع�ش 
الولية،  داخل  يف  مقيًما  ال�شخ�ش 
الهوية،  )اإظهار  القواعد  هذه  وكل 
يف  الوجود  للت�شويت،  الت�شجيل 
داخل  جدل  ب�شاأنها  يُثار  الولية( 
يعتربها  والبع�ش  املتحدة،  الوليات 
ن�شبة  على  املوؤثرة  العوامل  من 
الذين  وعدد  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
النتخابات  يف  بالت�شويت  يقومون 

ب�شكل فعلي. 
بع�ش  الربيد:  عرب  الت�شويت  ب- 
على  تعتمد  الأمريكية  الوليات 
بطاقات  باإر�شال  للناخبني  ال�شماح 
�شوء  ويف  الربيد،  عرب  القرتاع 
اأزمة فريو�ش كورونا، ميثل  تداعيات 
اإ�شكالية  ق�شية  الربيد  الت�شويت عرب 
 ،2020 الرئا�شة  انتخابات  يف  كربى 

حيث يطالب الدميقراطيون باعتماد 
هذه الآلية يف الت�شويت النهائي، لكن 
الأمر،  هذا  يرف�شون  اجلمهوريني 
مدخاًل حلدوث  يكون  قد  اأنه  ويرون 

تزوير يف النتخابات.
هناك  النتخابية:  العملية  اإدارة   -3
عملية  اإدارة  من  م�شتويات  ثالثة 
الوليات  يف  الرئا�شة  انتخابات 

املتحدة الأمريكية، ت�شمل: 
اأ- امل�شتوى الأول: اإدارة النتخابات 
على م�شتوى الوليات، ل توجد �شلطة 
اأو هيئة مركزية يف الوليات املتحدة 
النتخابات  باإدارة  تقوم  الأمريكية 
انتخابات  حتى  اأو  الرئا�شية، 
املهمة  هذه  اإن  حيث  الكوجنر�ش، 
الوليات  �شلطات  عاتق  على  تقع 
الأمريكية الـ50، فهي التي تقوم باإدارة 
وتنظيم العملية النتخابية لنتخابات 
تقوم  ولية  وكل  الأمريكية،  الرئا�شة 
بو�شع القوانني والإجراءات املنظمة 
لإجراء النتخابات، وي�شاعد �شلطات 
النتخابات  عملية  اإدارة  يف  الولية 
من  وم�شاركة  املتطوعني،  من  فرق 
الأحزاب التي تقوم مبراقبة اإجراءات 

العملية النتخابية. 
اللجنة  الثاين:  امل�شتوى  ب- 
ت�شطلع  لالنتخابات،  الفيدرالية 
بو�شع  لالنتخابات  الفيدرالية  اللجنة 
القواعد املنظمة لتمويل النتخابات 
التمويل،  هذا  ومراقبة  الرئا�شية، 
يريدون  الذين  الأ�شخا�ش  وت�شجيل 

خو�ش النتخابات. 
الأحزاب،  دور  الثالث:  امل�شتوى  ج- 
يف  الرئي�شي  الدور  الأحزاب  تلعب 
يف  خا�شة  النتخابية،  العملية  اإدارة 
والتجمعات  التمهيدية  النتخابات 

النتخابية. 
نظام  يعترب  النتخابي:  املجمع   -4
واآلية  حمور  هو  النتخابي  املجمع 
النتخابات  يف  الرئي�شية  احل�شم 
يتم  النتخابات ل  فنتائج  الأمريكية، 
العام  الت�شويت  لنتائج  وفًقا  ح�شمها 

الذي يعك�ش اختيارات الناخبني.

تدخل انتخابات الرئا�سة الأمريكية 2020 خالل ال�سهور الثالثة القادمة )اأوت، �سبتمرب، اأكتوبر( مرحلة 
احل�سم الرئي�سية، لختيار الرئي�س الأمريكي رقم 46 يوم 3 نوفمرب 2020. فبعد انتهاء املوؤمتر العام للحزب 
الدميقراطي الذي مت تاأجيله من اأواخر �سهر يوليو ليعقد يوم 17 اأوت، �سوف يعقد بعده املوؤمتر العام للحزب 

اجلمهوري يوم 25 اأوت، لختيار املر�سحني النهائيني عن احلزبني خلو�س ال�سباق الرئا�سي. 

خالل ال�سهور الثالثة القادمة

كيف ميكن فهم انتخابات الرئا�شة الأمريكية 2020؟
.   اختيار الرئي�س الأمريكي رقم 46 يوم 3 نوفمرب 2020

منع �شالة عيد  دول عربية   7 اأعلنت 
الأ�شحى املبارك يف عموم امل�شاجد 
م�شجد  على  وق�رشها  وال�شاحات، 
وب�شوابط  حمددة  م�شاجد  اأو  واحد 
وا�شرتاطات حازمة، توقيا من تف�شي 

فريو�ش كورونا.
الإ�شالمية  ال�شوؤون  وزارة  واأعلنت 
اإقامة  منع  بيان،  يف  ال�شعودية، 
ال�شاحات  يف  الأ�شحى  عيد  �شالة 
اإجراءات  اإطار  يف  املك�شوفة، 
كورونا  تف�شي  من  للحد  وقائية 
وامل�شاجد  اجلوامع  اعتماد  وقررت 
عيد  �شالة  لإقامة  فقط  املهياأة 
الأ�شحى كذلك اأعلنت وزارة ال�شوؤون 
الإ�شالمية املغربية، منع اإقامة �شالة 
اإقامتها  وجواز  امل�شاجد  يف  العيد 
اأعلنت  كذلك  دون خطبة  املنازل  يف 
عيد  �شالة  باأداء  يُ�شمح  اأنه  م�رش 
الكربى  امل�شاجد  اأحد  يف  الأ�شحى 
وقالت  حمدود  وبعدد  فقط،  بالبالد 

وزارة ال�شحة العراقية، اإنه مت فر�ش 
خالل  البالد  يف  �شامل  جتوال  حظر 
دون  للحيلولة  الأ�شحى،  عيد  عطلة 
تف�شي الفريو�ش، ما يعني منع ال�شالة 

يف عموم امل�شاجد وال�شاحات.
الوزارية  اللجنة  اأعلنت  اجلزائر،  ويف 
عيد  �شالة  اأن  بيان،  يف  للفتوى، 
اأو  البيوت جماعة  توؤدى يف  الأ�شحى 

فرادى ودون خطبة.
ويف �شوريا، اأعلنت وزارة الأوقاف عدم 
املبارك  الأ�شحى  عيد  �شالة  اإقامة 
دم�شق،  وريف  دم�شق  حمافظتي  يف 
خليجيا،  الوباء  تف�شي  زيادة  ب�شبب 
الوطنية  الهيئة  با�شم  املتحدث  اأعلن 
والكوارث  والأزمات  الطوارئ  لإدارة 
يف  الظاهري،  �شيف  الإمارات،  يف 
تقام  اأن  تقرر  اأنه  �شحفي،  ت�رشيح 
�شالة عيد الأ�شحى يف املنازل، على 
اأن تبث التكبريات من خالل الو�شائل 

املرئية وامل�شموعة.

ب�سبب كورونا

 دول عربية متنع اإقامة �شالة عيد 
الأ�شحى يف امل�شاجد

ترامب

�شيطرنا على 90% من الحتياطات العاملية لدواء »رمدي�شفري« 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�ش  اأعلن 
�رشاء  �شمنت  اإدارته  اأن  ترامب، 
العاملية  نحو 90% من الحتياطات 
امل�شاد  »رمدي�شفري«  لدواء 
وقال  امل�شتجد  كورونا  لفريو�ش 
اليوم  األقاها  كلمة  يف  ترامب، 
اأوامر  توقيع  اجلمعة خالل مرا�شم 
يف  الأدوية  اأ�شعار  خلف�ش  تهدف 
الوليات املتحدة: »�شمنت اإدارتي 
املعرو�ش  من   %90 على  ال�شيطرة 

العاملي لدواء رمدي�شفري«.
له  الدواء  هذا  اأن  ترامب  واأ�شاف 
الوليات  اإىل  بالن�شبة  كبري  تاأثري 
املتحدة، م�شيفا اأن »هناك درا�شات 
م�شتمرة على اأ�شا�ش يومي لتطوير 
هذا  كثرية«وياأتي  واعدة  عالجات 
�شحيفة  اأفادت  اأن  بعد  الإعالن 
»غارديان«، ا�شتنادا اإىل م�شادرها، 
ا�شرتت  املتحدة  الوليات  باأن 
»رمدي�شفري«  احتياطات  كل  تقريبا 

ملدة 3 اأ�شهر مقدما، م�شرية اإىل اأن 
هذا الإجراء �شيمنع اأي دولة اأخرى 
بكميات  العقار  هذا  اقتناء  من 

كافية.
الإدارة  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
الأمريكية ا�شرتت اأكرث من 500 األف 
جرعة من هذا الدواء، الذي طورته 
نحو  اأي  �شاين�زس«،  »جيلياد  �رشكة 
يف  �شتنتج  التي  الكميات  من   %90
الأمر  و�شبتمرب،  واأغ�شط�ش  يوليو 

املنظمات  لدى  قلقا  اأثار  الذي 
الدولية املعنية.

للم�شاب  العالجية  الدورة  وت�شتمر 
بـ«رمدي�شفري«  كورونا  بفريو�ش 
خاللها  يتم  اأيام   5 باملتو�شط 
من  اأمبولت  بـ6  املري�ش  تطعيم 
الدواء، ويبلغ �شعر الأمبولة الواحدة 
دولرا   390 املتقدمة  الدول  يف 
العالج  تكلفة  اأن  يعني  ما  اأمريكيا، 

ت�شل اإىل 2340 دولرا.

م�سر

تاأجيل مناورات »النجم ال�شاطع« 

خالل الأ�سبوع املا�سي

40 دولة ت�شجل ارتفاعا 
قيا�شيا يف اإ�شابات كورونا 

القيادة املركزية الأمريكية،  اأعلنت 
»النجم  مناورات  تاأجيل  اجلمعة، 
املقرر  من  كان  التي  ال�شاطع«، 
امل�شلحة  القوات  ت�شت�شيفها  اأن 
ب�شبب  القادم  �شبتمرب  امل�رشية يف 
تف�شي  عن  الناجمة  التاأثريات 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ش  جائحة 

»كوفيد 19«.
اأن  بيان  يف  القيادة  واأو�شحت 
التي  ال�شاطع«  »النجم  مناورات 
من  ع�شكرية  قوات  فيها  ت�شارك 
عدد من الدول �شيتم اإجراوؤها وفقا 
لذلك يف �شبتمرب 2021 و�شددت يف 

اإىل  »تتطلع  اأنها  على  نف�شه  الوقت 
التدريبية  العالقة  هذه  موا�شلة 
وا�شتئناف  لعقود  ا�شتمرت  التي 
فر�شة التدريب اإىل جانب �رشكائنا 
والدول  املهمني  امل�رشيني 

الأخرى«.
وتقام يف م�رش ب�شفة دورية بني اأكرث 
املناورات  بداأت  حيث  دولة،  من 
بعد   1980 اأكتوبر  يف  مرة  لأول 
م�رش  بني  ال�شالم  معاهدة  توقيع 
واإ�رشائيل يف عام 1979، وا�شتاأنفت 
يف عام 1981 ثم اأ�شبحت جترى يف 

اخلريف كل عامني.

 40 نحو  باأن  »رويرتز«  وكالة  اأفادت 
الأ�شبوع  يف  �شجلت  العامل  يف  دولة 
قيا�شيا يف ح�شيلة  ارتفاعا  املا�شي 
الإ�شابات بفريو�ش كورونا امل�شتجد 
بنحو  يتجاوز  ما  �شاعة،   24 خالل 

�شعفني رقم الأ�شبوع ال�شابق.
اأم�ش  ن�رشته  تقرير  الوكالة يف  واأكد 
التي  اإح�شاءاتها  على  بناء  ال�شبت 
تعتمد على البيانات الر�شمية اأن 37 
دولة حطمت رقما قيا�شيا يف ح�شيلة 
خالل  بكورونا  اليومية  الإ�شابات 
 20 مع  مقارنة  املا�شي،  الأ�شبوع 
و13 دولة على التوايل يف الأ�شبوعني 

ال�شابقني.
الرتفاع  هذا  اأن  اإىل  الوكالة  ولفتت 
جميع  يف  دول  طال  امل�شبوق  غري 
الوليات  وخا�شة  العامل،  مناطق 
)وهي  والهند  والربازيل  املتحدة 
بالفريو�ش  ت�رشرا  الأكرث  الدول 
عدد  حيث  من  العامل  م�شتوى  على 
واليابان  واأ�شرتاليا  الإ�شابات( 
ومنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا�شة 

واملك�شيك  وبوليفيا  لل�شني،  التابعة 
واإثيوبيا  عمان  و�شلطنة  وال�شودان 
واأوزبك�شتان  وبلجيكا  وبلغاريا 

واإ�رشائيل وكينيا، ودول اأخرى.
من  كثريا  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
التي  تلك  وخا�شة  الدول،  هذه 
القيود  تخفيف  م�شت حكوماتها يف 
اجلائحة،  جماح  لكبح  املفرو�شة 
متر حاليا بالذروة الثانية من تف�شي 
اأكرث من �شهر  تاأتي بعد  التي  الوباء، 

من الأوىل.
الوكالة عن خرباء وم�شوؤولني  ونقلت 
احلقيقية  احل�شيلة  باأن  اإقرارهم 
تقريبا  بالتاأكيد  تتجاوز  لالإ�شابات 
الدول  يف  ل�شيما  الر�شمية،  الأرقام 
�شعف  من  تعاين  التي  الفقرية 
من  حمذرة  ال�شحية،  الرعاية  نظام 
الإ�شابات  يف  الأخرية  القفزة  اأن 
نحو  بعد  تنعك�ش  اأن  املتوقع  من 
جراء  الوفيات  معدل  على  اأ�شبوعني 
ي�شببه  الذي  »كوفيد-19«  مر�ش 

الفريو�ش التاجي.
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ع�سامية القلم اأ�سماء عمارة  لـ"الو�سط"

الفنان �صياد للجمال يف الزوايا التي ل يراها الآخرون
انفردت جريدة الو�سط اجلزائرية هذا الأ�سبوع برفقة موهبة  من مواهب القلم اأ�سماء عمارة ابنة مدينة اجل�سور املعلقة ،حتط 

الرحال  برحاب الو�سط حمملة بعبق ما تخطه اأناملها باحلربة تارة وبقلم الر�سا�ص تارة اأخرى م�سكلة لنا لوحة فنية ثنائية ، 
ترتجمها يف عمل  ت�سكيلي حينا وبخاطرة اأحيانا اأخرى ،تلقب نف�سها عنقاء القلم ، وبعزميتها وبالغتها  ومالحمها املالئكية تنفرد .

حاورتها الزاهي دنيا.

          من هي اأ�سماء؟   
ال�سالم عليكم، يف احلقيقة الإجابة عن هذا ال�س�ؤال 
قد تك�ن عميقة بع�ض ال�سيء، لكن باخت�سار �ساأق�ل 
اأنثى تناغم �سداه  اأ�سماء هي عبارة عن هم�ض  اأن 
هذه  اأيام  ف�ق  املنث�رة  والأفراح  الآلم  رحيق  مع 
احلياة، بريق من جن�م تارة، وقطعة من العتمة تارة 
تبل�رت  ر�سا�ض،  وزفريها  حرب،  �سهيقها  اأخرى، 
وتك�نت بني مزيج احلروف وتعرجات القلم، لتك�ن 
ووليدة  ق�سنطينة  ابنة  عمارة..  اأ�سماء  هي  هذه 

�ستاء دي�سمرب .1992 

        متى بداأت رحلتك مع الثنائي 
قلم الر�سا�ص واحلرب؟

يف  اأول  الر�سا�ض  مع  رحلتي  بداأت  ب�رصاحة، 
اأ�ستمتع بر�سم �سخ�سيات  وقت مبكر قليال، فكنت 
كان  �سن�ات،  الت�سع  عمري  يتجاوز  ومل  كرت�نية 
الذي  ال�فري  واملتنف�ض  ال�حيد  امللجاأ  ه�  الر�سم 
التا�سعة  يف  طفلة  و�سغف  و�سماحة  براءة  يحت�سن 
اأربع  بعد  الفتاة  تلك  اأنامل  لتف�سح  العمر،   من 
�سن�ات وعند ول�جها �سن املراهقة على احتياجها 
�سيء  الر�سا�ض،  جانب  اإىل  اآخر  �سيء  ملعانقة 
واملدججة  ال�ا�سعة  نف�سيتها  تقلبات  فيه  تبث 
بالأفكار النامية وامل�ساعر املت�ساربة والتداخالت 
املختلفة واملخاوف املربكة وغريها من امل�ساعر 
كان  ومكان،  زمان  اأي  يف  مراهق   اأي  تنتاب  التي 
�سخ�سيتها  ت�سطر  اأن  اأجل  من  �سديدا  احتياجها 
التغريات  من  وبفي�ض  عارمة  �سعرت مب�جة  لأنها 

وحده  الر�سا�ض  على  ي�ستحيل  والتي  بداخلها 
اإحاطتها وتروي�سها، فلجاأت اإىل احلرب كخيار حمتم 
وتكت�سف  احلروف  فجر  بقلبها  لي�رصق  خمري،  ل 
العي�ض بقلم واحد واإمنا بقلمني، ول  اأنها ل جتيد 
يجيد  ل  كما  بذخريتني، متاما  بل  واحدة  بذخرية 
ليمتزج  برئتني،  بل  واحدة  برئة  التنف�ض  الن�سان 
والر�سم بعدها وي�سبحا �رصورة ل  للكتابة  ع�سقي 
مفر يل منهما. واأعترب هذا من ح�سن حظي فقد 
بت اأمتلك ملجئني ع��سا عن ملجئ واحد، فكلما 
�سعرت ب�سيق اأحدهما اجتهت اإىل ثانيهما لأنف�ض 
جتاعيد اأثقايل فيه واأ�ستمد منه ن�سارة احلياة من 

جديد. 

يف  لك  الداعم  كان  من         
م�سوارك والقلم منذ بدايات؟    

الكرميان  والداي  وخا�سة  اإخ�تي  بالطبع،  عائلتي 
اللذان ل اأنكر ف�سلهما يف كل �سيء و�سلت اإليه اإىل 
حد الآن، لقد كانا دوما اليدان التان ت�سفقان يل يف 
اأ�ستند  الذي  والكتف  وال�سند  اأخط�ها،  كل خط�ة 
على  وامل�اظبة  الثقة  واأكت�سب  نف�سي  لأقيم  عليه 
لهما  اأق�ل  املنرب  هذا  ومن  اإليه،  اأطمح  ما  اإمتام 
اأنني كنت ولزلت و�ساأظل اأ�سعى لل��س�ل اإىل القمة 
التي جتعلهما يفتخران بي، فر�ساهما وافتخارهما 
بي غايتي وهديف الأ�سمى الذي لن اأتخلى عنه باإذن 

اهلل
الفرتا�سي  العامل  عرفك         
هي  من  و  ق�سته  ما  تراه  القلم،  بعنقاء 

عنقاء القلم؟
عنكم  يخفى  ل  وكما  اللقب  لهذا  بالن�سبة  _نعم، 

وعن القراء اأن العنقاء اأو الفينيك�ض، اأو طائر الرخ، 
التي  القدمية  احل�سارات  تداولتها  اأ�سط�رة  ه� 
وال�سدة،  بالق�ة  �سخم ميتاز  طائر  اأنه  على  جتمع 
اأنهم  اإل  و�سكله  ت�سميته  يف  اختلف�ا  اإن  وحتى 
اأجمع�ا على �سفاته وعلى امليزة التي ينفرد بها األ 
التي يعتنقها عند  وهي طق��سه اخلا�سة واملهيبة 
نف�سه  ليحرق  اإىل ع�سه  يع�د  بحيث  ووهنه،  هرمه 
حيا  العدم  قلب  من  يبعث  ثم  رمادا،  يبيت  اأن  اإىل 
عهده  ك�سابق  ويع�د  مذهل  م�سهد  يف  جديد  من 
الأ�ساطري  اأع�سق  اأنني  وبحكم  الق�ة،  �سديد  فتيا 
طائر  يف  راأيت  له،  واملتحدية  للمنطق  املتجاوزة 
العنقاء �سيئا مني، فكما للعنقاء جناحني يحلق بهما 
احلمد  وهلل  بدوري  اأنا  اأملك  وف�سائه،  �سماءه  يف 
اأعي�سه  الذي  بني طيات عاملي  بهما  اأج�ل  قلمني 
مع  اأ�سل  فاأنا  فقط،  هذا  ولي�ض  ذاتي،  وبني  بيني 
�سقاء  الأيام وب�ؤ�سها اإىل ذروة ال�هن وال�سعف وقلة 
الأع�سا�ض  اأحد  اإىل  عندها  فاأركن  اأحيانا،  احليلة 
اخلا�سة بي، �س�اء الر�سم اأو الكتابة، واأحرق هناك 
و�سعفي  وتعبي  وهني  اخلط�ط  اأو  احلروف  بني 
بروح  بعدها  لأخرج  الثقيلة  اأعبائي  جعبة  واأفرغ 
القادمة..  الأيام  مل�اجهة  م�ستعدة  فتية  جديدة 
وكاأنني بعثت من جديد كما يبعث العنقاء بعد تلك 

الطق��ض الفريدة

       ماهي الر�سالة التي توجهينها 
من خالل اأعمالك؟     

اإي�سال  اأريد  اأنني  الق�ل  اأ�ستطيع  ل  احلقيقة،  يف 
اأعمايل  اأجعل  بذلك  لأنني  ومعينة  حمددة  ر�سالة 
بل  مقيدة وحم�س�رة حتت �سقف حمدود املدى، 

الر�سائل  واأعدد  لنف�سي  املجال  اأف�سح  اأن  اأريد 
به،  اأق�م  جديد  عمل  كل  مع  والأهداف  والغايات 
واحتياجاته  با�ستمرار،  ومتجدد  متغري  فاملجتمع 
ومتغري  متجددة  وف�سائله  نقائ�سه  بالأحرى  اأو 
فهديف  لذلك  اأي�سا،  ومتغرية  متجددة  وف�سائله 
اإىل  مرة  كل  اأنتقل يف  بحيث  امل�اكبة  ه� حماولة 
ج�انبه  واأاأطر  ناظري  عليه  اأ�سب  معني  م��س�ع 
واأعاجلها  األحظها فيه  التي  الثغرات  واأحاول �سد 
فالر�سائل  ..وبذلك  نظري  وجهة  ومن  بطريقتي 
متعددة  دوما  �ستك�ن  عاتقي  على  اأحملها  التي 

وغري حمددة. 
الذي       الدور  هو  ما  براأيك        

يوؤديه الفنان يف املجتمع؟
بحيث  دورا ح�سا�سا جدا  للفنان  اأن  ينكر  اأحد   ل 
يعترب من الفاعلني وامل�ؤثرين ب�سكل مبا�رص و كبري 
يف خمتلف �رصائح املجتمع، لذلك فمهمته الأوىل 
ودوره الأهم يف نظري ه� العمل على ال�سم� بالفن 
بلده،  يف  عليه  ه�  مما  واأرقى  اأعلى  م�ست�ى  اإىل 
وحت�سينه من التقهقر والتدين للدرجة التي جتعله 
الفنان  اأن  كما  يبني،  ول  ويهدم  ي�سلح،  ول  يف�سد 
واملهذب  وامل�سلح  املربي  يك�ن  اأن  ي�ستطيع 
يك�ن  اأن  باإمكانه  ال�قت  نف�ض  ويف  ذلك،  اأراد  اإن 

ر. املهلك واملف�سد واملكِدّ
 

ابن بيئته، وكونك  الإن�سان        
قدمته  الذي  ما  ق�سنطينة  ابنة 

ملوهبتك؟
ق�سنطينة، لقد اأ�سبت ب�س�ؤالك اأرهف واأعمق نقطة 

بقلبي بذكرك لهذه املدينة الفاتنة، ب�رصاحة، لقد 
به  ت�سبعت  ما  اجلمال  من  ق�سنطينة  يل  قدمت 
عيناي وافتتنتا به فاآثرتا اأن جت�سدانه يف الأعمال 
التي اأق�م بها، فاأنا اأعترب اجلمال جمال اهتمام لأنه 
هي  يل  بالن�سبة  وق�سنطينة  �سيء،  كل  يف  مت�اجد 
عرو�ض اجلمال واأمريته التي حباها اهلل ث�با خالبا 
�سحرت به القل�ب والعق�ل، وكما كانت م�سدر اإلهام 
للعديد من الكتاب وال�سعراء على مر الع�س�ر، كانت 
زواياها  بني  فكلما جت�لت  اأي�سا،  اإلهام يل  م�سدر 
املثقلة  ال�ساهقة  وج�س�رها  اأروقتها  وبني  العتيقة 
القيام  يف  بالرغبة  �سع�ر  خاجلني  التاريخ،  بعبق 
ورغبت  ال�سع�ر،  ذاك  كعمق  عميق  �سيء  بكتابة 
اأناملي يف جت�سيده كل�حة حتمل يف تفا�سيلها �سحر 
وبهاء تلك املدينة...وباخت�سار، ق�سنطينة حا�رصة 

يف كل حرف اأكتبه ويف كل خط اأر�سمه.

         كلمة اأخرية ؟  
اجلمال  مالمح  »ت�سيدوا  للقراء  اأق�ل  الأخري  يف 
فاجلمال  العادي�ن،  الأ�سخا�ض  يالحظها  ل  التي 
م�زع بحكمة من اهلل يف اأب�سط الأ�سياء واأعظمها، 
واتخذوا  الر�س�م،  ومتعن�ا يف  احلروف،  دقق�ا يف 
على  العث�ر  من  متكنكم  جمالية  معايريا  لأنف�سكم 
اأنها خالية منه،  التي اعتقدمت  اجلمال يف الأ�سياء 
للجريدة  اجلمال«...وبالن�سبة  من  يخل�  �سيء  فال 
مل�هبة  اأحتتم  لأنكم  ال�سكر  جزيل  اأ�سكركم  فاأنا 
مت�ا�سعة اأن تت�اجد بينكم واأرج�ا من كل قلبي اأن 
اأك�ن �سيفة خفيفة الظل واحلرف، كما اأمتنى من 
العاملني عليها.  ولكل  الت�فيق جلريدتكم  قلبي  كل 

.وال�سالم عليكم
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ولية بجاية
  مديرية البيئة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
تاأ�سرية املطابقة 

رقم 937
بتاريخ 09 جويلية 2020

ان وايل ولية بجاية
- مبقت�سى القان�ن رقم 84-09 امل�ؤرخ يف 04 فيفري 1984 املتعلق بالتنظيم الإقليمي للبالد 

-مبقت�سى القان�ن رقم 8-11 امل�ؤرخ يف 02 ج�يلية 2018 املتعلق بال�سحة
-مبقت�سى القان�ن رقم 90-29 امل�ؤرخ يف 21 دي�سمرب 1990 املتعلق بقان�ن التهيئة و التعمري املعدل و املتمم

- مبقت�سى القان�ن رقم 90-30 امل�ؤرخ يف 21 دي�سمرب 1990 املتعلق بالأمالك ال�طنية املعدل و املتمم
- مبقت�سى القان�ن رقم 03-10 امل�ؤرخ يف 19 ج�يلية 2003 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ستدامة 

- مبقت�سى القان�ن رقم 05-12 امل�ؤرخ يف 04 اأوت 2005 املتعلق باملياه املعدل و املتمم 
- مبقت�سى القان�ن رقم 11-10 امل�ؤرخ يف 22 ج�ان 2011 املتعلق بالبلدية

- مبقت�سى القان�ن رقم 12-07 امل�ؤرخ يف 21 فيفري 2012 املتعلق بال�لية 
-مبقت�سى القان�ن رقم 18-11 امل�ؤرخ يف 02 ج�يلية 2018 املتعلق بال�سحة 

- بناء على املر�س�م الرئا�سي امل�ؤرخ يف 27 �سبتمرب 2018 املت�سمنة تعيني ال�سيد اأحمد معبد واليا ل�لية بجاية 
مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 94-215 امل�ؤرخ يف 27 ج�يلية 1994 املحدد لق�اعد تنظيم اأجهزة الإدارة العامة يف ال�لية و هياكلها

- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 95-265 امل�ؤرخ يف 06 �سبتمرب 1995 الذي يحدد �سالحيات مديرية التقنني و ال�س�ؤون العامة و الإدارة املحلية 
و ق�اعد تنظيمها و عملها 

- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 06-198 امل�ؤرخ يف 31 ماي  2006 املحدد للتنظيم املطبق على املن�ساآت امل�سنفة حلماية البيئة املعدل و 
املتمم 

- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 07-144 امل�ؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد قائمة املن�ساأت امل�سنفة حلماية البيئة .
- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 07-145 امل�ؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد  تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة و م�جز التاأثري 

على البيئة املعدل و املتمم 
- مبقت�سى املر�س�م التنفيذي رقم 19-226 امل�ؤرخ 13 اأوت 2019 الذي يحدد مهام مديريات البيئة يف ال�ليات و تنظيمها 

– بناء على القرار ال�لئي رقم 0925-18 امل�ؤرخ يف 01 اأفريل 2018 املت�سمن جتديد جلنة مراقبة امل�ؤ�س�سات امل�سنفة على م�ست�ى ال�لية 
- بناء على القرار ال�لئي رقم 0343 -20 امل�ؤرخ يف 08 مار�ض 2020 املت�سمن تعيني الأ�سخا�ض امل�ؤهلني للقيام مبهام املحافظني املحققني يف 

جمال التحقيقات ح�ل املالئمة و عدم املالئمة ل�سنة 2020.
- بناء على القرار ال�لئي رقم 2381-19 امل�ؤرخ يف 31 دي�سمرب 2019 املت�سمن فتح حتقيق عم�مي ملدى التاأثري على البيئة للم�رصوع 

- بناء على امل�افقة املبدئية رقم 1687-19 امل�ؤرخة يف 29 اأكت�بر 2019 على م�جز التاأثري على البيئة املنجزة من طرف مكتب الدرا�سات التقنية 
يف البيئة ب�عيكر حميد 

- بناء على القان�ن الأ�سا�سي لل�رصكة امل�ؤرخ يف 23 ماي 2009 من طرف املحافظة العقارية لأقب� ق�سم 05 جمم�عة ملكية رقم 642 .
- بناء على املرا�سلة رقم 118-20 امل�ؤرخة يف 23 جانفي 2020 ال�سادرة من طرف رئي�ض بلدية اأقب� 

- نظرا لعدم اإمكانية اإجناز التحقيق العم�مي يف الأجال املحدد ب�سبب عدم ا�ستالم القرار امل�سار اإليه اأعاله من طرف م�سالح بلدية اأقب�.

باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة للولية
يقرر

املادة الأوىل : تعدل اأحكام املادة الأوىل من القار ال�لئي رقم 2381-19 امل�ؤرخ يف 31 دي�سمرب 2019 امل�سار اليه اأعاله ، كما يلي : 
املادة الأوىل : يفتح حتقيق عم�مي ملدى التاأثري على البيئة مل�رصوع تركيب خزانات تخزين غاز الربوبان )kg 1756 4x ( لفائدة ال�رصكة ذات 
اإىل  اأقب�ا  و ذلك ابتداء من : 2020/08/02  الن�ساطات حترا�ست بلدية  ال�اقعة مبنطقة   SARL PASTA WORLD املحدودة با�ستاوورلد 

غاية : 2020/08/16
الباقي بدون تغيري

املادة 02 : يكلف كل من ال�سيد ة و ال�سادة : الأمني العام  لل�لية ، مدير التنظيم و ال�س�ؤون العامة ، مدير البيئة ، رئي�ض دائرة اأقب� ، رئي�ض املجل�ض 
ال�سعبي لبلدية اأقب� ، و املحافظ املحقق ، كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سيدرج �سمن القرارات الإدارية لل�لية .

قرار رقم 0766 موؤرخ يف 13 جويلية 2020
دي�سمرب   31 يف  املوؤرخ   2381/19 رقم  الولئي  القرار  اأحكام  تعديل 

 2019
املت�سمن فتح حتقيق عمومي ملدى التاأثري على البيئة مل�سروع 

 ) 4x 1756 kg( تركيب خزانات تخزين غاز الربوبان
لفائدة ال�سركة 

 SARL PASTA WORLD ذات املحدودة با�ستاوورلد
الواقعة مبنطقة الن�ساطات حترا�ست بلدية اأقبو 
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الديوان العمومي لالأ�ستاذة العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية بدائرة اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء تيبازة
معتمدة لدى حمكمة ال�سراقة 

الكائن بنهج عي�سات ايدير رقم -01 ال�سراقة 
الهاتف : 0554.81.62.83 

حم�سر معاينة
) املادة 12 من : ق.م.م.ق (

بتاريخ التا�سع من �سهر ج�يلية �سنة الفني و ع�رصون على ال�ساعة الثانية زوال .
نحن الأ�ستاذة العربي ب�عمران وهيبة حم�رصة ق�سائية لدى اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعاله و ال�ا�سعني ختمنا 

اأ�سفل هذا املح�رص 
لفائدة / منظمة اأرباب العمل اجلزائريني 

الكائن مقرها / ب : 26 �سارع اأحمد جعدي اأولد فايت اجلزائر 
- مب�جب طلب ال�سادر عن الرئي�ض عبد الرحمان �سيدي �سعيد الرامي حل�س�ر و معاينة جمريات انعقاد اجلمعية العامة العادية ملنظمة اأرباب 

 »OPA « العمل اجلزائريني و امل�سماة بالأحرف الالتينية
- مب�جب امل�اد : 12 الفقرة 4 من القان�ن رقم : 06-03 امل�ؤرخ يف : 20 فرباير 2006 املت�سمن تنظيم مهنة املح�رص الق�سائي .

- بالتاريخ و ال�ساعة املذك�رين اأعاله ، انتقلنا اىل 26 �سارع اأحمد جعدي اأولد فايت اين نثبت مايلي : 
- عاينا وج�د جمم�عة من احل�س�ر ) قائمة احل�س�ر مرفقة ( ، و بالأمكنة افتتح ال�سيد عبد الرحمان �سيدي ال�سعيد اجلل�سة و األقي كلمة ترحيبية 

على م�سامع احلا�رصين .
- مت التطرق اإىل القاء برنامج العمل اخلا�ض بهذا امللتقى و املتمثل كمايلي : 

-اإلقاء التقرير املايل 
اإلقاء التقرير الأدبي 

-اإلقاء النظام الداخلي للمنظمة 
تعيني حمافظ احل�سابات 

-تعيني اأع�ساء املكتب التنفيذي للمنظمة 
و بعدها مبا�رصة �رصع يف القاء خطاب باللغة العربية ت�سمن الإ�سارة اىل ذكرة 58 لعيد ال�ستقالل و اأ�ساد باأرواح ال�سهداء و اأكد على حتقيق اأهداف 

املنظمة و احرتام مبادئها من اأجل الدفع بها اىل الأمام .
- ثم �رصع يف اإلقاء التقرير الأدبي للمنظمة على م�سامع احلا�رصين فتمت امل�سادقة عليه بالأغلبية برفع الأيدي

-ثم بعدها األقي على احلا�رصين التقرير املايل للمنظمة فتمت امل�سادقة عليه بالأغلبية برفع الأيدي .
برفع  بالأغلبية  امل�افقة عليه  الذي مت  �سن��سي مراد  ال�سيد  بدوره  واقرتح  منا�سبا  يرونه  اأي حمافظ ح�سابات  تر�سيح  اقرتاح على احل�س�ر  مت 

الأيدي . 
-ثم األقي على م�سامع احلا�رصين النظام الداخلي للمنظمة وو�سح م�اده فتمت امل�افقة عليه باأغلبية احلا�رصين برفع الأيدي 

و بعدها انتقل اإىل تعيني اأع�ساء املكتب التنفيذي للمنظمة وهم كالتايل : 
- ال�سيد بع�ر الطاهر )اأمني عام ( 

-ال�سيد ب�سا�ض حممد ) رئي�ض جلنة الن�سباط ( 
- ال�سيد رفاف ر�سيم ) امني اخلزينة ( 

- ال�سيد �سيت�ر �سفيان عبد الرزاق ) نائب الرئي�ض( 
- ال�سيد اأولد �سيدي �سالح �سالح )نائب رئي�ض ( 

- ال�سيد خابر اليزيد )ع�س� ( 
- ال�سيد اأيت ي��سف �سامل )ع�س� (

ال�سيد حاج حممد يحي )ع�س� ( 
ال�سيدة ب�س�ساي�ض فريدة )ع�س� ( 

- ال�سيد عجاوت لعلى )ع�س� (
- ال�سيد اإ�سعاللن مراد )ع�س� ( 

- ال�سيد مقدم خل�رص )ع�س�( 
- ال�سيد ب�رزامي عبد احلليم )ع�س� ( 

ال�سيد حاج حممد يحي  )ع�س� ( 
* فتمت امل�افقة عليهم من طرف احل�س�ر بالأغلبية برفع الأيدي 

- و يف الأخري األقي كلمة ختامية اأكد فيها على روح التاآزر و الت�سامن من اأجل حتقيق اأهداف املنظمة و ال�سم� بها .
- اأنهينا معاينتنا يف حدود ال�ساعة الثالثة و الن�سف زوال .

اإثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رص و �سلمنا ن�سخة منه للطالب للعمل به وفق القان�ن 
حتت �سائر التحفظات 

اإ�صهار
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية اجللفة 
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

م�سلحة التنظيم العام 
مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة

اإن وايل ولية اجللفة 

مبقت�ضى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم الإقليمي للبالد املعدل  
و املتمم 

- مبقت�ضى القان�ن رقم 10/03 امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية 
امل�ضتدامة ل�ضيما امل�اد : 73,72,45,44,25,18,03,02 , 107,74

- مبقت�ضى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�ضى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق بال�لية 

عمر    بن  حممد  ال�ضيد  تعيني  يف2020/01/25املت�ضمن  امل�ؤرخ  الرئا�ضي  املر�ض�م  مبقت�ضى   -
ب�ضفته واليا ل�لية اجللفة 

اأجهزة  �ضبط  املت�ضمن   1994/07/23 امل�ؤرخ يف   215/94 رقم  التنفيذي  املر�ض�م  - مبقت�ضى 
الإدارة العامة لل�لية وهياكلها 

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح 
التنظيم وال�ض�ؤون العامة والإدارة املحلية وق�اعد تنظيمها وعملها.

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق 
على املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة 

-مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاآت 
امل�ضنفة حلماية البيئة .

للمر�ض�م  واملتم  املعدل   2018/10/09 يف  امل�ؤرخ   255-18 رقم  التنفيذي  املر�ض�م  -مبقت�ضى 
وم�جز  درا�ضة  على  امل�ضادقة  وكيفيات  وحمت�ى  تطبيق  جمال  يحدد   145-07 رقم  التنفيذي 

التاأثري على البيئة  . 
للمر�ض�م  واملتم  املعدل   2019/09/08 يف  امل�ؤرخ   241-19 رقم  التنفيذي  املر�ض�م  -مبقت�ضى 
وم�جز  درا�ضة  على  امل�ضادقة  وكيفيات  وحمت�ى  تطبيق  جمال  يحدد   145-07 رقم  التنفيذي 

التاأثري على البيئة  . 
- نظرا للقرار ال�لئي رقم 610 بتاريخ 2020/03/15 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف 

جمال املالئمة اأو عدم املالئمة عرب ال�لية  ل�ضنة 2020
فتح حتقيق  املت�ضمن طلب  بتاريخ 2020/03/19  رقم 777  البيئة  ال�ضيد مدير  لإر�ضال  نظرا   -
لت�ضيري  ال�رشكة اجلزائرية  لفائدة   ) عم�مي ح�ل م�رشوع اجناز  خط كهربائي بطاقة )60 كف 

�ضبكة نقل الكهرباء GRTE" بكل من بلديات اجللفة -املجبارة -عني معبد -حا�ضي بحبح -

تابع للقرار الولئي  رقم : 1174 بتاريخ : 30 جوان 2020
يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول م�سروع اجناز 

- -املجبارة  اجللفة    GRTE لفائدة   ) كف   60( "خط كهربائي بطاقة 
عني معبد -حا�سي بحبح "

باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر

 ) )60 كف  بطاقة  "خط كهربائي"  املادة الأوىل :  يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع اجناز  
بكل من بلديات اجللفة -املجبارة -عني معبد -حا�ضي بحبح - لفائدة ال�رشكة اجلزائرية لت�ضيري 

  GRTE ضبكة نقل الكهرباء�
عدم  اأو  املالئمة  مدى  و  البيئة  على  التاأثري  مدى  تقدير  اإىل  التحقيق  هذا  يهدف   :  02 املادة 

املالئمة لهذا امل�رشوع .
العم�مية بدائرة اجللفة  التجهيزات  ال�ضادة �ضت�ح حممد المني  رئي�س فرع   : يعني  املادة 03 
و ال�ضيد قرزو قرزو رئي�س فرع  الأ�ضغال العم�مية بدائرة حا�ضي بحبح و ال�ضيد ويرق الطاهر 
ال�رشورة  .  و يف حالة  الغر�س  لهذا  البل حمافظني حمققني  لدائرة عني  الفالحة  رئي�س فرع 
رئي�س  امل�ضع�د  بلخريات  ال�ضيد  و  بدائرة اجللفة  ال�ضكن  رئي�س فرع  وليد  ال�ضادة قريع  يخلفهم 
فرع  التجهيزات العم�مية بدائرة حا�ضي بحبح و ال�ضيد عبد احلفيظي ق�يدر رئي�س فرع امل�ارد 

املائية بدائرة عني البل.
املادة 04 : ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رشوع .

املادة 05 : يق�م املحافظ املحقق بفتح �ضجل مرقم و م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س 
ال�ضعبي البلدي ي��ضع حتت ت�رشف امل�اطنني املعنيني بالتحقيق العم�مي لت�ضجيل مالحظاتهم و 
اآرائهم ح�ل هذا امل�رشوع خالل مدة )10( ع�رشة اأيام , ابتداء من ن�رش الإعالن عن فتح التحقيق 

مبقر البلدية بعد ن�رشه يف ال�ضحف الي�مية 
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي , يق�م رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل 
اإر�ضاله اإىل ال�ضيد وايل ال�لية ) مديرية التنظيم و ال�ض�ؤون العامة ( مقرونا براأية و  التحقيق و 

تقرير املحافظ املحقق ال�رشيح ح�ل هذا امل�رشوع.
املادة 07: يكلف ال�ضادة : الأمني العام لل�لية , مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة , مدير البيئة , 
مدير الطاقة , مدير ال�ضناعة و املناجم , مدير امل�ضالح الفالحية , مدير امل�ارد املائية , مدير 
, رئي�س  لبلدية اجللفة  البلدي  ال�ضعبي  , رئي�س املجل�س  , رئي�س دائرة اجللفة  احلماية املدنية 
دائرة حا�ضي بحبح, رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية حا�ضي بحبح, رئي�س املجل�س ال�ضعبي 
البلدي لبلدية عني معبد , رئي�س دائرة عني البل , رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي لبلدية املجبارة   

,  كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رش يف م�ضنف القرارات الإدارية لل�لية .

الوايل

قرار رقم : 1174 موؤرخ يف : 30 جوان 2020
يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول م�سروع اجناز 

 GRTE خط كهربائي بطاقة )60 كف ( لفائدة
اجللفة -املجبارة -عني معبد -حا�سي بحبح 

ANEP N°:  2016012096الو�سط:2020/07/26 ANEP N°:  2016012093

�إ�شهار
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�إىل   ، �ل�سيا�سية  �لعملية  تدعو  قد 
مظاهر  من  كمظهر   ، �ل�سلطة  تقا�سم 
�أو   ، �سيا�سية  �أو ك�رضورة   ، �لدميقر�طية 
و  للتو�فق  �سعيا   ، �لو�قع  يفر�سه  كَمرغم 

حتمل �لعبء .
ت�ساركي  بوجه  �ل�سلطة  تتمظهر  �أن  لكن 
�ل�سيا�سي و  �إغر�ء �ملعار�ض  ، من خالل 
�سيا�سيا  ��ستنز�فه  و  لإ�سكاته   ، �ملناوئ 
د�ئرة  يف  �إدخاله  و  �حتو�ئه  خالل  من 
مادية  منفعة  �أو  من�سب  باإ�سد�ء  �حلكم 
�لطامع  �لغر  �إل  فيه  ي�سقط  ل  فهذ�   ،

�جلائع �سيا�سيا . 
كان )زياد بن �أبيه( خطيبا مفوها مل تعرف 
باأ�ض  �لأر�ض مثيال له ، و�سيا�سيا فذ� ذ� 
مل ي�سهد �لتاريخ ند� له ، و خطبته يف �أهل 
�لعر�ق و�لتي �سميت بالبرت�ء ماز�لت حمل 
در��سة �إىل �ليوم ، و �سيا�سة حظر �لتجو�ل 
لفر�ض  �لتاريخ  يف  �سنها  من  �أول  كان 

�لنظام ، فا�ستتب له �أمر �لعر�قني.
 ، عنه  �هلل  ر�سي  على  �سف  زياد  �ختار 
ولثقل وزنه و قوة �سوكته ، مل يجد معاوية 
ل�ستلحاق زياد �إىل �سفوفه ، �إل بالعزف 
�لن�سب  وهو جرح  غائر  قدمي  على جرح 
، فزياد جمروح �لن�سب جمهوله ، فاأغر�ه 
و  )�لكوفة  �لعر�قني  حكم  بتولية  معاوية 
�لب�رضة( ، و �لقول باأن له �سهم يف مري�ث 
�أبي �سفيان . �أي �أنه �أخوه من جهة �لأب 

.
�لعر�ض  هذ�   ، �سمية  بن  زياد  يقاوم  فلم 
�ل�سيا�سي �لذي فيه بع�ض �ل�سفاء جلرحه 
�لقدمي ، فكان ملعاوية ما �أر�د ، و�لتحق 

زياد ب�سفوفه .
فال   ، �ل�سيا�سي  بخ�سمك  ��ستلحقت  �إن 
تبع ذمتك مبن�سب ، �أو عر�ض تافه ز�ئل 
فتو�سم   ، حياتك  مدى  لك  معّرة  يبقى   ،
 ، �ل�سيا�سي  �لن�سب  جمروح  بامل�ستلحق 
كاأ�سعب �ملتطفل  �إل  ول تظهر م�ستقبال 

على مو�ئد �ل�سيا�سة .
�إِذ� غاَمرَت يف �رَضٍَف َمروٍم

َفال تَقنَع مِبا دوَن �لنُجوِم
غرٍي َفَطعُم �مَلوِت يف �أَمٍر �سَ

َكَطعِم �مَلوِت يف �أَمٍر َعظيِم .

اأمن والية امل�سيلة

 ال�ستفادة من 126 
عملية ترقية

ولية  �أمن  �أم�ض،م�سالح  �أول  �أحيت 
و�خلم�ســون  �لثامنة  �مل�سيلة، �لذكرى 
�إقامة  مت  �جلز�ئرية،حيث  �ل�رضطة  لتاأ�سي�ض 
�لأمن  رئي�ض  �إ�رض�ف  حتت  تكرميي  حفل 
�لع�سكرية  �ملحلية  �ل�سلطات  �لولئي،بح�سور 
�لإعالمية  �لأ�رضة  وكذ�  للولية  و�ملدنية 
وت�سليم  �لرتب  تقليد  خالله  مت  �ملحلية 
من  �مل�ستفيدين  �ل�رضطة  لأفر�د  �ل�سهاد�ت 
تكرمي  مت  كما  رتبهم  �ختالف  على  �لرتقية 
متقاعدي �ل�رضطة وذوي �حلقوق، �لريا�سيني 
�ملتوجني مبختلف �مل�سابقات، بالإ�سافة �إىل 
مل�ست�سفى  تابعني  وممر�سني  �أطباء  تكرمي 
�لزهر�وي بامل�سيلة وكذ� �لطاقم �لطبي و�ل�سبه 
�لولية  بامن  �ل�سحة  مل�سالح  �لتابع  �لطبي 
نظري جهودهم �ملبذولة يف �لت�سدي لفريو�ض 
م�سالح  �أن  �لإ�سارة  ، جتدر   19 كوفيد  كورونا 
�ملنا�سبة  بهذه  ��ستفادت  �مل�سيلة  ولية  �أمن 
من 126 ترقية من خمتلف �لرتب منها ترقية 
 ، �إىل رتبة عميد �رضطة  03 حمافظي �رضطة 
رتبة حمافظ  �إىل  لل�رضطة  �أو�ئل  06 مالزمني 
�رضطة ، مفت�سي �رضطة )02( �إىل رتبة مفت�ض 
رئي�سي لل�رضطة، 05 حفاظ �أو�ئل لل�رضطة �إىل 
رتبة مفت�ض �رضطة  21 حافظ �رضطة �إىل رتبة 
حافظ �أول لل�رضطة ،�أما �لبقية و�لبالغ عددهم 
89 عون �رضطة فتمت ترقيتهم �إىل رتبة حافظ 

�رضطة .
عبدالبا�سط بديار

منذ الفاحت جوان املن�سرم

ت�سجيل 69 غريقا 
�لبحر  �لذين لقو� حتفهم يف  �لغرقى  بلغ عدد 
جو�ن  �سهر  بد�ية  منذ  �ملائية،  �ملجمعات  و 
به  �أفادت  ما  ح�سب  �سخ�سا،   69 �لفارط، 
�أم�ض  �ملدنية،  للحماية  �لعامة  �ملديرية 
�ل�سبت يف بيان لها، و يف هذ� �لإطار، �أو�سحت 
�أنه و خالل  �ملديرية �لعامة للحماية �ملدنية 
يوليو   25 و   23 بني  )ما  �لأخرية  �ساعة   48 �لـ 
يف  غرق  حالت  ثالث  ت�سجيل  مت  �جلاري(، 

�ملجمعات �ملائية.

�سرط غاريت بيل للرحيل 
عن ريال مدريد

le10sport �لفرن�سي عن �رضط  ك�سف موقع 
بيل،  غاريث  �لويلزي،  يدفع  �أن  ميكن  وحيد 
للرحيل عن ريال مدريد �لإ�سباين ووفقا للموقع 
عن  �لرحيل  ير�سى  لن  بيل،  فاإن  �لفرن�سي، 
"�مللكي"،  �لنادي  معقل  برينابيو"،  "�سنتياغو 
�إل يف حالة و�حدة، وهي �إيجاد عر�ض يح�سل 

من خالله على نف�ض ر�تبه يف �لريال.
ول يز�ل بيل، �لبالغ 31 عاما، �لالعب �لأعلى 
�لذي  �حلايل،  بعقده  مدريد  ريال  يف  �أجر� 
�ألف  ينتهي عام 2022، وي�سل �إىل حو�يل 600 
�لأ�سبوع  دولر( يف  �ألف   768( �إ�سرتليني  جنيه 
�ل�سبب كان ريال مدريد ر�غبا  ولهذ�  �لو�حد، 
يف �لتخل�ض منه �ل�سيف �ملا�سي، لكن �لعرو�ض 

�لتي تلقاها "�ملرينغي" مل تكن مغرية.

اآبل  بل�س" تتحدى  "وان 
بتقنيات جديدة

موؤخر�  �ل�سينية   OnePlus �رضكة  �أعلنت 
عن جمموعة من �لتقنيات �حلديثة، من بينها 
�سماعات ل�سلكية �سغرية �ستناف�ض من خاللها 
وتبعا  �آبل،  من  �ل�سهرية   AirPods �سماعات 
 OnePlus �سماعات  فاإن  �مل�سنعة  لل�رضكة 
فالقطعة  بالعملية،  متتاز  �جلديدة    Buds
تزن  �لأذن  يف  تو�سع  �لتي  �ل�سغرية  �لو�حدة 
4.7 غ فقط، كما �أن هيكلها حممي من �ملاء 

و�لغبار وفق معايري IPX4 �لعاملية.

قلم جاف

اأ�سعب ال�سيا�سي 
الوليد فرج

م�ستغامن تودع عاملا كون املئات من االئمة

العالمة الفقيه " �سي حممد البارودي " يف ذمة اهلل
انتقل اإىل رحمة اهلل اأحد اأعمدة العلم والفقه وال�سريعة 

االإ�سالمية العالمة ال�سيخ �سي حممد البارودي " عامل 
جليل وفقيه متمر�س يف تدري�س كتاب اهلل وعلوم 

ال�سريعة هذا وبعد �سنوات طويلة من العطاء وخدمة 
بيوت اهلل اإماما مب�سجد " اأبو بكر ال�سديق " ر�سي اهلل 

عنه امل�سجد الواقع بو�سط املدينة ون�ساط يف التدري�س 
واالإمامة والتعليم الذي كون على ا�سا�سه املئات من االئمة 

الذين ي�سرفون اليوم على اإمامة �سالة " اجلمعة " يف 
العديد من م�ساجد منطقة "الظهرة " وم�ستغامن 

حممد مرواين

مل  و�لذي  �لعالمة  �ل�سيخ  �نتقل 
�ملر�ض  �إل  �لن�ساط  عن  يقعده 
م�سرية  بعد  ربه  جو�ر  �إىل  موؤخر� 
حافلة بالعطاء و�لعلم و�إ�سالح ذ�ت 
�لعالمة  �ل�سيخ  وعرف  هذ�  �لبني 
ينحدر  �لذي   " "�لبارودي  �سي 
�لبارودي  �سيدي  �أولد   " قرية  من 
وعا�ض  خل�رض  �سيدي  ببلدية   "
�إماما  علي  �سيدي  بلدية  حياته يف 
وفقيها  �هلل  لكتاب  ومدر�سا  وعاملا 

�ل�سيخ  عرف  �لفتوى  يف  متمر�سا 
علمه  وغز�ره  بتو��سعه  �لعالمة 
يف  حا�رض�  فكان  ن�ساطه  وحركية 
�مل�ساجد  و�فتتاح  �لذكر  جمال�ض 
�لعديد  تتلمذ  �لذين  �لأئمة  وتعيني 
�ملدينة   " مب�سجد  يده  على  منهم 
�هلل  رحمه  �لعالمه  عرف  كما   "
وهو من ركائز �لعلم و�لفقه و�لدين 
من  بتمكنه  �جلز�ئري  �لغرب  يف 
خمتلف �لعلوم منها " �ل�سرية �لنبوية 
 " و�لبالغة  و�لنحو   " و"�ملنطق   "
كما عرف بف�ساحة ل�سانه وطالقة 

�أبناء  من  يحاور  وهو  وحتى  بيانه 
�لفرن�سية  �للغة  �جلالية متكمن من 
بقي  �لذي  �مل�سجد  يف  يز�ر  فكان 
�إىل  و�أ�ستاذ�  خطيبا  �إماما  فيه 
�لأعلى   �لرفيق  �إىل  �نتقاله  غاية 
�ل�سيخ  �لعالمة  فر�ق  وترك  هذ� 
رحمه   " �لبارودي  حممد  �سي   "
عرفوه  ومن  �أو�ساط حمبيه  يف  �هلل 
ترك  �إذ  �سديد�  وحزنا  بالغا  �أثر� 
يف  طبيا  �أثر�  �هلل  رحمه  �لعالمة 

قلوب حمبيه ومن عرفو فيه �حللم 
و�لأخالق  �لعلم  وغز�ره  و�لتو��سع 
�لعالمة  �ل�سيخ  فرتك  �لعالية 
ومن  �لأئمة  من  دفعات  �هلل  رحمه 
ير�بطون  �لذين  �هلل  كتاب  حفظة 
�ليوم يف م�ساجد منطقة " �لظهرة 
�هلل  كتاب  تدري�ض  على  وي�رضفون 
�لعالمة  معتربين  �ل�رضيعة  وعلوم 
من  ثر�ه  �هلل  طيب  �لبارودي  �سي 

ركائز �لعلم و�لفقه يف �لوطن .

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
ات�ساالت اجلزائربتندوف

تعميم �سبكة الألياف الب�سرية 
�لألياف  �سبكة  تعميم  يف  �رضع 
�أحياء  خمتلف  عرب  �لب�رضية 
�إطار  يف  وذلك  تيندوف  مدينة 
جهود حت�سني �خلدمات �لهاتفية 
��ستفيد  ح�سبما  وع�رضنتها، 
م�سالح  لدى  �ل�سبت  �أم�ض 

�ت�سالت �جلز�ئر.  
يف  �لعملية  هذه  �ست�ساهم  و 
�سبكة  يف  �مل�سرتكني  متكني 
من  �ل�ستفادة  من  �لهاتف 
خدمات دقيقة و ت�سهيالت كبرية 
تدفق  �رضعة  يخ�ض  فيما  �سيما 

حدود  �إىل  ت�سل  �لتي  �لإنرتنت 
كما   ، �لثانية  يف  ميغابايت   100
�جلز�ئر  �ت�سالت  مدير  �أو�سح 
هذ�  ويف  نويجم  حممد  بالنيابة 
حيز  موؤخر�  و�سعت  �ل�سدد، 
�لب�رضية  �لألياف  �سبكة  �خلدمة 
تندوف  ببلدية  �مل�ستقبل  بحي 
خدمات  حت�سني  يف  �ساهم  مما 
ي�سيف  و�لإنرتنيت،  �لهاتف 
��ستكملت  كما  �مل�سوؤول  ذ�ت 
�لهاتفية  �ل�سبكة  �سيانة  عملية 
مدينة  �أحياء  عرب  �ملت�رضرة 

�أطلقت  قد  كانت  و�لتي  تندوف 
�أغلب  م�ست  و  �لفارطة،  �ل�سنة 
�رضح  مثلما  �ل�سكنية،  �لأحياء 
�ملتحدث ذ�ته ويف �لإطار ذ�ته، 
�ملوؤ�س�سة  ذ�ت  م�سالح  برجمت 
�إجناز 2000 خط للهاتف �لثابث 
بحي �مل�ستقبل، �إىل جانب 2800 
�إىل  بالإ�سافة  بالإنرتنت،  ربط 
�لر�بع  �جليل  ب�سبكة  ربط   3500
�أجنز  و�لتي  �لثابت  للهاتف 
 85 ن�سبته  ما  �لآن  �إىل حد  منها 

باملائة، كما �أ�سري �إليه.

�لظروف  �أن  در��سة  �أظهرت 
�جلاف  و�لهو�ء  �لباردة  �جلوية 
�سمحت جلزيئات فريو�ض كورونا 
 26( �أمتار   8 من  �أكرث  بال�سفر 
�أدى  ما  �أملاين،  م�سلخ  يف  قدما( 
�إىل تف�سي �ملر�ض د�خله و�أعطت 
حول  ثاقبة  نظرة  �لنتائج  هذه 
�إىل  �للحوم  م�سانع  حتول  كيفية 
جميع  يف  للعدوى  �ساخنة  نقاط 
م�سانع  و�سهدت  �لعامل  �أنحاء 

�ملتحدة  �لوليات  من  �للحوم 
و�أمريكا  �ملتحدة  �ململكة  �إىل 
�جلنوبية �نت�سار� �رضيعا لفريو�ض 
كورونا، ما �أ�ساب �آلف �ملوظفني 
مقربة  على  غالبا  يعملون  �لذين 
ويف  �ملعاجلة،  خطوط  من 
�ل�سني  تكثف  نف�سه،  �لوقت 
�لباردة  �لأغذية  و�رد�ت  �ختبار 
�لذي  �لوقت  يف  حتى  للفريو�ض، 
يقول فيه خرب�ء علميون عامليون 

�لغذ�ء  عرب  �نتقاله  �حتمالية  �إن 
منخف�سة للغاية، وفر�ست �لدولة 
�لآ�سيوية حظر �لت�سدير من بع�ض 

�مل�سالخ مع حالت كورونا.
�أحد  غروندهوف،  �آدم  وقال 
�إن �لهو�ء �لبارد  موؤلفي �لدر��سة، 
متكررة،  تغيري�ت  دون  �ملتد�ول 
�إىل جانب ظروف �لعمل �ل�ساقة، 
�لتحرك  على  �جل�سيمات  �ساعد 

�إىل م�سافات كبرية.

يف م�سانع اللحوم بف�سل الهواء اجلاف

فريو�س كورونا ميكن اأن ي�سافر 8 اأمتار 

فيما  حتفهم  �سخ�سا   11 لقي 
متفاوتة  بجروح  �آخرين   360 �أ�سيب 
وقعت  مرور  حو�دث  يف  �خلطورة 
على  �لأخرية  �ساعة   48 خالل 
ما  ح�سب  �لوطني،  �مل�ستوى 
للحماية  �لعامة  �ملديرية  به  �أفادت 
�ملدنية، �أم�ض �ل�سبت، يف بيان لها، 
فخالل �لفرتة �ملمتدة ما بني 23 �إىل 

25 جويلية �جلاري، �أح�ست وحد�ت 
يف  تدخال   240 �ملدنية  �حلماية 
عدة  عرب  وقعت  مرور  حو�دث 
و  �سخ�ض   11 وفاة  "خلفت  وليات، 
خمتلفة  بجروح  �آخرين   360 �إ�سابة 
�إ�سعافهم  مت   ، �خلطورة  متفاوتة  و 
�إىل  حتويلهم  ثم  �ملكان  بعني 

�مل�ست�سفيات �ملحلية".

�لولئية  �جلمعية  �أم�ض  حظيت 
بالبويرة  �لنا�سطة  للم�سعفني 
م�سالح  طرف  من  خا�ض  بتكرمي 
�عرت�فا  �ملدنية  �حلماية  مديرية 
�لعمل  يف  �جلبارة  بجهودها  منها 
وم�ساهمتها  �مليد�ين  �جلمعوي 
و�حلمالت  �لن�ساطات  خمتلف  يف 
عليها  ت�رضف  �لتي  �لتح�سي�سية 
جمال  يف  خا�سة  �ل�سنة  مد�ر  على 
لدى  �لأولية  �لإ�سعافات  ثقافة  ن�رض 
عديد  بتنظيمها  �ملجتمع  �أفر�د 
لكل  "م�سعف  �لتكوينية  �لدور�ت 
يف  �لهام  لدورها  �إ�سافة  عائلة" 
خالل  من  كورونا  جائحة  جمابهة 

�لتكثيف من توعية �ملو�طنني وجمع 
و�لفئات  للمحتاجني  �مل�ساعد�ت 
�لطبي  �ل�سلك  �له�سة وكذ� تكرميهم 
يف �مل�ست�سفيات ، ويف �ل�سياق �أثنت 
�لأمينة �لعامة للجمعية �ل�سيدة "ليلى 
باهي" يف ت�رضيحها ليومية "�لو�سط" 
على مبادرة م�سالح �حلماية �ملدنية 
و�أكدت �أن هذ� �لتكرمي مبثابة جرعة 
يف  �ملو��سلة  �أجل  من  لنا  ت�سجيع 
�لعمل �لتطوعي بكل عزمية و�إ�رض�ر 
�جلمعية  �أع�ساء  كثري�  و�سكرت 
�إجناح خمتلف  م�ساهمتهم يف  نظري 

�لن�ساطات �ملنظمة .
اأح�سن مرزوق

خالل 48 �ساعة االأخرية

اإرهاب الطريق يودي بحياة11�سخ�سا
البويرة

احلماية املدنية تكرم
 جمعية امل�سعفني

ب�سار

حجز خم�سة )05( قناطري من الكيف
 24 يوم  �حلدود،  حر��ض  حجز 
جويلية 2020، مبوغل قرب �حلدود 
�لثالثة،  �لع�سكرية  بالناحية  بب�سار 

كمية كبرية من �لكيف �ملعالج تُقدر 
 )06( و�ستة  قناطري   )05( بخم�سة 

كيلوغر�م.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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