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العتداءات على الأطقم الطبية عمل مدبر 
.       جتميد عمليات ت�ضديد ال�ضرائب فورا

خل�س اجتماع جمل�س الوزراء الثالث ع�ضر، برئا�ضة رئي�س اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 
وزير الدفاع الوطني، اإىل جملة من القرارات الهامة والتو�ضيات التي تت�ضمن عددا من النقاط ذات ال�ضلة 

ببعث وتطوير الأن�ضطة القطاعية، يف اإطار املقاربة اجلديدة لالإنعا�س القت�ضادي والجتماعي، اإىل 
جانب اعتماد دفاتر ال�ضروط املتعلقة باإعادة تنظيم الأن�ضطة ال�ضناعية، مبا يف ذلك تقييم النعكا�ضات 

القت�ضادية والجتماعية جلائحة كورونا، وتطور الو�ضعية ال�ضحية يف البالد، التي ا�ضتلزمت اتخاذ 
قرارات وتدابري جديدة، حلماية املواطنني ب�ضفة عامة، وال�ضلك الطبي، وم�ضتخدمي ال�ضحة ب�ضفة 

خا�ضة، وتعوي�ضهم وتاأمينهم �ضد اأخطار مكافحة الوباء، يف حني مت تاأجيل درا�ضة الن�س اخلام�س املتعلق 
باملناولة ال�ضناعية، اإىل الجتماع املقبل.

مرمي خمي�ضة

جتميد عمليات ت�ضديد ال�ضرائب 
فورا

تعليمات  اجلمهورية  رئي�س  اأ�سدى  بداية 
دقيقة، بخ�سو�س االنعكا�سات االقت�سادية 
واالجتماعية الناجمة عن االأزمة ال�سحية، 
حيث كلف الوزير االأول باتخاذ اإجراءات 
املتعاملني  ومرافقة  مل�ساعدة  فورية 
االأزمة،  هاته  جتاوز  على  االقت�ساديني، 
عمليات  لكل  الفوري  التجميد  خالل  من 
وااللتزامات  املالية،  االأعباء  ت�سديد 
على  الواقعة  اجلبائية،  و�سبه  اجلبائية 
خالل  االقت�ساديني  املتعاملني  عاتق 
فرتة احلجر ال�سحي، بحيث لن تطبق اأي 
عقوبات اأو غرامات على هوؤالء املتعاملني 
خالل هذه الفرتة، مكلفا يف هذا ال�سدد 
واإدارة  البنوك  باإبالغ  املعنيني،  الوزراء 
لوزارة  التابعة  واالإدارات  ال�رضائب، 
بفحوى  االجتماعي،  وال�سمان  العمل 
باإجراء  مطالبته  جانب  اإىل  القرار،  هذا 
تقييم دقيق لالأ�رضار الناجمة، واخل�سائر 
االقت�ساديني،  باملتعاملني  حلقت  التي 
وخا�سة فيما يتعلق باملوؤ�س�سات ال�سغرية 
ال�سغرية،  املهن  واأ�سحاب  واملتو�سطة، 

وفق اإطار �سفاف و�سادق.

بقيمة 30000 دج ملدة 3 اأ�ضهر
م�ضاعدة مالية لأ�ضحاب املهن 

ال�ضغرية 

منح  الرئي�س  قرر  ال�سدد،  هذا  ويف 
املهن  اأ�سحاب  لفائدة  مالية،  م�ساعدة 
االأجرة،  �سيارات  )�سائقو  ال�سغرية 
ملدة  دج   30000 بقيمة  الخ(،  احلالقون، 
ثالثة اأ�سهر، وذلك بناء على تقييم �سارم 
االأربعة  االأ�سهر  حالة، خالل  كل  لو�سعية 
بهذا  تنفيذي  مر�سوم  و�سي�سدر  االأخرية، 

كلف  حني  يف  ال�سهر،  نهاية  قبل  ال�ساأن 
للقطاع  تعليمة  بتوجيه  املالية  وزير 
امل�رضيف، من اأجل �سمان تنفيذ التدابري 
التمويل،  بت�سهيل احل�سول على  املتعلقة 

والتي �سبق لبنك اجلزائر اأن اتخذها.

املعدات  باإنتاج  خا�سة  �رضوط  دفاتر 
وت�سنيع  وااللكرتونية  الكهرومنزلية 

ال�سيارات وا�سترياد املركبات اجلديدة
االأول  امل�سوؤول  قرر  مت�سل،  �سعيد  على 
املتعلقة  املرا�سم  اعتماد  البالد،  يف 
اإنتاج  باأن�سطة  ال�رضوط اخلا�سة،  بدفاتر 
وااللكرتونية،  الكهرومنزلية  املعدات 
املركبات  وا�سترياد  ال�سيارات  وت�سنيع 
اخلطوط  جمركة  ترخي�س  مع  اجلديدة، 
اإطار  يف  جتديدها  مت  التي  واملعدات 
الن�ساطات االإنتاجية، م�سريا اإىل احلاجة 
القانوين  لالإطار  اال�ستقرار  منح  اإىل 
على  االتفاق  مت  كما  اعتماده،  املنتظر 
ع�رض  عن  تقل  ال  لفرتة  �سابقا،  ذلك 
يف  تنظيمي  ن�س  كل  اأن  م�سيفا  �سنوات، 
هذا املجال، يجب اأن تتم درا�سته ب�سكل 
جدي، مع ال�سهر على اأن ال تكون اأحكامه 
م�سالح  اأو  ظرفية  باعتبارات  مرتبطة 

�سخ�سية.

بعث وتطوير الن�ضاطات القطاعية

امل�سانع  با�سترياد  يتعلق  فيما  اأما 
ب�رضورة  الرئي�س  طالب  امل�ستعملة، 
احلر�س على توفري عدد من ال�سمانات، 
اأدوات  تكون  اأن  كالتايل:  حددها  التي 
ال  وا�ستعمالها  �ساحلة،  املقتناة  االإنتاج 
يتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ اقتنائها، 
القيمة  اإنتاج  يف  م�ساهمتها  اإلزامية  مع 
ال�سغل،  منا�سب  خلق  وتعزيز  امل�سافة، 
على اأن تتم كل العمليات يف هذا االإطار، 
بعد درا�سة معمقة م�سبقة وخارجية، من 
التاأمني  و�رضكات  الدرا�سات  مكاتب  قبل 

اإىل خربة  اإهمال احلاجة  املعروفة، دون 
الدول االأخرى املناف�سة، وكذا ال�سمانات 
الدول  من  عليها  احل�سول  يجب  التي 
القرار،  واتخاذ  امل�سانع،  لهذه  امل�سدرة 
اأدوات  جعل  اأجل  من  اأخرى،  اأو  بطريقة 
االإنتاج هذه غري قابلة للتنازل، خالل فرتة 
اأما  �سنوات،  خم�س  عن  تقل  ال  حمددة 
اجلديدة،  املركبات  ا�سترياد  بخ�سو�س 
امل�ستوى  على  يتم  اأن  يجب  فامل�سار 
وطنيني،  متعاملني  قبل  ومن  الوطني، 
ما  خلدمات  فعالة  وطنية  �سبكة  وي�سمل 

بعد البيع –ي�سيف الرئي�س-.
من  �سيكون  اأنه  امل�سوؤول،  نف�س  واأكد 
املالئم اعتماد ن�س الحق لتنظيم تدخل 
املتعاملني االأجانب يف هذا القطاع، مكلفا 
يف اخلتام وزير املالية ، باتخاذ االإجراءات 
ت�سجيع  اأجل  من  واجلمركية،  اجلبائية 
مو�سحا  الكهربائية،  ال�سيارات  ا�سترياد 
ب�ساأن تركيب االأجهزة الكهرومنزلية، باإن 
تقل  اأن  يجب  االإجبارية ال  االإدماج  ن�سبة 
عن 70%، ابتداء من ال�سنة االأوىل لالإنتاج، 
فاإنه  ال�سيارات،  تركيب  يخ�س  فيما  اأما 
ال  اإدماج  مبعدل  الن�ساط  يبداأ  اأن  ينبغي 
يقل عن 30 %، الغاية النهائية هي الو�سول 
اإىل و�سع م�سار �سامل ل�سناعة ميكانيكية 
حقيقية، على حد تعبريه، يف حني مت اأجل 
املتعلق  اخلام�س  الن�س  درا�سة  الرئي�س 
باملناولة ال�سناعية، اإىل االجتماع املقبل 

ملجل�س الوزراء.

اإن�ضاء معهد للزراعة ال�ضحراوية 

مبنا�سبة  الوطني،  الدفاع  وزير  وحيا 
اجتماعه مع الطاقم احلكومي، الفالحني 
يف  جبار،  بعمل  قاموا  الذين  اجلزائريني 
�سمان  خالل  من  وع�سري،  خا�س  ظرف 
متوين ال�سوق باملنتجات الفالحية، ب�سكل 
وباأ�سعار  امل�ستويات  خمتلف  على  كاف 
�رضورة  اإىل  باملنا�سبة  داعيا  مقبولة، 

اخلروج من دورات االإنتاج غري املنتظمة 
كما اأمر باالنتهاء يف اأقرب وقت، من اجناز 
ف�ساءات لتخزين املنتجات الفالحية مبا 
ي�سمن حتقيق ال�سبط ال�رضوري لل�سوق، 
ويف هذا ال�ساأن، وجه عدة تو�سيات لوزير 
اإن�ساء م�سانع  ت�سجيع  اأجل  الفالحة، من 
مناطق  يف  الفالحية،  املنتجات  لتحويل 

االإنتاج.
من جانب اآخر، اأمر الرئي�س الوزير االأول 
العايل  التعليم  وزير  مع  التدابري  باتخاذ 
والبحث العلمي، من اأجل اإن�ساء على وجه 
ال�رضعة، يف اإحدى اجلامعات باجلنوب، 
معهد للزراعة ال�سحراوية، مع اال�ستعانة 
وال�رضكاء  الدويل  بالتعاون  احلاجة  عند 
اأكيدة  خربة  ميلكون  الذين  االأجانب، 
عن  باملنا�سبة،  معربا  املجال،  هذا  يف 
امل�سطرة،  الربامج  بكل  للتكفل  ارتياحه 
لرفع  امللحة  احلاجة  على  التاأكيد  مع 
االإنتاج، باعتباره مرادفا لالأمن الغذائي، 
خالل  من  اال�سترياد،  فاتورة  وتخفيف 
على  الفالحة  وزارة  هياكل  تنظيم 
واملحلي،  اجلهوي  الوطني،  امل�ستوى 
مع باإن�ساء الدواوين والهياكل التي ت�سمح 
اأن  الفالحني، م�سيفا  ان�سجام مع  بخلق 
نحوها  يتوجه  اأن  يجب  التي  امل�سارات 
العمل، وتو�سع كاأولوية هي مواد الزيوت، 

والذرة، والزراعات ال�سكرية.

التاأمني ال�ضامل لهم اأقل �ضيء
العتداءات على الأطقم الطبية 

كانت مدبرة 

األح رئي�س اجلمهورية، يف االجتماع  كما 
بعد،  عن  التحا�رض  تقنية  عرب  املنعقد 
يف  توخيها،  يجب  التي  ال�رضامة  على 
التي  االإجرامية  االأعمال  مع  التعامل 
 ، ال�سحة  قطاع  م�ستخدمي  ت�ستهدف 
عناية  باإيالء  ال�سياق،  هذا  يف  مطالبا 
احلاالت  يف  التعوي�س  لطلبات  خا�سة 

العامة  باملمتلكات  باالإ�رضار  املتعلقة 
من  عدد  ر�سد  اأنه مت  منه،  اإ�سارة  يف   ،
مقابل  ارتكابها،  مت  التي  االنتهاكات 
يف  خفية،  اأو�ساط  من  مالية  حتفيزات 
ال�سعب  قيم  عن  متاما  غريبة  ت�رضفات 
اجلزائري، وتلك القيم التي حتكم ال�سلك 
وزير  كلف  اخل�سو�س  هذا  ويف  الطبي، 
العدل، بت�سمني االإطار القانوين املنتظر 
باالأعمال  اخلا�سة  احلاالت  اعتماده 
االإجرامية التي يتم ارتكابها بتحري�س من 
الغري، حيث يعاقب ن�س قانون العقوبات 
�سنوات  و3  �سنة  بني  باحلب�س  املقرتح، 
بعقوبة  اللفظي،  االعتداء  ملرتكبي 
ملرتكبي  �سنوات  و10   3 بني  احلب�س 
االعتداء اجل�سدي، يف حني ت�سل العقوبة 
اىل ال�سجن املوؤبد يف حالة وفاة �سحية 
االعتداء، وفيما يخ�س اخل�سائر املادية، 
فيعاقب القانون باحلب�س من عامني اىل 
10 �سنوات، مع تطبيق غرامة مالية تقدر 
ب3ـ ماليني دينار جزائري لكل معتدي، 
ي�ساف اإليها طلب التعوي�س املقدم، من 

طرف املن�ساأة ال�سحية امل�ستهدفة.
تاأمني  على  حديثه  عند  الرئي�س  اأو�سح 
هذا  اأن  ال�سحة،  قطاع  م�ستخدمي 
ميكن  ما  اأقل  هو  اخلا�س  التاأمني 
عرفانها  عن  للتعبري  به  القيام  للدولة 
ال�سياق،  ذات  يف  م�سددا  ال�سلك،  لهذا 
التاأمني  مبنحة  املايل  التكفل  اأن  على 
املنا�سب،  الوقت  يف  ياأتي  اخلا�سة، 
لها  يتعر�س  التي  املخاطر  لتغطية 
مبا�رضة  املعنيني  ال�سحة،  م�ستخدمو 
بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها، 
معلنا اإن هذا التاأمني �ستتكفل به رئا�سة 
اال�سرتاك  من  و�سيمكن  اجلمهورية، 
واإعادة  للتاأمني  اجلزائرية  ال�رضكة  لدى 
�سخ�س  كل  عن   ،CAAR التاأمني 
�سهريا،  دينار   3500 حدود  يف  و�سهريا، 
وي�سمل   ، دج  مليوين  قدره  براأ�سمال 

266113 عونا.

هناك من يريد اإظهار اجلزائر 
عاجزة 

لكن فيما يتعلق بتطور الو�سع ال�سحي يف 
البالد، اعرتف الرئي�س بوجود اختالالت 
يف التن�سيق بني خمتلف الهياكل ال�سحية، 
ح�سبه  اأثرت  والتي  االأحيان،  بع�س  يف 
�سلبا على ت�سيري مكافحة هذه اجلائحة، 
فاإن  ذلك،  ومع  اأنه  اإىل  باملقابل  م�سريا 
ميدانيا  انعك�ست  القرار،  المركزية 
باالإ�سافة  الت�سيري،  يف  ملحوظ  بتح�سن 
هياكل  متوين  يف  امل�سجل  التح�سن  اإىل 
املتخذة  االإجراءات  وكل  ال�سحة، 
يف  ال�سحي،  احلجر  تدابري  اإطار  يف 
اجلائحة،  هذه  من  املت�رضرة  املناطق 
على  ثمارها،  تعطي  اأن  ميكن  ال  والتي 
قبل  من  تام  انخراط  دون  قوله،  حد 
ارتداء  اإجراء  احرتام  عرب  املواطنني، 
الكمامة والتباعد اجل�سدي، باعتبارهما 
االآن  حلد  اأثبتتا  اللتني  الو�سيلتني 
بجهود  باملنا�سبة،  منوها  فعاليتهما، 
واجلامعات،  واملوؤ�س�سات  ال�سحة  رجال 
حالة  من  االنتقال،  على  عملوا  الذي 
اإثنني  اإىل  للك�سف  واحد  مركز  ا�ستعمال 
اإذا ما  اأربعني مركزا  وثالثني مركزا، بل 
احت�سبنا اجلامعات، وهو الرقم الذي مل 
يتو�سل اإليه اأي بلد يف القارة االإفريقية، 
مبا يف ذلك الدول التي نت�ساوى معها يف 
على  تتوفر  بالكاد  والتي  ال�سكان،  عدد 
مركزين اثنني للك�سف فقط، متاأ�سفا يف 
�سياق مت�سل، عن تو�سل حتريات خمتلف 
معتربا  عددا  اأن  اإىل  االأمن،  م�سالح 
باملوؤ�س�سات  م�ست  التي  االأفعال  من 
التابعة لقطاع ال�سحة، مل يكن اأ�سحابها 
اجلزائر،  ب�سمعة  امل�سا�س  �سوى  ينوون 
ت�سيري  عن  العاجز  �سكل  يف  واإظهارها 
باأن هذه  منه  تاأكيد  ال�سحية، يف  االأزمة 
االأفعال هي مدبرة ق�سد الدفع باالأ�رضة 

الطبية اإىل الياأ�س.

فاعلون و نا�ضطون يوؤكدون :

القرارات ت�سوي الختاللت الناجمة عن كورونا
.     �ضاعد �ضالمي: اإعطاء نف�س للموؤ�ض�ضات املت�ضررة  

.      حممد بو�ضياف: لفتة حت�ضب للرئي�س اجلمهورية 

خ�سوا  ت�رضيح  يف  فاعلون  و  نا�سطون  ثمن 
التي  االأخرية  االإجراءات   الو�سط  جريدة  به 
اتخذها رئي�س اجلمهورية خا�سة فيما يتعلق 
تخ�س�س منحة قدرها 3 ماليني �سنتيم لفائدة 
�سائقي �سيارات االأجرة واحلرفيني املتاأثرين 
جتميد  و  كورونا،  وباء  من  بتدابريالوقاية 
عمليات ت�سديد ال�رضائب فورا، باالإ�سافة اإىل 
جتميد ت�سديد االأعباء املالية و�سبه اجلبائية، 
معتربين باأن قرارات هامة لفائدة القطاعات 

ال�سغل  منا�سب  على  للحفاظ  االقت�سادية 
وترقية اأن�سطة املوؤ�س�سات.

�ضاعد �ضالمي
اإعادة بعث ن�ضاط املوؤ�ض�ضات من جديد

اإعترب املحلل االقت�سادي �ساعد �سالمي باأن  
قرارات رئي�س اجلمهورية حلماية املوؤ�س�سات 
من اآثار االأزمة ال�سحية باأنها قرارات موفقة، 
الرئي�س ملرافقة املتعاملني  باأن خطوة  الفتا 
منها  الهدف  اإيجابية  خطوة  االقت�ساديني 
من  املت�رضرة  للموؤ�س�سات  النف�س  اإعطاء 
من  ن�ساطها  بعث  الإعادة  ال�سحية  االأزمة 

جديد.
التي  القرارات  باأن  �سالمي  �ساعد  واأكد 
هامة  قرارات  اجلمهورية  رئي�س  اتخذها 
للتخفيف  االقت�سادية،  القطاعات  لفائدة 
باأنها  معتربا  ال�سحي،  الو�سع  انعكا�سات  من 
العجز  لتغطية  اأقرها  مطمئنة  اإجراءات 

العاملة  اليد  و  اله�سة  الطبقات  على  للحفاظ 
و املوؤ�س�سات.

الفوري  التجميد  قرار  املتحدث   ثمن  و 
للخ�سائر  دقيق  اإح�ساء  و  ال�رضائب  لت�سديد 
االإقت�ساديني، معتربا  التي حلقت باملتعاملني 
اإ�سرتجاع  منها  الهدف  اخلطوة  هذه  باأن 
الثقة بني الدولة و الفاعلني و بني املتعاملني 
بعث  اإعادة  اأجل  من  والعمل  االإقت�ساديني، 
منا�سب  على  احلفاظ  و  املوؤ�س�سات  الن�ساط 

ال�سغل .
حممد بو�ضياف

لفتة حت�ضب لرئي�س اجلمهورية 

باأن  بو�سياف  حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
اجلمهورية  رئي�س  عنها  اأعلن  التي  القرارات 
جاءت لت�سد االختالالت الناجمة عن ا�ستمرار 
مع  وا�سح  ب�سكل  وتت�سامن   ، كورونا  جائحة 
املت�رضرين منها يف القطاع االقت�سادي �سواء 
االأعباء  ت�سديد  اأو جتميد   ال�رضائب  بتجميد 

التي  باملنحة  احلرفيني  واإ�سعاف  املالية 
قدرت ب 30الف دينار  .

و اعترب حممد بو�سياف يف ت�رضيح »للو�سط 
لتقييم  ا�ستجابة  االإجراءات جاءت  » باأن هذه 
اللقاء الذي دار بني رئي�س احلكومة وفعاليات 
حت�سب  لفتة  باأنها   املدين، م�سريا  املجتمع 
ال�سغرية  للموؤ�س�سات  ملا  اجلمهورية  لرئي�س 
االإنعا�س،  برنامج  يف  اأهمية  من  واملتو�سطة 
ال�سحة  قطاع  عمال  اأخرى  جهة  من  وحتمي 
من اأطباء و�سبه طبيني  وتعرتف  لهم بالف�سل 
الرئي�س  اإرادة  لتعك�س  القرارات  جاءت  كما   ،
باالهتمام بالزراعة ال�سحراوية وربط اجلامعة 
بالقطاع الفالحي من خالل العزم على اإن�ساء 
رهان  ال�سحراوية  بالزراعة  تخت�س  جامعة 
قطاع  يف   القرارات   ، امل�ستقبلي  اجلزائر 
ال�سناعة كذلك تكت�سي اأهمية كبرية ملا يعرفه 
�سوق ال�سيارات من ان�سداد واإرباك للمتعاملني 

يف اإطاره على حد قوله .

اإميان لوا�س

بعد اطالعه على قرارات 
اجتماع جمل�س الوزراء

بولنوار يثمن 
ال�ستجابة ملطالب 

التجار ملطالبهم
للتجار  الوطنّية  اجلمعية  رئي�س  اأعرب 
عن  اأم�س،  الطاهر،  حاج  بولنوار  واحلرفّيني، 
اأعلن  التي  لالإجراءات،  وا�ستح�سانه  ارتياحه 
رئي�س  برئا�سة  االأخري،  الوزراء  جمل�س  عنها 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون.
له عرب ح�سابه  بولنوار، يف من�سور  حيث ثمن 
اجلهات  ا�ستجابة  الفاي�سبوك،  على  الر�سمي، 
ت�سديد  بتجميد  ة  اخلا�سّ ملطالبها  الو�سية 
دقيق  تقييم  مع  واجلبائّية،  املالية  االأعباء 
املوؤ�س�سات،  و  املهن  اأ�سحاب  خل�سائر 
و�رضف اإعانات مالية بـ30.000 دج، للحرفيني 
انتظار  موؤكدا  ال�سغرية،  املهن  واأ�سحاب 
ت�سب  الحقة،  اأخرى  الإجراءات  اجلمعية 
ومراكز  واملقاهي  املطاعم  اأ�سحاب  ل�سالح 

التدريب واللغات وغريها.
مرمي خمي�ضة
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واأفاد بيان الوزارة، اأنه بعد ا�شت�شارة 
ال�شحية،  وال�شلطة  العلمية  اللجنة 
عرب  ال�شحية  الو�شعية  تقييم  بعد 
الرتاب الوطني، يف الآونة الأخرية، 
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، 
اجلمهورية،  رئي�س  موافقة  بعد 
عبد املجيد تبون، متديد التدابري 
الـمتخذة، مبوجب اأحكام الـمر�شوم 
التنفيذي رقم 20 ـ 185 الـموؤرخ يف 
الـموافق  24 ذو القعدة عام 1441، 
والـمت�شمن  �شنة 2020،  16 جويلية 
الوقاية  نظام  تعزيز  تدابري  متديد 
 ،»19 »كوفيد  فريو�س  انت�شار  من 

ومكافحته.
متديد  اأن  البيان،  ذات  اأكد  حيث 
الـمنزيل،  اجلزئي  احلجر  اإجراء 
من  يوما،   15 ع�رش  خم�شة  لـمدة 
اأوت   9 اإىل  جويلية   26 الأحد  يوم 
الثامنة  ال�شاعة  من  وهذا  املقبل، 
اخلام�شة  ال�شاعة  غاية  اإىل  م�شاًء 
بالن�شبة  الـموايل،  اليوم  �شباًحا من 
ال�شلف،  اأدرار،   : ولية  من  لكل 
باتنة،  البواقي،  اأم  الأغواط، 
البليدة،  ب�شار،  ب�شكرة،  بجاية، 
البويرة، اجلزائر، اجللفة، �شطيف، 
ق�شنطينة،  عنابة،  بلعبا�س،  �شيدي 

ورقلة،  مع�شكر،  امل�شيلة،  الـمدية، 
وهران، برج بوعريريج، بومردا�س، 
الوادي، خن�شلة، �شوق  تي�شم�شيلت، 

اأهرا�س، تيبازة، وغليزان«.

منع حركة املرور يف 29 والية 

اأنه  امل�شدر،  نف�س  اأ�شاف  كما 
لـمدة  الـمرور  حركة  منع  �شيتم 
اأي�شا، مبا  يوما   )15( خم�شة ع�رش 
واإىل  من  اخلا�شة،  ال�شيارات  فيها 
الأغواط،  ال�شلف،  اأدرار،  وليات: 
ب�شكرة،  بجاية،  باتنة،  البواقي،  اأم 

اجلزائر،  البويرة،  البليدة،  ب�شار، 
بلعبا�س،  �شيدي  �شطيف،  اجللفة، 
عنابة، ق�شنطينة، الـمدية، امل�شيلة، 
برج  وهران،  ورقلة،  مع�شكر، 
بوعريريج، بومردا�س، تي�شم�شيلت، 
اأهرا�س،  �شوق  خن�شلة،  الوادي، 
ذات  يف  موؤكدا  وغليزان،  تيبازة، 
يعنى  ل  الإجراء  هذا  اأن  ال�شياق، 
ونقل  الـم�شتخدمني  نقل  بو�شائل 

ال�شلع.
يف �شياق مت�شل، قرر الوزير الأول، 
النقل  ن�شاط  تعليق  اإجراء  متديد 
واخلا�س  العمومي  احل�رشي 

العطلة  خالل  لالأ�شخا�س، 
الت�شع  الوليات  يف  الأ�شبوعية، 
منوها  الذكر،  �شالفة  والع�رشين 
�شيبقون  الولة  اأن  باملنا�شبة، 
التدابري  جميع  باتخاذ  خمولني 
ال�شحية  الو�شعية  تقت�شيها  التي 
ال�شلطات  موافقة  بعد  ولية،  لكل 
اأو تعديل  اإقرار  الـمخت�شة، ل�شيما 
الـمنزيل  احلجر  اأوقات  تكييف  اأو 
ي�شتهدف  ب�شكل  الكلي،  اأو  اجلزئي 
اأو  بلدات  اأو  بلديات  اأو عدة  بلدية 
مبا  للعدوى،  بوؤرا  ت�شهد  اأحياء، 
للمرور، يف  تراخي�س  منح  ذلك  يف 
حالة ال�رشورة، اأو يف حالة الأو�شاع 

ال�شتثنائية.
يف حني، دعت احلكومة الـمواطنني 
ت�شيري  يف  التجند  من  الـمزيد  اإىل 
خالل  من  ال�شحية،  الأزمة 
يف  ال�شارم  والن�شباط  ت�شامنهم 
الـمتخذة،  التدابري  بكل  التقيد 
ال�شحية  الربوتوكولت  بعنوان 
احرتام  ل�شيما  بها،  الـمعمول 
الـمانعة  واحلواجز  النظافة  تدابري 
للكمامة  الإجباري  والرتداء 
ال�شاأن،  وبهذا  اجل�شدي،  والتباعد 
طالبت كافة الـمواطنني، مب�شاعفة 
عيد  اأيام  خالل  وبالأخ�س  اليقظة 

الأ�شحى الـمبارك.

اأعلنت الوزارة االأوىل، اأم�س، عن متديد احلجر املنزيل ملدة 15 يوما اإ�سافية، بداية من يوم االأحد 26 
جويلية اجلاري، اإىل تاريخ 9 اأوت املقبل، يف اإطار االإجراءات االحرتازية املتخذة للت�سدي والوقاية من 

تف�سي وباء كورونا العاملي.

بعد موافقة الرئي�س الوزير االأول يعلن:

متديد احلجر املنزيل ملدة 15 يوما
اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية اأم�س 
ا�شتدعاءات  �شحب  اأن  الثنني 
التعليم  �شهادة  امتحان  اإجراء 
 29 من  ابتداء  �شيكون  املتو�شط 
�شي�رشع  فيما  اجلاري،  جويلية  
يف �شحب ال�شتدعاءات اخلا�شة 
بامتحان �شهادة البكالوريا ابتداء 

من 5 اأوت املقبل.
و�شيكون �شحب هذه ال�شتدعاءات 
�شبتمرب2020  بدورة  اخلا�شة 
وموقع  الرقمية  الأر�شية  من 
الوطني  الديوان  وموقع  الولياء 
على  وامل�شابقات  لالمتحانات 
https://bem.onec. الرابط
dz بالن�شبة للمقبلني على اجتياز 
امتحان �شهادة التعليم املتو�شط 
 9 اإىل  الأربعاء  غد  من  بدءا 
الرابط  وعلى  القادم  �شبتمرب 
 https:// bac.onec.dz
امتحان  مبرت�شحي  اخلا�س 
�شهادة البكالوريا الذين باإمكانهم 
�شحب ا�شتدعاءاتهم ابتداء من 5 
اأوت املقبل اإىل غاية 17 �شبتمرب 

. 2020
وح�شب ما علم لدى وزارة الرتبية 
للمرت�شحني  يحق  فاإنه  الوطنية، 
ا�شتدعاءاتهم  اأ�شاعوا  الذين 
المتحانني  اختبارات  اجتياز 
تقدميهم  �رشيطة  ب«حتفظ« 
غاية  اإىل  ال�شتدعاءات  لهذه 
وقد  المتحان  من  يوم  اآخر 
حددت وزارة الرتبية تاريخ اإجراء 
امتحان �شهادة التعليم املتو�شط 
 9 الأربعاء  اإىل   7 الثنني  من 
اإجراء  تاريخ  اأما   ،2020 �شبتمرب 
فقد  البكالوريا  �شهادة  امتحان 
حدد من الأحد 13 اإىل اخلمي�س 

17 �شبتمرب 2020.

تربية: 

�سحب ا�ستدعاءات املتو�سط 
والبكالوريا ابتداء من الغد 

ت�شنيف ثالث  خطوة  تعد 
يف  النعامة  بولية  رطبة  مناطق 
الدولية  »رام�شار«  اتفاقية  اإطار 
حلماية التنوع البيولوجي وم�شادر 
البعد  ذات  البيئية  الرثوة 
اليجابية،  العاملي،باملرحلة 
احلقل  يف  النا�شطني  ح�شب 
باحلماية  يعنى  اجلمعوي الذي 
على  واملحافظة  الإيكولوجية 
لأن  وذلك  الطبيعي،  التنوع 
باإثراء  ت�شمح  عملية الت�شنيف 
ببالدنا  الإيكولوجي  الر�شيد 
منطقة   42 على  تتوفر  التي 
اإجمالية  م�شنفة مب�شاحة  رطبة 
هكتار.    مليون   2.8 اإىل  ت�شل 
من  الآن  حلد  ت�شتفد  و مل  هذا 
م�شاريع لرتقيتها وتثمني ر�شيدها 
علمية  بحوث  اإثراء  اأو  البيئي، 
واأن�شطة �شياحية بغر�س احلفاظ 
والنباتية  املائية  على مواردها 

واحليوانية . 
القارية لبلدية  البحرية  وتعد 
املناطق  اأوىل  ورقة«  »عني 
الولية  عرب  امل�شنفة  الرطبة 
2003، وهذا  جانفي  منذ  وذلك 
ل�شتجابتها للمقايي�س البيولوجية 
املحطة  توفر  حيث  من  الالزمة 
جوفية  على ينابيع  املعدنية 
تقع  لال�شتحمام  وحمطة  حارة 
على  نادر  بيولوجي  تنوع  و�شط 
جانب  اإىل  امل�شتوى املتو�شطي، 
من  �شنفا   19 على  توفرها 

اليوم  وهي  والكوا�رش  الطيور 
التو�شع  نتيجة  اآثارا �شلبية  تواجه 
الفي�شانات  وخطر  العمراين 
الأودية  ل�شيول  اجلارفة  واملياه 
الإن�شان  اجلبلية وم�شاهمة 
برميه  البيئي  التدهور  هذا  يف 
والقاذورات.  للنفايات  الع�شوائي 
كما ا�شتفادت مناطق اخرى �شمن 
منطقة  منها  الت�شنيف  عملية 
»عني بن  ببلدية  الدايرة«  »حو�س 
م�شاحة  على  �شنفت  التي  خليل« 
وهي متثل منوذجا  2343 هكتار، 
التي تتالءم  الكائنات  لتنوع  حيا 
ومناخه  ال�شهبي  املحيط  مع 
وت�شاري�س اله�شاب اإذ تتوفر على 
النباتات املحمية  من  �شنفني 
و«البطوم«  الأطل�شي«  كـ«الف�شتق 
فينيقيا«.  و«عرعار  و«احللفاء« 
اأي�شا  هذا املوقع  وي�شكل 
جمموع  من  باملائة   66 ن�شبة 
باملنطقة  املحمية  الأ�شناف 
والعلفية،  الأع�شاب الطبية  ومنها 
�شنفا   17 باملنطقة  يوجد  كما 
و�شنفني  املحمية  الطيور  من 
ويف  الثدييات املحمية  من 
تاأوي  احل�شنة  املناخية  الظروف 
الطيور  تعداد  من  باملائة   1
 100 ونحو  املهاجرة الإقليمية 
»طادورن  �شنف  من  طائر 
البيئة  اتخذ قطاع  وقد  كازاركا«. 
عدة خطوات ميدانية ق�شد تاأهيل 
امل�شاريع  ومنها  املنطقة  هذه 

»جي  عملية  اإطار  يف  املربجمة 
ال�شندوق  طرف  من  35« املمول 
ملنظمة  التابع  للبيئة  العاملي 
خ�ش�س  والذي  الأمم  املتحدة 
مبنطقة  للنهو�س  اأورو  7 اآلف 
»عقلة الدايرة« بـ«عني بن خليل«. 
�شنفت  رطبة  منطقة  وثالث 
هي   2003 جوان   4 بتاريخ 
ترتبع  مغرار« التي  »واحة 
من  هكتار   1950 م�شاحة  على 
وال�شايات  والب�شاتني  النخيل 
مبنخف�شات الوديان  الواقعة 
اأنواع  عدة  على  تتوفر  والتي 
وينابيع،  مائية  وم�شادر  نباتية 
تيوت«  جانب »واحة  اإىل  وتعد 
التوجهات  اإحدى  الولية  بجنوب 
تنال ق�شطا  اأخذت  التي  اجلديدة 
تطوير  اإطار  الهتمام يف  من 
وترقيتها،  ال�شحراوية  ال�شياحة 
جديدة  نظرة  لها  اأعطيت  والتي 
من  بو�شفها  اأكرب موؤخرا  وعناية 
ملا  املحلية  التنمية  مقومات 
�شغل  منا�شب  من  القطاع  يوفره 
ملا  وفقا  وخدمات ومداخيل 
قطاعات  من  م�شادر  اأو�شحته 
وال�شياحة.  والغابات  البيئة 
مغرار  ت�شنيف واحة  وياأتي 
الرتاثية من حيث  لأهميتها  اأي�شا 
الذي  العتيق  للق�رش  احت�شانها 
مبنطقة  اأ�شغال ترميمه  تتوا�شل 
»قلعة  واأما  التحتاين«،  »مغرار 
التي  وزاويته  بوعمامة«  ال�شيخ 

حاليا  عام 1875 فتتوفر  اأ�ش�شت 
بالأر�شيف  غني  متحف  على 
توؤرخ  التي  واملحفوظات  املادي 
والثقافات  ملختلف احل�شارات 

املتعاقبة على املنطقة.  
املتحفي  اجلناح  هذا  ويحتوى 
وطني  كرتاث  بالقلعة -امل�شنفة 
على  تاريخي-  اإ�شعاع  ومركز 
بقايا م�شتحثات حجرية وعظمية 
متحجرة  وحيوانات ونباتات 
تقليدية  ومنتوجات  واأ�شلحة 
بعد  يخ�شع  مل  وغريها  قدمية 
العلمي واآخر مل يجمع  للتمحي�س 
لالإهمال  عر�شة  واأ�شبح  بعد 
هذه  مثل  وحتتاج  وال�رشقة. 
الوثائق  اإىل جانب  النادرة  التحف 
املقاومة  تفا�شيل  عن  املتوارثة 
الوهراين  باجلنوب  ال�شعبية 
�شباط اجلي�س  ومرا�شالت 
واملذكرات  والو�شية  الفرن�شي 
واملخطوطات التي توؤرخ ملقاومة 
مزيد  بوعمامة«، اإىل  »ال�شيخ 
اجلهات  قبل  من  الهتمام  من 

املخت�شة وال�شلطات. 
�شكان  اأو�شحه   وح�شبما 
الن�شغال  فاإن  واحة مغرار 
يف  يتمثل  حاليا  املطروح 
لالآبار  والطمي  الأوحال  ردم 
ال�شواقي  الفالحية وتدهور 
وان�شداد العيون املغذية للفقارات 

.
النعامة: ابراهيم �سالمي 

جمعيات  فيدرالية  رئي�شة  اأكدت 
اأن  اأم�س  جميلة  خيار  التالميذ 
باإن�شاء  القا�شي  احلكومة  قرار 
جلان حتقيق باملدار�س اخلا�شة 
لوقف جتاوزات  �شائب  قرار  هو 
بع�س هذه املوؤ�ش�شات التي يغلب 
من  اأكرث  التجاري  الطابع  عليها 
البيداغوجي والرتبوي، موؤكدة يف 
ت�رشيح ل« الو�شط » اأن احلكومة 
املوؤ�ش�شات  هذه  بتقنني  مطالبة 
كافة  لوقف  اأكرث  ب�شكل  الرتبوية 
هذه  ت�شجلها  التي  التجاوزات 

املوؤ�ش�شات .
فيدرالية  رئي�شة  واأو�شحت 
ذات  يف  التالميذ  جمعيات 
الت�رشيح اأن القرار امل�شرتك التي 
الرتبية  وزارتي  من  كل  اتخذته 
القا�شي  التجارة  ووزارة  الوطنية 
باملدار�س  حتقيق  جلان  باإن�شاء 
�شائب  قرار  اخلا�شة  الرتبوية 
من  ملح  لطلب  ا�شتجابة  جاء 
الفيدرالية  التي نددت قبل �شهر 
بدفع  املوؤ�ش�شات  هذه  مبطالب 
الأق�شاط املالية حلقوق متدر�س 
غري  طلب  وهو  الثالث  الف�شل 
توقفت  الدرا�شة  اأن  مادام  لئق 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف 
ال�شلطات  اأعلى  من  بقرار 
البالد  ب�شبب  اأنحاء  كافة  يف 
ت�رشب  التي  كورونا  جائحة 
 ، الفارط  مار�س  منذ  اجلزائر 
الوقت  يف  اأنه  كيف  ت�شاءل  حيث 
القطاعات  كافة  فيه  اأبدت  التي 
ت�شامنا مع املت�رشرين من هذه 
اجلائحة تطلب موؤ�ش�شات التعليم 
موؤ�ش�شة  غري  حقوق  اخلا�س 
،موؤكدة اأن هذه اخلطوة الرقابية 
الطابع  لوقف  وقتها  يف  جاءت 
التجاري الذي يغلب على الطابع 

البيداغوجي والرتبوي على الكثري 
اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  هذه  من 
ال�شنوات  يف  بقوة  انت�رشت  التي 

الأخرية .
جمعيات  فيدرالية  رئي�شة  وترى 
من  النوع  هذا  اأن  التالميذ 
خا�شة  املدار�س  اأي  التعليم 
مطالبة بالتقنني اأكرث من اأي وقت 
اأن  �رشورة  على  م�شددة  م�شى 
ممثلة  احلكومة  خطوات  ت�شمل 
هذه  تنظيم  الو�شاية  يف  يف 
القريب  امل�شتقبل  يف  املدار�س 
الأ�شعار  مراقبة  خالل  من 
�شلم  و�شع  خالل  من  وتنظيمها 
الأطوار  يف  لالأ�شعار  موحد 
مراقبة  الثالثة   وكذا  التعليمية 
لتالميذ  البيداغوجية  املتابعة 
و�شع  جانب  اإىل  املدار�س  هذه 
اأو  جتاوز  لكل  رادعة  �رشوط 

اإخالل بدفاتر ال�رشوط .
لالإ�شارة تقرر اإن�شاء جلان حتقيق 
الرتبية  وزارتي  بني   م�شرتكة 
الوطنية و التجارة من اأجل مراقبة 
ممار�شة  ب�رشوط  التقيد  مدى 
املوؤ�ش�شات  من  هذه  ن�شاط  
الناحيتني الرتبوية و التجارية بعد  
من  الرتبية  العديد  وزارة  تلقي 
�شكاوي تخ�س ممار�شات تع�شفية 
وغري بيداغوجية من قبل بع�س  
م�شوؤويل هذه املوؤ�ش�شات وكانت 
مطالب دفع م�شتحقات الدرا�شة  
بالرغم  الثالث  بالثالثي  اخلا�شة 
منذ  الدرا�شية  ال�شنة  توقف  من 
تاريخ 12 مار�س املا�شي كاإجراء 
انت�شار  احرتازي  ملكافحة 
التي  القطرة  كورونا  فريو�س 
هذه  وو�شعت  الكاأ�س  اأفا�شت 

امل�شالح حتت جمهر احلكومة .
باية ع

النعامة

تدهور و�سعية املناطق الرطبة امل�سنفة عامليا 

رئي�سة فيدرالية جمعيات التالميذ خيار 
جميلة لـ" الو�سط "

 نطالب بوقف جتاوزات بع�ض 
املدار�ض اخلا�سة
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�أعلنت والية �جلز�ئر �لعا�صمة، �أم�س، عن 
متديد �لعمل برخ�س �لتنقل �ال�صتثنائية، 
�أو  �جلز�ئر،  والية  م�صالح  عن  �ل�صادرة 
ماي  �صهر  يف  لها  �لتابعة  �ملقاطعات 
�لفارط، وذلك بعد تقرير �ل�صلطات �لعليا 
لغاية  �ملنزيل  �حلجر  متديد  �لبالد،  يف 
�لرت�خي�س  �أن  مو�صحة  �ملقبل،  �أوت   9
حاجة  وال  �ملفعول،  و�صارية  �صاحلة 

لال�صت�صد�ر تر�خي�س جديدة.
هذ�  �أن  �مل�صالح،  لذ�ت  بيان  �أفاد  حيث 
من  �لوقاية  نظام  لتعزيز  جاء  �لقر�ر 

منه  حر�صا  كوفيد-19،  فريو�س  �نت�صار 
�ل�صحية  �لتد�بري  مبجمل  �اللتز�م  على 
�لوقائية، د�عيا يف �الأخري، كافة �ملو�طنني 
و�ل�صحية  �لوقائية  بالتد�بري  للتقيد 
�ملعمول بها، من �أجل ت�صيري هذه �الأزمة، 
�صيما  ال  �لعمومية،  �ل�صحة  على  حفاظا 
ما تعلق باإلز�مية �رتد�ء كمامات �لو�قية، 
قو�عد  و�حرت�م  �لتجمعات  وجتنب 
�لنظاقة و�لتباعد �الجتماعي، ملا لها من 
وتقوي�س  �الأفر�د  حماية  يف  بالغة  �أهمية 

�نت�صار �لوباء.

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  ��صتبعد 
تاأجيل  زيان  بن  �لباقي  عبد  �لعلمي، 
�لدخول  باأن  موؤكد�     ، �جلامعي  �لدخول 
�ملقبل،  �أوت   23 يوم  �صيكون  �جلامعي 
ح�صب  �صت�صتاأنف  �لدر��صة  باأن   معلنا 
�إىل  �إ�صافة  �لوبائية،  �لو�صعية  تطور 

�لتخ�ص�صات وتعد�د �لطلبة.
�إعترب وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي  

للجامعات �صيلعب  �لتوطني �جلغر�يف  باأن 
�صو�ء  �لدر��صة  ��صتئناف  يف  هاما  دور� 
�أو  �جلنوب  يف  �لو�قعة  باجلامعات  تعلق 
يف �ل�صمال، الفتا باأن قطاع �لعلمي �صاهم 
يف جهود مو�جهة تف�صي وباء كورونا منذ 
�لبد�ية، كغلق �جلامعات و�عتماد �لتكوين 

عرب �ملن�صات �لرقمية.
اإميان لوا�س

عطار ب 

ويف �صابقة �أوىل من نوعها �عرتف �الإعالم 
�آزي  »�أفريك  جريدة  يف  ممثل  �لفرن�صي 
مع  متحالفة  مغربية  لوبيات  »بوجود 
�لغربية حيث  �لدول  عديد  من  نظري�تها 
ذكرت �صاحب �ملقال على �صبيل �ملثال 
�ملتحدة  و�لواليات  وبلجيكا  فرن�صا 
�الأمريكية موؤكد� �أن �لق�رص �مللكي �لذي 
يتماطل لعدة �صنو�ت يف تبني �إ�صرت�تيجية 
�ل�صغط  بهدف  �جلز�ئر  مع  د�ئمة  توتر 
تتبناها  �لتي  �خلارجية  �صيا�صتها  على 
يف  �جلز�ئرية  �لدبلوما�صية  ميالد  منذ 
و�لقائمة  �لوطني  �لتحرير  ثورة  �أدغال 
على دعم حق �ل�صعوب يف تقرير م�صريها 
من منطق جتربتها �ملريرة مع �ال�صتعمار 

�لفرن�صي طيلة 130 �صنة.
�أن  �ملجلة  ك�صفت  �الإطار  نف�س  ويف 

ي�صتخدم  �ملغربي  �لر�صمي  �لنظام 
�للوبيات  هذه  من  قريبة  �إعالمية  �أبو�ق 
للتهجم بطريقة ال ت�صتند �إىل �الحرت�فية 

�ملدنية  �ملوؤ�ص�صات  على   و�ملو�صوعية 
�ل�صلطة  �ن  معرتفا  للجز�ئر  و�لع�صكرية 
حرب  حالة  تعي�س  وكاأنها  �ملغرب  يف 

��صتعمال  �ل�رصقية من خالل  مع جارتها 
باجلز�ئر  للت�صهري   « �أكرث خد�عا   « طرق 
وهو ح�صب نف�س �مل�صدر دليل عن درجة 
معينة يف  دو�ئر  تكر�صها   �لتي  �لكر�هية 

نظام �ملخزن.
وعادت �ملجلة �إىل �لت�رصيحات �مل�صينة 
بوالية  �ل�صابق  �ملغربي  �لعام  للقن�صل 
ت�رصيح  لي�س  �أنه  �أكدت   حيث  وهر�ن 
عن  يربهن   ما  بقدر  �صدفة،  وليد  
�مل�صوؤول  حترك  �لتي  �لذهنية  �حلالة 
��صتدلت  كما  �جلز�ئر  جتاه  �ملغربي 
�لنو�ب  جمل�س  رئي�س  بت�رصيحات  �أي�صا 
و��صفة  �ملالكي  حبيب  �ملغربي، 
�صد  �ملغربية  باحلملة  ت�رصيحاته 
و�ل�صتائم  بالت�صليل  تتميز  �لتي  �جلز�ئر 
و�لت�صهري تنفيذ� ل�صيا�صية عدو�نية مدبرة 
�لهرمي  �لت�صل�صل  يف  م�صتوى  �أعلى  على 

لل�صلطة �ملغربية.

ف�سحت جملة اأفريك اآزي يف عددها الأخري اللوبيات املغربية املوالية لقوى غربية عديدة من بينها فرن�سا 
الوليات املتحدة وبلجيكا التي ي�ستعملها املخزن املغربي يف التهجم على اجلزائر وموؤ�س�ساتها الر�سمية 

باأبواق اإعالمية موالية لهذه اللوبيات تنفيذا ل�سيا�سية عدوانية م�سطرة , موؤكدة يف هذا الإطار اأن 
الت�سريحات ال�سابقة للقن�سل ال�سابق بوهران لي�ست » �سدفة وتدخل يف هذا ال�سياق » .

ولية اجلزائر العا�سمة

متديد العمل برخ�ص التنقل اال�ستثنائية 
اإىل غاية 9 اأوت املقبل

وزير التعليم العايل عبد الباقي بن زيان يوؤكد:

الدخول اجلامعي �سيكون يوم
 23 اأوت املقبل

.      الدرا�سة �ست�ستاأنف ح�سب خ�سو�سية كل جامعة

جملة اأفريك اأزي يف عددها اجلديد

لوبيات مغربية تنفذ �سيا�سة عدوانية �سد اجلزائر
.      ت�سريحات القن�سل املغربي بوهران لي�ست » �سدفة »

�أم�س   نهار  �لغربية  �لواليات  عا�صت   
بفعل  �لربيد  مر�كز  �أمام  عارمة  فو�صى 
غياب �ل�صيولة �ملالية  و�لطو�بري �لكبرية 
�لعديد  يف  �لربيد  عرفتها مر�كز  �لتي 
�حتجاجات  �إىل  �أدى  ما  �لواليات  من 
�الأ�صحى   �قرت�ب عيد  كبرية خا�صة مع 
وغيابها يف  �ملالية  �ل�صيولة  ونق�س 
�أدى  �لذي  �الأمر  �لربيد  مر�كز  �أغلب  
�ملو�طنني  �صفوف  يف  كبري  �صخط  �إىل  
�ملو�طنني  و�صط  ماأ�صاوية   وحو�دث 
�ملحجوزة  طلبا الأمو�لهم  جاءو�  �لدين 
قبل  تبد�أ  طو�بري  يف  �صهرين   من  الكرث 
�صالة �لفجر  �إىل  وتدوم �إىل غاية  نهاية 

�لدو�م .

وفاة �سخ�س ب�سكتة قلبية يف 
الطابور 

عا�س والية تلم�صان  ثاين حالة ماأ�صاوية 
�ل�صبعينات  يف  �صيخ  وفاة  خلفية  على 
�ملركزي  �لربيد  طابور  يف  �لعمر   من 
عبد  »رم�صان  باملدعو  �الأمر  ويتعلق   ،
بلدية  م�صالح  من  متقاعد   « �لعزيز 
�لوالية   �صمال  �ق�صى  و�ر�صو�س  بني 
ر�أ�صه  م�صقط  من  فجر�   تنقل  و�لذي 
نحو  كلم   40 م�صافة   على  �عرمية  برج 
�أمل يف  �حل�صول   �لربيد �ملركزي وكله 
على معا�صه ل�رص�ء كب�س �لعيد  �لذي مل 

يتمكن من ��صتالمه مبر�كز بريد �لد�ئرة 
�ىل   ليتحول   ، �ل�صيولة  لغياب  و�لبلدية 
�نفا�صه  لفظ  �أين  �ملركزي  �لوالية  بريد 
�ل�صيد  ويعد   ، قلبية  ب�صكتة  �لطابور  يف 
يف  �صحية  ثاين  �لعزيز  عبد  رم�صان  
تويف  �لذي  بلعربي  عمي  بعد  �لطابور  
�الأ�صبوع  �لرم�صي خالل  بريد  طابور  يف 
�ملن�رصم ، من جانب �آخر تد�ول ن�صطاء 
�عتد�ء�ت   ، �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
يف  كهل  على  �رصطي  بها  قام  �صارمة  
�الأمر  لتلم�صان   �ملركزي  �لربيد  طابور 
لالأمن  �لوالئية   �ملديرية  جعل   �لذي 
�لوالئي حتقق يف �لق�صية ، هذ� وتعي�س 
�أكرث من  �صهر على  تلم�صان منذ  مدينة 
طو�بري  �إىل  �أدى  ما  كبرية  �صيولة  �أزمة 
متتد من �لفجر �إىل �مل�صاء  و�حتجاجات 

د�ئمة �أمام مر�كز �لربيد .           
    

احتجاجات عارمة بغليزان 
ومتقاعدون يغلقون الطريق 

والية   مو�طني   من  �لع�رص�ت  �أقدم 
على  �ملتقاعدين  من  و�غلبهم  غليز�ن 
�لرئي�صي  �لطريق  وغلق  �الحتجاج 
غليز�ن  مدينة  بو�صط  خمي�صتي  حممد 
للمطالبة  بامو�لهم �لعالقة يف ح�صاباتهم 
 ، �لربيد على توفريها  وعجزت �صلطات 
هذ� و�أقدم �ملحتجون على توقيف حركة 

منددين   ، غليز�ن  مدينة  بو�صط  �ملرور 
توفري  عن  عجزت  �لتي  �ل�صلطات  بدور 
تلعب  و�أ�صبحت  �لعيد  ع�صية   �ل�صيولة 
�أ�صبح  �ملوطنون  دور �ملتفرج، يف حني 
مهددون بالكورونا بفعل �لطو�بري وعدم 
 ، و�البتعاد  �لوقاية   قو�عد  �حرت�م  
عدم  بفعل  جوعا  باملوت   ومهددون 
�أجورهم  ومرتباتهم   متكنهم من �صحب 
مل  �لتي  �ملالية  �ل�صيولة  غياب  بفعل 
توفريها  من  �لربيد  �صلطات  تتمكن  
منها  �لقليل  توفري  حالة  يف  حني  يف   ،
ت�صلم لذوي �لنفوذ و�أ�صحاب �ملعرفة ما 
�لعيد  �أ�صحية  من  �لعديد  يحرم   قد 
م�صالح  حمل  �ملحتجون   �لتي 
،حيث  فيها  كبرية  �مل�صوؤولية  �لربيد 
�لربيد  �ملحتجني وزير  �أحد   طالب 
بالتدخل وتو�صيح  وجهة �الأمو�ل خا�صة 
لكن  متوفرة  �الأمو�ل  �أن  يوؤكد  و�أنه 
�لطو�بري غري متناهية و�ل�صيولة منعدمة 
�الأمن  بفتح  ، هذ� وقد تدخلت م�صالح 
حو�ر مع �ملحتجني  ودعوهم �إىل �لتعقل 
�ل�صلطات  �ن�صغاالتهم �إىل  نقل  و�صيتم   ،

�لعليا لكن دون جدوى.

طوابري تنذر بالأ�سواأ �سحيا
�صعيدة  بواليات  �لربيد  مر�كز  عا�صت 
وقع  على  ووهر�ن  بلعبا�س  و�صيدي 

متناهية   غري  وطو�بري   �حتجاجات 
منحتهم  حق  طالبني  و�لرجال  للن�صاء  
يف  �لتي علقت  و�أجورهم  �ل�صهرية 
يف  �لربيد  وعجزت م�صالح  ح�صاباتهم  
وهر�ن  ففي   ، ل�رصفها  �ل�صيولة  توفري 
بني  ما  �ل�صجار�ت  من  �لعديد  �صبت 
�ملو�طنني وموظفي �لربيد �لذين وجدو 
�أنف�صهم  وجها لوجه ملو�طنني يطالبون 
بحقوقهم �مل�رصوعة �لتي ف�صلت م�صالح 
 ، توفريها  يف  م�صوؤوليتها  حتمل  �لربيد  
ففي �صعيدة �أقدم �لع�رص�ت من �ملو�طنني 
بعد  بريدي  مركز  حرق  حماولة  على 
الأعو�ن  و��صتفز�ز�ت  كالمية  م�صاد�ت 
�لعقالء  تدخل   لوال  �لربيدي  �ملركز 
�أقدم  يف كتم غي�س �ملحتجني، يف حني 
حرقا  �النتحار  على  �ل�صباب  ع�رص�ت 
بلعبا�س  �صيدي  يف  بريدي  مركز  د�خل 
متكنهم  �لتي  �ل�صيولة   توفر  عدم  بعد 
�لتي  �لعيد  �أ�صحية  ل�رص�ء  �أجورهم  من 
غياب  ظل  يف  �أبناوؤهم  خا�صة  ينتظرها 
�ل�صيولة ملدة فاقت �الأ�صبوع ما �صاعف 
�لغربية  �لواليات  باأغلب  �ل�صغوطات  من 
�جلمهورية  رئي�س  على  ي�صتوجب  �لتي 
يف  حتقيق  لفتح  �لتدخل  �لقطاع  ووزير 
فو�ت  قبل  و�إقناعهم   �ملو�طنني  وجهة 
�الأو�ن وت�صجيل �نفجار �جتماعي خطري
حممد بن ترار

 وفاة �سيخ  يف الطابور بتلم�سان وقطع الطريق يف غليزان  

 طوارئ مبراكز الربيد بفعل ندرة ال�سيولة
.     احتقان كبري  ب�سعيدة وبلعبا�س

والية  �صكان  من  وترقب  �نتظار  بعد طول 
�ل�صعبي  �ملجل�س  �أم�س  عقد  �جللفة، 
دورته  �إطار  يف  �جللفة  لوالية  �لوالئي 
على   و�مل�صادقة  مناق�صة  جل�صة  �لعادية 
�مليز�نية �الإ�صافية بتخ�صي�س غالف مايل 
�قتناء  على  موزعة  مليار   17 قدره  معترب 
�لوالية وهذ�  عدة جتهيز�ت لفائدة �صكان 
يف �إطار �مل�صاهمة يف دعم قطاع �ل�صحة 
�نعد�م  ب�صبب  كبرية  بعو�ئق  مير  �لتي 

�لتجهيز�ت يف خمتلف م�صت�صفيات �لوالية 
�لرعاية  ملف  يه  يحظى  ملا  عن  ناهيك 
�أهمية بالغة بالنظر للظروف  �ل�صحية من 
�ل�صحية �لتي متر بها �لبالد ب�صبب �نت�صار 

وباء كورونا.
باأن  �ملعطيات  ت�صري  �ل�صياق،  هذ�  ويف 
�لوالئي قد و�فقت على  جل�صات �ملجل�س 
�قتناء خمرب كوفيد بقيمة 01 مليار �صنتيم 
، �قتناء 20 جهاز تنف�س ��صطناعي بقيمة 

10 مليار �صنتيم،  �قتناء 40 جهاز تخطيط 
�رص�ء  �صنتيم،   مليون   800 بقيمة  �لقلب 
�صنتيم،  مليون   120 بقيمة  للمر�صى  �آ�رصة 
�إ�صعاف  �صيار�ت   12 �رص�ء  بفارق  �لتكفل 
�صتوزع لفائدة موؤ�ص�صات �ل�صحة �جلو�رية 
مليار   01.4 بقيمة  �لنائية  بالبلديات 
�صنتيم، تخ�صي�س 724 مليون �صنتيم القتناء 
من  ماتبقى  تخ�صي�س  مع  �لوقاية  و�صائل 
ملختلف  �صنتيم  مليار   17 �ملايل  �لغالف 

لتبقى  �لوباء.   �لطبية ملجابهة  �ملقتنيات 
ب�صبب  �رصورة  �لتنفيذ  يف  �لت�رصيع  �أهمية 
�لوبائية بوالية �جللفة تطرح  تطور �حلالة 
�إمكانية خالل �للجوء الآلية �ملنح بالرت��صي 
�لعمومية  �ل�صفقات  لقانون  طبقا  �لب�صيط 
�ال�صتعجالية  للحالة  بالنظر  وحيد  كحل 
�لطبية  �لتجهيز�ت  توفري  تفر�س  �لتي 

للطاقم �لطبي يف �قرب وقت ممكن.
اجللفة : حممد �سبع

املجل�س الولئي باجللفة

امل�سادقة على 17 مليار لفائدة قطاع ال�سحة 
.    خيار ال�سفقات بالرتا�سي الب�سيط لت�سريع اقتناء التجهيزات الطبية 

�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أعلنت 
�الثنني، �أن رئي�س �الأمن �حل�رصي �لثامن 
حد  و�صع  على  �أقدم  بجاية  والية  باأمن 
حلياته بو��صطة �صالحه �لفردي الأ�صباب 

مل يتم حتديدها بعد
�أنه  لها  بيان  يف  �ملديرية   و�أو�صحت 
�أقدم   12:30 �ل�صاعة  على  بتاريخ �الثنني 
موظف برتبة عميد �رصطة، رئي�س �الأمن 
بجاية على  باأمن والية  �لثامن  �حل�رصي 

�صالحه  بو��صطة  حلياته  حد  و�صع 
بعد،  حتديدها  يتم  مل  الأ�صباب  �لفردي 
و�لتي �صيك�صفها حتقيق �لنيابة �ملخت�صة 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �إقليميا  و�أكدت 
�أي جديد حول  لها  �أن  بيان  �لوطني يف 
هذه �ملاأ�صاة �لتي �أ�صابت عائلة �ملرحوم 
و�الأ�رصة �ل�رصطية يكون حمل بيان ي�صدر 

عن �ل�صلطة �ملخت�صة.
ع.ب

حمكمة  لدى  �جلمهورية  نيابة  �أعلنت 
�أنها  �الثنني  �أم�س  )تلم�صان(  مغنية 
�ملخت�صة  للم�صالح  تعليمات  �أعطت 
�رصيط  ن�رص  و�قعة  حول  حتقيق  لفتح 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على  فيديو 
�ل�رصطة  �أعو�ن  �أحد  �عتد�ء  فيه  يبني 
مو�طن  على  مغنية  د�ئرة  الأمن  �لتابعني 
�أن  بيان،  يف  �مل�صدر،  نف�س  و�أو�صح 
مغنية  مدينة  بو�صط  �لربيدي  �ملركز 

عارمة،  وفو�صى  �زدحاما  موؤخر�  »�صهد 
�لتابعني  �الأمن  عنا�رص  ��صطر  مما 
مل�صلحة �الأمن �لعمومي للتدخل وتنظيم 
�أين  �ملركز،  على  �لو�فدين  �ملو�طنني 
�ملو�طنني العتد�ء ج�صدي  �أحد  تعر�س 
�أعو�ن �ل�رصطة وهذ� ما  �أحد  من طرف 
ن�رصه  مت  فيديو  ب�رصيط  معاينته  متت 
�صفحة  عرب  �الأ�صخا�س  �أحد  طرف  من 

مبوقع �لتو��صل �الجتماعي«.

��صتح�صن عدد من �ملخت�صني يف �لعالج 
وحتى  �لوطن،  عرب  و�حلركي  �لطبيعي 
نف�س  يف  ودولية  �ملحلية  �جلمعيات 
�لعربية  �ملجاورة  دول  من  �ملجال، 
و�ملغاربية موؤخر�، خرب تاأ�صي�س �جلمعية 
جمعية  تعد �أول  �لتي  »�صاك«،  �لوطنية 
�لعالج  يف  خمت�صة  جز�ئرية  علمية 

�لطبيعي و�لفيزيائي.
�لتي  للجمعية،  �فتتاحي  بيان  و�أفاد 
 4 تدوم  لعهدة  �أ�صامة  بودمي  ير�أ�صها 
�جلمعية  تعترب  »�صاك«  �أن  �صنو�ت، 
�لوطنية �لعلمية �لوحيدة لدى �ملخت�صني 
و�لتي  و�لفيزيائي،  �لطبيعي  �لعالج  يف 
تاأ�ص�صت مبركز �لتكوين �لطبي فورمديك 
نوفمرب 2019، بح�صور  يوم 28  باحلامة، 
76 ع�صو موؤ�ص�س �أغلبهم من �ل�صباب من 

31 والية، عرب �لوطن.

قد  �جلمعية  �أن  �لبيان،  ذ�ت  �أو�صح  كما 
وز�رة  من  تاأ�صي�صها  ت�رصيح  ��صتلمت 
�لد�خلية، وبد�أت ن�صاطها �لقانوين يوم 5 
ماي �لفارط، مربزة �أن �أهد�فها �مل�صطرة 
ترقية  يف  �مل�صاهمة  يف  �أ�صا�صا  تتمثل 
وتطوير �لعالج �لطبيعي و�لفيزيائي، من 
خالل خلق جمال معريف بني �ملخت�صني، 
�ىل  �لعمومية،  بال�صلطات  باال�صتعانة 
يف  تكوينية  دور�ت  تخ�صي�س  جانب 
�لوطنية  �لبحوث  ون�رص خمتلف  جمالها، 
�لتاأهيل  مبجال  �ملتعلقة  و�لعاملية 
ذلك  يف  مبا  �لطبيعي،  و�لعالج  �حلركي، 
طبع من�صور�ت ومطويات ون�رص مقاالت 
ت�صب  �إعالمية،  ووثائق  وجمالت  علمية 
و�لقيم  �لد�صتور  �حرت�م  ظل  يف  كلها 
�ملعمول  و�لقو�نني  �لوطنية  و�لثو�بت 

بها.

بجاية

انتحار رئي�ص االأمن احل�سري الثامن 

تلم�سان

حتقيق ق�سائي يف اعتداء 
�سرطي على مواطن 

تهتم  بالعالج الطبيعي والفيزيائي

»�ساك« اأول جمعية �سبابية 
جزائرية خمت�سة 

خالل ا�ستقباله وفدا عن جلنة خرباء مراجعة الد�ستور

لعرابة ي�سلم الرئي�ص 2500 مقرتحا الإثراء الد�ستور
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  ��صتقبل 
�خلرب�ء  جلنة  عن  وفد�  �أم�س،  تبون، 
برئا�صة  �لد�صتور،  مبر�جعة  �ملكلفة 
�أحمد لعر�بة، �صلمته 2500 مقرتح مقدم، 

الإثر�ء م�صودة �لد�صتور.
و�أفاد بيان لرئا�صة �جلمهورية، �أن لعر�بة 
عن  عر�صا  �جلمهورية،  لرئي�س  قدم  قد 
�ملعتمدة  و�ملنهجية  �للجنة،  �أ�صغال 

بامل�رصوع  �ملتعلقة  �القرت�حات  لدر��صة 
له  م�صلما  �لد�صتور،  مل�صودة  �لتمهيدي 
�القرت�حات �ملقدمة يف هذ� �خل�صو�س، 
وردت  �قرت�ح،   2500 حو�يل  بلغت  و�لتي 

وقادة  وطنية  �صخ�صيات  من  �الآن،  حتى 
�أحز�ب �صيا�صية وممثلي �ملجتمع �ملدين، 

ونقابات.
مرمي خمي�سة

مرمي خمي�سة

مرمي خمي�سة    
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مبختلف  الربيد  مراكز  .ت�شهد 
اكتظاظا  الكبري  اجلنوب  واليات 
تربر  الغاية  �شعار  يحمل  رهيبا 
من  يومني  قبل  ذلك  و  الو�شيلة 
حلول عيد االأ�شحى املبارك و هو 
ما يعترب منافيا للتدابري الوقائية و 

االإجراءات االحرتازية.
بريد  زبائن  من  الع�رشات  اأعرب 
مترن�شت  ورقلة  بواليات  اجلزائر 
الوادي  االأغواط  غرداية  اأدرار 
مع  لهم  ت�رشيح  يف   ب�شكرة  و 

و  ا�شتياءهم  عن  الو�شط  يومية 
ما  جراء  ال�شديدين  تذمرهم 
جماعي  بعقاب  بتعر�شهم  اأ�شموه 
ملرتباتهم  ال�شحب  �شبابيك  اأمام 
القتناء االأ�شاحي مرجعني ال�شبب 
يف ذلك اإىل نق�ص ال�شيولة املالية 
بال�شبكة  املتكررة  االإعطاب  و 
اأعوان  لدى  التاأطري  �شعف  و 
بله  الطني  زاد  مما  و  ال�شبابيك 
ال�شحب  للآالت  املتكرر  التوقف 
هذه  اأن  حيث  املغناطي�شي 

جو  خلفت  املزرية  الو�شعية 
ك�رش  مما  الزبائن  بني  م�شحون 
التدابري  و  للإجراءات  تلقائيا 
طرف  من  املتخذة  االحرتازية 
لتفادي  العمومية  ال�شلطات 
االإ�شابات  لعدد  املرعب  التف�شي 
فريو�ص  انت�شار  جراء  والوفيات 

كورونا القاتل 
من جهة ثانية فقد حذر املتابعون 
العواقب  مغبة  من  املحلي  لل�شاأن 
مثل  عن  تنجم  قد  التي  الوخيمة 

الت�شاوؤل  ليبقى  و�شعيات  هكذا 
عما  هوؤالء  لدى  بن�شبة  مطروح 
التي  الو�شعية  هذه  خلف  يقف 
عادة ما تتكرر كلما اأقبلت منا�شبة 
الذي  االأمر  هو  و  وطنية  اأو  دينية 
الوزارة  تعليمات  مع  يتنافى 
بواقع  بنهو�ص  القا�شية  الو�شية 
ال  التي  الربيد  موؤ�ش�شات  اأفاق  و 
تطلعات  م�شتوى  عن  بعيدة  تزال 

املواطنني 
اأحمد باحلاج 

نق�ص فادح يف ال�شيولة و اأعطاب متكررة يف ال�شبكة 

�شمت الإدارة تطيل عمر الأزمة

اكتظاظ رهيب مبراكز الربيد باجلنوب 

م�ساكل التزود باملياه تخنق الأحياء ال�سعبية بب�سكرة

مدير الفالحة بورقلة ينفي التهم املن�شوبة اليه 

فالحو وم�ستثمروا ورقلة  ينا�سدون تبون

اأحمد باحلاج 

والية  وم�شتثمرو  فلحو  قال 
ورقلة يف مرا�شلة موجهة لرئي�ص 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الو�شط  يومية  كانت قد حت�شلت 
مدير  اأن  منها  ن�شخة  على 
ورقلة  بوالية  الفلحية  امل�شالح 
بالنيابة اأنه مند تن�شيبه عمدا اإىل 
التنموية  امل�شاريع  اأغلب  عرقلة 
التي  الهيكلية  امل�شاريع  ال�شيما 
يفرت�ص اأنها من اللبنة االأ�شا�شية 
طرف  من  امل�شطرة  للربامج 
�شمن  من  هي  والتي  الدولة 
برنامج احلكومة بغية التحرر من 
بني  من  و  البرتويل  للريع  التبعية 
التجاوزات و العراقيل التي يعاين 
بورقلة  االأخ�رش  اجلي�ص  منها 
بالكهرباء  الربط  م�شاريع  حتويل 
و  م�شتحقيها  لغري  الفلحية 
حرم  مما  باملحاباة  بع�شها  منح 
م�شاحات  ا�شتغلل  من  الوالية 
احلبوب  جمال  يف  خا�شة  كربى 
�شياق  و يف  الوا�شعة  الزراعات  و 
املرا�شلة  نف�ص  قالت  مت�شل 
من  الكثري  مقاطعة  بعد  اأنه 

احلرث  ملو�شم  احلبوب  فلحي 
التي  و  املو�شم  لهذا  البذر  و 
بلغت م�شاحتها 3000هكتار منها 
حا�شي  منطقة  يف  1800هكتار 
حرمان  اإىل  اإ�شافة  م�شعود، 
حميطات من امل�شالك الفلحية 
الفلحني   عزوف  اإىل  اأدى  مما 
بعد معاناتهم  االأر�ص  عن خدمة 
من  منتوجهم  اإخراج  م�شكل  من 
اإهمال  ن�شيان  دون  امل�شتثمرات 
و ممولة  م�شاريع مربجمة  اإكمال 
انتظار  يف  الدولة  طرف  من 
غرار  على  الفلحي   التج�شيد 
26الذي  الفلحي   املحيط 
ينتظر الربط بالكهرباء رغم دفع 
عن  ناهيك  االجناز،  م�شتحقات 
الفلحي  الدعم  م�شاريع  تعطيل 
االأعلف  دعم  اأبرزها  من  لعل 

الذي مل يفعل الأ�شباب جمهولة .
من جهة ثانية ترى نف�ص املرا�شلة 
هية  اللمتنا  القطاع  م�شاكل  اأن 
التاأخري و املماطلة يف  اإىل  متتد 
الفلحي و  الدعم  درا�شة ملفات 
وعلى  القانونية  االآجال  خمالفة 
�شبيل املثال احل�رش درا�شة ملف 
ليتم  االإيداع،  من  �شنة  بعد  متت 

ي�شاف  جمهولة  الأ�شباب  رف�شه 
اإىل ذلك عرقلة ن�شاط التعاونيات 
الفلحية و عرقلة ان�شاء اجلمعيات 
الفلحية بطلب وثائق تعجيزية ال 
اإ�شدار  القانون،مع  علبيها  ين�ص 
بخ�شو�ص  انفرادية  تعليمات 
يف  اإال  تطبق  ال  التحدي  قر�ص 
املرا�شلة  ،لتذهب  ورقلة  والية 
املذكورة اإىل اأبعد من ذلك لتاأكيد 
عن الت�شييق على املربني لدرجة 
اأن منتجوا احلليب توجهوا لوالية 
غرداية لبيع احلليب عو�ص ورقلة 
مف�شلني بعد امل�شافة و اخل�شائر 

و  البريوقراطية  على  املادية 
العراقيل .

مدير  اأكد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
ورقلة  لوالية  الفلحية  امل�شالح 
ت�رشيح  يف  زاوي  بن  �شليم 
الو�شط  يومية  به  خ�ص  �شحفي 
طرف  من  حلملة  يتعر�ص  اأنه 
من ا�شماهم باأعداء النجاح حيث 
تعهد ب�رشب موعد مع ال�شحافة 
ح�شيلة  عن  الك�شف  اجل  من 
اأنها  ب�شاأنها  اأكد  التي  اجنازاته 
اأبواق  الإ�شكات  كفيلة  �شتكون 

امل�شككيني .

تعالت اأ�شوات فالحي وم�شتثمري ولية ورقلة  
املطالبة ب�شرورة تدخل رئي�ص اجلمهورية 

عبد املجيد تبون لو�شع حد ملا ا�شموه بالعراقيل 
التي موجهة لرئي�ص  اجلمهورية حت�شلت يومية 

»الو�شط« ن�شخة منها اأن مدير الفالحة لولية 
ورقلة عمد اإىل عرقلة اأغلب امل�شاريع ل�شيما 

امل�شاريع الهيكلية والتي يفرت�ص اأن يقف خلفها 
مدير القطاع بالنيابة .

اأخبار اجلنوب

قبل 48 �شاعة من حلول عيد الأ�شحى

 غالء اأ�سعار الأ�ساحي و تفاوت 
الأدوات الرقابية بورقلة 

.    جائحة كورونا تلقي ب�شاللها على اأ�شواق املوا�شي  

حي جمني�ص و�شط  �شكان  يعاين 
توقف  مظاهر  ب�شكرة  مدينة 
اأبزر  لعل  باحلي،  التنمية  عجلة 
تهيئة  هو  املطروحة  امل�شاكل 
ال�رشف  و�شبكات  الطرقات 
ال�شكاين  التجمع  اأن  مبا  ال�شحي 
املواطنني  من  العديد  ي�شتقطب 
الراغبني يف بناء �شكنات جديدة.

حي جمني�ص الذي  �شكان  يطالب 
عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  ي�شهد 
البلدية  ال�شالح  يطالبون  �شكانه، 
والوالئية ب�رشورة منح احلي بع�ص 
امل�شاريع التنموية ال�رشورية على 
�شبكات  و  الطرقات  تهيئة  غرار 
اأين  ال�شحي،  ال�رشف  و  املياه 
يعاين ال�شاكنة من الطرق الرتابية 
جانب  اإىل  امل�شالك،  اأغلب  يف 
لل�شوارع من  الع�شوائي  احلفر 
قبل بع�ص املواطنني الراغبني يف 
وال�رشف  املياه  قنوات  تو�شيل 
م�شاكل  ذلك  اإىل  �شف  ببيوتهم، 
التزود  بتذبذب  متعلقة  اأخرى 

باملياه و انقطاع التيار الكهربائي 
املواطنني  كاهل  اأرهقت  والتي 
هناك رغم منا�شداتهم املتكررة 
واالإدارات  ب�شكرة  بلدية  مل�شالح 

الو�شية املعنية باالأمر.
�شكان  قال  بعيد  غري  �شياق  ويف 
حي جمني�ص الذي �شبق وحتدثنا 
�شئموا  باأن  �شابق  عدد  يف  عنه 
لل�شلطات،  االن�شغاالت  رفع  من 
االأخرية  هذه  �شمت  وو�شط 
امل�شاريع  برنامج  من  واإق�شائهم 
توقف  من  بالرغم  التنموية 
اإجناز  م�شتوى  على  االأو�شاع 
امل�شاريع ب�شبب اجلائحة الوبائية، 
املواطنون االحتجاج  يعتزم 
اأجل  من  الوالئية  ال�شلطات  لدى 
و�شع امل�شوؤول االأول عن اجلهاز 
وكذا طرح  الوالية،  وايل  االإداري 
االأغلفة  م�شري  حول  الت�شاوؤالت 
اأجل  من  املر�شودة  املالية 

حت�شني اأو�شاع التنمية املحلية.
اأحمد نا�شري

ال�شكان طالبوا الوايل بالنظر يف الو�شعية

انتكا�س التنمية 
بحي جمني�س بب�سكرة

يتهافت قاطني اإحياء و التجمعات 
نقاط  على  ورقلة  بوالية  ال�شكنية 
بيع املوا�شي القتناء اأ�شاحي العيد 
ا�شتثنائية  ظروف  يف  ياأتي  الذي 
و  كورونا  جائحة  تف�شي  جراء 
الذي  للأ�شعار  املقلق  ارتفاع 
ما  خا�شة  املواطن  جيب  حرق 
تعلق بفئة ذوي الدخل املحدود.  
بلديات  �شاكنة  من  العديد  يرى 
هذه  يف  االأ�شحى  عيد  اإن  ورقلة 
ال�شنة ياأتي يف ظروف خا�شة باتت 
ال�شاعات  اإىل  الرتيث  ت�شتدعي 
لعل  االأ�شاحي   القتناء  االأخرية 
�شقوط  اأ�شعارها  تعرف  ع�شى  و 
الباعة  اأغلب  اأن  خ�شو�شاً   ، حر 
ب�شاعتهم  لت�رشيف  ي�شطرون 

قبل العودة اإىل ديارهم
باعة  ارجع  ثانية  جهة  . من 

اأ�شعار  ارتفاع  �شبب  املوا�شي 
االأ�شاحي لغلء مادة العلف ليبقى 
الغلء  �شندان  بني  تائه  املواطن 
مطرقة  و  االأ�شعار  يف  الفاح�ص 
.اإىل  الرقابية  االأدوات  تفاوت 
جانب ذلك يبقى املواطن مغلوب 
على اأمره من يدفع فاتورة ثلثية 
�شاخنة حملت  �شائفة  االإبعاد يف 
يف طياتها عيد االأ�شحى، الدخول 
اال�شطياف  مو�شم  و  االجتماعي 
تف�شي  جراء  باالإلغاء  املهدد 

جائحة فريو�ص كورونا  
قد  االإفتاء  جلنة  اأن  معلوم  و 
فيه  تدعو  بيان  موؤخرا  اأ�شدرت 
االأ�شاحي  ذبح  �رشوط  الحرتام 
لتف�شي  املقلق  االرتفاع  لتفادي 
كورونا  بفريو�ص  االإ�شابات  عدد 

الفتاك .

اإىل  باملياه  التزود  اأزمة  عودة 
باالأحياء  االأيام  هذه  الواجهة 
ب�شكرة  مدينة  ال�شعبية بو�شط 
وحي  زمام  بحي  االأمر  ويتعلق 
يعانيان  الذين  ال�شعبيني،  خبزي 
منذ  خانقة  عط�ص  اأزمة  من 
كامل، ويف ظل هذه  اأ�شبوع  قرابة 
اجلائحة و �شيق الوقت مع قوانني 
ال�شكان  يجد  مل  ال�شحي  احلجر 
بدا من ت�شوية هذه الو�شعية �شوى 

اإ�شعار االإدارة الو�شية.
و�شط  زمام  حي  �شكان  طالب 
�رشكة  اإدارة  من  ب�شكرة  مدينة 
للمياه ب�رشورة تدخلها  اجلزائرية 
التزود  م�شكل  لت�شوية  العاجل 
باملياه، املادة احليوية التي غابت 
عن حيهم قرابة اأ�شبوع كامل، مما 
اأعمالهم  لرتك  ال�شاكنة  ا�شطر 
وذلك  املاء  توفري  على  الرتكيز 
باال�شت�شقاء من االأحياء املحاورة 

ف�شل عن اكرتاء �شهاريج املياه، 
الظاهرة التي اأعابها املواطنون 
االإدارة  على 
هذه  املحلية، بحيث مازالت 
ب�شللها  تلقي  البدائية  امل�شاكل 
وبائية  كارثة  االأحياء يف ظل  على 
قد تزيد هذه امل�شكلة من تفاقمها 

على حد قولهم.
االإ�شكال  نف�ص  مت�شل  �شياق  ويف 
الذين  خبزي  بحي  نف�شه  يطرح 

يعاين اأ�رشاره و�شط �شمت مطبق 
التي  الو�شية،  االإدارة  جانب  من 
ال�شكان حلد  ت�شتجب ملطالب  مل 
حي  �شكان  عكف  اأين  ال�شاعة، 
خبزي على اكرتاء �شهاريج املياه 
اأي�شا و ابتياع هذه املادة احليوية 
ال�شاحلة  املياه  بيع  �شاحنات  من 
تلبية  اأجل  من  فقط  لل�رشب 

احتياجاتهم اليومية من املياه.
اأحمد نا�شري

الو�شط:2020/07/28

«Par décision n° 870 du 07 juillet 2020 
du ministre de l’Energie، un agrément 
définitif portant autorisation 
d’exercice de l’activité de stockage et 
de distribution des carburants، a été 
accordé à TOUISSAT RAMI SAAD 
EDDINE، sis à la commune de Djelfa، 
wilaya de Djelfa، conformément aux 
dispositions du décrit exécutif 57-15 
du 08 février 2015.»

اإ�سهار

رمي نواري
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تندلع احلرب منذ اأكرث من 
اأربعني �سنة بني دول عربية 

واإيران ومل تكن اأدواتها 
فقط ال�سالح واملال فلقد مت 
ا�ستدعاء التاريخ يف مراحله 
القامتة وبنعراته املفرقة.. 

هذا ما اقرتحه برنارد 
لوي�س مهند�س م�سروع 

ال�سرق اأو�سط اجلديد على 
االإدارة االأمريكية: »البد 
من ت�سهيل تفكيك الدول 
العربية واالإ�سالمية ودفع 
االأتراك واالأكراد والعرب 

والفل�سطينيني واالإيرانيني 
ليقاتل بع�سهم بع�سا كما 

فعلت اأمريكا مع الهنود 
احلمر من قبل«.. لقد مت 

تنفيذ ذلك يف اأكرث مواقعنا 
اإ�سرتاتيجية، وعلى تخوم 

ممراتنا املائية احليوية، ويف 
جغرافيتنا املباركة املركزية 
يف ال�سام والعراق واجلزيرة، 

وحيث ثروتنا النفطية 
الهائلة. 

العبث

�ل�صر�ع �ل�صفري بني �لعرب و �إير�ن
عقدة العراق:

ثمان �سنوات من احلرب حجمت تدفق الثورة 
الإيرانية، واأثقلت املوازنة العراقية بالديون.. 
الدوائر  قبل  من  لها  دعما  احلرب  ووجدت 
وتكري�س  الثاأر  نزعة  توؤجج  ال�ستعمارية، 
حركيتها  لتعطيل  الأمة  وجدان  يف  العداوة 

نحو الوحدة والنه�سة وفل�سطني.
اخلليج  دول  دفعت  �سنوات  ثمان  مدار  على 
مواجهة  يف  الأمامي  خطها  ليكون  بالعراق 
قوة..  بكل  ودعمته  الإيرانية  الثورة  حترك 
توقفت احلرب على غري اإرادة من الأمريكان 
اأولئك  الإقليم  يف  واأ�سدقائهم  والغربيني 
ا�ستمرار  من  املبا�رشين  امل�ستفيدين 
على  واملحافظني  لها  وامل�سعرين  احلرب 
وخرج  احلرب  توقفت  اأن  وبعد  ا�ستمرارها.. 
وبداأ  متميزة  قتالية  بخربة  العراقي  اجلي�س 
املنطقة  يف  جديدة  مهمات  عن  البحث  يف  
وت�سفية ح�ساباته مع حلفاء الأم�س من الدول 
احلرب  من  خروجه  هالها  التي  اخلليجية 
فالحقته بديونها املرتاكمة عليه الأمر الذي 
حينها  احللفاء  مع�سكر  داخل  الأجواء  وتر 
بالذات  والأمريكية  الغربية  الإدارات  ن�سبت 
اإليها  جرت  جديدة  حرب  اإ�سعال  اىل  الكمني 
العرب  باأموال  العراق  لتدمري  كلها  املنطقة 
يف  اخلليج  لدول  الأمامي  اخلط  ف�سقط 
اأطروحة  �رشحت  كما  اإيران..متاما  مواجهة 
»بريجن�سكي« م�ست�سار الرئي�س لالأمن القومي 
الأمريكي �سنة 1980 عندما قال: »اإن املع�سلة 
من  املتحدة  الوليات  منها  �ستعاين  التي 
حرب  تن�سيط  ميكن  كيف  هي  )1980م(  الآن 
اخلليجية  هام�س  على  تقوم  ثانية  خليجية 
ت�سحيح  خاللها  من  اأمريكا  ت�ستطيع  الأوىل 

حدود »�سايك�س- بيكو« 
اخلليجية  احلرب  يف  العراق  �سقوط  كان   
البلدان  يف  الأمريكي  للم�رشوع  بوابة  الثانية 
والإمارات  اململكة  اأ�سبحت  العربية.. 
وبالتحالف مع الأمريكان يف ت�سارع مع الزمن 
مادة  اىل  وحتويله  العربي  الربيع  يف  للعبث 
�سده  الرئي�سية  العربية  للمجتمعات  تفجري 
حينا، ومعه حينا كما ح�سل يف �سورية واليمن 
يكونون  وقد  الإيراين..  التمدد  ملواجهة 
يف  وا�ستدرجوها  ملفات  يف  اإيران  ورطوا 
مكان  من  اأكرث  يف  داخلية  اإقليمية  �رشاعات 
الهوة  وتعميق  قوتها  وت�ستيت  ل�ستنزافها 
بينها واملنطقة.. وكما يتجلى يف كل �ساحات 
ان  ولبنان  و�سورية  والعراق  اليمن  الت�سارع: 
النتيجة حتت ال�سفر لكال الطرفني.. فاأنفقت 
دول اخلليج مئات مليارات الدولرات لإخراج 
اإيران وحلفائها من �سورية والعراق واليمن.. 
و�سورية  العراق  تدمري  ال  النتيجة  كانت  فما 
واليمن وليبيا والتي اأ�سبحت بر�سم التق�سيم.. 
وهنا تتعقد اأدوات ال�ستباك وت�سطرب اآليات 
ال�رشاع ومل يبق يف جمل�س التعاون اخلليجي 
داخلية  اأو�ساعا  تعاين  التي  ال�سعودية  �سوى 
عوي�سة على �سعيد نظام احلكم او املكونات 

الجتماعية للبلالد.
  القنبلة املوقوتة:  

تبدو الأو�ساع على �سفتي اخلليج العربي هي 
التكثيف الأعلى لأخطر اأزمات الأمة العربية 
والتبعية  التجزئة  عناوينها  بكل  والإ�سالمية 
من  الأمة  حترم  والتي  الأجنبي  والتدخل 
فر�سة النبعاث للنه�سة والوحدة وفل�سطني.. 
ل�ستمرار  املثايل  الو�سع  هو  امل�سهد  وهذا 
املنطقة  يف  ال�ستعمارية  امل�سالح  ح�سور 
ع�سكرية  قواعد  واإقامة  وتدخالتها  والأمة 
فيها لت�رشف عن قرب على دميومة الت�سارع 
الإنعتاق  ملحاولت  والت�سدي  الإقليمي 
واأ�سبحت  الأمريكية..  ال�سيا�سة  هيمنة  من 
املنطقة مقيدة بواقع ا�ستعماري جديد ب�سكل 

مبا�رش يحرمها من اإمكانية جناح ميالد حالة 
عربية تكاملية متاآخية وم�ستقلة وذات �سيادة 
وهذا لي�س فقط لغياب عقليات وعقائد وروؤى 
والعقلي  النف�سي  ال�سعيد  على  جبار  وعمل 
املدى  يف  حدوثه  ميكن  ل  ما  وهو  واملادي 
املنظور اإمنا لأن اأنظمة �سيا�سية واقت�سادية 
واأمنية بطبيعة التبعية لالأجنبي قد ا�ستتبت يف 
املنطقة لن يكون �سهال على حكامها التقدم 
للحديث  يكون  ل  وهنا  �رشوطها..  لتغيري 
وجاهة  العربية  الدول  تلك  يف  التحرر  عن 
لن تكون هناك �سيا�سات م�ستقلة عن  مبعنى 
ال�ستمرار  ان  يوؤكد  مما  الأمريكان  رغبات 
او  ب�سكل  �سي�ستمر  اإيران  مع  الت�سارع  يف 
الباه�س  الثمن  تدفع  املنطقة  و�ستظل  اآخر 
او  منها  طائل  ل  اأ�سلحة  ب�رشاء  لالأمريكان  
هي  وهذه  والبالد..  الأنظمة  حماية  مقابل 
�سل�سلة القنابل املوقوتة يف املنطقة والتي لن 
ت�سمح با�ستقرار بني الدول اخلليجية العربية 

واإيران.. 

جمل�س التعاون:

يف بداية الثمانينات مبا�رشة بعد انت�سار الثورة 
الدول والإمارات وال�سلطنات  الإيرانية �سعت 
اإىل  اليمن  با�ستثناء  اخلليج  اإقليم  يف  العربية 
ت�سكيل جمل�س تعاون خليجي يتم فيه تن�سيق 
املنطقة  دول  جتاه  وال�سيا�سات  املواقف 
بالوليات  العالقات  اإيقاع  وترتيب  وق�ساياها 
لكن  الأوربية..  والدول  الأمريكية  املتحدة 
جمل�س التعاون اخلليجي مل يكن كيانا �سيا�سيا 
حالة  اإيجاد  نحو  خطوة  يكون  ما  واأبعد 
مهيئا  لي�س  فهو  �سيا�سي.  كيان  باأبنية  عربية 
املجتمع  �سعيد  على  الداخلي  البناء  لتعميق 
واملوؤ�س�سات نظرا لتباينات مو�سوعية وذاتية 
بني دوله ونتيجة لأنه مل يعتمد البنية التحتية 
حول  تفاهمات  عدم  ظل  يف  للمجتمعات 
واحلريات  ال�سعبي  والتمثيل  الدميقراطية 
الكويت  فدولة  ال�سورى..  وغياب  ال�سيا�سية 
برملانية وفيها حرية ال�سحافة وتعدد الأحزاب 
والتيارات الفكرية تقابلها دول مغلقة باأمري اأو 
ملكه  والرثوة  رعيته  املواطنني  يعترب  ملك 
اخلا�س يف غياب حريات ال�سحافة والرقابة 
و عدم ال�سماح بوجود الأحزاب و قمع الراأي 
الآخر.. لذلك مل يكن هذا املجل�س اإل جلنة 
وال�سيا�سيني  الأمنيني  امل�سئولني  من  مكونة 
تنفيذ  وكيفية  اخلارجي  التحدي  مع  للتعامل 
التوجيهات الإ�سرتاتيجية املقدمة من مراكز 
بال�سيا�سة  ال�سلة  ذات  الأمريكية  الأبحاث 
املجل�س  اأهمية  تت�سح  وهكذا  الأمريكية.. 
ودوره منذ البداية انه يت�سكل لظرف �سيا�سي 
مرحلي وعندما واجه املجل�س حتديات بينية 
�سغرية ت�سظى وتال�سى ومل ي�سمد يف مواجهة 
وتناثرت  اخلارجية  اأو  الداخلية  التحديات 
اإل   فيه  يتبق  ومل  يكن  مل  كاأنه  فعاد  مواقفه 
اعتبار  على  وال�سعودية  والبحرين  الإمارات 
اأن البحرين حديقة الرتفيه اخللفية لل�سعودية 
ريثما تنجز هيئة الرتفيه يف ال�سعودية هياكلها 
الإمارات  ان  اعتبار  وعلى  وم�ساريعها.. 
الإ�سالم  على  احلرب  يف  ال�سعودية  �رشيكة 
التاريخية  العربية  الدول  وتك�سري  ال�سيا�سي 

والإم�ساك بزمام القرار العربي.
اإدراج دول اخلليج و�سلطناته ماعدا  ل ميكن 
مل�سطلح  العلمي  التعريف  حتت  الكويت 
الدولة فهي اأقرب اإىل نظام القبيلة امل�سيطرة 
على رقعة من اجلغرافيا تدير اأمورها بالريع 
القت�سادي وهنا بال�سبط تكمن عقدة اخلليج 
التي  وال�سلوكات  الت�رشفات  كل  تف�رش  التي 
بع�سها  وجتاه  الآخرين  جتاه  دوله  تبديها 
منذ  الأمريكان  تعامل  كان  هنا  ومن  بع�سا.. 
بنظرية  امل�سيخات  ال�سنني مع هذه  ع�رشات 
الأمريكي  الرئي�س  عنها  اأف�سح  التي  احللب 

ترمب ومنهجية ال�ستفزاز ب�سنع بعبع تخويف 
م�ستمر من النا�رشية ومن ال�سيوعية وبعدها 
العراق وقد مت توظيف املال اخلليجي يف كل 
تلك احلروب.. وبقيت اإيران والأحزاب املوالية 
العدو  هي  ال�سنية  الإ�سالمية  واحلركات  لها 
املاثل فكانت حرب ال�سعودية والإمارات على 
جبهتني، وهاهما تفتحان جبهة قتال مع تركيا 
الوجود  بحجة طرد  �سورية  اأحرقوا  اأن  فبعد 
النفوذ  طرد  بحجة  اليمن  واحرقوا  الإيراين 
ي�سعلون  هاهم  امل�سلمني  والإخوان  الإيراين 
البلد وم�ستقبله  ليبيا مبرتزقة وبحرب حترق 
بحجة حماربة الأخوان.. فلقد كانت املهمة 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ت�سكيل  من  الأوىل 
اإل  وتبديدها  اخلارجية  التحديات  مواجهة 
وا�ستنزفته  فجرته  فتحها  التي  املعارك  اأن 
ومل يبق فيه اإل ال�سعودية والإمارات تواجهان 

حتديات خطرية بنيوية واإ�سرتاتيجية.

اإيران والتخبط:
يف مقابل دول اخلليج العربية تقف اإيران التي 
ع�سكرية  قوة  امتالك  اإىل  داأب  بكل  ت�سعى 
عربي  اإقليم  من  اأكرث  يف  نفوذها  ومد  نوعية 
وتعزيز امللي�سيات املوالية لها يف لبنان واليمن 
والعراق وكذلك القوى امل�سلحة ال�سيا�سية يف 
البحرين و�سورية وتفعيل هذه القوى وحتريكها 
اإىل درجة التهديد املبا�رش للم�سالح الأمريكية 
يف حال اأي عدوان اأمريكي على اإيران الأمر 
الذي يعني اأن اإيران نقلت املعركة اإىل بلدان 
باإمكانها  العربية  للجزيرة  جماورة  عربية 
اململكة  موؤ�س�سات  يف  والرعب  القلق  اإحلاق 

ال�سعودية..
بناء  اخلليج  يف  الأمنية  لعبتها  اإيران  تدير 
فبعد  ال�رشفة  الإيرانية  الدولة  م�سالح  على 
النووي  اتفاقية  من  الأمريكان  ان�سحب  ان 
الإيرانية اتبعت الإدارة الأمريكية ذلك ب�سل�سلة 
املنهك  الإيراين  لالقت�ساد  العقوبات  من 
يف  ف�سيئا  �سيئا  الأمر  ت�سعيد  يف  وت�ستمر 
حماولة جلر اإيران لتفاو�سات جديدة لن يكون 
حجم  بل  اأهمها  النووي  امللف  على  التفاهم 
دور اإيران يف املنطقة واملوقف من اإ�رشائيل 
يجيء  ال�سيا�سية..  واحلريات  النظام  وطبيعة 
الرف�س الإيراين وال�سري مع اأمريكا اىل حافة 
الهاوية يف حماولة اأخرية لك�سب بع�س اأطراف 
الإقليم املت�رشرة من ا�ستمرار حالة الت�سارع 
تتهدد جميع من  والتلويح مبخاطر  اإيران  مع 
املنت�رشين  اأن�سارها  خالل  من  املنطقة  يف 
اأتت  وبالفعل  املحيطة..  العربية  البلدان  يف 
العربية  الإمارات  اأكلها فهاهي  اإيران  �سيا�سة 
وجتري  ال�سعودي  املوقف  من  تن�سحب 
اإيران  مع  اتفاقيات  اإىل  وتتو�سل  مفاو�سات 
الإيراين  الرئي�س  مكتب  مدير  اأن  درجة  اإىل 
اأكد على اأن الإمارات ترغب فعال يف التو�سل 

اإىل اتفاقية مع اإيران.
حلفائها  خالل  من  وجهت  اإيران  اأن  �سحيح 
اخلليجي  التعاون  ملجل�س  متتالية  �سفعات 
اأنها  اإل  التكاليف  مرتفعة  بحرب  واأبه�سته 
حتولت من خالل �سيا�ستها اإىل م�ستفز لدول 
املنطقة التي ل تتخلف عن دفع كل الأثمان 
اإيران  لت�رشف  كان  ولقد  لعرو�سها..  حماية 
دورا  الإقليم  يف  ال�سيعية  القوى  بتحريك 
دول  لدى  والهلع  التوتر  مناخ  خلق  يف  بارزا 
اخلليج ل�سيما ال�سعودية التي جتد يف حترك 
باإثارة  لأمن اململكة  ا�ستهدافا  اإقليميا  اإيران 
اململكة  من  ال�رشقية  املنطقة  يف  القالقل 

حيث الكثافة ال�سيعية.
اإيران ودول اخلليج:

وتفكك  اخلليجي  التعاون  جمل�س  تفكك 
وحدها  ال�سعودية  وبقيت  العربي  التحالف 
يكن  ومل  حولها  حمدقة  اأخطار  مواجهة  يف 

نتيجة تدخلها يف العراق اإل اأن دمرت هويته 
اإيران  واأ�سبحت  ال�سني  وتكوينه  العربية 
تدخلها  اأن  كما  العراق  يف  الرئي�سي  املتنفذ 
لت�سبح  العربية  ب�سورية  دفع  �سورية  يف 
الع�سكري  الحتالل  ي�سبه  مبا  للرو�س  رهينة 
الرو�سي وكذا متدد النفوذ الإيراين ويف اليمن 
هاهو  الفادحة  املالية  للخ�سارات  بالإ�سافة 
من  والإهانة  لالأخطار  يتعر�س  اململكة  اأمن 
الأمريكية  الإدارة  فيما متاطل  قبل احلوثيني 
من اجناز دفاع جوي حقيقي للمملكة.. وهذه 
اأمريكا باإتقان  هي النهاية  التي خططت لها 
اإىل ال�سغوط الق�سائية والربملانية  بالإ�سافة 
حده  اإىل  البتزاز  ليتكامل  ال�سعودية  جتاه 
الكبرية  البلد  اإمكانات  كل  تتحول  كي  الأعلى 
جوع  من  ت�سكو  التي  الأمريكية  اخلزينة  اإىل 
حقيقي بعد اأن بلغت الديون امل�ستحقة على 

اخلزينة ما يقارب 20 تريليون دولر.
ويف املقابل ا�ستنفذت اإيران قدراتها املتاحة 
ح�سورها  لتثبيت  جمالها  خارج  حروب  يف 
الأخرى  امللفات  يف  وجودها  وكان  الإقليمي 
دعوة فاقعة ل�ستدراج الآخرين فخ�رشت من 
فيما  املنطقة  يف  و�سمعتها  واأموالها  اأبنائها 
والعقوبات  امل�ستمر  باحل�سار  اأمريكا  تقوم 
مناحي  وكل  الإيراين  القت�ساد  على  اجلائرة 
على  �سلبية  باآثار  انعك�س  الذي  الأمر  احلياة 
هذا  ويف  وال�ستقرار..  الجتماعي  ال�سلم 
ال�سغط  بزيادة  فر�ستها  اأمريكا  ال�سبيل جتد 
على اإيران يف الداخل الإيراين ويف  املنطقة 
النفوذ  �سد  عنيفة  املواجهة  تبدو  حيث 

الإيراين يف املنطقة..
النتيجة ال�سفرية:

اخلليج  دويالت  يدعو  الذي  الواقع  هو  هذا 
والت�ساوق مع �سفقة  القد�س  التنازل عن  اإىل 
و�سي�ستمر  اإ�رشائيل  مع  والتطبيع  القرن 
مرحلة  اإىل  وال�ستدراج  الأمريكي  ال�سغط 
والإمارات  ال�سعودية  يف  والتمزق  التق�سيم 
كما خطط برنارد لوي�س و الإعالن عن عدة 
دول بدواع طائفية وجهوية.. ويدعو اإيران اإىل 
النكفاء على نف�سها وتلقي ال�رشبات القا�سية 
التحول اىل نظام قمعي  و  اأكرث من مكان  يف 
لأو�ساع  يتعر�س  الذي  الإيراين  ال�سعب  لقوى 
معي�سية قا�سية وحماولت التغيري وانغالقه يف 

دائرة الطائفة و ق�ساياها الإقليمية.
هل نرى اىل اأي حد يتطابق هذا مع قول برنارد 
لوي�س مهند�س فكرة �سايك�س بيكو الثانية :«اإن 
وامل�سلمني  العرب  مع  للتعامل  ال�سليم  احلَلّ 
وتدمري  وا�ستعمارهم،  احتاللهم  اإعادة  هو 
اإنه  الدينية وتطبيقاتها الجتماعية،  ثقافتهم 
العربية  الأقطار  تق�سيم  اإعادة  ال�رشوري  من 
وطائفية،  ع�سائرية  وحدات  اإيل  والإ�سالمية 
اإما  ذلك،  يف  اأمريكا  �سعار  يكون  اأن  ويجب 
اأن ن�سعهم حتت �سيادتنا، اأو ندعهم ليدمروا 
ل  ال�ستعمار اجلديد  ح�سارتنا، وخالل هذا 
بال�سغط علي قيادتهم  اأمريكا  اأن تقدم  مانع 
الإ�سالمية- دون جماملة ول لني ول هوادة- 
الإ�سالمية  املعتقدات  �سعوبهم من  ليخل�سوا 
التناق�سات  ا�ستثمار  يجب  ولذلك  الفا�سدة، 
والطائفية  القبلية  والع�سبيات  العرقية، 
لتدمر  واأوروبا  اأمريكا  تغزوها  اأن  قبل  فيها، 
تتحرك  اأن  للعرب  يبقى  لكن  فيها«  احل�سارة 
ذات  حقيقية  عملية  ب�سيا�سة  الوازنة  دولهم 
روؤية اإ�سرتاتيجية ح�سارية تتجاوز هذا العبث 
حتركت  ال�سنني  ع�رشات  ترك  فراغا  متالأ 
وقا�رشة  الطموح  حمدودة  اخلليج  دول  فيه 
املنطقة  يف  تعبث  اإقليمية  دول  اأو  لنظر 
الق�سايا  يطرح  وازن  عربي  حترك  العربية.. 
لتفاهمات  العربي  اجلوار  على  الإ�سرتاتيجية 
والتعاون  احل�سنة  اجلرية  حتقق  عميقة 

ال�سرتاتيجي واهلل غالب على اأمره.

بقلم: �سالح عو�س



الثالثاء 28  جويلية  2020  املوافـق  لـ 07 ذو احلجة   1441ه 07

الأزمة  تبقي  اأن  احلكومة  قررت  لقد 
الأ�سا�سية  اهتماماتها  �سمن  ال�سحية 
دون اأن حتتل الدور الأ�سا�سي واحل�رصي 
حيث  الهتمامات  �سلم  يف  واملحوري 
بداأت تتجه نحو مقاربة التعاي�ش الوقائي 
مع وباء الكوفيد وتخلت عن  الزعم اأنها 
ال�سيطرة  اأو  عليه  الق�ساء  على  قادرة 
عدد  اأن  تبني  بعدما  متاما  الو�سع  على 
البلدان التي متكنت من ذلك قليلة جدا 
واأن اأكرب البلدان تقدما واأكرثها غنى ل 
تزال تتخبط يف م�ستنقعه الذي يبدو اأن 

التخل�ش منه لي�ش غدا.
اعتبار  عن  اأي�سا  احلكومة  تخلت  لقد   
الأزمة ال�سحية م�ساألة اأمن قومي يتجند 
ويجتمع  للأمن  الأعلى  املجل�ش  لها 
امل�سوؤولني  بكبار  الدولة  رئي�ش  ب�ساأنها 
تقل�ست  بعدما  الكربى  القرارات  لتخاذ 
اإىل جمرد م�ساألة اأمن �سحي واجتماعي 
تقع امل�سوؤولية ب�ساأنه على وعي املواطن 
الوقاية  بتدابري  التقيد  على  وحر�سه 
دفعت  لقد  اجلميع.  يعرفها  اأ�سبح  التي 
التاأهب  درجة  تخفي�ش  اإىل  احلكومة 
الوطني �سد الوباء دفعا من قبل التجار 
الذين  واحلرفيني  املهن  واأ�سحاب 
ا�ستمرار  من  الأوىل  بالدرجة  ت�رصروا 
الت�سدد يف التدابري ل�سيما غلق املحلت 
وغريها.  اجلماعي  النقل  خدمات  ومنع 
اإزاء  تبديه  الذي  املرن  التعامل  ويدخل 
الأ�سحى  الجتماعية خلل عيد  احلياة 
عدم  على  القائم  ذاته  املنطق  �سمن 
اأمن  م�ساألة  الكوفيد  من  الوقاية  اعتبار 

وطني ي�ستدعي تعبئة جميع املوؤ�س�سات 
اجلمعوية.  واحلركة  وال�سحية  الأمنية 
ولي�ش اأدل على ذلك من انت�سار الطوابري 
لقتناء  الربيد  مكاتب  اأمام  املزدحمة 
العيد  حاجيات  املواطنون  به  يواجه  ما 
بريد  لدى  النقدية  ال�سيولة  ندرة  ب�سبب 
القيام  ذلك  ي�ستدعي  اأن  دون  اجلزائر 
التباعد  ل�سمان  عاجلة  اأمنية  باإجراءات 
له  لقاء  اآخر  يف  املطلوب.  الجتماعي 
مع ال�سحافة رد الرئي�ش تبون عن �سوؤال 
الأ�سحية  باقتناء  ال�سماح  قراره  حول 
وذبحها باأنه مل مينع ذلك ومل ي�سمح به 
الفتوى  جلنة  وهم  لأهله  الأمر  ترك  بل 
هذه  اأفتت  التي  الدينية  ال�سوؤون  بوزارة 
الإبراهيمية  ال�سنة  تعليق  بعدم  املرة 
باحرتام  الذبح  عملية  تتم  اأن  �رصيطة 
ال�رصوط ال�سحية ال�سارمة. وبهذا تكون 
مع  ان�سجمت  قد  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
عليه  ت�سري  �سارت  الذي  العام  املنطق 
والذي  الكوفيد  مواجهة  يف  احلكومة 
ينبني، كما اأ�رصنا، على التعاي�ش الوقائي 
اإىل  بها  املعمول  الأمنية  الوقاية  بدل 

غاية بداية �سهر جوان الفارط.
ول �سيء يف الأفق يدل على اأن احلكومة 
�ستعود اإىل حزمة التدابري ال�سارمة التي 
عدا  فما  جوان،  بداية  غاية  اإىل  اأقرتها 
الذي  الوليات  بني  التنقل  منع  قرارات 
ت�سديدا  الطرقات  اأمن  م�سالح  تبدي  ل 
العودة  فاإن  الأحيان  من  كثري  يف  ب�ساأنه 
يف  م�ستبعد  احلجر  �ساعات  متديد  اإىل 
الوقت الذي ولت احلكومة وجهها �سطر 

القت�سادي  للإنعا�ش  خطط  اإعداد 
تدل  الذي  التنموية  العجلة  وحتريك 
عليه املواعيد املرتقبة منت�سف ال�سهر 
من  الوقاية  ق�سية  تركت  وبهذا  القادم. 
والتجار  العائلت  بيد  الكوفيد  انت�سار 
وبع�ش امل�سالح الإدارية وال�سحية �سمن 
من  املرن  اخلروج  احلكومة  �سمته  ما 
احلجر الذي اأدى اإىل الأعداد املتزايدة 

يف حالت الإ�سابة والوفيات. 
واأمام هذا الو�سع اجلديد الذي مل جتعل 
ومل  عنقها  اإىل  مغلولة  يدها  فيه  الدولة 
ب�سبب  تلم  ل  لكي  الب�سط  كل  تب�سطها 
بجزء  ترمي  اأن  وف�سلت  الوباء  تفاقم 
بداأ  املواطن  مرمى  يف  امل�سوؤولية  من 
اجتماعيا  ياأخذ طابعا  الوقائي  التعاي�ش 
واأدى اإىل تزايد اللتزام بو�سع الكمامات 
والتباعد واحلر�ش على التعقيم والتطهري 
تزايد  واأن  ل�سيما  وا�سعة  فئات  لدى 
من  ينت�رص  ما  دح�ش  الإ�سابة  حالت 
ذاته  الفريو�ش  اأقاويل م�سككة يف وجود 
للحيلولة  بالتهويل  الدولة  تتهم  واأخرى 
ولكي  احلراك.  م�سريات  موا�سلة  دون 
ل نفرط كثريا يف التفاوؤل بانت�سار الوعي 
الجتماعي فاإن منا�سبة العيد هذه املرة 
�ستكون موؤ�رصا هاما لقيا�ش مدى قدرة 
الوقاية  م�ساألة  اأخذ  على  املواطنني 
اجلد  ماأخذ  الكوفيد  من  الجتماعية 
واحلرج  الدولة  و�ساية  ثقل  عن  بعيدا 
الذي ينجر على ت�سديد اإجراءات الوقاية 
املواطنون يف تخطي  واإذا جنح  الأمنية 
تكون اجلزائر قد خطت  المتحان  هذا 

خطوة جبارة يف عملية التعاي�ش الوقائي 
مع الفريو�ش. 

اأن املتابعني الأكرث تفاوؤل يتوقعون  غري 
يت�ساعف  العيد حلظة  منا�سبة  تكون  اأن 
غري  اأرقاما  لتبلغ  الإ�سابات  عدد  فيها 
منا�سبة  من  العيد  حتول  قد  م�سبوقة 
لزيارة  منا�سبة  اإىل  والتزاور  للفرح 
املر�سى يف امل�ست�سفيات اأو رمبا لزيادة 
قد  وحينئذ  الوفيات.  عدد  يف  رهيبة 
ت�سطر احلكومة اإىل اتخاذ تدابري جديدة 
اأكرث �رصامة ومن موقع قوة احلجة هذه 
ا�ستفحل  قد  يكون  الوباء  لكن  املرة، 
وا�ست�رصى وغزا امل�ست�سفيات والعائلت 
به  اخلا�سة  اللقاحات  و�سول  غاية  واإىل 

يكون قد ذهب بعيدا يف النت�سار.
من  العديد  الكوفيد  ا�سطر  لقد 
اأقد�ش  عن  التخلي  اإىل  املجتمعات 
واأعرافها  عاداتها  واأكرث  مقد�ساتها 
حرم  وقد  �سحتها  على  حفاظا  عراقة 
دور  من  ال�سعوب  كباقي  اجلزائريون 
العبادة واملنتزهات وامللعب وممار�سة 
يف  اليومية  البديهيات  من  كانت  حقوق 
جنزم  اأن  وميكن  الزمن.  هذا  غري  زمن 
اجلزائريني  اأمام  فتحها  اأعيد  لو  اأنه 
بالعواقب  اآبهني  غري  اأفواجا  لرتادوها 
وهاهم  وحياتهم  �سحتهم  على  الوخيمة 
اليوم يقبلون اإىل الحتفال بعيد الأ�سحى 
التحذيرات  من  بالرغم  والت�سحية 
بيع  خماطر  من  للأطباء  املتوا�سلة 
الأ�ساحي وذبحها على �سحتهم. فكيف 
�سيق�سي اجلزائريون العيد مع الكوفيد؟

كيف �ضنق�ضي العيد مع الكوفيد؟

بقلم اح�سن خال�ص   

يف الوقت الذي انتظر فيه املواطنون 
ت�سديدا يف تنفيذ تدابري الوقاية 

وتو�سيعا للحجر املنزيل قبيل اأيام العيد 
ارتاأت احلكومة الكتفاء بالإبقاء على 
التدابري التي اتخذت منذ اأ�سابيع قليلة 

ملنع تنقل املركبات من واإىل الوليات الـ29 
املعنية باحلجر اجلزئي وما بينها. وهو 

قرار اأثار الده�سة عند املتابعني بالنظر 
اإىل التدابري املت�سددة التي عرفها عيد 

الفطر بالرغم من اأنه مل يكن يحمل 
املخاطر التي يحملها الحتفال بعيد 

الأ�سحى الذي تت�ساعف فيه احلاجة 
اإىل التجمعات والحتكاك والزيارات 

والجتماع حول اأ�سحية العيد.

من الوقاية الأمنية اإىل التعاي�ص الوقائي

 من ثمة فالنتقال من و�سع ال�ستبداد و 
الف�ساد ال�سيا�سي ، الذي يولد يف دولته ، 
و يف ظله جميع اأنواع الف�ساد ، اإىل و�سع 
مرحلة  يعترب   ، امل�ساواة  و  احلريات 
اإىل  الغالب  يف  توؤدي  ح�سا�سة،  و  دقيقة 
رجوع  و  انبعاث  و   ، جديدة  قوى  ظهور 
تعار�ش  كانت  التي   ، املقموعة  القوى 
ا�ستقر  م�ستبد  يوجد  فل   ، امل�ستبد 
فالإن�سان   ، حكم  له  ا�ستوى  اأو  حال  له 
جمبول على احلرية ، تواق لها ، وهي اأول 
اأعداء الطاغية . وهذا ما جنده يف ق�سة 
 ، بورقيبة  ف�سول  زمن  من  تون�ش  حكم 
اإىل حكم بن علي . اإىل يوم انبعاث حركة 
�سوغ  يف  القوية  م�ساركتها  و  النه�سة 

امل�سهد ال�سيا�سي .
التوج�ش  من  حالة  تون�ش  �سهدت 
الن�ساط  اإىل  النه�سة  برجوع   ، ال�سيا�سي 
و   ، حرية  من  الثورة  جلبته  ما  ظل  يف 
ظهور  اأول  فات�سم   ، دميقراطي  انفتاح 
 ، النتقالية  املرحلة  ، خلل  بالقوة  لها 
اأع�ساء املجل�ش  انتخاب  التي بداأت مع 
كحدث   ،  2011 اأكتوبر  يف  التاأ�سي�سي 
تاريخي ، ج�سدت اأول مرة بداية انتقال 
مار�ش  اإذ   ، الدميقراطية  نحو   ، فعلي 
ال�سعب اختيار ممثليه بكل حرية و نزاهة 
النه�سة  حركة  يومها  حققت  حيث   ،
باهرا  فوزا   ، الغنو�سي  را�سد  بقيادة 
 89( التاأ�سي�سي  باأغلبية مقاعد املجل�ش 

مقعد من 217 مقعد( .
النه�سة قواعد  فهمت هذه املرة حركة 
انقبا�ش  حالة  با�ست�سعارها   ، اللعبة 
فواعل  و  ال�سيا�سية  القوى  وتوج�ش 
فحاولت   ، منها  املدين  املجتمع 

بت�سكيلها  الرتياح  من  جوا  اإ�ساعة 
و  العلمانيني  جمعت   ، ائتلفية  حلكومة 
الإ�سلميني ، اأول مرة يف حتالف �سيا�سي 
، ي�سي مبنهج معتدل ، و الإميان ببداية 
، من خلل  ال�سلطة  على  للتداول  متهد 
ي�ساعد  قد  مما   ، ال�سعب  اإرادة  حتكيم 
 ، الهواج�ش  و  املخاوف  تبديد  على 
اعرتت  التي   ، الإ�سلمية  من مرجعيتها 
ال�ساحة ال�سيا�سية ، مع ما تثبته التجربة 
الإ�سلم  ، عند و�سول  ال�سيئة  ال�سيا�سية 
الذي   ، القرار  مراكز  اإىل   ، ال�سيا�سي 
املكت�سبات  على  ينقلب  الغالب  يف 
احلداثية و مظاهر التمدن التي حققتها 
الأحوال  جملة   ، املراأة  )حقوق  تون�ش 
الديكتاتورية  اإنتاج  فتعيد   ، ال�سخ�سية( 
الدميقراطية  يوظف   ، ديني  لبو�ش  يف 

للنقلب على الدميقراطية .
 14 يف  لل�سعب  التاريخي  النت�سار  بعد 
حت�سلت   ، جلديه  على   2011 اأكتوبر 
النه�سة على التاأ�سرية القانونية للبدء يف 
ن�ساطها ال�سيا�سي العلني املنظم ، كثمرة 
الثورة ، ويف ظل ما �سبق قوله  من ثمار 
من ارتياب حام حولها ، اأ�سدرت يف 01 
مار�ش 2011 بيان جاء فيه اأنها : )جتدد 
احرتامها  و   ، املعلنة  مببادئها  مت�سكها 
للتنوع و احلق يف الختلف ، و رف�سها 
الو�ساية على الإ�سلم و مت�سكها بالعمل 
امل�سرتك على قاعدة الن�سال ، من اأجل 
حتقيق النتقال الدميقراطي ، و جت�سيد 
 ، مطالبها...(  حتقيق  و  الثورة  مبادئ 
يف  ال�سيا�سي  للم�سهد  املراقبون  اعترب 
تون�ش ، اأن هذا البيان كان مبثابة خطاب 
اأمان ، و  ر�سالة تطمني ايجابية ، موجهة 

ملكونات املجتمع املدين ، بكل اأطيافه ، 
خطاب يظهر اأن احلركة خرجت من طور 
املغالبة و املوجهة اإىل طور امل�ساركة و 
بطرق  ال�سيا�سي  املغاير  مع  التفاعل 
م�سار  يف  فانخرطت   ، دميقراطية 
 ، ال�سلطة  على  والنزيه  احلر  التناف�ش 
ال�سيا�سي  التباري  خلل  ذلك  جت�سد  و 
التاأ�سي�سي  جمل�ش  داخل  التمثيل  على 
ذكية  ا�سرتاتيجية  له  �ساغت  الذي   ،
بعيدا عن ال�ستقطاب الثنائي العلماين/
اخلو�ش  عن  بنف�سها  نائية  ؛  الإ�سلمي 
وال�رصاع الأجوف املتمحور حول الهوية 
، و�سمتت عن الرد عن التهم التي كانت 
املختلفة  ال�سيا�سية  التيارات  لها  تكيلها 
معها اإيديولوجيا ، و املثالب التي حاول 
و   ، ال�سيا�سيني  خ�سومها  بها  اإل�ساقها 
الربامج  معركة  ك�سب  على  تركز  راحت 
 ، كا�سحا  �سيا�سيا  بذلك فوزا  ، فحققت 
يف اأول انتخابات �سيا�سية حرة ي�سهدها 
 89 بـ  فازت  حيث   ، التون�سي  املجتمع 
لتتوىل   ، التاأ�سي�سي  ، يف املجل�ش  مقعد 
اختارت  التي   ، احلكومة  ت�سكيل  بذلك 
لها بذكاء ت�سكيلة اإئتلفية وطنية ، حيث 
اأجل  من  املوؤمتر  حزب  مع  حتالفت 
املرزوقي  من�سف  بزعامة  اجلمهورية 
التكتل  حزب  و   ، مقعدا   20 نال  الذي 
من اأجل العمل و احلريات حائز اإىل 20 
مقعدا اأي�سا ، مما ي�سمح لهذا الجتماع 
النه�سة  تراأ�سته  الذي  التاآلفي  ال�سيا�سي 
انتقالية  مرحلة  يف  البلد  �سوؤون  باإدارة 
الرتويكا  حكومة  لتبا�رص   ، ح�سا�سة 
مهامها يوم 16 دي�سمرب 2011 بعد نيلها 
بح�سولها  التاأ�سي�سي  املجل�ش  لثقة 

مقابل  154 �سوتا  الأ�سوات  اأغلبية  على 
اعرتا�ش 38 ع�سوا و حتفظ 11 ع�سو ، 
اإعادة  الكبري يف  التحدي  لتبداأ احلكومة 
هيكلة موؤ�س�سات الدولة ، املوروثة على 
النظام ال�ستبدادي لنب علي ، املوؤ�س�ش 
ل  بورقيبية  نرج�سية  �سوفينية  على 
مهمة  فكانت   ، الفرد  بحكم  اإل  تعرتف 
التاأهيل الدميقراطي لهذه املوؤ�س�سات ، 
حتدي �سائك يتطلب ال�سهر على احرتام 
احلريات ، و العمل على توفري ال�ستقرار 
د�ستور  �سوغ  يف  للبدء   ، الأمن  و 
تهيئة  و  التح�سري  و   ، الثانية  اجلمهورية 
انتخابات  لإجراء  ال�سيا�سية  ال�ساحة 

ت�رصيعية يف اأفق مار�ش 2013 . 
�سيا�سيا  حتول  اليا�سمني  ثورة  اأحدثت 
�سوغ  و  ر�سم  اإعادة  يف  نوعيا  و  فعليا 
حلركة  كانت  الذي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
النه�سة اليد الطوىل فيه ، فبعد اجتماع 
كبار منا�سيلها من ال�ستات و  املنايف ، و 
خروجهم من العمل ال�رصي ، اىل اجلهر و 
العمل ال�سيا�سي العلني ، جنحت احلركة 
�سيا�سية  مناف�سة  و  براز  جتربة  اأول  يف 
انتخابي  لربنامج  �سوغها  خلل  من   ،
جنحت بوا�سطته يف ا�ستقطاب اأكرب عدد 
من املنا�سلني و املتعاطفني و املنتخبني 
، مما اأعاد بعث الروح احلقيقة و اإ�سباعها 
، �ساعدها  بحيوية �سيا�سية �سعبية قوية 
 ، التنظيمية  هياكلها  بناء  اإعادة  على 
داخل  الفاعلة  امل�ساركة  من  مكنها  مما 
باأغلبية  ففازت   ، ال�سيا�سي  امل�سهد 
مقاعد املجل�ش التاأ�سي�سي و ت�سكيلها و 
ك�سابقة  وطني  ائتلف  تزعمها حلكومة 

يف تاريخ تون�ش احلديث .

 بني مطرقة اأزمة ال�ضيخ و �ضندان الَعلمان 

ي مغاير ، يجابه و�سعا  الثورة كفعل حِدّ
قائما ، يهدف اإىل تغيري بو�سائل �ستى يف 
الغالب يكون العنف اأحد اأ�س�سه )مادي 
، معنوي( ، قد يكون الرتكيم التاآزمي 
ال�سابق عن الثورة ، اأكرث تعقيدا منها 
، لمتداد اثاره اإىل ما بعد الثورة ، و 
جتذره يف �ستى مناحي احلياة ، لذا 

مهمة الثوار ل تنتهي بانتهاء الثورة ، 
بل ت�ستمر اإىل تاأ�سي�ص الو�سع اجلديد 

املغاير الذي يلي الثورة ، كما قالها املفكر 
عزمي ب�سارة : )اإن مهمة الثوار ل تنتهي 
باإ�سقاط النظام الديكتاتوري ، بل تبداأ 

بعد ذلك مهمة اأ�سعب ، هي اإقامة الدولة 
الدميقراطية اجلديدة ( .

حركة النه�سة ،الق�سة غري كاملة .. 

اأقالم

بقلم الوليد فرج



ما جعلنا اليوم نختار هذا املو�ضوع لعر�ضه 
يف  خا�ضة  رهيب  ب�ضكل  انت�ضاره  هو  علميا 
النف�ضية  املراكز  فح�ضب  الأخرية,   الآونة 
فاإن  الت�ضامن  لوزارة  التابعة  البيداغوجية 
هناك حاويل 3000 طفل توحدي منهم 465 
طفال يف مرحلة التكفل املبكر ما بني 3 اإىل 

5 �ضنوات و ح�ضب اإح�ضائيات 2019 .
عدم  هو  تعقيدا  اأكرث  الأمر  جعل  ما  و 
من  النوع  لهذا  الرئي�ضية  الأ�ضباب  معرفة 
املتوحدين  اأمهات  جعل  ما  ال�ضطرابات 
الإمكانيات  , خ�ضو�ضا عدم وجود  يف حرية 
نوعية  و  التوحد  اأطفال  لكفالة  الالزمة 
و اجلمعيات  اخلدمات املقدمة يف املراكز 
التي فقدت م�ضداقيتها و الظروف النف�ضية 

و املادية لالأولياء .
اأنه  مبعنى  تطوري  ا�ضطراب  هو  فالتوحد 
يظهر  للطفل,   الطبيعي  التطور  على  يوؤثر 
ت�ضخي�ضه  يتم  لكن  و  الإناث  و  الذكور  عند 
عند الذكور اأكرث يظهر يف �ضن الر�ضاعة قبل 
بلوغ الطفل �ضن 03 �ضنوات على الأغلب,  و 
اأعرا�ض  و  خطورة  اختالف  من   بالرغم 
مر�ض التوحد من حالة اإىل اآخر اإىل اأن جميع 
ال�ضطرابات الذاتوية توؤثر على قدرة الطفل 
تطوير  و  به  املحيطني  مع  الت�ضال  على 
بالذاتوية  يق�ضد   ( معهم  متبادلة  عالقات 
يت�ضف  الذي  الع�ضبي  النمو  ا�ضطراب 
و  اللفظي  التوا�ضل  و  الع�ضبي  النمو  ب�ضعف 
غري الفظي و باأمناط �ضلوكية متكررة و غري 
متكررة ) التوا�ضل اللفظي هو التوا�ضل الذي 
نقل  يتم  حيث  الألفاظ  و  الكلمات  عرب  يتم 
اأذن  اإىل  املر�ضل  فم  من  ال�ضوتية  الر�ضالة 
امل�ضتقبل اأما غري اللفظي هو الت�ضال الذي 
ل ت�ضتخدم فيه الألفاظ و الكلمات و يتم نقل 
الر�ضالة غري اللفظية عرب نوعية من الت�ضال 

هما لغة اجل�ضد و تعبريات الوجه (.
 هو ا�ضطراب ع�ضبي تطوري يبداأ مبكرا يف 
من   2 اىل   1 من  ي�ضيب  و  الطفولة,  مرحلة 
اأ�ضل مئة طفل و ي�ضاب به الذكور عادة بن�ضبة 
اكرب من الإناث مبعدل 04 ذكور  مقالب اأنثى,  
الدقيقة  الأ�ضباب  بالرغم من عدم معرفة  و 
التي توؤدي له اإل اأن الأبحاث العلمية تو�ضلت 
و  الغالبة  و  ال�ضائعة  منها  بع�ضا  حتديد  اإىل 

املتفق عليها .

اأ�سباب التوحد :
اجلينات  تكون  بحيث  وراثية  •اأ�ضباب  	

قابلة لالإ�ضابة بالتوحد 
•الإ�ضابة ببع�ض الأمرا�ض كالإتهاب  	

•�ضعف املناعة  	
•التعر�ض مللوثات البيئة كالزئبق ال�ضام  	

و الر�ضا�ض 
•التغذية غري ال�ضليمة و النق�ض ال�ضديد  	
وبالتايل النق�ض ال�ضديد يف الفيتامينات 

و املعادن الالزمة لنمو الطفل  
•الإ�ضابة بالفطريات و بكترييا الأمعاء  	

من  التخل�ض  على  اجل�ضم  قدرة  •عدم  	
ال�ضموم 

الهتمام  عدم  و  الجتماعية  •العوامل  	
بالطفل يف مرحلة التعلم 

ميار�ضها  التي  ال�ضيئة  •العادات  	
كم�ضاهدة التلفاز ب�ضكل م�ضتمر و عدم 

التفاعل مع العامل اخلارجي 

الفرق بني التوحد و طيف التوحد :
جميع  وجود  مع  الكاملة  احلالة  هو  التوحد 
و  اللغة  تدين  اللغة  اختالف   ( الأعرا�ض 
و  الب�رصي  التوا�ضل  و  العيون  و  الفم  حركة 
الجتماعي و التاأخر يف ال�ضلوكيات الروتينية 
نف�ض املكان نف�ض الأ�ضخا�ض نف�ض الكاأ�ض,  

تكون  الكاملة عندما  الثالثة  الأعرا�ض  هذه 
لكن  الكامل  التوحد  ن�ضميه  موجودة  كلها 
عندما يكون بع�ضها موجود واحد من ثالثة 
بن�ضبة  موجودة  كلها  اأو  ثالثة  من  اثنني  اأو 
قليلة  اأي ل حتقق كل ال�رصوط ن�ضميه طيف 

التوحد .
و بالتايل طيف التوحد قابليته للعالج اأف�ضل 
يتطلب  و  �ضعوبة  اأكرث  يكون  التوحد  بينما 

جمهود اأف�ضل.
مبر�ض  الطفل  اإ�ضابة  مالحظة  ميكن 
التوحد من خالل املراحل الأوىل من عمره 
ال06   من   بالظهور  الأعرا�ض   تبدى  حيث 
تاأكيدها  و  احلالة  يتم جزم  و  الأوىل   �ضهور 
يالزم  الثاين حيث  الطفل عامه  يبداأ  عندما 
يتمثل  و  حياته  طوال  الطفل  املر�ض  هذا 

مبجموعة من الأعرا�ض الأ�ضا�ضية و هي :

•ل ي�ضتطيع اأن يتخيل  	
و  كالو�ضادة  غريبة  باأ�ضياء  •يتعلق  	

البطانية 
•التاأخر يف بالكالم و عدم القدرة على  	

التعبري و التحدث بلغة وا�ضحة 
مع  اجتماعية  عالقات  تكوين  •عدم  	
غريه بحيث انه ل يحب اأن يختلط مع 
اللعب  م�ضاركتهم  و  الأطفال  من  غريه 

فتكون له األعاب خا�ضة به 
املحيط  مع  الجتماعي  التوا�ضل  •قلة  	
اأي  هناك  يكون  فال  فيه  يعي�ض  الذي 
توا�ضل بالعيون و ل ي�ضتجيبون عندما 
اإىل  بالإ�ضافة  باأ�ضمائهم  مناداتهم  يتم 
اقت�ضار تفاعلهم مع الآخرين من خالل 
الكلمات غري املفهومة و حماولة تقليد 
الأطراف الأخرى كما و اأنهم يف�ضلون 
مع  الندماج  بدل  لوحدهم  البقاء 
القيام  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  الآخرين 
كال�رصب  العدوانية  الت�رصفات  ببع�ض 

و اإيذاء النف�ض اأو الآخرين . 
•عدم القدرة على التوا�ضل املفهوم مع  	
تو�ضيح  على  القدرة  عدم  و  الآخرين 
بالإ�ضافة  هذا  رغباتهم  و  اأفكارهم 
بع�ض  يف  معكو�ضة  بطريقة  للحديث 
الأحيان و التي تتمثل بعك�ض ال�ضمائر 
قدرتهم  ب�ضبب عدم  هذا  الكلمات  مع 
اأو  احلركات  خالل  من  التعبري  على 

الإ�ضارات 
الراأ�ض  اأو  اليدين  ب�ضلوكيات يف  •القيام  	
جمل  اأو  بعبارات  التلفظ  حتى  اأو 
نقطة  على  الرتكيز  اأو  متكرر  ب�ضكل 
واحدة فقط و ملدة طويلة  مع قيامه 
نوع  على  تدل  التي  الن�ضاطات  ببع�ض 
على  كاحلر�ض  القهري  الو�ضوا�ض  من 

ترتيب الأمور ب�ضكل دقيق .
الأمور  بني  التمييز  على  القدرة  •عدم  	

الآمنة و اخلطرة . 
حتى  و  منهم  القرتاب  من  •التح�ض�ض  	

مل�ضهم خا�ضة يف منطقة الراأ�ض 
•احلركة الزائدة عن حدها. 	

• 	
انواع التوحد :

فيه  يكون  النوع  هذا  يف  اأ�ضربجر  متالزمة 
ميكنه  و  الذكاء  حيث  من  طبيعيا  الطفل 
يكون  لكن  لغويا  ال�ضليم  بال�ضكل  التحدث 
الآخرين  مع  التوا�ضل  يف  م�ضكلة  عنده 
الكلمات  ي�ضتعمل  اأن  ي�ضتطيع  انه  حيث 
تكمن  و  الآخرين  باحلديث مع  يتعلمها  التي 
الجتماعي  التوا�ضل   يف  النوع  هذا  م�ضكلة 
الأمور  بالكثري من  يهتم  و  يتعلم  و  يقرا  فهو 

لكنه ل يتعامل باملزاح و ال�ضحك 

االنحالل الطفويل :
من  كغريه  يكون  و  املهارات  الطفل  يتعلم 
الأطفال و لكن بعد عامني من عمره ي�ضبح 
املهارات  ميار�ض  اأن  ي�ضتطيع  ل  و  عدوانيا 
التي كان ميار�ضها من قبل و يتملكه الغ�ضب 

كغريه من الأطفال امل�ضابني بالتوحد .

متالزمة ريت :
متخ�ض�ض  فهو  الذكور  ي�ضيب  ل  النوع  هذا 
بالإناث فقط و يحدث يف �ضن مبكر يف عمر 
امل�ضابة  للطفلة  يحدث  و  �ضهور  الثمانية 
اأعرا�ض ج�ضمانية خمتلفة كعدم قدرتها على 
حميط  �ضغر  اإىل  بالإ�ضافة  بيديها  التحكم 
و  لها عالقة باجلينات  راأ�ضها و هذه احلالة 
ميكن عالجها ب�ضكل ن�ضبي يف حالة الك�ضف 

املبكر و الهتمام بها ب�ضكل كبري 
ا�سطراب النمو ال�سامل :

يف هذا النوع يكون لالأطفال م�ضاكل يف النمو 
ي�ضتطيعون  ل  بحيث  الجتماعي  التوا�ضل  و 
النظر اإىل الآخرين باأعينهم و ل ي�ضتطيعون 

ان يظهروا اي ا�ضتجابة عاطفية معهم
متالزمة كانري التوحد الكال�ضيكي 

من  جدا  مبكرة  �ضن  يف  يظهر  النوع  هذا  و 
و  جدا  منت�رصا  نوعا  يعد  و  ال�ضهرين  عمر 
الطفل امل�ضاب بهذا النوع ل ميكنه ان ينتبه 
لأحد و يتاأخر يف النطق و ل يقبل التغريات و 

ل يهتم لعواطف و م�ضاعر الآخرين 

هل التوحد م�ستمر :
الغذاء  منها  كثرية  عوامل  على  يعتمد  هذا 
واملعاجلة وطبيعة احلالة فمنهم من يتعافى 
بع�ض  عند  احلال  هو  كما  حياته  يف  ويُبدع 
الطفال  الذين لديهم قدرات خارقة ومعدل 
نوابغ  وي�ضبحون  الطبيعي  من  اأعلى  الذكاء 
يف جمالت خمتلفة مثل العلوم والريا�ضيات 
خمرتعا  اأ�ضبح  وبع�ضهم  والريا�ضة  والدب 
وعلماء �ضجلهم حافل يف التاريخ منهم على 
جيت�ض  وبيل  اإين�ضتاين  األربت  املثال   �ضبيل 
اإيدي�ضون  وتوما�ض  جيفر�ضون  وتوما�ض 

واإ�ضحاق نيوتن وموت�ضارت وبرنارد �ضو 
حيث اأن معظم الأ�ضخا�ض امل�ضابني بالتوحد 
ي�ضتجيبون ب�ضكل جيد للربامج القائمة على 
البُنى الثابتة وامُلتوقعة )مثل الأعمال اليومية 
املتكررة والتي تعود عليها الطفل(, والتعليم 
الفردية لكل  بناء على الحتياجات  امل�ضمم 
والربامج  ال�ضلوكي,  العالج  وبرامج  طفل, 
املهارات  وتنمية  اللغة,  عالج  ت�ضمل  التي 
م�ضكالت  اأية  على  والتغلب  الجتماعية, 
اأن تدار هذه الربامج من قبل  ح�ضية. على 
وبطريقة  جيد,  ب�ضكل  مدربني  اأخ�ضائيني 
تكون  اأن  يجب  كما  و�ضاملة.  متنا�ضقة, 
اخلدمة مرنة تتغري بتغري حالة الطفل, واأن 
كما  وحتفيزه,  الطفل  ت�ضجيع  على  تعتمد 
يجب تقييمها ب�ضكل منتظم من اأجل حماولة 
اإىل  املدر�ضة  اإىل  البيت  من  بها  النتقال 
املجتمع. كما ل يجب اإغفال دور الوالدين 
و�رصورة تدريبهما للم�ضاعدة يف الربنامج, 

وتوفري الدعم النف�ضي والجتماعي لهما
اأعرا�ض  عليهم  تظهر  الأطفال  بع�ض 
التوحد يف مرحلة الطفولة تزول عنهم تلك 
من  الرغم  فعلى  يكربون  عندما  الأعرا�ض 
اأن التوحد ل يزول عادة مع مرور الوقت اإل 
اأن جميع الأمور واردة و ل ميكن مالحظة 

الفرق اإل بعد مرور عدة �ضنوات 
الباحثة  تقودها  التي  الدرا�ضة,  وجندت 
كونيكتكت,   بجامعة  فني  ديبوراه  الدكتورة 
مر�ض  لت�ضخي�ض  خ�ضعوا  طفال,   34
التوحد يف وقت مبكر من عمرهم, والذين 

عن  خمتلف  غري  ب�ضكل  الآن  يت�رصفون 
مت  املقارنة  ولأغرا�ض  الأ�ضوياء,  اأقرانهم 
اختيار الـ 34 طفال, ح�ضب العمر واجلن�ض, 
وم�ضتوى الذكاء غري اللفظي مع  44 طفال, 
يعانون ارتفاعاً يف مر�ض التوحد, و 34 من 
اأقرانهم الذين ينمون ب�ضكل عادي. ويراوح 
�ضنة.   21 اإىل   ثماين  بني  امل�ضاركني  عمر 
زوال  اإمكانية  ال�ضابقة  الدرا�ضات  وبحثت 
فر�ض  الذي  ال�ضوؤال  اأن  اإل  التوحد,  حالة 
املبدئي,  الت�ضخي�ض  دقة  مدى  هو  نف�ضه 
عنهم  زالت  الذين  الأطفال  كان  اإذا  وما 
هذه احلالة يف نهاية املطاف, كانوا يعانون 
مر�ض  من  ن�ضبيا  خفيفاً  �ضكاًل  البداية  يف 

التوحد.
الدرا�ضة  هذه  يف  ـ  الباحثون  وا�ضتعر�ض 
اأطباء  قبل  من  مبكراً  ت�ضخي�ضاً  ـ  تقارير 
وكخطوة  التوحد,  بت�ضخي�ض  خربة  ذوي 
احلالة  خبري  راجع  الدقة,  ل�ضمان  ثانية 
الت�ضخي�ضية لالأطفال, دون اأن يكون له �ضابق 
معرفة بحالة الطفل احلالية, والتقارير التي 
واأ�ضارت  التوحد.  حالة  زوال  عن  تتحدث 
اأن الأطفال يف املجموعة ذات  النتائج اإىل 
اجتماعيا  ق�ضورا  يعانون  الأف�ضل  املردود 
العالية  الن�ضبة  ذات  املجموعة  من  اأقل 
املبكرة,  الطفولة  مرحلة  يف  التوحد  من 
تتعلق  اأخرى,  اأعرا�ض  اأي�ضا  لديهم  لكن 
تبدو  التي  املتكرر,  وال�ضلوك  بالت�ضالت 
اآثارها جلية, كما هي احلال يف املجموعة 

الأخرية.
لالأطفال  الراهن  الو�ضع  الباحثون  وقيم 
املعرفية  الختبارات  معيار  با�ضتخدام 
واملردود  الوالدين,  وا�ضتبيانات  والر�ضد 
اأن  هو  الأطفال,  هوؤلء  ملثل  الأمثل 
وعدم  العادية  الدرا�ضية  بال�ضفوف  يكونوا 
التي  اخلا�ض,  التعليم  خلدمات  احتياجهم 
ت�ضتهدف املتوحدين, ول توجد لديهم الآن 
اللغة  اأي عالمات على وجود م�ضكالت يف 
والتعرف اإىل الوجوه, والت�ضالت, والتفاعل 
اأي  الدرا�ضة  هذه  تقدم  ول  الجتماعي. 
الأطفال  من  املئوية  الن�ضبة  عن  معلومات 
عنهم  تزول  الذين  بالتوحد,  امل�ضخ�ضني 
وجمع  املطاف.  نهاية  يف  الأعرا�ض  هذه 
املعلومات  من  متنوعة  الباحثون جمموعة 
عن الأطفال, مبا يف ذلك البيانات الهيكلية 
والوظيفية ل�ضور الدماغ, والنتائج النف�ضية, 
تلقاها  التي  العالجات  عن  ومعلومات 
البيانات  تلك  حتليل  األقى  ورمبا  الأطفال. 
كانت  اإذا  ما  مثل  م�ضائل,  على  ال�ضوء 
تطبيع  نتجت عن  الت�ضخي�ض  التغيريات يف 
وظائف املخ, اأو ما اإذا كانت اأدمغة هوؤلء 
الأطفال �ضارت قادرة على تخطي ال�ضعاب 
املتعلقة بالتوحد وال�ضعوبات املت�ضلة بهم 

ت�سخي�ص التوحد :

يقوم  الأمرا�ض  اأو  التناذرات  بع�ض  يف 
من  طويلة  جمموعة  على  الت�ضخي�ض 
منها  حمدد  لعدد  نحتاج  والتي  الأعرا�ض, 
لت�ضخي�ض املر�ض الذي نتعامل معه, ولكن 
تكون  ل  قد  اخلفيفة  احلالت  بع�ض  يف 
ووا�ضحة  كثرية  امل�ضاب  عند  الأعرا�ض 
اأكيد %100  الت�ضخي�ض  اأن  نقول  فعندها ل 
, واإمنا بن�ضبة اأقل من 100% فقد يكون عن 
للتوحد  ت�ضري  التي  الأعرا�ض  بع�ض  الطفل 
فنقول  الأكيد,  لل�ضكل  ت�ضل  ل  اأنها  اإل 
التوحد,  اأن هناك حالة من �ضمات  عندها 
اأنها  اإل  املوؤ�رصات  بع�ض  هناك  اأن  اأي 
بالت�ضخي�ض,  للجزم  املطلوب  العدد  دون 
ومبعنى اآخر تكون �ضمات التوحد اأخّف من 

ت�ضخي�ض التوحد.
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يقال عندما تعرف عدوك 
يف نقاط �سعفه و نقاط 

قوته يكون من ال�سهل عليك 
التحكم يف احلرب.  لكن 

ماذا اإن كنت يف مواجهة مع 
ا�سطراب حلد االآن ال منلك 

اأ�سبابا حقيقية ملمو�سة 
ناأخذها كركيزة اأثناء 

الت�سخي�ص ؟
فالتوحد اليوم يوؤرق املاليني 

من االأمهات و العائالت , 
فالطفل لي�ص مذنبا اإن خلق 
خمتلفا لكن الذنب يكمن يف 

الظروف التي حتول دون 
جعل االأولياء يتكيفون مع 

الو�سع فتقبل امل�سكلة و 
االختالف هي اأول خطوة 

احلل امل�سكلة نف�سها.

ا�سطرابات ذاتوية توؤثر على قدرة الطفل

�لأ�ضر �جلز�ئرية ومر�ض �لتوحد... حرب �ضد جمهول

بقلم االأخ�سائية النف�سانية:
هابط ملعيد

اجلزء01
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تركز الأ�سلوب القتايل الذي 
اتبعته قيادة جي�ش التحرير 

الوطني باملنطقة ال�ساد�سة 
تب�سة، على �سن هجومات 

ع�سكرية �سر�سة �سد املراكز 
الفرن�سية املكلفة بحماية ال�سد 

ال�سائك واملكهرب وكذلك مراقبة 
حتركات اأفواج وف�سائل جي�ش 
التحرير الوطني، وهدف هذا 
الأ�سلوب اإىل ا�ستنزاف القوى 

الفرن�سية وخلق جو من الفو�سى 
داخل هذه الثكنات الفرن�سية، 

وهو ما ي�ساعد على خلق 
ا�سطرابات يف �سفوف اجلنود 

الفرن�سيني، والتي �سي�ستفيد منها 
جي�ش التحرير الوطني، لتنفيذ 

خمططاته الع�سكرية والعمل 
على �سناعة انت�سارات ت�ساهم 

يف تقدمي الإ�سافة املطلوبة 
للثورة اجلزائرية، يف هذا العدد 
من جريدة الو�سط �سنعرج على 
مناذج من هذه الهجومات حتى 
نو�سح الأهداف واملرامي التي 
كان ي�سعى اإليها املجاهدون يف 

�سبيل ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية 
وطرد املحتل الفرن�سي الغا�سب. 

املنطقة ال�ساد�سة تب�سة الولية الأوىل اأورا�ش النمام�سة

�لهجومات على �ملر�كز �لفرن�سية �لقريبة من �ل�سد�ملكهرب
الع�سكرية  املراكز  -اأهم   01

الفرن�سية:

الع�سكرية  ال�سلطات  اأقامت 
يف  ع�سكرية  مراكز  عدة  اال�ستعمارية 
 57 اإىل  عددها  و�سل  ال�ساد�سة  املنطقة 
مركزا، وكلفت القوات الع�سكرية الفرن�سية 
املتواجدة فيها مبراقبة ومتابعة حتركات 
وحدات جي�ش التحرير الوطني، باملنطقة 
مدر�سة  الكومني  مركز  وهي:  ال�ساد�سة 
الرموط،  الكوارة،  الزاوية،  التهذيب، 
جبلني،  بني  درنة،  القنقيط،  الدوب، 
االأ�سود،  املاء  الرباكة،  تنوكلة،  حلويات، 
عقلة  حليم،  بئر  الو�رسى،  بئر  اخلنيق، 
فركان،  لهوارين،  اجلميجمة،  ال�سحم، 
زواريف، العقلة املاحلة، ثليجان، قنتي�ش، 
اأك�ش  املزرعة،  مقدم،  بئر  بوحريق، 
الرتاب،  قلوع  هلة،  خريان،  احلمامات، 
�سوكيا�ش،  ال�سفية،  غدير  ال�سباي�سية،  بئر 
الدكان، عرقوب اخل�سبة،  بومو�سى، قيرب، 
احلو�ش،  بئر  بوق�سة،  ال�سفراء،  ال�سبكة 
�سط الكوليج، �سيزي ازمان، راأ�ش الذراع، 
�سيزي ان�سوانني، عني �سربو، رفانة، جالل، 
احلجار  مديلة،  العامرة،  الزوي،  بابار، 

ال�سفر، بوزقان، القليتة، عرقوب الرملة. 

02 -مناذج من الهجومات املنفذة 
�سد املراكز الفرن�سية: 

القريبة  الع�سكرية  املراكز  كانت 
لهجومات  عر�سة  ال�سائكة  اال�سالك  من 
كانت  التي  الوطني،  جي�ش  وحدات 
ت�ستهدفها باالأ�سلحة االأتوماتيكية اخلفيفة، 
اإىل جانب االألغام امل�سادة للدبابات، ففي 
مكونة  ف�سيلة  قامت   ،1960 جانفي  �سهر 
م�سلح  هجوم  بتنظيم  جماهد،   36 من 
بقطع  قاموا  بعدما  اخلنيق،  مركز  على 
�سوب  النار  واإطالق  ال�سائكة،  اال�سالك 
املركز، وكان رد فعل اجلي�ش اال�ستعماري 
املدفعية  بوا�سطة  مركز  ق�سف  بوا�سطة 
املجاهد  ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر  الثقيلة، 

الباهي علي.
يف  هجوم  الهجوم  هذا  اأعقب  وقد 
�سهر جانفي 1960، على مراكز بني جبلني، 
الرباكة، واحلجار ال�سفر، قامت به ف�سيلة 
من:  كل  يقودهم  جماهدا   40 من  مكونة 
االأورا�سي،  وال�سادق  ال�سالم،  عبد  �رسيط 
قوات  ا�ستخدمت  وقد  عثمان،  واحلمزة 
الهجوم  خالل  الوطني  التحرير  جي�ش 
و20  ملم،  و45  ملم،   60 الهاون  مدافع 
مداهمة  عملية  خالل  متفجرا،  اأنبوبا 
املجاهدون  وقد جنح  الفرن�سية،  املراكز 
يف تفجري جزء من ال�سد ال�سائكة، واحداث 
ثغرات فيه، وقد اأ�سفرت هذه العملية عن 
اإ�ست�سهاد املجاهد حممد ال�سوق اأهرا�سي، 
واإ�سابة كل من املجاهدين: �ساملة �سابو، 

وال�سادق االأورا�سي، وحادث الباهي.
ويف �سهر فيفري 1960، اأ�سدرت قيادة 
باحلدود  املتمركزة  اجلنوبية  املنطقة 
اجلزائرية التون�سية، اأوامرها للفيالق التي 
وعمار  الدبيلي  اإبراهيم  من:  كل  يقودها 
وبني  القنقيط،  مراكز  زغالمي، ملهاجمة 
واملاء  والرباكة،  ال�سفر،  واحلجار  جبلني، 
هذه  ا�ستمرت  وقد  حليم،  وبن  االأبي�ش، 
الهجومات 21 يوما، قام خاللها املجاهدين 
مبهاجمة 21 مركزا ع�سكريا فرن�سيا، وقد 
اأطلق على هذه العمليات هجومات الثلج، 
وقد اأ�سفرت هذه العمليات عن قطع عدة 
كيلومرتات من اال�سالك ال�سائكة، وتدمري 
اجلي�ش  اأقامها  التي  املن�ساأت  من  عدد 
اال�ستعماري، وا�ست�سهاد املجاهد قفايفية 

حممد الطاهر، واإ�سابة عدد اأخر بجراح. 
 ،72 رقم  للفيلق  تابعة  ف�سيلة  وقامت 
يقودها املجاهد احلمي �سابو ب�سن هجوم 
على مركز بكارية، يف �سهر فيفري 1960، 
املركز  بق�سف  املجاهدين  قام  وقد 
و�سالح  ملم،   60 هاون  مدفع  بوا�سطة 
البازوكا، وردت فرق اجلي�ش الفرن�سي على 
والعربات  الدبابات  بوا�سطة  الق�سف  هذا 
امل�سفحة. ويف نف�ش ال�سهر، قامت ف�سيلة 
اأخرى يقودها املالزم الثاين اأدمي بعملية 
يف  واملكهربة،  ال�سائكة  لال�سالك  قطع 
�سيدي  جبل  قرب  الدجاج  ماجن  منطقة 
اأحمد، وا�ستبك اأفراد الف�سيلة مع دباباتني 
الدباباتني  حتطيم  عن  اأ�سفر  فرن�سيتني، 
بعدها  لتتدخل  البازوكا،  �سالح  بو�ساطة 
طائرات ودبابات اجلي�ش الفرن�سي لق�سف 
مواقع جي�ش التحرير الوطني، واأ�سفر هذا 
بومعزة  املجاهد  ا�ست�سهاد  عن  الق�سف 
عمارة،  احلمزة  من:  كل  واإ�سابة  اأحمد، 
بجراح  قدور،  وبراوي  اأحمد،  و�سكيو 

متفاوتة اخلطورة.  
قاده  هجوم  الهجوم  هذا  واأعقب 
املجاهد حمة هنني يف �سهر فيفري 1960، 
الذي كان يقود اإحدى الف�سائل مكونة من 
وكان   ،72 رقم  للفيلق  تابعني  جماهدا   35
ت�سيطر  موقع  حتطيم  الهجوم  هذا  هدف 
كانت  فرن�سية،  ع�سكرية  وحدة  عليه 
وقد  ال�سائكة،  اال�سالك  بحرا�سة  مكلفة 
الوطني  التحرير  جي�ش  قوات  ا�ستخدمت 
االوتوماتيكية،  االأ�سلحة  الهجوم  هذا  يف 
االمريكية،  والفامبار  االلية،  والن�سف 
ومدفع هاون من عيار 60 ملم، وقام اأفراد 
الف�سيلة بقطع اال�سالك ال�سائكة، واملرور 
القوات  فيه  تتواجد  الذي  املوقع  اإىل 
ن�سبته  كمني  يف  وقعت  لكنها  الفرن�سية، 
مدعمة  كانت  التي  الفرن�سية،  الوحدة 
اأحد  وقام  الكا�سفة،  واال�سواء  بالدبابات 
اإحدى  يف  انفجر  لغم  بن�سب  املجاهدين 
تدمريها،  اإىل  اأدى  الفرن�سية  الدبابات 
مما اأجرب البقية على الرتاجع اإىل اخللف، 
واملاء  الرباكة،  ملراكز  املجال  لتف�سح 
بعملية  قامت  التي  وبكارية،  االأبي�ش، 
ق�سف مركز للمنطقة كاملة، وقد اأدى هذا 
الق�سف اإىل اإ�سابة اأربعة جماهدين بجراح 
دباباتني  وحتطيم  اخلطورة،  متفاوتة 

فرن�سيتني.
 60 قام   ،1960 مار�ش   10 يوم:  ويف 
جماهدا من الكتيبة الثالثة، التابعة للفيلق 
72، يقودهم �سالح عبيد، مبهاجمة املركز 
الفرن�سي مبنطقة الفايجة، وهو عبارة عن 
التي  الفرن�سية  للفرق  داعم  متقدم،  مركز 
كاانت تقوم بحرا�سة خط �سارل املكهرب، 
وقد متكن املجاهدين من احتالل املركز 
بعد فرار اجلنود الفرن�سيني منه، ومتكنوا 
الع�سكرية  لاللب�سة  حقائب  غنم  من 

واملدنة، ومعاطف ع�سكرية، ومذياعان.
متت  فقد  االأبي�ش،  املاء  مركز  اأما 
 19 يوم:  الثقيلة  باالأ�سلحة  مهاجمته 
الهجوم  هذا  يف  و�سارك   ،1960 اأفريل 
الوطني،  التحرير  جي�ش  قوات  من  كتيبة 
يقودها املجاهد حايف الباهي، الذي قام 
كل  كلفت  ف�سائل،  ثالثة  اإىل  بتق�سيمها 
واحدة مبهمة ع�سكرية، فالف�سيلة االأوىل، 
عرقلة  بهدف  كمني،  ن�سب  مبهمة  كلفت 
الفرن�سية،  والدعم  النجدة  فرق  تقدم 
الثانية كلفت مبهمة زرع االألغام  والف�سيلة 
ملنع تقدم الدبابات، اإ�سافة اإىل مهاجمتها 
باأ�سلحة البازوكا يف نف�ش الوقت، وقد قاد 
اأما  هنني،  حمة  املجاهد  الف�سيلة  اأفراد 
اأفرادها مبهاجمة  الثالثة، فكلف  الف�سيلة 

املركز بوا�سطة مدافع هاون 80 ملم، و57 
ملم،   12،7 عيار  من  ر�سا�سة  اأ�سلحة  ملم، 
وقد اأ�سفر هذا الهجوم عن حرق عدد من 
مرافق املركز الفرن�سي، وتدمري دباباتني 
مباركة  املجاهد  وا�ست�سهاد  فرن�سيتني، 
اأخرين  جماهدين  اأربعة  واإ�سابة  رم�سان، 

بجراح متفاوتة اخلطورة.
وتكفلت فرقة مكونة من 32 جماهدا، 
�رسيط  املجاهدان:  من  كل  يقودهم 
مبهاجمة  العربي  وفارح  ال�سالم،  عبد 
يوم:  االأبي�ش،  املاء  قرب  اخلنيق  مركز 
 81 عيار:  الهاون  مبدافع   ،1960 ماي   14
و12  الر�سا�سة  واالأ�سلحة  ملم،  و60  ملم، 
وهذا  البنقالور،  مادة  من  متفجر  اأبنوب 
اأ�سفر  وقد  ال�سائكة،  اال�سالك  لتفجري 
اأ�رس 08 جنود فرن�سيني،  هذا الهجوم عن 
وا�ست�سهاد املجاهد راي�ش حممد، واإا�سبة 
املجاهدان: براكنية الربعي و�سابو �ساملة 

بجراح متفاوتة اخلطورة. 
من  مكونة  ف�سيلة  هاجمت  بينما 
التابعة  االأوىل  الكتيبة  من  جماهدا   45
املوحد  خنقة  مركز   ،68 رقم  للفيلق 
وقد   ،1960 ماي   15 يوم  )القانطيط(، 
الهجوم،  هذا  املجاهدين خالل  ا�ستخدم 
ملم،  و45  ملم،   81 عيار:  هاون  مدافع 
واأ�سفر  االأوتومتكية،  واالأ�سلحة  والبازوكا، 
ال�سائكة  اال�سالك  الهجوم عن: قطع  هذا 
يف  الغام  وزرع  املركز،  من  القريبة 
الطريق الذي ت�سخدمه االليات الع�سكرية 
الفرن�سي  املركز  وق�سف  الفرن�سية، 
حرق  عن  اأ�سفر  الهاون،  قذائف  بوا�سطة 
خمزن  وحرق  الفرن�سيني،  اجلنود  خيم 
اأربعة جماهدين بجراح  واإ�سابة  الذخرية، 
ال�سابي،  وجنينة  �سالح،  بهلول  منهم: 

وبوبكر البلدي. 
اإىل   10 من  املمتدة  الفرتة  و�سهدت 
28 ماي 1960، تنفيذ قوات جي�ش التحرير 
الوطني التابعة للفيلق رقم 72، الذي يقوده 
الهجومات  من  ل�سل�سلة  الزغالمي،  عمار 
الع�سكرية  املراكز  على  الع�سكرية 
الفرن�سية الواقعة يف بني جبلني، واحلجار 
ال�سفر، واملاء االأ�سود، اإ�سافة اإىل عمليات 
لقطع ال�سالك ال�سائكة، و�ساركت يف هذه 
يقودها  التي  الرابعة  الكتيبة  الهجومات 
اأ�سدر  الذي  الباهي،  حاطي  املجاهد 
جماهدا   25 من  مكونة  لفرقة  اأوامره 
احلفيظ،  عبد  اهلل  رزق  املجاهد  يقودهم 
ال�سائكة  اال�سالك  قطع  مهمة  لتنفيذ 
واملهكربة يوم: 18 ماي 1960، وبعد اإمتام 
جبلني  بني  مركز  هاجمت  القطع،  عملية 
والر�سا�سات  ملم،   81 الهاون  بقذائف 
عن  الهجوم  هذا  اأ�سفر  وقد   ، الثقيلة، 
ف�سيلة  كلفت  بينما  املركز،  مباين  تدمري 
مزودين  جماهدا،   35 من  مكونة  اأخرى 
مبدافع هاون عيار: 81 ملم، و60 ملم، و57 
ملم، بتنفيذ الهجومات على بقية املراكز 

الفرن�سية.
هاجمت   ،1960 جوان   10 يوم:  ويف 
الكتيبة التي يقودها املجاهد جدي حممد 
الع�سكرية  املراكز   ،71 للفيلق  التابعة 
الرباكة،  من:  كل  يف  املتواجدة  الفرن�سية 
اأ�سفرت  وقد  جبلني،  بني  االأبي�ش،  املاء 
هذه الهجومات عن ن�سف خمزن للذخرية 
املباين  من  اأجزاء  وحتطيم  احلربية، 
فرتة  وبعد  الثالثة.  املراكز  يف  الع�سكرية 
الكتيبة  قامت  الهجومات،  هذه  من  زمنية 
الثالثة التي يقودها املجاهد: عبد الواحد 
وكلفت  الرباكة،  مركز  مبهاجمة  زال�سي، 
وقطع  تفجري  مبهمة  االأوىل،  الف�سيلة 
اال�سالك ال�سائكة، وقد تدعمت يف عملها 

وهذا  والثالية،  الثانية  الف�سيلتني  بجنود 
بهدف تخريب اال�سالك ال�سائكة املحيطة 
املجاهدين  مهمة  ت�سهيل  بهدف  باملركز 
املركز  ماهجمة  مهمة  لهم  اأوكلت  الذين 
الفرن�سي، بوا�سطة مدافع الهاون 45 ملم، 
و60 ملم، والبازوكا، واالأ�سلحة الر�سا�ساتة 
الثقيلة، وقد اأ�سفر هذا الهجوم عن تدمري 
وتفجري  ال�سائكة،  ال�سالك  من  مرت   200
دباباتني و�سيارة جيب، وا�ست�سهاد جماهد، 
اأخر  ويف  بجراح،  اأخرين  ثالثة  واإ�سابة 
�سهر جوان 1960، هاجمت الف�سائل االأوىل 
الرباكة، واال�سالك  الكتيبة، مركز  والثانية 
ال�سائكة، بوا�سطة مدافع الهاون، واالأ�سلحة 
عن  الهجوم  هذا  اأ�سفر  وقد  الر�سا�سة، 
تدمري اأجزاء من االأ�سالك ال�سائكة القريبة 
واإ�سابة  جماهد  وا�ست�سهاد  املركز،  من 
قوات  كثفت  وقد  بجراح.  اأخرين  ثالثة 
هجوماتها  من  الوطتي  التحرير  جي�ش 
الفرتة  يف  الرباكة،  مركز  على  الع�سكرية 
املمتدة من 24 اإىل 27 جويلية 1960، وقد 
الرابعة  الكتيبة  الهجومات  �سارك يف هذه 
التابعة للفيلق 72، م�ستعملني مدافع الهاون 
قوات  وقامت  ملم.  و60  ملم،   81 عيار: 
للفيلق 71،  التابعة  الوطني  التحرير  جي�ش 
ب�سن هجوم على املركز الفرن�سي ببكارية، 
يوم 05 اأوت 1960، انطالقا من قمة جبل 
الفيلق  قوات  ا�ستبكت  وقد  الطني،  فجوج 
الفرن�سية، ومتكنت  الطائرات احلربية  مع 
بينما  اأخرى،  واإ�سابة  طائرة،  ا�سقاط  من 
للجي�ش  التابعة  الع�سكرية  القوات  قامت 
اال�ستعماري بق�سف مواقع جي�ش التحرير 
الوطني بوا�سطة املدفعية الثقلية انطالقا 
اإىل  اأدى  مما  القريب،  اخلنيق  مركز  من 
اأخرين  ثالثة  واإ�سابة  جماهد  ا�ست�سهاد 
�سارك يف  وقد  اخلطورة،  متفاوتة  بجراح 
يقودها  التي  االأوىل  الكتيبة  الهجوم  هذا 
الثانية   والكتيبة  حممد  دربال  املجاهد 
من  حممد  جدي  ملجاهد  يقودها  التي 
الفيلق  قائد  الهجوم  وقاد   ،71 الفيلق 

املجاهد دبيلي اإبراهيم.
للفيلق  التابعة  االأوىل  الكتيبة  وقامت 
الفرن�سي  املركز  على  هجوم  ب�سن   ،68
اأوت 1960، وقاد  بخنقة املوحد، يوم: 13 
بلقا�سم،  جابري  املجاهد  الهجوم  هذا 
قتل  من  متكنوا  جماهد،   60 فيه  و�سارك 
04 جنود فرن�سيني من بينهم �سابط برتبة 
و30  اأمريكي،  ر�سا�ش  وغنم  اأول،  مالزم 
ر�سا�ش من نوع 42، واألة ت�سديد للمدافع، 
جي�ش  �سفوف  من  وا�ست�سهد  وحقيبتان، 
وهم:  جماهدين  اأربعة  الوطني،  التحرير 
�ساحلي االأزهر، وجابري عثمان، وجابري 
من  كل  واإ�سابة  والعربي،  م�سطفى، 
وبورغدة،  خياري،  م�سعودي  املجاهدين: 
تابعة  وجابري خمتار.  وقد �سنت ف�سيلة 
مبهاجمة   ،68 الفيلق  من  االأوىل  للكتيبة 
وقد   ،1960 اأوت    18 يوم  املوحد  مركز 
الهجوم،  جابري  اإبراهيم  املجاهد  قاد 
وا�ستخدم  جماهدا،   65 فيه  �سارك  الذي 
الهجوم مدافع عيار:  املجاهدين يف هذا 
واالأ�سلحة  والبازوكا،  ملم،  و45  ملم،   81
عن  الهجوم  هذا  واأ�سفر  االتوماتكية، 
ال�سائكة  اال�سالك  من  اأمتار  عدة  قطع 
التي  االأماكن  يف  األغام  وزرع  واملكهربة، 
مكثف  وق�سف  القطع،  عملية  �سهدت 
يف  اأ�رسارا  اأحدث  الفرن�سي،  للمركز 
املباين املحيطة به، ويف جدرانه، ومقتل 
 25 وا�ست�سهاد  فرن�سيني،  جنود  ثمانية 

جماهدا، واإ�سابة 04 اأخرين بجراح. 

بقلم الأ�ستاذ فرحاين
 طارق عزيز. 



اجلزائري  الأوملبي  البطل  حّل 
الوطن  ب�أر�ض  خملويف  توفيق 
تواجد  بعدم�  اأم�ض  اأول  �سهرة 
يف مط�ر هواري بومدين الدويل 
ا�ستف�د  جزية  رحلة  اإثر  على 
اإفريقي�  جنوب  من  نقلته  منه� 
ب�ري�ض  الفرن�سية  الع��سمة  نحو 
نحو  الرحلة  يوا�سل  اأن  قبل 
يف  به  حل  والذي  الوطن  اأر�ض 
ووجد  الليل،  من  مت�أخر  وقت 
وزارة  عن  ممثلني  ا�ستقب�له  يف 
تنقلوا  اأين  والري��سة،  ال�سب�ب 
الوزير  من  �سخ�سية  بتو�سي�ت 
تكفل  الذي  خ�لدي  علي  �سيد 

بعد  خملويف،  ق�سية  مبت�بعة 
النداء الذي وّجهه اإىل ال�سلط�ت 
العلي� من اأجل اإجالئه من جنوب 
منذ  فيه�  يتواجد  التي  اإفريقي� 
اأجل  من  ك�ملة  اأ�سهر  خم�سة 
الألع�ب  يف  للم�س�ركة  التح�سري 

طوكيو  يف  املقررة  الأوملبية 
�س�ئفة  مربجمة  ك�نت  والتي 
اإىل  ت�أجيله�  قبل  احل�يل  الع�م 
وب�ء  انت�س�ر  لكن   ،2021 الع�م 
الرتب�ض  مقر  يف  حجزه  كورون� 

اأين ك�ن يتواجد.
العلي�  ال�سلط�ت  وجنحت 
اجلزائر  �سف�رة  مع  ب�لتن�سيق 
يف جنوب اإفريقي� يف حل ق�سية 
ابن مدينة �سوق اهرا�ض ومتكينه 
ال�سفري  من الإجالء، بعد تدخل 
نظريه  مع  لون��ض  بن  ر�سيد 
"الب�ف�ن�  ع��سمة  يف  الفرن�سي 
اإقن�عه  من  متكن  اأين  ب�ف�ن�" 

الط�ئرة  يف  خملويف  برتحيل 
لإجالء  خم�س�سة  ك�نت  التي 
جنوب  من  الأوروبيني  الرع�ي� 
اإفريقي� نحو الع��سمة الفرن�سية 
ب�ري�ض، قبل اأن يوا�سل ال�سفرية 
رفقة  الوطن  ار�ض  اإىل  ع�ئدا 
فرن�س�  يف  الع�لقني  اجلزائريني 
والذين ع�دوا بدورهم اإىل ار�ض 
خملويف  �سيلتزم  حيث  الوطن، 
قبل  اأ�سبوعني  ال�سحي  ب�حلجر 
راأ�سه  مقر  يف  بذويه  يلتحق  ان 

مبدينة �سوق اهرا�ض.
عي�شة ق.

ح�ّشن ارقامه اخلا�شة مقارنة باملو�شم املا�شي

حمرز يوّدع املو�سم بهدف ومتريرة حا�سمة
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اجلزائري  الدويل  الالعب  اختتم 
الكروي  املو�سم  حمرز  ري��ض 
ن�ديه  رفقة  عري�ض  ب�نت�س�ر 
اط�ح  عندم�  �سيتي،  م�ن�س�سرت 
ب�ل�سيف نوريت�ض �سيتي بخم��سية 
 38 اجلولة  حل�س�ب  نظيفة 
الجنليزي  الدوري  من  والأخرية 
املدرب  ل  وف�سّ املمت�ز، 
اإبق�ء  غوارديول  بيب  ال�سب�ين 
دكة  على  الوطني  املنتخب  ق�ئد 
اأين  املب�راة  بداية  خالل  البدلء 
الث�ين  ال�سوط  بداية  يف  اأقحمه 
فودين،  الإجنليزي  زميله  مك�ن 
وك�ن زمالئه متفوقون بثن�ئية من 

توقيع دي بروين وخي�سو�ض، قبل 
املرحلة  يف  الت�ألق  يوا�سلوا  ان 
ترك  الذي  بتواجد حمرز  الث�نية 
من  الفر�سة  يفوت  ومل  ب�سمته 
حتطيم  وموا�سلة  الت�ألق  اأجل 
م�سواره  يف  القي��سية  الأرق�م 
الهدف  �سّجل  اأين  الحرتايف 
�سبقه  بعدم�  اللق�ء  يف  الرابع 
زميله الدويل الجنليزي �سرتلينغ 
وجنح  الث�لث،  الهدف  توقيع  اإىل 
لي�سرت  لن�دي  ال�س�بق  الالعب 
الزوار  �سيتي يف خم�دعة ح�ر�ض 
�سبع  قبل  ال�سب�ك  الكرة  واأ�سكن 
اأن  قبل  اللق�ء،  نه�ية  على  دق�ئق 

الهدف  يف  ح��سمة  متريرة  مينح 
اخل�م�ض بعدم� راوغ عدة مدافعني 
يف منطقة العملي�ت و�سدد الكرة 
ان  قبل  املدافع  له�  ت�سدى  التي 
دي  البلجيكي  الدويل  اأقدام  جتد 

يف  �سعوبة  يجد  مل  الذي  بروين 
حتويله� اإىل ال�سب�ك.

اأرق�مه  حت�سني  يف  حمرز  وجنح 
مق�رنة  �سيتي  امل�ن  كتيبة  مع 
برهن  اين  الف�رط،  ب�ملو�سم 
على حت�سنه من ك�فة امل�ستوي�ت 
بعدم� �سجل هط� املو�سم جمموع 
متريرات   9 ومنح  هجف�   11
مب�راة   33 جمموع  يف  ح��سمة 
�س�رك فيه�، يف املق�بل لعب ابن 
تلم�س�ن املو�سم املن�رصم  مدينة 
27 مب�راة �سجل خالله� 7 اأهداف 

ومنح 4 متريرات ح��سمة.
عي�شة ق.

اأعرب �س�لح ب�ي عبود الن�طق الر�سمي ب��سم 
ا�ستي�ئه  عن  القدم  لكرة  اجلزائري  الحت�د 
موؤخرا  ترددت  التي  ال�س�ئع�ت  بع�ض  من 
ت�رصيح�ت  خالل  عبود،  وق�ل  الف�ف،  حول 
البع�ض  يح�ول  مل�ذا  اأعلم  "ل  اإعالمية: 
هذا  يف  اجلزائري  الحت�د  على  الت�سوي�ض 
الوقت ب�لذات، ب�لن�سبة لن� هدفن� وا�سح وهو 
اأن  "اأمتنى  واأ�س�ف:  الدوري"،  م�سري  ح�سم 
والأك�ذيب  ال�س�ئع�ت  ن�رص  عن  هوؤلء  يتوقف 
م��ٍض يف  اجلزائري  ف�لحت�د  لأ�سب�ب خفية، 
اأنه يف  يدرك  لأنه  اأبًدا  يتوقف  ولن  �سي��سته، 

الطريق ال�سحيح".
الحت�د  انتقدت  الأطراف  "بع�ض  ووا�سل: 

الع�مة،  اجلمعية  اإىل  اللجوء  اخت�ر  عندم� 
ب�رك  القدم  لكرة  الدويل  الحت�د  اأن  رغم 
ودميقراطية  اإيج�بية  خطوة  واعتربه  الأمر، 
الري��سيني  الف�علني  جميع  لإ�رصاك  تهدف 
ادعت  الأطراف  "بع�ض  وت�بع:  القرار"،  يف 
ال�ست�س�رة  يف  امل�س�ركة  رف�ست  الأندية  اأن 
ا�ستقبلن�  لكنن�  الفيدرايل،  للمكتب  الكت�بية 
الأول  املحرتفني  دوري  فرق  ا�ستم�رات  جل 
عبود:  وختم  قليل"،  عدد  ب��ستثن�ء  والث�ين، 
"اأوؤكد اأنن� �سن�رصع يف عملية التدقيق يف جميع 
قبل  ق�س�ئي،  حم�رص  بح�سور  ال�ستم�رات، 

اإ�سدار قرار نه�ئي هذا الأربع�ء".
ق.ر.

ريا�سة

عي�شة ق.

اأع�س�ء  اإىل  اأر�سلته�  ك�نت  التي 
الكروية  للهيئة  الع�مة  اجلمعية 
ع�سوا   112 عددهم مبجموع  املقدر 
الكروية  الرابط�ت  خمتلف  ميثلون 
واأندية البطولة املحرتفة، اإىل ج�نب 
روؤ�س�ء  يف  املتمثلني  الأع�س�ء  ب�قي 
لعبي  عن  وممثلني  للف�ف  �س�بقني 
املديرية  الوطني،  التحرير  جبهة 
الفني  والط�قم  الوطنية  الفنية 
ال�سدد  هذا  ويف  والالعبني،  الوطني 

املقربة  "الو�سط"  م�س�در  ك�سفت 
ت�ستبعد  ل  انه�  الكروية  الهيئة  من 
اللقب  منح  عن  الإعالن  نحو  التوجه 
واعتم�د  بلوزداد  �سب�ب  فريق  اإىل 
خي�ر ال�سعود دون نزول وذلك بتغيري 
مو�سم  واعتم�د  املن�ف�سة  نظ�م  يف 
اإىل  العودة  قبل   2021/2020 انتق�يل 
�سوت  التي  املن�ف�سة  �سيغة  اعتم�د 
للف�ف  الع�مة  اجلمعية  اأع�س�ء  عليه� 
رفع  خالل  من   ،2019 �سبتمرب  يف 
الأوىل  الرابطة املحرتفة  اأندية  عدد 
اندية  ب�سعود  فريق�   20 جمموع  اإىل 

�سبيبة  تلم�س�ن،  وداد  املدية،  اوملبي 
�سكيكدة و�رصيع غليزان، بينم� ت�سبح 
كل  ي�سم  بفوجني  الث�نية  الرابطة 
فريق�   12 بتواجد  فريق�   18 منهم� 
ن�دي�   24 و�سعود  الث�نية  الرابطة  من 
اأ�سح�ب  يف  تتمثل  الهواة  بطولة  من 
املجموع�ت  من  الثم�نية  املراكز 

الثالث التي ت�سكله�. 
م�سدرن�  اأ�س�ف  ال�سدد،  هذا  ويف 
على  الت�سويت  ا�ستلمت  الف�ف  اأن 
 95 جمموع  من  الكت�بية  ال�ست�س�رة 
ع�سوا منه� 28 ن�دي� و62 رابطة التي 

كل  رف�ست  بينم�  جميعه�،  �سوتت 
 ، القب�ئل،  �سبيبة  �سطيف،  وف�ق  من 
ف�إن 23 فريق� �سّوت  ذلك  اإىل ج�نب 
اللقب  الذي مينح  "ب3"  اخلي�ر  على 
للبطل وي�سم ال�سعود واإلغ�ء ال�سقوط، 
اخلروب  جمعية  فريقي  ك�ن  بينم� 
الأندية  من  الوحيدين  الأربع�ء  واأمل 
املو�سم  ا�ستمرار  على  �سوتت  التي 
تتحدث  حيث   ،2020/2019 الكروي 
الأرق�م عن اختي�ر م� يق�رب جمموع 
الث�لث والذي تقول  75 ع�سوا اخلي�ر 
املنتظر  من  �سيكون  اأنه  م�س�درن� 

الذي  املن�ف�سة  �سيغة  يكون  اأن 
�سوف يعلن عنه املكتب الفدرايل يف 

اجتم�عه غدا.

الوزارة يف موقف �شامت 

ويبقى �سمت وزارة ال�سب�ب والري��سة 
بيت  يف  اأحداث  من  يجري  م�  حول 
حول  للعبة  اجلزائرية  الحت�دية 
الكثري  ورائه  يخبئ  املن�ف�سة  �سيغة 
راأيه�  اإعالن  بعد  الإبه�م، خ��سة  من 
رف�سه�  خالل  من  واخل��ض  للع�م 

طلب هيئة الرئي�ض خري الدين زط�سي 
ظل  يف  ا�ستثن�ئية  ع�مة  جمعية  عقد 
على  بن�ء  الري��سية  للتجمع�ت  منعه� 
اإىل  العلي�،  ال�سلط�ت  من  تو�سي�ت 
ج�نب حر�ض الوزير �سيد علي خ�لدي 
احلي�د  وعدم  القوانني  تطبيق  على 
عنه� يف ظل تربيره موقف الوزارة من 
ال�ستثن�ئية،  اجلمعية  انعق�د  رف�سه� 
اللجوء  ق�نونية  لعدم  ب�لنظر  وذلك 
للوائح  وفق�  الكت�بية  ال�ست�س�رة  اإىل 
ت�سري  التي  الق�نونية  والأنظمة 

الف�ف.

اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن برجمة اجتماع ا�شتثنائي للمكتب الفدرايل والذي �شوف 
يجري �شبيحة الغد مبقر الهيئة الكروية بدايل براهيم، اأين اأو�شحت يف بيان ن�شرته على موقعها 

االلكرتوين الر�شمي اأن املوعد اجلديد الذي �شوف يجمع اأع�شاء املكتب الفدرايل �شوف يلتزم مبناق�شة 
مو�شوع الف�شل يف م�شري املناف�شة الكروية والتي �شوف يتم االعالن من خاللها ب�شفة ر�شمية عن 

م�شتقبل البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية بعد توجه الفاف نحو خيار اال�شت�شارة الكتابية

الفاف تعلن انعقاد اجتماع املكتب الفدرايل غدا

التوّجه نحو اإعالن �سباب بلوزداد 
بطال واعتماد �سعود دون نزول

•      ت�شويت 95 ع�شوا مقابل رف�س وفاق �شطيف و �شبيبة القبائل  

يالقي �شوانزي �شيتي يف االإياب غدا

ك بحلم ال�سعود بن رحمة ي�سقط يف اجلولة الأوىل ويتم�سّ

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سقط 
الهزمية  فخ  يف  رحمة  بن  �سعيد 
مب�راة  خالل  برينتفورد  ن�ديه  رفقة 
الدوري  اإىل  ال�سعود  دورة  ذه�ب 

خ��سوه�  التي  املمت�ز  الجنليزي 
على  �سيتي  �سوانزي  اأم�م  اأم�ض  اول 
ملعب الأخري، والتي جرت �سمن لق�ء 
ن�سف النه�ئي حيث يت�أهل الف�ئز منه 
لل�سعود  الف��سلة  املب�راة  لعب  اإىل 
اإىل الدوري الجنليزي املمت�ز، حيث 
من  رد  دون  هدف  بنتيجة  انتهت 

توقيع الدويل الغ�ين اأندري اأيو الذي 
قبل  ب�لهدف  الزائر  الفريق  ف�ج�أ 
ع�رص دق�ئق على �س�فرة نه�ية اللق�ء 
بعدم� ك�ن �سيع ركلة جزاء يف ال�سوط 
النق�ض  فر�سة  ا�ستغل  حيث  الث�ين، 
املنتخب  مه�جم  لزمالء  العددي 

الوطني وهز �سب�ك احل�ر�ض.

يف  اأ�س��سي�  رحمة  بن  و�س�رك 
من�سب جديد  لعب يف  اأين  املب�راة، 
كمه�جم  دخل  انه  ب�عتب�ر  عليه، 
الت�سكيلة وك�نت لديه فر�ض  ث�ين يف 
خطرية على مرمى اأ�سح�ب الأر�ض 
اإل اأه ف�سل يف جت�سيد اإحداه� بعدم� 
يف  الأر�ض  اأ�سح�ب  ح�ر�ض  وجد 

عن  بعيدا  كراته  وذهبت  املر�س�د، 
بن رحمة 85  اإط�ر املرمى، وخ��ض 
بتغيريه  يقوم املدرب  اأن  دقيقة قبل 
ويعود  مك�نه،  زمالئه  اأحد  واإقح�م 
وبرينتفورد  �سيتي  �سوانزي  فريق� 
الأربع�ء  بينهم�  جمددا  لاللتق�ء 
اجل  من  الأخري  ملعب  على  املقبل 

ميلك  حيث  الإي�ب،  مق�بلة  خو�ض 
تيمو�سنت  عني  مدينة  ابن  رفق�ء 
فر�سة من اجل قلب الط�ولة وحتقيق 
فوزا ك�في� يوؤهلهم اإىل لعب املواجهة 
الف��سلة موا�سلة ال�رصاع على ت�أ�سرية 

ال�سعود اإىل "الربميرليغ".
عي�شة ق.

المبارد ي�شر على اإدارة البلوز التعاقد معه بلمركاتو ال�شيفي

ت�سيل�سي يقرتح جورجينيو و20 
مليون اأورو مقابل بن نا�سر

دائرة  اإىل  الجنليزي  ت�سيل�سي  ن�دي  ان�سّم 
الدويل  الالعب  مع  ب�لتع�قد  املهتمة  الفرق 
فرتة  خالل  ن��رص  بن  ا�سم�عيل  اجلزائري 
هذا  ويف  املقبلة،  ال�سيفية  التحويالت 
بريط�نية  اإعالمية  تق�رير  اأ�س�رت  ال�سدد 
ن�دي  �سفوف  يف  املحرتف  الالعب  اأن 
مدرب  اإعج�ب  اأث�ر  اليط�يل  ميالن  ا�سي 
ت�سكيلة "البلوز" فرانك لمب�رد والذي ي�رص 
على م�سوؤويل ن�ديه من اأجل التحرك حل�سم 
من خالل  وذلك  �سفوفه  اإىل  �سفقة حتويله 
والتي  الفريقني،  بني  تب�دلية  �سفقة  اقرتاح 

جورجينيو  لعبه�  ت�سيل�سي  منح  يف  تتمثل 
اأورو  مليون   20 قيمته  م�يل  مبلغ  واإ�س�فة 
من اأجل احل�سول على بن ن��رص الذي ي�سيل 
لع�ب عدة اندية اأوروبية ت�سعى غلى التع�قد 
معه هذا ال�سيف بعد الت�ألق الذي يقدمه مع 
على  اأ�سحى  والتي  "الرو�سونريي"  ت�سكيلة 
املدرب  ت�سكيلة  يف  اأ�س��سية  ركيزة  اإثره� 
بيويل الذي ل ي�ستغني عنه يف و�سط امليدان 
الدوري  عمالق  مع  موا�سمه  اأول  يف  وذلك 

اليط�يل.
عي�شة ق.

عبود: تلفيق الأكاذيب حول الفاف 
لن يثنيها عن موقفها

مّت اإجالئه من جنوب اإفريقيا عرب العا�شمة باري�س

خملويف ينهي اأزمته ويعود اإىل ار�ض الوطن
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�رضبة  لرب�شلونة  الفني  املدير  �شيتني  كيكي  تلقى 
موجعة قبل املباراة املرتقبة اأمام نابويل، يف اإياب 
�شحيفة  وذكرت  اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن 

تعر�ض  بر�شلونة  اأراخو مدافع  رونالد  اأن  »ماركا«، 
لإ�شابة بالتواء يف الكاحل الأمين، خالل م�شاركته 
يف مباراة الرديف اأمام �شاباديل يف نهائي ت�شفيات 
الرتقي لدوري الدرجة الثانية، واأ�شافت اأن م�شاركة 
اأراخو يف لقاء نابويل حمل �شك، م�شرية اإىل اأن ذلك 
واأن جريارد  ي�شع �شيتني يف موقف �شعب، خا�شة 
ولفتت  اجلاهز،  الوحيد  املدافع  �شيكون  بيكيه 
يف  ي�شارك  لن  اأومتيتي  �شامويل  اأن  اإىل  ال�شحيفة 
من  يتعافى  لينجليت  كليمنت  اأما  نابويل،  مباراة 
بع�ض النزعاجات يف الفخذ، بالإ�شافة اإىل بع�ض 
وبو�شكيت�ض  فيدال  غرار  على  الأخرى  الغيابات 
يف  تعادل  بر�شلونة  اأن  يذكر  البطاقات.  لرتاكم 
باولو  اأقيمت على ملعب �شان  التي  الذهاب  مباراة 
يف  الإياب  ملوقعة  الفريقان  وي�شتعد   ،1-1 بنتيجة 

الكامب نو يف 8 اأوت املقبل.

زين  الفرن�شي  اأن  اإ�شباين  �شحفي  تقرير  اأكد 
مدريد،  لريال  الفني  املدير  زيدان  الدين 
متم�شك مب�شاركة جنمه البلجيكي اإيدين هازارد 
مدريد  ريال  يحل  حتيث  �شيتي،  مان�ش�شرت  اأمام 
اإياب  يف  املقبل  اأوت   7 يوم  ال�شيتي  على  �شيفا 
باأن  علًما  اأوروبا،  اأبطال  لدوري  النهائي  ثمن 
بنتيجة  الريال  بخ�شارة  انتهى  الذهاب  لقاء 
الكتالونية،  »�شبورت«  �شحيفة  وبح�شب   ،1-2
فاإن زيدان يعترب اأن هازارد اأمل ريال مدريد يف 
مباراة ال�شيتي، واأ�شارت ال�شحيفة اأن زيدان يرى 
املباراة،  لتلك  كامل جاهزيته  هازارد يف  وجود 
ميكن اأن يكون مفتاًحا لتحقيق الرميونتادا، فهو 
بعد  مثايل  ب�شكل  الإجنليزية  القدم  كرة  يعرف 
اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت  ت�شيل�شي.  يف  جتربته 
هازارد يخ�شع خلطة عمل وتغذية حمددة ليكون 

جاهًزا للمباراة، مو�شحة اأن ريال مدريد و�شع كل 
الو�شائل يف خدمة اجلهاز الطبي لإجراء متابعة 
�شاملة للنجم البلجيكي ب�شكل يومي، وياأملون يف 

اأن يكون جاهًزا لتلك املباراة امل�شريية.

لزيو  وا�شل 
�شحوته  روما 
تغلب  عندما 
م�شيفه  على 
فريونا  هيال�ض 
بينها   1-5
لهدافه  هاتريك 
ت�شريو  الدويل 

من   36 املرحلة  يف  اإميوبيلي 
لزيو  وقلب  الإيطايل،  الدوري 
الو�شط  لعب  بهدف  تخلفه 
اأمرابط   �شفيان  املغربي  الدويل 
من ركلة جزاء اإىل فوز بخما�شية 
اإميوبيلي  ت�شجيلها  على  تناوب 
لئحة  �شدارة  يف  ر�شيده  رافعاً 
الهدافني اإىل 34 هدفاً، وال�رضبي 
�شريغي ميلينكوفيت�ض-�شافيت�ض 
وهو  كوريا  خواكني  والأرجنتيني 
لفريق  التوايل  على  الثاين  الفوز 
املراحل  يف  اإينزاغي  �شيموين 
من  فقط  ورابع  الأخرية  ال�شبع 
منذ  خا�شها  مباريات   10 اأ�شل 
جيداً  ا�شتغل  الدوري،  عودة 
تعرث اأتالنتا اأمام م�شيفه ميالن 
1-1، فلحق به اإىل املركز الثالث 
اأف�شلية  مع  نقطة   75 بر�شيد 

فارق الأهداف لأتالنتا.
من  روما  متّكن  جهته،  من 
حتقيق الفوز على ح�شاب �شيفه 
روما  وكان   ،1-2 فيورنتينا 
الفرن�شي  عرب  بالت�شجيل  البادئ 
جزاء  ركلة  من  فرييتو  جوردان 
اإثر عرقلة الربازيلي برونو برييز 
داخل املنطقة من الإ�شباين بول 

واأدرك  لريول، 
نيكول  ال�رضبي 
فيت�ض  ميلنكو
ل  د لتعا ا
مطلع  لفيورنتينا 
الثاين  ال�شوط 
راأ�شية  ب�رضبة 
م�شافة  من 
قريبة، لكن روما ح�شل على ركلة 
الدويل  قائده  عرقلة  اإثر  جزاء 
البو�شني اإدين دجيكو من حار�ض 
املرمى بيرتو تريات�شيانو فانربى 
الفوز  وهو  بنجاح،  فرييتو  لها 
رفع  لروما  التوايل  على  الثاين 
ر�شيده اإىل 64 نقطة يف املركز 
اخلام�ض مو�شعاً الفارق اإىل اأربع 
على  مناف�شه  وبني  بينه  نقاط 
البطاقة املبا�رضة ميالن �شاحب 
وا�شتعاد  ال�شاد�ض.   املركز 
وزاد  النت�شارات  نغمة  بولونيا 
�شعوبة  بالبقاء  ليت�شي  مهمة 
وهو   ،2-3 عليه  تغلب  عندما 
لفريق  املو�شم  هذا   12 الفوز 
 11 املركز  اإىل  ف�شعد  بولونيا 
بر�شيد 46 نقطة، واأحبط بولونيا 
ميني  كان  الذي  ليت�شي  اآمال 
الثاين على  النف�ض بتحقيق فوزه 
ليت�شي  ر�شيد  وجتمد  التوايل، 
 ،18 املركز  يف  نقطة   32 عند 
وبات مطالبا بالفوز يف مباراتيه 
يف  جنوى  تعرث  مع  املتبقيتني 
الأخريتني  مباراتيه  اإحدى 
و�شبال  بربي�شيا  اللحاق  لتفادي 

اإىل الدرجة الثانية.

جمدداً  ال�شباك  معانقة  اإىل  رونالدو  عاد 
على  اعتاد  لقب  اإىل  البيانكونريي  ليقود 
جوفنتو�ض  تّوج  حيث  موؤخراً،  به  التتويج 
التا�شعة  للمرة  الإيطايل  الدوري  بلقب 
توالياً بعد فوزه على �شيفه �شامبدوريا 0-2 
وح�شم  امل�شابقة،  من   36 املرحلة  �شمن 
جوفنتو�ض اللقب قبل مرحلتني من النهاية 
بعدما رفع ر�شيده اإىل 83 نقطة بفارق �شبع 
رونالدو  و�شّجل  الو�شيف،  اإنرت  عن  نقاط 
هدف جوفنتو�ض الأول يف الدقيقة ال�شابعة 

مرتجماً  الأول  لل�شوط  ال�شائع  الوقت  من 
متريرة ذكية من البو�شني بيانيت�ض املنتقل 
الإ�شباين يف املو�شم املقبل،  بر�شلونة  اإىل 
ت�شديدة  بريناردي�شكي  البديل  وتابع 
حار�ض  لها  ت�شدى  التي  القوية  رونالدو 
يف  الفوز  تاأكيد  هدف  م�شيفاً  �شامبدوريا 

ال�شوط الثاين.
وبات رونالدو اأول لعب ي�شجل 31 هدفاً مع 
الدوري  �شمن  واحد  مو�شم  جوفنتو�ض يف 
حني   1934  -1933 مو�شم  منذ  الإيطايل 

رونالدو  ويوا�شل  هدفاً،   32 بوريل  �شّجل 
�شدارة  على  وال�شعبة  القوية  مناف�شته 
هدايف الدوري اإذ يحتل املركز الثاين خلف 
مهاجم لزيو اإميوبيلي 34 هدفا، كما بقيت 
جائزة  على  املناف�شة  يف  قائمة  حظوظه 
تزال �شدارته مع  الذي ل  الذهبي  احلذاء 
بذات  واإميوبيلي  ليفاندوف�شكي  البولندي 

الر�شيد من الأهداف والنقاط.

بطاقة  يونايتد  مان�ش�شرت  ح�شم 
بعد  اأوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  التاأهل 
لي�شرت  امل�شيف  مع  مثرية  مباراة 
مرحلة  اآخر  مباريات  قمة  يف  �شيتي 
�شمن  املمتاز  الدوري  م�شابقة  من 
 0-2 بفوزه  انتهت  بعدما  مان�ش�شرت 
والأخرية   38 املرحلة  يف  اأم�ض  اأول 
الإجنليزي  الدوري  م�شابقة  من 
بني  ثالثياً  ال�رضاع  وكان  املمتاز، 
ولي�شرت  وت�شيل�شي  يونايتد  مان�ش�شرت 
�شيتي على اآخر بطاقتني موؤهلتني اإىل 
يح�شم  اأن  قبل  اأوروبا،  اأبطال  دوري 

يف  التاأهل  والبلوز  احلمر  ال�شياطني 
الوقت الذي وجد به الثعالب نف�شهم 
بعد  الأوروبي  الدوري  م�شابقة  يف 

مو�شم جميل اإل نهاياته.
فرينانديز  برونو  الربتغايل  �شّجل 
الأول  يونايتد  مان�ش�شرت  هدف 
زميله  عليها  ح�شل  جزاء  ركلة  من 
 ،71 الدقيقة  يف  مار�شيال  الفرن�شي 
الأكرث  الطرف  �شيتي  لي�شرت  وكان 
اعتمد  بينما  املباراة  يف  حماولت 
يونايتد على املرتدات معتمداً على 
تكتيكياً،  الالفت  لعبيه  ان�شباط 

الثاين  الهدف  لينغارد  واأ�شاف 
ارتكبه  فادح  خطاأً  من  م�شتفيداً 
بعد  �شمايكل  كا�شرب  الدمناركي 
طرد  اإثر  الأمل  فقدان  من  دقائق 
الثاين،  الإنذار  بتلقيه  اإيفانز  زميله 
ر�شيده  يونايتد  مان�ش�شرت  ورفع 
الثالث  املركز  يف  نقطة   66 اإىل 
الرابع  ت�شيل�شي  الأهداف عن  بفارق 
 62 عند  لي�شرت  ر�شيد  توقف  بينما 
اأّنه  علماً  اخلام�ض  املركز  نقطة يف 
من  العديد  يف  الثاين  للمركز  و�شل 
املنا�شبات خالل املو�شم لكن نتائجه 

التوقف  فرتة  عقب  كثرياً  تراجعت 
التي فر�شها فريو�ض كورونا.

يف  مقعده  ت�شل�شي  حجز  بدوره، 
فوزه  عقب  اأوروبا  اأبطال  دوري 
ولفرهامبتون  �شيفه  ح�شاب  على 
مونت  ما�شون  من  كل  �شّجل   ،0-2
والفرن�شي اأوليفيه جريو هديف الفوز، 
يحتل ت�شيل�شي املركز الرابع بر�شيد 
عن  الأهداف  وبفارق  نقطة   66
ياأتي  فيما  الثالث  يونايتد  مان�ش�شرت 
 59 ال�شابع  املركز  يف  ولفرهامبتون 

نقطة.

مان�ض�ضرت يونايتد وت�ضيل�ضي يقتطعان تذكرة دوري �أبطال �أوروبا

رونالدو يقود �ليويف للتتويج بالكالت�ضيو

الزيو يدك �ضباك فريونا بخما�ضية

حالة طو�رئ يف �لريال ب�ضبب هاز�رد

ورطة دفاعية لرب�ضلونة قبل لقاء نابويل رونالدو يهدي �ل�ضكوديتو 
�إىل �ملت�ضررين من كورونا

�شعادته  عن  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  اأعرب 
بتحقيق لقبه الثاين على التوايل يف الدوري الإيطايل مع 
اليويف، مهديا اللقب للم�شجعني ل�شيما الذين عانوا من 
من�شور  عرب  الربتغايل  وقال  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ض 
احتفال  ب�شورة  مرفقا  الإن�شتغرام  على  ح�شابه  على 
الفريق يف غرفة تبديل املالب�ض »اأنا �شعيد جدا باللقب 
�شناعة  يف  ولال�شتمرار  الدوري  يف  التوايل  على  الثاين 
التاريخ مع هذا النادي الرائع«، وتابع »اأهدي هذا اللقب 
عانوا  الذين  اأولئك  ل�شيما  جوفنتو�ض،  م�شجعي  لكل 
ويعانون من اجلائحة التي فاجاأتنا جميعا وقلبت العامل 

راأ�شا على عقب«.
ومل يكن املو�شم �شهال على »البيانكونريي« بعد اأن وجد 
توقف  قبل  يتيمة عن لزيو  نقطة  بفارق  نف�شه متقدما 
»كوفيد- ب�شبب  الفائت  اآذار  منت�شف  يف  املناف�شات 
من  ت�رضرا  البلدان  اأكرث  من  اإيطاليا  كانت  اأن  بعد   »19
الوباء الذي اأدى اىل وفاة اكرث 35 األف �شخ�ض يف البالد، 
اأن فريق �شاري حقق فقط فوزين يف  الرغم من  وعلى 
مبارياته ال�شت الأخرية مقابل تعادلني وهزميتني، اإل اأنه 
ا�شتفاد ب�شكل كبري من الهفوات التي وقع فيها مناف�شوه، 
ل�شيما لزيو روما واأنتري، وتابع رونالدو: »مل يكن الأمر 
�شهال، �شّكل دعمكم وموقفكم وت�شميمكم القوة التي كنا 
القوية من  للمواجهة يف املراحل الخرية  اليها  بحاجة 
ينتمي  الذي  اللقب  لهذا  النهاية  وال�رضاع حتى  الدوري 

لكل اإيطاليا«.

�ضاري يحطم رقًما 
قيا�ضًيا

ماوري�شيو  ك�رض 
املدير  �شاري 
لنادي  الفني 
�ض  فنتو جو
قيا�شًيا  رقًما 
تتويجه  بعد 
الدوري  بلقب 
اإثر  الإيطايل، 
فوز فريقه على 
 ، يا ر و مبد �شا
ويعد هذا الدوري 
هو الأول ل�شاري طوال م�شواره التدريبي، حيث مل ينجح 
اأو  نابويل  �شواء مع  قبل  لقب دوري من  باأي  التتويج  يف 
ت�شيل�شي، وذكرت �شبكة »اأوبتا« لالإح�شائيات، اأن �شاري 
يف  الدوري  بلقب  الفوز  يف  ينجح  فني  مدير  اأكرب  هو 
عمر 61 عاًما،  واأ�شافت اأن �شاري ك�رض الرقم القيا�شي 
مليالن  الفني  املدير  ليدهومل  نيل�ض  با�شم  امل�شجل 

وروما ال�شابق الذي توج باللقب يف عمر 60 عاًما.
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تقرير:  علي �سمودي

وتقول والدته » نعي�س كوابي�س رعب وقلق 
التي  املعلومات  فكل   ، ابني  حياة  على 
ت�شلنا عن اأو�شاعه من هيئة �شوؤون اال�رسى 
، فاالحتالل منعنا من زيارته واالطمئنان 
ب�شيا�شة  اأو�شاعه يف ظل اال�شتمرار  على 
كورونا  تف�شي فريو�س  الزيارات منذ  منع 
»، وت�شيف » منذ اعتقاله قبل 18 عاماً ، 
عانى معمر من عدة م�شاكل �شحية ، لكن 
ادارة  نقلته   ، اجلاري  ال�شهر  مطلع  منذ 
من  معاناته  نتيجة  للم�شفى  النقب  �شجن 
التهاب رئوي حاد جنم عنه توقف الرئتني 
اخلرب  و�شول  فور   « وتكمل   ،« العمل  عن 
ال�شجون  اإدارة  لكن  لزيارته  ، قدمنا طلباً 
اأع�شابنا  على  نعي�س  واأ�شبحنا  رف�شت 
العناية  غرفة  باحتجازه يف  علمنا  عندما 
التنف�س  اأجهزة  حتت  وو�شعه  املركزة 

والتخدير لعدة اأيام.

اأمل كبري ..
تعانق اأم عماد �شور اأ�شريها و�شط الدموع 
مبعاناته  االحتالل  يكتفي  مل   « وتقول 
فاحتجزه  اخلطرية،  ال�شحية  وحالته 
بال�شال�شل  والقدمني  اليدين  مقيد 
 ، م�شددة  حرا�شة  و�شط  احلديدية 
قبل   « وت�شيف  ؟«،  االإن�شان  حقوق  فاأين 
االأ�رسى  �شوؤون  من  هيئة  علمنا   ، يومني 
واملحررين، اأن  االحتالل اأعاد  معمر اىل 
امل�شفى  اأطباء  زعم  بعدما  النقب،  �شجن 
ال  لكننا   ، حالته  با�شتقرار   ، االإ�رسائيلي 
نثق بت�شخي�س االحتالل واأطباءه ملعرفتنا 
الإعدام  تهدف  التي  ب�شيا�شاتهم  الوثيقة 
اال�رسى املر�شى وقتلهم ب�شكل بطيء »، 
عبا�س  حممود  الرئي�س  نطالب   « وتكمل 
التحرك وال�شغط  وكافة اجلهات املعنية 
�شجن  ظروف  الن  ابني  اأو�شاع  ملتابعة 
وتعر�س  �شحية  غري  بيئة  تعترب  النقب 
وامل�شاعفات  امل�شاكل  من  ملزيد  حياته 
عن  امل�شوؤولية  كامل  االحتالل  ونحمل   ،
عامه  اأيام  قبل  دخل  الذي  ابني  حياة 

الثامن ع�رس خلف الق�شبان.

من حياته ..

يف  معمر  االأ�شري  ولد   ، عاما   41  قبل 

عائلته  يف  الرابع  ليكون   ، جنني  مدينة 
، وتقول والدته » ال  اأنفار  املكونة  من 7 
والرائعة  ب�شفاته وخ�شاله املميزة  يوجد 
قلب  �شاحب   ، �شغره  منذ   ، واجلميلة 
بوالديه ، حمب  وبار  ، حنون  طيب وكبري 
ال�رسته ووطنه ، تتمتع بروح ن�شالية على 
امل�شريات  ف�شارك يف   ، الدرا�شة  مقاعد 
واملواجهات »، وت�شيف » تعلم يف مدار�س 
 ، االإعدادية  املرحلة  اأنهى  حتى  جنني 
باعتقاله  الطريق  عليه  قطع  فاالحتالل 
التحقيق  من  عانى   ،  1998 عام  االأول 
انتفا�شة  بداية  مع  حترر  حتى  وال�شجون 

االأق�شى عام 2000.
مطاردة وا�ستهداف ...

 مل يكد يفرح عمار بتن�شم احلرية وعودته 
ال�رسته ، حتى اأدرج االحتالل ا�شمه �شمن 
بعدما  الن�شايل  لدوره  املطلوبني  قائمة 
وتقول   ، االق�شى  �شهداء  لكتائب  انت�شب 
والدته » عر�شت عليه اال�شتقرار والزواج 
رف�س  لكنه   ، واأ�رسة  حياة  وتاأ�شي�س 
ومقاومة  البندقية  حمل  على  و�شمم 
مب�شاركته  دوماً  حتداه  الذي  االحتالل 
 « وت�شيف   ،« جنني  معارك  كافة  يف 
يف  ال�شفوف  تقدم   ، وبطولة  ب�شجاعة 
�شنوات  مدار 3  على  املواجهات  كافة 
متتالية ، مل يتوقف خاللها  االحتالل عن 
مداهمة  منزلنا ب�شكل �شبه يومي العتقال 
والثبات  ال�شرب  على  اأ�رس  الذي  معمر 
االعتقال  هددنا   « وتكمل   ،« واملقاومة 

بهدم منزلنا واعتقال والده واإخوانه ، لكنه 
فمور�شت   ، نف�شه  وت�شليم  الرتاجع  رف�س 
بحقنا كافة اأ�شكال العقوبات ومنها اطالق 

النار على ابني البكر عماد.

اإ�سابة و�سغوط ..
عاماً   45  ، عماد  املحرر  االأ�شري   يروي 
غ�شب  اثار  معمر  و�شمود  �شالبة  اأن   ،
اقتحم   ، االأيام  اإحدى  ويف   ، االحتالل 
مما   ، بكثافة  النار  اإطالق  و�شط  منزلنا 
وي�شيف   ، واليدين  بالراأ�س  الإ�شابته  اأدى 
على  خطراً  اأ�شكل  اأو  مطلوباً  اأكن  مل   «
ونقلوين  واعتقلوين  اأ�شابوين   ، حياتهم 
العفولة  م�شددة مل�شفى  و�شط  حرا�شة 
 ،« تقريباً  اأيام   10 العالج  حتت  وبقيت   ،
اإىل  نقلوين   ، العالج  انهاء  قبل   « وي�شيف 
معمر  على  لل�شغط  �شامل  مركز  حتقيق 
لت�شليم نف�شه ، وبعدها مت احتجازي ملدة 

يومني ومت االإفراج عني وتابعت عالجي.
كمني اعتقال معمر ...

رغم مرور ال�شنوات ، تتذكر الوالدة زكية 
كبرية  عملية  يف  اعتقال  معمر  حلظة 
، وتقول »  بتاريخ  2003/1/14  لالحتالل 
ابني  تر�شد  التي  االحتالل  عيون  متكنت 
من اكت�شاف مكان اختفاءه  باأحد املنازل 
فحا�رسته  ال�شناعية  ،  املنطقة  قرب 
ت�شليم  رف�س  لكنه  اخلا�شة  الوحدات 
نف�شه »، وت�شيف » خالل دقائق ، اقتحمت 
ع�رسات الدوريات ومئات جنود املنطقة 

اأعلنوا فر�س حظر التجول ، لكن هبت   ،
املحا�رسين  ورفاقه  عمار  لنجدة  جنني 
عدة  امل�شلحة  اال�شتباكات  وا�شتمرت   ،
بهدم  اجلنود  بدا   « وتكمل   ،« �شاعات 
القذائف  الإطالق  تعر�س  الذي  املنزل 
حتقيق  اىل  ونقلوه  واعتقلوه  فاقتحموه   ،
اجللمة ،  وهناك عانى من رحلة العذاب 
ال�شعبة ملدة 3 �شهور ، بعدها تنقل مابني 

كافة ال�شجون االإ�رسائيلية.
احلكم واملعاناة ..

 بني بئر ال�شبع وجلبوع وجمدو تنقل معمر 
ا�شتمرت  التي  حماكمته  جل�شات  خالل 
لنجاته  فرحت   « والدته  وتقول   ، عامني 
 ، اعتقاله  على  حزين  رغم  االغتيال  من 
التي  املحكمة  جل�شات  خالل  و�شربنا 
بقرار  �شدمنا  حتى  الع�رسين  جتاوزت 
احلكم عليه بال�شجن املوؤبد املفتوح ملدة 
تع�شفي  احلكم  الن   « وت�شيف   ،« عام   99
وجرى  ا�شتئنافاً  املحامي  قدم   ، وظامل 
�شنوات   4 تخفي�س احلكم ل26 عاماً  مع 
االحتالل  مقاومة  بتهمة  تنفيذ  وقف 
الذي مل يتوقف عن عقابه ، املنع االمني 

وحرمان الزيارات واالهمال الطبي.
�سرخة اأم ..

تتمتع   ، اأمرا�س  عدة  من  معاناتها  رغم 
 ، عالية  مبعنويات  اهلل  عبد  اأم  الوالدة 
خلف  معمر  وبطوالت  �شمود   « وتقول 
افخر  وجعلتني  �شربتني   ، الق�شبان 
واعتز به ، خا�شة بعدما حتدى االحتالل 
الثانوية  يف  النجاح  حقق  فقد   ، بالتعليم 
العامة وما زال يوا�شل تعليمه يف جامعة 
عدة  عن  �شهادات  على  وح�شل  االأق�شى 
دورات »، وت�شيف » �شابقى حمت�شبة لرب 
على  قادر  فاالحتالل   ، و�شابرة  العاملني 
التي  �شجونه  يف  وزجهم  اأبنائنا  اعتقال 
تعي�س  حره  روحه  ، لكن  اأعمارهم  ت�رسق 
ال  و  عقولنا  را�شخة  يف  و�شوره   ، معنا 
ي�شتطيعون اعتقال تلك العقول »، وتكمل 
اأمتنى  كنت   ، ابني  ب�شبب خطورة حالة   «
وننتظر   ، ملنزله  ال�شجن  من  يعود  ان 
بامل ان  ت�شلنا االأخبار املفرحة ب�شفائه 

وحترره من خلف الق�شبان« .

والدة الأ�سري معمر �سباح 

ال نثق باالحتالل و�أطبائه ونحملهم كامل 
�مل�س�ؤولية عن حياة �بني

.     اأعيد لل�سجن بعد انتكا�سة �سحية خطرية
منذ اأكرث من اأ�سبوعني ، مل تعرف الوالدة ال�سبعينية زكية ال�سباح » اأم حممد »، طعم النوم والراحة وال�ستقرار ، 
خلوفها وقلقها على �سحية وحياة جنلها الأ�سري معمر اأ�سعد عبد اهلل �سباح ، اثر تعر�سه لنتكا�سة �سحية  خطرية 

اأرغمت اإدارة ال�سجون على نقله ب�سكل �سريع مل�سفى » �سوروكا »، حيث ق�سى عدة اأيام يف غرفة العناية املركزة .

حتى ال ت�سبح �الإ�سر�بات 
�لفردية بديال للجماعية 

تقرير: اإعالم الأ�سرى

نواب  عدد  اأن  االأ�رسى  اإعالم  مكتب  اأفاد 
املجل�س الت�رسيعي الفل�شطيني املختطفني 
بعد  نواب   8 اإىل  ارتفع  االحتالل  لدى 
»حامت  ال�شيخ  للنائبني  االحتالل  اعتقال 
»نايف  وال�شيخ  عاما(،   60( قفي�شة«  رباح 
 . ، من اخلليل  )63 عام(  الرجوب«  حممود 
واأو�شح  اإعالم االأ�رسى اأن قوات االحتالل 
داهمت فجر اليوم مدينة اخلليل واقتحمت 
وقامت  وقفي�شه«  »الرجوب  النائبني  منزل 
حمتوياتها،  من  جزء  وحطمت  بتفي�شهما 

ومن ثم اعتقالهم ونقلهم اإىل جهة جمهولة 
.

واأ�شار اإعالم االأ�رسى اإىل اأن النائب »حامت 
يف  عاماً   12 عن  يزيد  ما  اأم�شى  قفي�شه« 
�شجون االحتالل على عدة فرتات اعتقال، 
معظمها يف االعتقال االإداري، واآخر اعتقال 
له كان يف يناير من العام 2016، وحولته اإىل 
اأ�شهر   6 خالله  واأم�شى  االإداري  االعتقال 
�شحية  ظروف  »قفي�شه«  النائب  ويعاين   .
ارتفاع  اأمرا�س منها  بعدة  مرتدية وم�شاب 
املزمن،  ال�شكر  ومر�س  الدم،  �شغط  يف 
»اأن�س  جنليه  اعتقل  قد  االحتالل  وكان 

يف  �شنوات  واأم�شوا  مرات  عدة  وزيد« 
اعتقال  فرتات  عدة  على  االحتالل  �شجون 
اإعالم  االإداري. وبني  غالبيتها يف االعتقال 
اأن النائب االأ�شري » نايف الرجوب  االأ�رسى 
» اعتقل عدة مرات واأم�شى ما يزيد عن 10 
�شنوات يف �شجون االحتالل، واآخر اعتقال 
�شحية  لوعكة  تعر�س   2015 عام  يف  له 
 ، الكلى  يف  م�شاكل  من  يعاين  حيث  �شعبة، 
اإىل م�شكلة يف االأع�شاب، ومت نقله  اإ�شافة 
اإىل امل�شت�شفى  اإ�شعاف  فور حترره ب�شيارة 
برام اهلل ل�شوء و�شعه ال�شحي. واعترب اإعالم 
االأ�رسى اختطاف نواب املجل�س الت�رسيعي 

يف  دورهم  لتحجيم  بامتياز  �شيا�شي  قرار 
مواجهة �شيا�شة االحتالل العدوانية، وقرار 
يلجاأ االحتالل  القرن، لذلك  ال�شم و�شفقة 
اإىل حتويلهم لالعتقال االإداري . كما يعترب 
الأب�شط  فا�شح  انتهاك  النواب  اختطاف 
ي�شتند  وال  الدولية،  واملواثيق  االأعراف 
اإىل اأي مربر قانوين، وطالب كافة برملانات 
التدخل  احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  العامل 
االحتالل  على  ال�شغط  اأجل  من  الفاعل 
واملواثيق  القوانني  على  التعدي  لوقف 
املنتخبني  النواب  باختطاف  الدولية 

واإطالق �رساحهم جميعاً.

�رتفاع عدد �لن��ب �الأ�سرى يف �سج�ن �الحتالل �إىل 8 ن��

بقلم: عبد النا�سر عوين فروانة

مو�شوع  عن  لنكتب  اأخرى  مرة  نعود 
ال  اأن  ونتمنى  الفردية،  االإ�رسابات 
اأ�شرياً  القادمة  االأيام  غ�شون  يف  نرى 
م�رسباً عن الطعام مبفرده، لي�س رف�شاً 
فيه  نرى  الذي  الطعام،  عن  لالإ�رساب 
امل�رسوعة  املقاومة  اأ�شكال  من  �شكاًل 
اإجراء  الأهمية  واإمنا  الق�شبان.  خلف 
وقفة تقييم وتقومي مل�شرية االإ�رسابات 
الفردية داخل ال�شجون، مبا ي�شمن اإعادة 
اجلماعية  الن�شالية  للخطوات  االعتبار 
وتوفري احلا�شنة الوطنية للم�رسبني عن 
الطعام، وحتقيق االأهداف املرجوة من 

االإ�رساب عن الطعام.
هذا  يف  القول  وجندد  مراراً  قلنا 
الطعام:  عن  االإ�رساب  باأن  املقام 
مقاومة،  وقد قيل منذ القدم اأن اجلوع 
َمن  الفل�شطينيني  ِمن  هناك  لكن  كافر، 
ق�شبان  خلف  ثائراً  اجلوع  من  جعلوا 
فثار  االإ�رسائيلي،  االحتالل  �شجون 
وخا�شوا  كثرياً،  الفل�شطينيون  االأ�رسى 
االإ�رسابات عن الطعام مراراً، جت�شيداً 
لثقافة مقاومة ال�شجان وامتداداً طبيعيا 

حلالة اال�شتباك مع االحتالل.
ومل يكن االإ�رساب عن الطعام يوماً هو 
االأ�رسى،  اأمام  االأ�شهل  اأو  االأول  اخليار 
اأملاً  واالأكرث  االأ�شعب  اخليار  هو  واإمنا 
اخليار  لهذا  يلجوؤون  اأنهم  اإال  ووجعاً، 
فوا�شلوا  عنهم،  ورغما  م�شطرين 
كلما  عنه،  بديل  ال  كخيار  اإ�رساباتهم 
والتي  االأخرى  اخليارات  بف�شل  �شعروا 
�شوناً  واأملا،  �شعوبة  االأقل  تُعترب 
حقوقهم،  النتزاع  و�شعياً  لكرامتهم، 
ودفاعاً عن مكانتهم وم�رسوعية ن�شالهم 
يف ظل تقاع�س املجتمع الدويل وعجز 
عن  واالإن�شانية  احلقوقية  موؤ�ش�شاته 
دولة  واإلزام  االأ�رسى  لق�شية  االنت�شار 
االحتالل باحرتام االتفاقيات واملواثيق 
االأ�رسى  مع  تعاملها  يف  الدولية 

واملعتقلني يف �شجونها.
االأرا�شي  احتالل  ا�شتكمال  ومنذ 
الفل�شطينية عام 1967، خا�شت احلركة 
االإ�رسابات  من  كثري  االأ�شرية  الوطنية 
اجلماعية، وحَظرت يف منا�شبات عديدة 
اخلطوات الن�شالية ذات الطابع الفردي 
اأو احلزبي، وحّذرت مراراً من خطورتها، 
اجلماعة،   ثقافة  الكل  لدى  وعززت 
ومبوجب ذلك، فاإن كل اأ�شري كان ي�شعر 
اأحقيتها وحتققها،  ت�شتمد  ال  قوته  باأن 
االأ�رسى  واأن  اجلماعة،  خالل  من  اإال 
كانوا يراهنون دوما على وحدتهم وقوة 
متا�شكم اأوال. فاالإ�رسابات عن الطعام، 
مل تكن مبناأى عن ثقافة جماعية، هي 
املعركة  ح�شم  يف  الرئي�شي  العن�رس 

وحتقيق االنت�شار املاأمول.
ومنذ عقد من الزمن، تغري احلال، وما 
متاحاً،  بات  املا�شي  يف  حمظوراً  كان 
وما حذرت منه احلركة االأ�شرية اأ�شحى 
اأ�رسى  ال�شجون  يف  نرى  وبداأنا  واقعاً، 
عن  مبناأى  فردية  اإ�رسابات  يخو�شون 
اجلماعة، ك�شكل ن�شايل فر�شته اأ�شباب 
باملقايي�س  اأنه  اإال  ومو�شوعية،  ذاتية 
ومنطاً  جديداً،  �شكاًل  يُعترب  ال�شابقة 
الوطنية  احلركة  ثقافة  على  دخياًل 
يب اجلماعية املنظمة  االأ�شرية، منط يَُغّ
حتى  العفوية،  بالفردية  وي�شتبدلها 
اأ�شحت تلك االإ�رسابات ظاهرة، لها من 

االيجابيات وعليها ماآخذ و�شلبيات.

الفل�شطيني  املعتقل  فجّرها  اأن  فمنذ 
2011 حتى  عام  اأواخر  »خ�رس عدنان« 
حلق به مئات اآخرين خا�شوا اإ�رسابات 
يف  مناذجاً  و�شّكلوا  مماثلة،  فردية 
ن�شالية  حاالت  و�شّطروا  الت�شحية، 
باحرتامنا  حظوا  وجميعهم  فريدة، 
منهم  الواحد  قرر  لطاملا  ودعمنا، 
تفاوتت  النتائج  فيما  ال�شجان،  مواجهة 

من اإ�رساب الآخر.
تلك  حققته  مما  وبالرغم  ولكن 
احلقيقة  فاإن  الفردية،  االإ�رسابات 
اأن  هي  اجلميع  يدركها  اأن  يجب  التي 
االإ�رسابات الفردية ويف اأح�شن االأحوال 
وفردية  �شخ�شية  م�شكالت  عاجلت 
اأبقت امل�شكلة العامة على  فقط، فيما 
بحلول  تاأِت  ومل  معاجلة،  دون  حالها 
ا�شرتاتيجية  انت�شارات  اأو  لها  جذرية 
االإ�رسابات  اأن  على  ف�شال  للجماعة. 
الفردية حتمل خماطر جمة على حياة 
و�شحة امل�رسبني، وتتيح الفر�شة ب�شكل 
بهم  لال�شتفراد  ال�شجون  الإدارة  اأكرب 
اأكرث  يرهقهم  واالنق�شا�س عليهم، مما 
على  ويجربهم  ا�رسابهم  مدة  ويُطيل 
دفع ثمن اأكرب، يف ظل تراجع االهتمام 
الداخلي واخلارجي باالإ�رساب الفردي 
وفقدانه احلا�شنة اجلماعية واحلزبية، 
االإ�رساب  �شببه  ملا  يعود  هذا  ولرمبا 
وا�شتنزاف  للكل  ارهاق  من  الفردي 
للجهود التي كان من املفرت�س اأن ت�شب 

يف خدمة ق�شايا اجلماعة.
بعد  اليوم  الفر�شة  انتهز  فاإنني  لذا 
ا�رسابهم  االأ�رسى  من  عدد  علق  اأن 
عن  م�رسب  اأ�شري  اأي  هناك  يعد  ومل 
داخل  للجميع،  دعوتي  الأجدد  الطعام، 
وقفة  اإجراء  ب�رسورة  ال�شجون،  وخارج 
والعمل  الفردية،  لالإ�رسابات  �شاملة 
على تقييمها وتقوميها مبا يكفل اإعادة 
ي�شمن  اأو  اجلماعي،  للعمل  االعتبار 
واحلزبية  اجلماعية  احلا�شنة  توفري 
فر�شتها  حال  يف  الفردية  لالإ�رسابات 

عوامل وظروف ذاتية ومو�شوعية.
العودة  خيار  اأن  على  نوؤكد  اخلتام  ويف 
اإىل ثقافة اجلماعة واخلطوات الن�شالية 
�رسورة  بات  اجلماعي،  التوافق  ذات 
احلركة  اأ�شاب  ملا  اإدراكنا  مع  ملحة، 
تداعيات  جراء  تُعانيه  وما  االأ�شرية 
يجب  ذلك  اأن  اإال  وتاأثرياته،  االنق�شام 
اأن ال يكون مربرا ال�شتمرار االإ�رسابات 
الفردية ب�شكلها احلايل، فال يزال هناك 
التي  امل�شرتكة  القوا�شم  من  الكثري 
روؤية  لبلورة  اأ�شا�شاً  ت�شكل  اأن  ميكن 
وتعزيز  ال�شجان  مواجهة  يف  جماعية 
فل�شفة املواجهة خلف الق�شبان، �شمن 
خطوات جماعية اأو جزئية متدحرجة، 
حتى ال ت�شبح االإ�رسابات الفردية بدياًل 

عن اخلطوات اجلماعية.
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وقام الغنو�شي منفردا بالإ�رشاف على 
الحتفال، م�شريا يف بيان �شدر، ال�شبت، 
اإىل اأن احلفل اقت�رش على »موكب حتية 
العلم بح�شور اأع�شاء مكتب املجل�ش، 
العامة  ال�شحة  بحفظ  تتعلق  لأ�شباب 
من  التوقي  باإجراءات  العمل  وتوا�شل 

عدوى فريو�ش كوفيد 19«.
لكن التعلل بالأزمة ال�شحية مل يكن اإل 
الغنو�شي  بني  العميق  للخالف  غطاء 
حركة  يف  القيادي  ك�شف  اإذ  و�شعيد، 
علي  ال�شابق  احلكومة  رئي�ش  النه�شة، 
العري�ش، عن رف�ش رئا�شة اجلمهورية 
وقال  الحتفال  موكب  يف  امل�شاركة 
�شفحته  على  ن�رشه  ن�ش  يف  العري�ش 
جمل�ش  »بداأ  بالفي�شبوك:  الر�شمية 
نواب ال�شعب، من خالل مكتبه، الإعداد 
اأ�شابيع  منذ  التظاهرة  هذه  لإقامة 
عن  ممثلني  مع  والتعاون  بال�شرتاك 
الأ�شف  مع  ويبدو  اجلمهورية.  رئا�شة 
اأن رئا�شة اجلمهورية قد اأعلمت رئا�شة 
رئي�ش  باعتذار  اأيام  قبل  املجل�ش 
اأعرف  ول  احل�شور،  عن  اجلمهورية 

الأ�شباب«.
النه�شة  حركة  يف  القيادي  وطالب 
تو�شيح،  باإ�شدار  �شعيد  قي�ش  الرئي�ش 
يتجه  ل  اأن  »اأرجو  بالقول:  م�شريا 
من  موقفا  ذلك  اعتبار  اإىل  التاأويل 
احرتام  �رشورة  بني  وخلطا  املجل�ش، 
الأعراف يف الحتفال باأعيادنا الوطنية 
وبني املواقف اخلا�شة من اأ�شخا�ش اأو 
عن  يك�شف  الذي  الأمر  موؤ�ش�شات«،  
الرجلني  بني  عميقة  خالفات  وجود 
عن  الإعرا�ش  حد  و�شلت  وقطيعة 

الت�شارك يف املرا�شم الربوتوكولية.

خالف جذري

ال�شيا�شية  العلوم  يف  الباحث  ويرى 
التلَغ،  رامي  اإ�شت«،  »باري�ش  بجامعة 
بني  الدائر  ال�رشاع  اأن  ت�رشيحات  يف 
ورئي�ش  جهة  من  �شعيد  قي�ش  الرئي�ش 
ورائه  ومن  الغنو�شي  را�شد  الربملان 
اختالف  من  »ينطلق  النه�شة،  حركة 
العمل  الطرفني يف مقاربة  جذري بني 
ال�شيا�شي، حيث تعودت حركة النه�شة 
 ،2011 العام  يف  للن�شاط  عودتها  منذ 

مع  والتوافقات  ال�شفقات  اإبرام  على 
مقابل  يف  معار�شة،  �شيا�شية  قوى 
حمافظتها  تاليا  ال�شلطة  تقا�شم 
امل�شالح  �شمن  هامة  مكا�شب  على 
امل�شرتكة للطبقة احلاكمة، يف املقابل 
ينطلق الرئي�ش �شعيد من مقاربة قائمة 
نظرا  القانون،  تطبيق  �رشامة  على 
اأن�شاف  ورف�ش  الأكادميية،  خللفيته 
والتي  الرخوة،  والتوافقات  احللول 
على  الكارثية  نتائجها  اليوم  نعي�ش 
طبيعة  م�شتوى  على  وحتى  القت�شاد 
يريد  والذي  اله�ش،  ال�شيا�شي  النظام 

�شعيد تغيريه جذريا«.
الرئي�ش  به  �رشح  ما  لفتا  وكان 
وزير  تكليف  مرا�شم  خالل  التون�شي، 
بتكوين  امل�شي�شي،  ه�شام  الداخلية 
احلكومة اجلديدة، م�شاء اأم�ش ال�شبت، 
يف  ال�رشعية  مراجعة  �رشورة  حول 
اإىل النظام ال�شيا�شي  اإ�شارة  البالد، يف 
»ال�رشعية  �شعيد:  وقال  القائم. 
تكون  حتى  الأوان  اآن  لكن  نحرتمها، 
اإرادة الأغلبية«وكان  تعبريا �شادقا عن 
�شعيد قد هدد يف 20 جويلية املا�شي، 
ونائبيه يف  الغنو�شي  خالل اجتماع مع 
الق�رش الرئا�شي، باللجوء اإىل الد�شتور 
تع�شف  التي  للفو�شى  حد  لو�شع 
الو�شع غري عادي  »اإن  بالربملان وقال 
باملرة،  تون�ش  ت�شهده  مل  باملرة، 
الربملان �شار يعي�ش حالة من الفو�شى 
ول  بها،  يقبل  التون�شيني  من  اأحد  ل 
ميكن اأن يتوا�شل، لدينا من الإمكانيات 
على  باحلفاظ  لنا  ي�شمح  ما  القانونية 

الدولة التون�شية«.
ويعتقد رامي التلّغ، اأن »حركة النه�شة 
منذ  �شعيد  بالرئي�ش  عالقتها  د�شنت 

نف�شه  الأ�شلوب  معتمدًة  عهدته  بداية 
يف تعاملها مع روؤ�شاء البالد ال�شابقيني، 
حيث حاولت دائماً ال�شتقواء باأغلبيتها 
الربملانية لفر�ش مواقفها، ومنذ ال�شهر 
الأول، دخل الغنو�شي بقوة لدعم حلفائه 
الد�شتور،  متجاوزاً  وتركيا،  ليبيا  يف 
�شالحية  الدولة  لرئي�ش  ي�شمن  الذي 
ت�شيري دفة العالقات اخلارجية، ويبدو 
اأن الرئي�ش �شعيد ا�شت�شعر منذ البداية 
نحو  يتجهون  ورئي�شها  النه�شة  اأن 
الواقع،  الأمر  �شلطة  من  نوع  فر�ش 
فتوجه نحو ا�شتعمال �شالحيته معتمدا 
�شعبية  قاعدة  وعلى  الد�شتور  على 
مازالت قوية وفقاً لأغلب ا�شتطالعات 

الراأي«.

اإىل اأين يتجه ال�صراع؟

ل يكاد مير يوم، ل ي�شجل فيه الرئي�ش 
قي�ش �شعيد موفقا اأو يتخذ فيه قرارا 
ل يلقى ر�شا لدى حركة النه�شة، وكان 
ه�شام  الداخلية،  لوزير  تكليفه  اآخرها 
اجلديدة  احلكومة  بتكوين  امل�شي�شي، 
متجاهال املقرتحات التي تقدمت بها 
مر�شحا  وخا�شة  ال�شيا�شية،  الأحزاب 

النه�شة.
اأمام  احلركة  �شي�شع  القرار  وهذا 
الثقة  منح  اإما  مر:  اأحالهما  خياران 
بخيار  والت�شليم  اجلديدة  للحكومة 
انتخابات  نحو  التوجه  اأو  الرئي�ش 
نتائجها  تكون  لن  لأوانها  �شابقة 
اإجماع  ظل  يف  ل�شاحلها،  م�شمونة 
تدين  على  الراأي  ا�شتطالعات  اأغلب 
اأ�شهم  �شعبية النه�شة يف مقابل �شعود 
احلر  الد�شتوري  احلزب  غرميها، 

�شعيد  »الرئي�ش  اأن  اإىل  التلّغ  وي�شري 
بدا وا�شحا يف الآونة الأخرية اإىل اأنه 
العديد من  بفتح  للدفع  يتوجه بجدية 
النه�شة،  بحركة  تتعلق  التي  امللفات 
ولعل  حّل،  دون  ل�شنوات  بقيت  والتي 
ال�شيا�شية،  الإغتيالت  ق�شايا  اأهمها 
بني  التوافق  �شنوات  جنحت  والتي 
اإغراقها  يف  تون�ش  ونداء  النه�شة 
الق�شاء  اأروقة  يف  الإجرائية  بالأمور 
منذ  حدث  ما  حقيقة  نعرف  اأن  دون 

اأكرث من �شبع �شنوات«.
وكان الرئي�ش التون�شي قد اأكد حر�شه 
على ك�شف حقيقة اغتيال املعار�شني 
عام  بلعيد  و�شكري  الرباهمي  حممد 

.2013
اأن  الرئا�شة  عن  �شادر  بيان  واأفاد 
»دماء  اأن  على  �شدد  �شعيد  الرئي�ش 
جمددا  هباء«،  تذهب  لن  ال�شهداء 
على  القانون  تطبيق  على  »حر�شه 
اأن  على  »حري�ش  اجلميع«واأ�شاف: 
لك�شف  اإمكانياتها  كل  الدولة  توفر 
الرباهمي  لغتيال  الكاملة  احلقيقة 
وبلعيد، وغريهما من �شهداء الوطن«.

وما اأثار النتباه اأكرث، هو تزامن غياب 
الحتفال  موكب  عن  �شعيد  الرئي�ش 
الذي  الوقت  يف  اجلمهورية،  بعيد 
اجته فيه منفردا لزيارة قربي كل من 
�شكري بلعيد وحممد الرباهمي ويرى 
احلقوقي والع�شو املوؤ�ش�ش يف الهيئة 
�شالمة  بن  �شامي  لالنتخابات،  العليا 
نيوز عربية«  »�شكاي  لـ  ت�رشيحات  يف 
والغنو�شي  �شعيد  بني  اخلالفات  اأن 
جهة،   من  ال�رشعية،  بني  »�رشاع  هي 
بالقوة،  ال�شلطة  جتاوز  تريد  وقوى 
بان�شحاب  اإل  املعركة  تتوقف  ولن 
ان  بهزميت«واعترب  اأو  الطرفني  اأحد 
موقع  يف  يقف  اليوم  �شعيد  »الرئي�ش 
غياب  ويف  بالد�شتور..  مت�شلحا  قوة، 
وال�رشعية  الد�شتورية  املحكمة 
موقف  يف  الغنو�شي  فاإن  ال�شعبية، 
�شعف �شديد، اإذ اهرتاأت مكانته وكاد 
ر�شيده ينتهي و�شرتفع يده قريبا جدا 
�شالمة:«نحن  تون�ش«وي�شيف  عن 
اإذا  بوادر حتولت كربى، خا�شة  اأمام 
الثقة  منح  النه�شة  حركة  رف�شت  ما 
حل  ومت  امل�شي�شي  ه�شام  حلكومة 
الربملان وفقدان زعيم احلركة �شلطته 

احلالية«.

يبدو اأن اخلالفات بني الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد ورئي�س الربملان، را�صد الغنو�صي، بداأت تاأخذ 
م�صارا ت�صاعديا ومنحى �صخ�صيا، بعد اأن غاب رئي�س الدولة عن موكب االحتفال بعيد اجلمهورية، 

الذي يقام عادة يف �صاحية باردو، حيث يوجد مقر الربملان وهو املكان الذي اأعلن فيه قيام اجلمهورية 
يف 25 جويلية 1957.

تون�س

اخلالفات بني الغنو�شي و�شعيد بداأت تاأخذ م�شارا ت�شاعديا

منها 18 يف بلد واحد

اأكرث 20 مدينة »مراقبة« يف العامل
تعج املدن الكربى يف معظم الدول 
هناك  لكن  املراقبة،  بكامريات 
بدرجة  التقنية  هذه  ت�شتخدم  دول 
كثيفة، من بينها ال�شني التي تت�شدر 
دول العامل يف هذا ال�شدد وتقع 18 
كامريات  من  عدد  اأكرب  بها  مدينة 
اإىل  ال�شني،  يف  بالعامل  املراقبة 
الهندية  اأباد  وحيدر  لندن  جانب 
العا�شمة  اأن  اأرقام حديثة  وك�شفت 
عدد  اأكرب  ثالث  لديها  الربيطانية 

التلفزيونية  الدوائر  كامريات  من 
يف  مدينة  اأي  مع  مقارنة  املغلقة، 

العامل.
فيها  يعي�ش  التي  لندن،  وحتتوي 
األفا   627 على  ن�شمة،  9٫3 ماليني 
 67٫5 يعادل  ما  اأي  كامريا،  و727 
وفقما  �شخ�ش،  األف  لكل  كامريا 
نيوز«وبح�شب  »�شكاي  ذكرت 
بيانات جمعتها �رشكات تقنية، فاإن 
مدينة تاييوان �شمال �رشقي ال�شني 

حتتوي على اأكرب عدد من كامريات 
 119٫6 مع  العامل،  يف  املراقبة 
وتاأتي  �شخ�ش  األف  لكل  كامريا 
�شنغهاي  من  بالقرب  �شي،  مدينة 
املرتبة  يف  ال�شني،  �رشق  يف 
لكل  كامريا   92٫1 مبعدل  الثانية، 
ذات  املدن  بني  ومن  �شخ�ش  األف 
لكامريات  الكثيف  ال�شتخدام 
اأباد  حيدر  ال�شني،  خارج  املراقبة 
جنوبي الهند، اإذ جاءت يف املركز 

 30 مع  عامليا،  ع�رش  ال�شاد�ش 
كامريا لكل األف �شخ�ش.

ال�شينية  املدن  قائمة  يف  وتظهر 
املرتفعة  الكثافة  ذات  الأخرى 
املراقبة،  كامريات  ا�شتخدام  يف 
بكني و�شنغهاي و�شنت�شن وهانغت�شو 
ال�شعيد  وعلى  وت�شنغدو  وهاربني 
كامريا  مليون   770 هناك  العاملي، 
 54 ال�شتخدام،  قيد  للمراقبة 

باملئة منها يف ال�شني وحدها.

العراق

الختطافات والغتيالت.. حتد 
جديد يزيد الأوجاع 

الختطافات  م�شل�شل  ي�شكل 
من  واحدا  العراق  يف  والغتيالت 
احلكومة،  على  ال�شاغطة  امللفات 
على  ال�شيطرة  حماولت  ورغم 
مبعرثة  تزال  ل  اأوراقها  فاإن  الأزمة 

وغام�شة.
اآخر  عبئا  ال�شائك  امللف  وميثل 
تواجهها  التي  التحديات  اإىل  ي�شاف 
فالختطافات  الكاظمي،  حكومة 
قريب  مبا�ش  تذكر  والغتيالت 
اأخرى  وربوع  بغداد،  �شهدته  اأ�شود 
اجلديد  التحدي  وياأتي  العراق  من 
مركبة  حربا  احلكومة  تخو�ش  بينما 
تتمثل  امل�شلحة،  الف�شائل  بع�ش  مع 
النفوذ،  وحتجيم  ال�شالح  ح�رش  يف 
ومالحقة جيوب التنظيمات الإرهابية 
واأخطرها »داع�ش« يف مناطق متفرقة 

من البالد.
ويف بلد يحاول نف�ش غبار احلرب �شد 
اجلهود  ويبذل  متطرفة،  تنظيمات 
املحافظات  اإعمار  اإعادة  اأجل  من 
الدولية  ال�رشكات  وجذب  املدمرة 
حتقيق  يبقى  لال�شتثمار،  الكربى 
عليه  يتوقف  �شعبا  اختبارا  الأمن 
جناح م�شاعي التنمية وطالبت النائبة 
ال�شابقة يف الربملان �رشوق العبايجي 
وقوع  ملنع  بقوة  بالتدخل  احلكومة 
وقالت  والغتيال  اخلطف  جرائم 
العراقي  »املجتمع  العبايجي:  �رشوق 
يدينون  مبواطنيه،  بنخبه  باأكمله، 
وبالتايل  الأمر،  هذا  من  ويتخوفون 
قوية  تكون  اأن  احلكومة  يطالبون 

وقادرة اأن تفر�ش �شلطتها على جميع 
والبلبلة  الفو�شى  اإ�شاعة  يحاول  من 

وخلط الأوراق«.
التوتر  ت�شاعد  اأنه »يف ظل  واأ�شافت 
مع قوى الالدولة، مع حماولت تثبيت 
اأ�ش�ش الدولة وهيبة القانون و�شيادته، 
تت�شاعد ب�شكل يدعو اإىل القلق فعال 
ب�شكل  وتهديد  وخطف  قتل  عمليات 
مع  للتعامل  واعز  اأي  بدون  م�شتمر 
الأمن الإن�شاين للمواطن العراقي«وكان 
الأملانية  النا�شطة  وحترير  اختطاف 
هيال ميفي�ش اأحدث م�شاهد الت�شعيد 
برمتها  العملية  باتت  اأن  بعد  الأمني، 
البيانات  اإغفال  اإثر  حمريا  لغزا 
الر�شمية اجلهة املتورطة يف العملية، 
موا�شلة  عن  باحلديث  واكتفائها 
ال�شاأن  الباحث يف  واأبدى  التحقيقات 
من  تخوفه  الطائي،  عقيل  ال�شيا�شي 
األ توؤدي التحقيقات اإىل �شيء يذكر، 
وقال  �شابقة  وقائع  يف  حدث  مثلما 
منذ  تعودنا  الأ�شف  »مع  الطائي: 
كثري  اأن  هذا  يومنا  واإىل   2005 عام 
حدثت،  التي  واجلرائم  امل�شاكل  من 
والقتل  التفجريية  الإرهابية  اجلرائم 
هذه  وتبقى  جلان  ت�شكل  واخلطف، 
اللجان نهايتها �شائبة«واإىل اأن تك�شف 
مالب�شات العديد من حوادث الت�شعيد 
الأمني، كحادثة اغتيال اخلبري الأمني 
ه�شام الها�شمي، واجلهة التي اأقدمت 
الأملانية،  النا�شطة  اختطاف  على 
واملواجهة  الت�شعيد  اأبواب  تبقى 

مفتوحة.

الكتل ال�صيا�صية يف تون�س ترتقب

ه�شام امل�شي�شي يبداأ »مهمة 
الـ30 يوما«.. 

بداأت الأحد ر�شميا م�شاورات ت�شكيل 
حيث  تون�ش،  يف  اجلديدة  احلكومة 
ه�شام  املكلف  الوزراء  رئي�ش  ميتلك 
�شتكون  غري  ل  يوما   30 امل�شي�شي 
البالد والأحزاب  حا�شمة يف م�شتقبل 
وبعد  امل�شاورات  عرب  ال�شيا�شية 
الرئي�ش  جانب  من  امل�شي�شي  تكليف 
قي�ش �شعّيد، فاإن اأمام تون�ش م�شاران 
احلكومة  ت�شكيل  اإما  لهما،  ثالث  ل 
املهلة  يف  الثورة  منذ  التا�شعة 
والذهاب  الربملان  حل  اأو  املحددة، 

ل�شناديق القرتاع من جديد.
عن  امل�شي�شي  ك�شف  انتظار  ويف 
امل�شاورات،  وم�شار  حكومته  مالمح 
اأن  اإىل  والتحليالت  القراءات  تتجه 
اختاره  الذي  املتحزب  غري  الرجل 
�شعّيد قد يف�شل حكومة من الكفاءات 
امتنعت  ذلك،  غ�شون  وامل�شتقلني يف 
موقفها  اإعالن  عن  الكربى  الأحزاب 
كما  الأقدر  ال�شخ�شية  من  الر�شمي 
التي  احلمالت  رغم  �شعّيد،  راآها 
�شد  النه�شة  حركة  اأن�شار  ي�شنها 
ت�شل  التي  املكلف  احلكومة  رئي�ش 
تعلن  مل  فيما  بالإحلاد،  اتهامه  حد 
وكذلك  ر�شميا  موقفا  بعد  احلركة 
قال  الذي  الدميقراطي  التيار  فعل 
رئي�ش  لقاء  بعد  موقفه  �شيحدد  اإنه 
عن  بعيدا  للعمل  ودعاه  احلكومة، 
امل�شالح ال�شيقة لكل الأطراف وعدم 
الت�شويت  �شبيل  يف  تنازلت  تقدمي 

حلكومته.
يف  القيادي  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
حركة النه�شة لطفي زيتون دعا لوقف 
امل�شي�شي،  �شد  الت�شويه  حمالت 
وطالب يف تدوينة له الفرقاء مب�شاعدة 
اختيار  يف  املكلف  احلكومة  رئي�ش 
الكفاءات الوطنية، مهمتهم  وزراء من 

»اإنقاذ البالد« وفق تعبريه.
ومن جهة اأخرى، قالت رئي�شة احلزب 
احلر الد�شتوري عبري مو�شي اإن كتلتها 
كانت  اإذا  امل�شاورات  يف  ت�شارك  لن 
كلمة  ويف  فيها  طرفا  النه�شة  حركة 
األقتها اأمام اأن�شارها، اأو�شحت مو�شي 
�شخ�شية  على  يعرت�ش  ل  احلزب  اأن 
امل�شي�شي، و�شيكونون حزاما �شيا�شيا 
»القوى  من  لتكوين حكومة  داعية  له، 
الإ�شالحات  اأولوياتها  احلداثية« 

الجتماعية والقت�شادية واملالية.
امل�شي�شي  بتكليف  الرتحيب  وجاء 
املعروفة  ال�شعب  حركة  من  اأي�شا 
بان�شجامها مع قرارات الرئي�ش، ومن 
بالكفاءة  و�شفته  التي  الإ�شالح  كتلة 
واأحزاب  كتل  اكتفت  فيما  امل�شتقلة، 
مع  الإيجابي  بالتفاعل  بوعود  اأخرى 
تون�ش  حتيا  حزب  وهي  امل�شاورات، 
وحركة اأمل وعمل والكتلة الوطنية اأما 
الثاين من حيث احلجم داخل  احلزب 
اكتفى  فقد  تون�ش،  قلب  الربملان، 
رئي�ش  على  حتفظه  عدم  بت�شجيل 

احلكومة املكلف.
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الكاتبة زهرة العلى مزياين يف حوار لـ " الو�سط"

�لأقالم �جلز�ئرية ميكنها �أن ت�صنع ثورة �أدبية
 فتحت الكاتبة زهرة  العلى مزياين  قلبها ليومية« الو�سط »يف هذا احلوار احل�سري الذي  �سلطت  فيه ال�سوء على  روايتها« اإال فل�سطني » وغريها من الكتب اجلامعة 

التي �سجلت م�ساركتها فيها  ، مربزة ابنة مدينة التالغمة مبيلة عالقتها الوطيدة  بعامل الكتابة واالأدب ب�سفة عامة،  فلقد  فازت  �ساحبة القلب اجلزائري 
الذي  يدق بنب�سات فل�سطينية يف العديد من امل�سابقات واملبادرات االأدبية من بينها مبادرة »ب�سمات اإبداع« التي اأطلقتها موؤ�س�سة اأجنحة الثقافية للن�سر والتوزيع 

بق�سة »اإليك من ثكلى« .

حاورها : حكيم مالك

العلى  زهرة  هي  ،من  بداية    
مزياين ؟

قا�صة  روائية،  كاتبة  العلى  زهرة  مزياين 
جانفي  من  الفاحت  بتاريخ  و�صاعرة،ولدت 
طالبة   ، ميلة  بوالية  العثمانية  وادي  1999بـ: 
رابعة  �صنة  الطب  يف  دكتور  جامعية  تخ�ص�ص: 
ق�صنطينة،  بوبنيدر  �صالح  بكلية  الطب  . اأدر�ص 
جيد  بتقدير  بكالوريا  �صهادة  على  متح�صلة 
جيدا..م�صاركة بق�صة ق�صرية  »اإليَك من ثكلى«يف 
مع  اإبداع«  »ب�صمات  عنوان  حتت  اجلامع  الكتاب 
وفزت   2016 عام  التوزيع  و  للن�رش  اأجنحة  دار 
اأطلقتها  التي  اإبداع«  »ب�صمات  مبادرة  يف  بجائزة 
 « والتوزيع  للن�رش  الثقافية  اأجنحة  موؤ�ص�صة 
اجلامع  الكتاب  يف  »ر�صالة«  و�صاركت  بخاطرة  
ايكوزيوم  ن�رش  دار  »مع  »وم�صات  عنوان  حتت 
يل  و�صدرت   .2018 عام  التوزيع  و  للن�رش  اأفوالي 
و�صاركت   ،2019 عام  فل�صطني«ن�رشت  »اإال   رواية 
من  للكتاب  باجلزائر  الدويل  ال�صالون  بها  يف 
بالتوقيع  بيع  ال�صنة،  و قمت  بعدة جل�صات  نف�ص 
و�صاركت  التنظيمات،  و  امللتقيات  ملختلف 
اأي�صا  بق�صة »املهرج املجرم« يف الكتاب اجلامع 
الن�رش  دار  مع   2020 عام  ال�صاد«  عنوان«  حتت 
عدة  يف  ال�صعر  اإلقاء  و  قمت  بتنظيم  دروب. و 
من�صطة  علمية. واأنا ع�صو  و  وطنية  منا�صبات 
يف  .و ع�صو  الطبية  للعلوم  الوطنية  اجلمعية  يف 
جمعية االأمل  وع�صو موؤ�ص�ص يف منظمة التحالف 
و  ميلة  والية  فرع  اجلزائري  لل�صباب  الوطني 
نا�صطة متطوعة �صابقا لدى جمعية احلكمة و كذا 
جمعية املعاق و منظمة و من�صطة لعدة حفالت و 
ملتقيات و ع�صو موؤ�ص�ص و من�صقة لوالية ق�صنطينة 
اللغة  باأكادميية و م�رشوع القامو�ص الطبي ثالثي 
بطور  الثالثة  الرتبة  على  2016  ومتح�صلة  منذ 
النا�صئة اأوىل مبدر�صة القراءات االأمري عبد القادر 
وهواياتي  اهتماماتي  2015 ،ومن  عام  بق�صنطينة 
وممار�صة  وال�صفر  والكتابة  املطالعة  و  القراءة 

الريا�صة .

    متى بداأت الكتابة؟
 

الريا�صيات و قد  اأول مرة كتبت بها كانت بح�صة 
كتبت  قد  و  �صنوات،   8 حينها  عمري  من  م�صى 
ال�صعر و تاأخرت عن رفع اللوح للمعلمة ما جعلها 
ت�صفعني و تقول اأتهتمني بهذه التفاهة و ال ت�صغني 
هذا  يف  يل  مكافاأة  اأول  كانت  فهذه  لدر�صك .. 

الأر�صلت  االآن  بيننا  الزالت  لو  املجال،فكم متنيت 
داخلي  الدافع  ذاك  خلق  على  اإهداء  الكتاب  لها 

الأ�صتمر.
 

 ، اإال فل�سطني«   «  روايتك االأوىل 
هل من تفا�سيل عنها؟

يروي  فل�صطني  فتى  يوميات  هي  فل�صطني«  »اإال 
التي  اجلغرافية  الرقعة  تلك  يف  عا�صها  اأيام  بها 
كان ين�صبها دائما لقلبه ،لي�ص هذا و فقط بل هي 
معرب  كل  بعبور  لك  ي�صمح  دبلوما�صي  �صفر  جواز 
اأي  لرتى  االأر�ص  تلك  على  يوجد  ما  لرتى  مغلق 
اأهاليها  حياة تعي�ص هناك لت�صمع ق�ص�ص نب�صات 
اأياما  البطل  ... جرد  ترابها  لتتغلغل داخل حبات 
يف  القارئ  �صيكت�صفها  نف�صه  يف  لغاية  حياته  من 

اآخر �صفحات الرواية.
 

يف  االإن�سانية  ن�سيب الق�سايا  ما   
باكورة  اأعمالك  ؟

 
ق�صايا  عدة  تعالج  فل�صطني«  »اإال  فرواية  اأكيد، 
اجتماعية اإن�صانية يف ظل الق�صية الفل�صطينية يف 
ق�صة« اإليك من ثكلى »اأ�رشت اإىل الوطنية و كيف 
الذي  ال�صباب  توؤخذ كمفهوما من طرف  اأن  يجب 
اأ�صبح حلم  الكثري منهم   بالهجرة، معتقدين بذلك 
اأن الهرب منه  اأن الوطن هو ال�صبب يف و�صعهم و 
احلل النهائي و املنا�صب لذلك، لكن هم ال يهربون 
فيه  غرقوا  الذي  واقعهم  من  اإمنا  و  الوطن،  من 

بطريقة ما.
 

اجلامعة  الكتب  عن    حدثينا 
التي �ساركت فيها  ؟

ثكلى«  من  اإليَك  عنوان«  بق�صة  حتت  �صاركت 
ق�صة تاريخية حتكي عن ر�صالة بعثتها �صهيدة اإىل 
زوجها الذي �صعد للجبال و تركها حبلى فيهاجمها 
 .... ولدها  تفقد  و  ذلك  الأجل  الفرن�صيني  اجلنود 
من  �صبان  يجدها  اأن  اإىل  الر�صالة  تلك  فتبقى 
الوطنية  كلمة  حتمله  ما  كل  بها  و  احلا�رش  زمن 
من معنى  باالإ�صافة   لكتاب ثاين وهو  عبارة عن 
خاطرة »ر�صالة« وهي كلمات تنرثها فتاة عن ال�صوق 
و الهيام  و عنوان الكتاب »وم�صات«  اأما  الكتاب 
بق�صة  ال�صاد«  و�صاركت  عنوان«  الثالث  يحمل 
ق�صة  هي  و  املجرم«  »املهرج  بعنوان  ق�صرية 
اأهدافنا  لتحقيق  التحدي  و  االأمل  معنى  تلخ�ص 

بهذه احلياة. 
 

بني  التوفيق  ا�ستطعت  كيف   
الطب واالأدب ؟

 
الدرا�صي  املجال  ف�صعوبات  جدا  �صعب  االأمر 
ما  هذا  و  الوقت  �صيق  خا�صة   اجلميع  يعرفها 
الت�صحية  و  اأوقاتي  جميع  ال�صتغالل  يدفعني  كان 
بل تاأجيل العديد من اجلوانب اإىل وقت الحق لكن 
للمر�صى  ال�صماع  و  بامل�صت�صفى  العمل  و  الطب 
للكتابة  يل  وكان  دافعا  اأعرف  معاناتهم  جعلني 

اأكرث و ترجمة اأنينهم اإىل حروف.
 

بجوائز   التتويجات  يف        راأيك 
كتارا والبوكر وغريها ؟

هكذا  الكتاب  زمالئنا  من  نرى  اأن  فخر  اإنه  اأكيد 
العربي  للعامل  ي�صمح  عربي  تتويج  و  م�صاركات 
ت�صنع  اأن  ميكنها  اأقالم  للجزائر  اأن  مبعرفة 
االأدب  اأن  يعني  لكن هذا ال  و  ناجحة،  اأدبية  ثورة 
ال  االأدب  ،فربيق  ال  اأو  بريقه  ا�صتعاد  اجلزائري 
اإمنا  اأو كم اجلوائز امل�صافة له و  بالتتويج  يقا�ص 
باأي عمل ينتج باجلزائر و ي�صنع ال�صدى كاأن يغري 
يعني  ما  هذا  فرباأيي  مفهوما  ي�صحح  اأو  فكرة 
اإمنا  و  فقط  الق�صة  يقراأ  ال  هو  فالقارئ  الربيق 

ير�صخ فكرة ما انطالقا منها.
 

    هل  ت�ستهويك كتابات املبدعات 
اجلزائريات ؟

 
الكاتبات  ببع�ص  التقيت  و  للعديدات  قراأت  نعم 
الواعدات على اأر�ص الواقع ... والقراءة  ملن هن 
الو�صط  نقائ�ص  اأكرث  اأحدد  �صيجعلني  بلدي  من 

االأدبي و ما يحتاج اأن ن�صيف له ،فال بد اأن نتناف�ص 
على االإ�صافة للو�صط االأدبي لنتميز جميعا ،و اإين 
ب�صمة  املجل  هذا  يف  الن�صوي  للعن�رش  اأن  اأرى 

مميزة جدا.
  

    اأال تفكرين  م�ستقبال يف تاأليف 
مع  االأبي�ض  اجلي�ض  معاناة  عن  كتاب 

فريو�ض كورونا ؟
 

كورونا  فريو�ص  عن  و  االأطباء  معاناة  عن  الكتابة 
امل�صتجد فكل �صيء وا�صح لل�صعب و علني ،ولهذا 
جماالت  يف  االأبي�ص  اجلي�ص  معاناة  عن  �صاأحكي 
و  خاللها  من  جتلت  التي  و  الكورونا  قبل  اأخرى 
كاأنه  الكتاب  لذلك  قارئ  كل   من  جعل  �صاأحاول 
لهذا  احلقيقي  العامل  ليعي  ق�صتي  داخل  طبيب 

القطاع.
 

    هل حفزك احلجر ال�سحي على 
املطالعة؟

ترتيب  اإعادة  و  الكتابة  و  املطالعة  على  حفزين 
بعيدا  الذات  مع  فاجللو�ص  االأولويات،  و  اخلطط 
اأكرب  وقت  �صيمنحنا  اخلارجي  العامل  �صجيج  عن 
نريد  ما  و  اأولوياتنا  ترتيب  و  ذواتنا  الكت�صاف 

حتقيقه.
 

اأن  املعر�ض  تعتقدين       اأال 
لكل  ،منحة  باجلزائر  للكتاب  الدويل 

كاتب يوؤمن بعامل احلرف النقي ؟
 

للكتاب  ت�صاف  �صارة  للكتاب هو  الدويل  املعر�ص 

ف�صل  اأو  لنجاح  معيار  لي�ص  لكنه  به  ي�صارك  الذي 
جناح  ال�صخ�صي  معتقدي  فح�صب  كتاب،  الأي 
ما  و  امل�صمون  اأهمها  مقايي�ص  عدة  له  الن�ص 
للكتاب  الدويل  معر�ص  اإن  ثم  ذلك...  من  الهدف 
الهدف منه هو مل �صمل الكتب و خلق بوؤرة ثقافية 
يزورها اجلميع من خمتلف الواليات و ملا ال العامل 
ليتعرفوا على كتابهم عن قرب و يبحثون عناوينهم 

املف�صلة و كذا تبادل الثقافات.
     كلمة عن م�سقط راأ�سك التالغمة 
مبيلة ؟ وهل �ست�سلطني عليها ال�سوء يف 

موؤلفاتك القادمة؟

فاأهم   ... لها  و  اأقول عنها يظل قليل فيها   مهما 
و خمتلف  ثقافات  لعدة  هو جمعها  فيه  تتميز  ما 
الطبوع اجلزائرية من خمتلف الواليات و ما يلفت 
االنتباه مت�صكها بقواعد اأخالقية اإذ مل تواكب ذاك 
الزحف الغربي الكبري كما نراه يف عدة مدن اأخرى، 
بزائرها  يدع  تالحمهم  و  اأنا�صها  طيبة  هذا  غري 
اأن تربز هذه املدينة و  اأود  ده�صة  خا�صة بها... 
يعطى لها حقها وم�صتحقها من االهتمام. و اأكيد 
بها  و  اأقطن  التي  اجلميلة  التالغمة  عن  �صاأكتب 
اأعرف اجلميع عليها و على خ�صائ�صها و مميزاتها 
و كذا بالن�صبة للجزائر فاإن كتبنا عبارة عن خرائط 
ال بد اأن تقود  قارئها اإىل مواقع الق�صة و جتذبه 
ليكت�صف ما وراء تلك ال�صطور فكم من كتاب قراأته 
حفزين الأزور اأماكن معينة و يجعلني اأكت�صف ذاتي 
من خالله لذا اأمتنى اأن ينتبه لهذا االأمر الكتاب و 

حت�صني النظرة التي يراها العامل عن البلد.
 

طموحاتك  تتمثل  فيم      
وم�ساريعك امل�ستقبلية ياترى ؟

 
يقال نحن نخطط و اهلل يريد و ما اأجمل ما يريده 
م�صاريعي  و  خمططاتي  بني  من  و   ... جل  و  عز 
التي ت�صمل املجالني الطبي و االأدبي باإذن اهلل ... 
و املجال االأدبي اأود اأن اأترك ب�صمة تربز اجلزائر 

و متيزها بطابعها العربي االإ�صالمي اإذا اأراد اهلل.

     ملن  توجهني كلمتك االأخرية ؟
 

اأتوجه بكل ال�صكر لك اأوال على هذا احلوار ال�صيق 
و  اأين كنت �صيفة خفيفة عليكم  اأمتنى  و امللم، و 
على قراء هذا اللقاء  و كلمة التي اأوجهها للجميع 
... فخطوات  تعب  بدون  يتحقق �صيء  ... ال  هي 
اإىل  للو�صول  عليه  وال�صرب  التعب  اأ�صا�صها  النجاح 

الهدف االأ�صمى.

الو�سط:2020/07/28 الو�سط:2020/07/28

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

اال�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�ض ق�ساء تيبازة

حي 100 م�سكن عمارة �ض 11 ال�سراقة 
الهاتف 0551.19.61.45 

حم�صر تبليغ ر�صمي لأمر �أد�ء عن طريق �لن�صر 
�ملادة 412 من ق � م �

نحن اال�صتاذة معزوز نبيلة حم�رشة ق�صائية معتمدة لدى جمل�ص ق�صاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبها ب حي 100 م�صكن عمارة �ص 11 
ال�رشاقة 

تنفيذا لالمر ال�صادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/07/12 فهر�ص رقم 2323/20 املت�صمن االذن بن�رش تبليغ ر�صمي يف جريدة يومية 
وطنية طبقا ملا يقت�صيه القانون على ان يكون الن�رش على نفقة الطالب 

لفائدة:ال�رشكة ذات امل�صوؤولية املحدودة للعمران و الري واال�صغال العمومية امل�صماة 
 SARL B.H.T.P.E ممثلة مب�صريها

الكائن مقرها ب:حي 385 م�صكن عمارة 11 حمل رقم :09 ج�رش ق�صنطينة -اجلزائر 
اجلاعلة موطنها املختار مكتب حماميها اال�صتاذ/زروقي �رشيف و الكائن مقره ب�صارع زيدان اعمر عمارة دريج الطابق رقم 03 تيزي وزو 

بناءا على امر االداء ال�صادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 01/06/2020 رقم الرتتيب 01595/20 
بلغنا عن طريق الن�سر 

ال�رشكة ذات ال�صخ�ص الوحيد وذات امل�صوؤولية املحدودة امل�صماة )روزا للرتقية العقارية(
 EURL ROSA IMMOBILIER ممثلة  مب�صريها 

الكائن مقرها ب:�صارع بوجمعة متيم رقم 78 الدرارية 
بن�رش م�صمون امر االداء ال�صادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 01/06/2020 رقم الرتتيب 20/01595

-و نبهناه باأن له اأجل 10 اأيام باالعرتا�ص ي�رشي من يوم الن�رش و اإال �صيتم التنفيذ �صده  جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�سرة الق�سائية 

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة
جمل�ض ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

�عالن م�صتخرج قائمة �صروط �لبيع و جل�صة �لعرت��صات لبيع  ن�صيب �ملحجور عليه 
عنان حممد توفيق  

بطلب من ال�صيدة عنان �صهيلة احلاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 101183381 ال�صادرة بتاريخ 2016/10/06 عن بلدية العا�صور  .العنوان : حي ح رقم 04 العا�صور اجلزائر  . بناء 
على  اذن بالت�رشف يف ن�صيب املحجور عليه ال�صادر عن رئي�ص ق�صم �صوؤون اال�رشة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/18 رقم الرتتيب 19/01283  حتت رقم 19/170 .و بناء على 
قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�صبط مبحكمة ال�رشاقة يف 2020/07/13 حتت رقم 2020/11 .نعلن عن جل�صة االعرتا�صات لبيع ن�صيب املحجور عليه عنان 

حممد توفيق : تتمثل احلقوق العقارية مو�صوع البيع باملزاد العلني يف : 
ح�صب �صهادة التوثيقية لنقل ملكية عقار  : قطعة ار�ص �صاحلة للبناء كائنة ياقليم بلدية العا�صور والية اجلزائر باملكان امل�صمى حي ح دائرة الدرارية ، ترتبع على م�صاحة قدرها 
اربعمائة و خم�صة و�صتون مرت مربع 465م² من تق�صيم اجمايل م�صاحته )828708م²( ، القطعة رقم )04( ، املحددة مبخطط تق�صيم على النحو التايل :من ال�صمال : قطعة ار�ص رقم 

)03( ، من اجلنوب : قطعة ار�ص رقم )05( ، من ال�رشق : طريق  ، من الغرب : م�صاحة خ�رشاء 
و امل�صيد عليها بناية تتكون من قبو +طابق +01

2/ح�صب تقرير اخلربة : قطعة ار�ص �صاحلة للبناء كائنة ياقليم بلدية العا�صور والية اجلزائر باملكان امل�صمى حي ح دائرة الدرارية ، ترتبع على م�صاحة قدرها اربعمائة و خم�صة 
و�صتون مرت مربع 465م² من تق�صيم اجمايل م�صاحته )828708م²( ، القطعة رقم )04( ، تتكون من قبو )طابق حتت ار�صي(+طابق +01( م�صتمالتها وحدوده كما يلي:من ال�صمال : 
الطريق ، من اجلنوب : الطريق ، من ال�رشق : قطعة ار�ص رقم 03 بها م�صكن خا�ص ملك لل�صيد بوحمعة عبد القادر ، من الغرب : قطعة ار�ص رقم 05 بها م�صكن خا�ص ملك ال�صيد 

�صكندر عمار  
مكونات امل�صكن هي : 

القبو او الطابق التحت الر�صي : مب�صاحة 165م² يتكون من : مراب لركن ال�صيارات + غرفة ا�صتقبال )salon +salle à manger( + غرفة نوم + غرفة اوالد +   -1
مطبخ + حمام +مرحا�ص + رواق 

الطابق االر�صي :مب�صاحة 165م² يتكون من : غرفة ا�صتقبال )salon +salle à manger( + غرفة اأوالد+ مطبخ يوجد يف الطابق التحت اأر�صي +�صالمل للنزول   -2
اىل املطبخ من الطابق االر�صي +حمام +مرحا�ص + غرفة ا�صتقبال ثانية توجد بني الطابق االر�صي و الطابق االول .

الطابق االول : مب�صاحة 165م² يتكون من غرفة ا�صتقبال )salon +salle à manger( + غرفة نوم + غرفة نوم ثانية + غرفة اأوالد +مطبخ يوجد يف الطابق   -3
)Terrasse( االر�صي تابع للطابق االول +�صالمل توؤدي اىل املطبخ +حمام +مرحا�ص + �رشفة

ال�صطح: مب�صاحة 110م² ، يوجد باملنزل �صطح تتو�صطه قبة مربعة ال�صكل الإدخال ال�صوء و الهواء اىل الطابق االول من امل�صكن  علما بان ال�صعر االفتتاحي  :   -4
مقدر ب : 17.285.800،00 دج )�صبعة ع�رش مليون و مئتان و خم�صة و ثمانون الف و ثمامنائة دينار جزائري ( ت�صاف اليه امل�صاريف و الر�صوم و حقوق الت�صجيل ح�صب تقرير اخلربة 
املنجزة من طرف اخلبري اال�صتاذ رزاز حممد عبد ال�صمد . بجل�صة االعرتا�صات ليوم 2020/07/30 على ال�صاعة العا�رشة �صباحا مبكتب رئي�ص حمكمة ال�رشاقة ،  و لكل من يهمه 

االمر االت�صال مبكتب املح�رش الق�صائي او باأمانة �صبط حمكمة  ال�رشاقة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .    
املح�سر الق�سائي

�إ�صهار
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،و  الآخر  و  الأول  الأمر  ويل  هو  الرئي�س 
امل�ستغيثني  ومالذ   ، الوطنية  العائلة  اأب 
ذلك  ويف   ، احلوائج  اأ�سحاب  ملجاأ  ،و 
يتخذ اأعوانا و م�ست�سارين ، و لل�سهر على 
ال�سالحيات  مطلق  له  ال�سعب،  م�سالح 
�سيا�سته،و  وزاري،ينفذ  طاقم  ت�سكيل  يف 
حق  له  ومن   ، توجيهاته  و  اأوامره  يطبق 
التولية له حق العزل ، هذا ما ي�سمى عند 
توازي  بقاعدة  الإدارة  و  القانون  رجال 

الأ�سكال . 
احلاجة  تدعو  قد  �سابقا  قلت  كما 
و  املغايرين  و  اخل�سوم  ل�ستعمال 
با�ستقطابهم  املخالفني  و  املعار�سني 
لربح  و  الئتالف  و  الإجماع  لتحقيق   ،
التمثيل و درء الختالف و الرئي�س رئي�س 
واإمنا العرتا�س على احلكومة   ، اجلميع 
احلكم  ا�ستثنيا  اإذا  اإل   ، براجمها  و 
الرئي�س  اأن  الثابت  اأن  رئا�سي غري  بنظام 
يُن�سح  ل  كما  الفا�سل  عزل  يف  يتوانى  ل 

بتعجيل العقوبة للمخطئ .
وقال  مروان  بن  امللك  لعبد  يهودي  جاء 
: يا اأمري املوؤمنني اأن بع�س خا�ستك قد 
حالوة  اأذقني  و  منه  فاأن�سفني  ظلمتي 
العدل ، فاعر�س عنه ، فقالها له ثانية ، 
فلم يلتفت اإليه ، فوقف له ثالثة وقال : يا 
اأمري املوؤمنني اإنا جند يف التوراة املنزلة 
اإن   : ال�سالم  عليه  مو�سى  اهلل  كليم  على 
الإمام ل يكون �رشيكا يف ظلم احد ، حتى 
يزله،  ومل  ذلك  اإليه  رفع  فاإذا  اإليه  يرفع 

فقد �ساركه يف الظلم و اجلور .
فلما �سمع ذلك عبد امللك بن مروان فزع 
وبعث يف احلال اإىل من ظلمه ، فعزله واأخذ 
اإذا بان ف�سل احلكومة  لليهودي حقه منه 
ظلم  عليها  الإبقاء  ففي   ، عزلها  وجب   ،
،و  العامة  للم�سالح  و�سياع   ، لل�سعب 
�سيما يف  ، ل  العام  ال�ساأن  لإدارة  مف�سدة 
وقت ال�سيق و ا�ستداد الأمر كاحلال التي 
للجبهة  التفاف  و  تقوية  وفيها   . نعي�سها 
ال�سعبية حول الرئي�س ، و ل رهق �سيا�سي 

ول عجلة قد ت�سم عزل احلكومة الآن .
وخري عالج الف�سل ا�ستعجال عزل الفا�سل 

وخري الرب عاجله .    

امل�سيلة

اإيداع ال�شرطي قاتل 
زوجته احلب�س املوؤقت

حمكمة  لدي  التحقيق  قا�سي  اأودع 
بقتل  املتهم  اأم�س،ال�رشطي  امل�سيلة،اأول 
عائلتها،اجلمعة  اأفراد  من  وثالثة  زوجته 
القتل  جناية  املوؤقت،عن  املا�سي،احلب�س 
والرت�سد،ح�سب  الإ�رشار  �سبق  مع  العمدي 
لدى  اجلمهورية  وكيل  بيان  به  اأفاد  ما 
املعاينة  بعد  اأنه  امل�سيلة،م�سيفا  حمكمة 
اآثار  وجود  الق�سائية،تبني  ال�سبطية  الأولية 
طلقات نارية على جثث ثالثة �سحايا وجدوا 
امل�سيلة،يف  مبدينة  لروكاد  بحي  مقتولني 
مل�سلحة  الرابعة  ال�سحية  نقل  مت  حني 
الزهراوي،اأين  مب�ست�سفي  ال�ستعجالت 
الطبيب  تقرير  اأن  اأنفا�سها،موؤكدا  لفظت 
نتائجه  بينت  اجلثث  ت�رشيح  بعد  ال�رشعي 
الأولية باأن جميع ال�سحايا تعر�سوا لطلقات 
لوفاتهم،حيث  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  نارية 
ك�سف البيان اأنه وبعد ال�سماع اإىل ت�رشيحات 
ال�سهود واملتهم، فاإن دوافع الفعل تعود اإىل 
وال�سحايا  به  امل�ستبه  بني  زوجية  خالفات 
حول الرجوع اإىل بيت الزوجية بعنابة،واأ�ساف 
ذات امل�سدر اإىل اأن اجلاين موظف يف �سلك 
الأمن الولئي بولية عنابة، و�سل اإىل ولية 
يوم  �سباح  من  ال�ساد�سة  حدود  امل�سيلة،يف 
با�ستعمال  جرمه  الفارط،وارتكب  اجلمعة 
اأمام  نف�سه  بت�سليم  الوظيفي،ليقوم  �سالحه 
بعد  امل�سيلة،مبا�رشة  ولية  اأمن  م�سالح 
الواقعة،وبعد ا�ستكمال اإجراءات التحقيق،مت 
بذات  التحقيق  قا�سي  اأمام  املعني  تقدمي 
املحكمة،والذي اأ�سدر اأمرا باإيداعه احلب�س 

املوؤقت.
عبدالبا�سط بديار

ر�سميا

" لكورونا   "البوؤرة الأ�شواأ
تتغري مرة اأخرى

امللقب  الفريو�س  تف�سي  منذ  الأوىل  للمرة 
بعدو الب�رشية، اأظهر اإح�ساء لوكالة "رويرتز" 
اأمريكا  يف  بكورونا  الإ�سابة  حالت  اأن 
نظرياتها  الأوىل  للمرة  جتاوزت  الالتينية 
ات�ساع  مع  معا،  وكندا  املتحدة  الوليات  يف 
وبريو  واملك�سيك  الربازيل  العدوى يف  رقعة 
وكولومبيا والأرجنتني ويجعل عدد الإ�سابات 
الالتينية  اأمريكا  ال�رشيعة  الزيادة  يف  الآخذ 
اإذ  باجلائحة،  ت�رشرا  العامل  مناطق  اأكرث 
متثل 26.83 يف املائة من احلالت عامليا.

الالتينية  اأمريكا  يف  الإ�سابات  جممل  ويبلغ 
حاليا 4 ماليني و327160 حالة، مقارنة مع 
املتحدة  الوليات  يف  و308495  ماليني   4
اإىل  ا�ستند  الذي  لالإح�ساء  وفقا  وكندا، 

بيانات قدمتها حكومات كل دولة.

الغام�سة" "اجلزيرة 

 فريو�س كورونا ل ي�شيب 
�شكانها

ت الأطباء والباحثني: جزيرة  ق�سة غريبة حريرّ
مع  الختالط  من  �سكانها  يكرث  اإيطالية 
لكنهم مل ي�سابوا بفريو�س كورونا  الآخرين، 
واحلديث،  بالدهم  اجتاح  الذي  امل�ستجد 
بح�سب تقرير لوكالة "اأ�سو�سيتد بر�س" ن�رش 
الواقعة  ال�سغرية  الأحد، عن جزيرة غيغيلو 
بني الرب الإيطايل الرئي�سي وجزيرة كور�سيكا 
جمال  يف  بباحثة  ال�سبل  وتقطعت  الكبرية 
ال�رشطان بجزيرة اإيطالية �سغرية، وت�ساعد 
ت�سجيل  اأ�سماعها  اإىل  تناهى  بعدما  قلقها 
اجلزيرة  زوار  بني  كورونا  بفريو�س  اإ�سابات 
�رشيع  تف�س  ملواجهة  موتي  باول   Jوتاأهب
الذين  اجلزيرة  �سكان  بني  كورونا  فريو  من 
ارتباطهم  عنهم  ويعرف   ،800 عددهم  يبلغ 

ب�سالت وثيقة مع بع�سهم البع�س.

قلم جاف

العدل ولو مع اليهودي 
الوليد فرج

مدينة عني احلجل بامل�سيلة

�شائعات تقتل اإماما وهو حي ُيرزق
يقال دوما باأن العلم �سالح ذو حدين .ت�ستخدمه يف 
فعل اخلري اأو العك�س يف فعل ال�سر.وهذا ما يروج 
يف الأ�سابيع الأخرية مبدينة عني احلجل)امل�سيلة( 

بحيث انت�سرت ظاهرة ل وطن لها ول موقع يف احلياة 
الب�سرية والإن�سانية .يوم تقوم بع�س الأطراف يف 

ن�سر اأخبار كاذبة عن وفاة فالن وفالنة.

جمال/ ن

لهذه  اأن من راح �سحية  والغريب 
بن  علي  م�سجد  اإمام  الألعيب 
اأبي طالب)ال�سيد �ساعد �سايحي( 
الذي كتب على �سفحته اخلا�سة 
املراهقني  هوؤلء  من  متربئا 
حياته  الفراغ  مالأ  ح�سبه  والذين 
يف  ي�ستثمرون  فراحوا  اخلاوية 
هذا املو�سوع لأجل الربوز ولفت 
على  دعا  الإمام  النتباه،�سعادة 
هوؤلء ال�سباب الذين ح�سبه زرعوا 

الرعب والفزع داخل اأ�رشته .يوم 
تويف  املعني  اأن  بع�سهم  قراأ 
الظاهرة  هذه  �سري؟ا  حادث 
اأن من  والغريب  مازالت م�ستمرة 
اأ�سماء  حتت  يختبئون  لها  يروج 
اأو  �سخ�سا  مت�س  م�ستعارة.ومل 
�سخ�سيات  عدة  طالت  بل  اثنني 
عقب  يعلنون  مرة  كل  يف  ،وهم 
الكاذبة.ترباأهم  الأخبار  هذه 
اأحياء  باأنهم  موؤكدين  منها 
الأخبار  هذه  مثل  ين�رش  ومن 
ولملة... ولدين  لهم  �سمري  ل 

�سوف  التي  الفائدة  ما  �سف  ثم 
يجنوها من �سلوكياتهم التدمريية 
هذه  على  الكثريون  وعلق  هذه؟ا 
ونعم  اهلل  بعبارة)ح�سبي  الظاهرة 
ذلك  باأن  قالوا  واآخرون  الوكيل( 
من الناحية القانونية يعترب جرما 
الأ�سخا�س.واأنه  بحياة  وم�سا�سا 

ي�ستغل  اأن  املفرو�س  من  كان 
التوا�سل  يف  الفاي�سبوك  �سبابنا 
من  وال�ستفادة  الجتماعي 
العالقات واملواعظ واحلكم بدل 
اآفة  النا�س.وتلم  باأرواح  العبث 
الروحي  الفراغ  قوامها  مريبة  

حلياة ال�سباب املعا�رش.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
باإ�سراف اللواء عبد الرحمان عرعار 

 تن�شيب بن �شعــيد اإليـا�س قائدا جهويا للدرك الوطني بب�شار
اأ�رشف اأم�س 27 جويلية 2020، 
اللواء عبد الرحمان عرعار قائد 
مرا�سم  على  الوطني  الدرك 
تن�سيب العقــيد بن �سعـيد اإليا�س 
الوطني  للدرك  جهويا  قائدا 
حمـيتي  للعقيد  خلفاً  بب�سار، 
مـرا�سم  متت  حيث  د،  حممرّ
التن�سيب مبقر القيادة اجلهوية 
بب�سار،  الوطني  للدرك  الثالثة 
الع�سكرية.   ال�سلطات  بح�سور 

ميتلك  اجلديد  اجلهوي  القائد 
خالل  من  اأكيدة،  مهنية  جتربة 
والتي  تقلَرّدها  التي  املنا�سب 
اأثبت فيها جدارته واإ�ستحقاقه، 
مهامه  بتاأدية  له  ت�سمح  والتي 
كما  واحرتافية،  اقتدار  بكل 
القيادية  ال�سمات  نه  مُتكرّ
جت�سيد  من  بها  يترّ�سف  التي 
بني  التام  والتن�سيق  التكامل 
الوطني  الدرك  وحدات  كافة 

اجلهوية  القيادة  لإقليم  التابعة 
الفاعلني، من  وكذا مع خمتلف 
عمومية  خدمة  تقدمي  اأجل 
على  للحفاظ  نوعية،  ذات 
وممتلكاتهم،  املواطنني  اأمن 
الدائمة  اجلاهزية  خالل  من 
الوطني  الدرك  لوحدات 
القيادة  اإقليم   عرب  املنت�رشة 
الوطني  للدرك  الثالثة  اجلهوية 

بب�سار.

الذي  يوا�سل املتدخلون لإخماد احلريق املهول 
ن�سب ظهرية الأحد بغابة بالطو بتيارت جهودهم 
الرياح  بفعل  امتدت  التي  النريان  ال�سنة  لطفاء 
اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما  احلرارة،  درجة  واترفاع 
ذات  واأو�سح  للغابات  الولئي  املحافظ  الثنني 
بالطو  غابة  �سهدته  الذي  احلريق  اأن  امل�سدر 
باإحدى  اندلع  انه  خا�سة  "مهول"  كان  بتيارت 
بكثافتها  واملعروفة  تيارت  ولية  غابات  اأكرب 
ذات  احللبي  ال�سنوبر  لأ�سجار  الوا�سع  والنت�سار 
القابلية الكبرية لال�ستعال "مما �سعب من التحكم 
فيه من طرف خمتلف القطاعات املتدخلة التي 

ا�ستطاعت بعد عناء كبري ال�سيطرة �سبه الكلية على 
النريان التي زحفت جتاه التجمعات ال�سكنية".

تيارت
توا�شل اجلهود لإخماد حريق "مهول" بغابة بالطو

للتكنولوجيا  مودرنا  �رشكة  اأعلنت 
احليوية ح�سولها على 472 مليون 
التطوير  هيئة  من  اإ�سافية  دولر 
جمال  يف  املتقدم  والبحث 
للحكومة  التابعة  احليوي،  الطب 
الأمريكية، لتطوير لقاحها لفريو�س 

كورونا امل�ستجد، وغريه.
تتخذ  التي  ال�رشكة،  واأ�سافت 
لها،  مقرا  املتحدة  الوليات  من 
�سيدعم  الإ�سايف  التمويل  اأن 
جتاربها  من  املتقدمة  مرحلتها 
درا�سة  ذلك  يف  مبا  ال�رشيرية، 
للقاح  املو�سعة  الثالثة  املرحلة 
ح�سلت  مودرنا  وكانت  املحتمل 

دولر  مليون   483 على  اأبريل  يف 
للحكومة  التابعة  الهيئة  من 
الأمريكية، والتي تطور تكنولوجيا 
عندما  وذلك  الأمرا�س  مكافحة 
جتارب  مرحلة  يف  اللقاح  كان 
الوطنية  املعاهد  اأجرتها  مبكرة 
كبري  وقال  لل�سحة  الأمريكية 
بال�رشكة  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
�سجعتنا  اأن  "بعد  بان�سل  �ستيفان 
نعتقد  الأوىل  املرحلة  بيانات 
يف  ي�ساعد  قد  �رشكتنا  لقاح  اأن 
كوفيد-19،  جائحة  مع  التعامل 
يف  اأخرى  جوائح  وقوع  ومينع 

امل�ستقبل".

يعي�س عمال موؤ�س�سة تيرتي نظافة 
والقلق  التذمر  من  حالة  باملدية 
جراء حرمانهم من منحة كوفيد 19 
التي اأقرها رئي�س اجلمهورية، رغم 
يقومون  التي  الكبرية  املجهودات 
بها منذ بداية اجلائحة، و تعر�سهم 
اجليو�س  مثل  مثلهم  للخطر 
رفع  لعمليات  فبالإ�سافة  البي�ساء 
النظافة  عمال  �ساهم  النفايات، 
اأن�سطة  خمتلف  يف  فعلي  ب�سكل 
التطهري والتعقيم الدورية لل�سوارع 
واحلمالت  العمومية،  والأماكن 
ي�سفع  مل  ذلك  اأن  غري  التطوعية، 
لهم يف احل�سول على هذه املنحة،  
هذه  فاإن  م�سادرنا  وح�سب 
الطابع  ذات  العمومية  املوؤ�س�سة 
الأ�سهر  خالل  عا�ست  القت�سادي 

اإىل  اأدت  مالية  �سعوبات  الأخرية 
تاأخر الأجور اأكرث من مرة، ونق�سا 
ظل  يف  الإمكانيات  يف  فادحا 
اأ�سابت  التي  املتكررة  الأعطاب 
عددا من ال�ساحنات، وح�سب احد 
اإطارات املوؤ�س�سة فاإن عدم متكني 
العمال من منحة كورونا اأمر خارج 

عن نطاق املوؤ�س�سة. 
التي  الطيبة  اللتفاتة  ورغم  هذا 
املوؤ�س�سة  هذه  عمال  بها  ح�سي 
من قبل اجلمعيات اخلريية بالدعم 
ال�رشيحة  هذه  اأن  اإل  املعنوي 
لهذه  احلاجة  باأم�س  العمالية 
التزامن  الظرف  هذا  يف  املنحة 
لإدخال  الأ�سحى  منا�سبة عيد  مع 
الفرحة و�سط اأهاليهم وعائالتهم.
ر. بوخدميي  

�سركة مودرنا للتكنولوجيا احليوية

ن�شف مليار دولر للقاح "املانع 
لكل اجلوائح"

املدية

حرمان عمال النظافة من منحة كورونا
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