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الغارديان الربيطانية بخ�صو�ص ملف الذاكرة

ماكرون ي�ستهدف اأ�سوات "اجلزائريني" قبل انتخابات 2022
.         اليمني املتطرف وراء الكراهية جتاه �صكان �صمال اأفريقيا 

قالت �صحيفة الغارديان الربيطانية اأول اأم�ص اخلمي�ص، اأن فرن�صا لديها �صجل طويل يف الت�صرت على 
الفظائع التي ارتكبتها وح�صب كاتبة املقال نبيلة رم�صاين ذات الأ�صل اجلزائري  اأنه ب�صبب ذلك، اأ�صبحت 

احلقائق ق�صية خالفية، موؤكدة اأن ذلك اأطال اأمد الغ�صب وال�صتياء بني ال�صحايا.
ق.و/وكالت

الفرن�سي  الرئي�س  اإن  وتقول رم�ساين 
اإميانويل ماكرون يريد تغيري كل هذا، 
حيث ّعني اأ�ستاذاً جامعياً معروفاً يف 
“ذكرى  على  ال�سوء  لت�سليط  باري�س 
اجلزائرية”،  واحلرب  اال�ستعمار 
لبنجامني  النهائي  الهدف  و�سيكون 
ت�سليط  هو  العام،  نهاية  مع  �ستورا، 
خالل  حدث  ما  اأهوال  على  ال�سوء 
عام  من  بدءاً  الغزو،  من  عاماً   132
1830، وامل�ساعدة يف حتقيق نوع من 
الفرن�سي  ال�سعبني  بني  “امل�ساحلة 
واجلزائري” كما جاء يف بيان لق�رص 

االليزيه.
فاإن  ت�سيف رم�ساين،  املعنى،  وبهذا 

م�سالة اجلزائر هي اأكرث من احلرب، 
ب�سخ�سية  مرتبطة  اأ�سبحت  اإذ 
يتعلق  فيما  وخا�سة  احلديثة،  فرن�سا 
بحيازها وعدم امل�ساواة، م�سرية اإىل 
احل�سول  يف  ورغبته  ماكرون  ذكاء 
الفرن�سيني  الناخبني  اأ�سوات  على 

اجلزائريني قبل انتخابات 2022.
اخلطوة  اأن  اإىل  رم�ساين  وخل�ست 
اعتذار  تقدمي  تكون  اأن  يجب  التالية 
الهمجية”  “اجلرائم  عن  وتعوي�سات 
اجلزائر  يف  فرن�سا  ارتكبتها  التي 
باعتبارها ” جرائم �سد االإن�سانية” .

يف  رم�ساين  تو�سح  كما  وماكرون، 
فرن�سي  رئي�س  اأول  هو  الغارديان، 
ب�سكل  املهملة  الق�سية  هذه  يعالج 
فا�سح منذ هزمية فرن�سا على اأيدي 

يف  اجلزائريني  القوميني  الوطنيني 
ت�رصيحات  اإىل  م�سرية   1962 عام 
�سابقة للرئي�س الفرن�سي قال فيها اأن 
عن  اليوم  غائبة  اجلزائرية  “احلرب 
ذاكرتنا ال�سيا�سية واأننا ال نتحدث عن 

هذا االأمر بل ن�سحقه”.
هناك  لي�ست  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
اجلزائري،  ال�سعب  لدى  قناعة 
باأن  فرن�سا،  يف  اجلزائرية  واجلالية 
واأن  اليد، خا�سة  التقارب يف متناول 
ت�سرتجع  زالت  ما  اجلماعي  الذاكرة 
طويلة  لفرتة  ا�ستمرت  التي  امل�سقة 
اإىل  الكاتبة  واأ�سارت  التحرر   بعد 
ا�ست�سهاد ما يزيد عن مليون ون�سف 
رجال  بينهم  احلرب،  يف  جزائري 
يف  عليهم  ق�ست  واأطفال  ون�ساء 

كغرف  ت�ستخدم  كانت  التي  الكهوف، 
عن  ناهيك  النابامل،  وقنابل  غاز، 
مت  الذين  اجلزائريني  من  العديد 
يف  باري�س  �رصطة  يد  على  اإغراقهم 

اأعقاب عمليات اعتقال.
وكان امل�سوؤولون عن هذه االغتياالت 
قبل  من  احلماية  حتت  اجلماعية 
كله،  ذلك  من  واالأنكى  حكومتهم، 
�سد  بحربها  تعرتف  مل  فرن�سا  اأن 
وحتدثت   1999. عام  حتى  اجلزائر 
جلب  عمليات  عن  اأي�سا،  الكاتبة، 
فرن�سا  اإىل  اجلزائريني  العمال 
وكيف  البالد،  اإعمار  يف  للم�ساعدة 
اأكواخ تطورت  كان هوؤالء يعي�سون يف 
يف  متهالكة”  �سكنية  “عقارات  اإىل 
بالفقر  االآن  حتى  معروفة  مناطق 

ووح�سية ال�رصطة.
“الغارديان” اإىل احلنني  واأ�سار مقال 
الفرن�سي  الوطني  التجمع  الفا�سد يف 
وهو  اال�ستعمار،  لذكريات  املتطرف 
حنني زرعه موؤ�س�س التجمع العن�رصي 
جان ماري لوبان، الذي ال يزال يرتبط 
باأعمال التعذيب اأثناء خدمته كجندي 
املتزايدة  والكراهية  اجلزائر،  يف 
اأفريقيا  �سمال  �سكان  جتاه  العميقة 

واأ�سحاب  واالإ�سالم  وامل�سلمني 
الب�رصة الداكنة.

موؤرخ  وهو  �ستورا،  اأن  والحظت 
اأكادميي لديه �سجل حافل يف اأبحاث 
لي�س جزائرياً  اأفريقيا،  �سمال  �سوؤون 
بفرن�سا،  ارتباطه  مع  القدر  بنف�س 
راأ�سه  م�سقط  اأن  من  الرغم  على 
الفرن�سيني  يد  على  مذبحة  �سهدت 

خالل انتفا�سة ماي 1945.

يف مكاملة هاتفية بني وزيري خارجية البلدين

ال�سني تتطلع لتعاون ا�سرتاتيجي مع اجلزائر
اأجرى وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم، 
يي،  وانغ  ال�سيني،  نظريه  مع  هاتفية  مكاملة 
تطوير  �سبل  اإىل  خاللها  الطرفان  تطرقا 
العالقات والتعاون اال�سرتاتيجي بني الدولتني، 
و  املنطقة.  يف  الو�سع  تخ�س  ملفات  وعدة 
ال�سينية،  ذلك ح�سب ما ن�رصته وكالة �سينخوا 
التي ك�سفت اأن املكاملة الهاتفية التي اأجراها 
اأجل،  من  جاءت  اجلمعة،  اأم�س  الطرفان، 
ال�سني  بني  التقليدية  بال�سداقة  قدما  امل�سي 
واجلزائر وتقديرها، وموا�سلة تعميق ال�رصاكة 

االإ�سرتاتيجية ال�ساملة بينهما.
مت  اأنه  ال�سيني،  اخلارجية  وزير  اأكد  حيث 
معا  الدولتني  عمل  خالل  من  ال�سداقة  تعزيز 
وم�ساعدتهما بع�سهما البع�س لتخطي �سعوبات 
مكافحة مر�س فريو�س كورونا اجلديد، م�سريا 
�رصاكة  تقيم  عربية  دولة  اأول  اجلزائر  اأن  اإىل 
اإ�سرتاتيجية �ساملة مع ال�سني، مو�سحا يف ذات 

اجلانب  مع  للعمل  م�ستعدة  بالده  اأن  ال�سياق، 
جديدة  خما�سية  خطة  ل�سياغة  اجلزائري 
خالل  من  ال�سامل،  اال�سرتاتيجي  للتعاون 
يف  التعاون  لدفع  املن�سقة،  واجلهود  الت�ساور 
امل�ساريع  اإنتاج  وا�ستئناف  املر�س،  مواجهة 
تعميق  وموا�سلة  منا�سبة،  بطريقة  الرئي�سية 
والطريق،  احلزام  ملبادرة  امل�سرتك  البناء 
خللق حجر اأ�سا�س جديد يف التعاون الودي بني 

الدولتني.

ميكن اأن يلعب اجلانب ال�صيني دورا بناء 
يف ليبيا

باملقابل، قال بوقادوم اإنه يتعني على اجلانبني 
بني  التقليدية  ال�سداقة  يف  قدما  امل�سي 
اأن  اجلزائر وال�سني، مو�سحا يف نف�س ال�سدد 
على  املوقعة  الدول  اأوائل  من  وهي  اجلزائر، 
مع  والطريق  احلزام  مبادرة  يف  التعاون  اتفاق 

ال�سني، فاإنها تعتزم دعم اإن�ساء م�ساريع تعاون 
والطريق،  احلزام  مبادرة  اإطار  يف  رئي�سية 
وتتطلع اإىل اأن تلعب ال�سني دورا هاما يف اإن�ساء 
اجلزائر،  يف  الرئي�سية  امل�ساريع  من  املزيد 
املواد  توفري  على  لل�سني  باملنا�سبة  �ساكرا 
الطبية الالزمة ملكافحة كوفيد-19، وم�ستعدة 
للعمل مع ال�سني للق�ساء على املر�س يف اأقرب 
وقت. كما تبادل الطرفان وجهات النظر ب�ساأن 
امل�سرتك،  االهتمام  ذات  االأخرى  الق�سايا 
اأعرب خاللها وزير اخلارجية، �سربي بوقادوم، 
ليبيا،  الو�سع يف  تدهور  من  ال�سديد  قلقه  عن 
وعن تطلعه اإىل اأن يلعب اجلانب ال�سيني دورا 

بناء يف ليبيا.
بالده  موقف  ال�سيني،  الوزير  اأو�سح  وهنا 
الثابت املتمثل يف االلتزام بالت�سوية ال�سيا�سية 

للق�سية الليبية.
مرمي خمي�صة

اجلزائر

تاأجيل افتتاح "امل�سجد الأعظم"
اخلمي�س،  تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س   اأعلن 
الذي  االأعظم«  »امل�سجد  افتتاح  تاأجيل 
عيد  خالل  العامل  يف  م�سجد  اأكرب  ثالث  يعد 

االأ�سحى ب�سبب وباء كورونا.
ل�سعبه مبنا�سبة  تبون  ر�سالة من  ذلك يف  جاء 
ن�رصت  اجلمعة،  غدا  املوافق  االأ�سحى  عيد 
�سفحتها  عرب  اجلمهورية  رئا�سة  م�سمونها 
اأن  نتمنى  »كنا  تبون:  »في�سبوك«وقال  على 
نحيي  حتى  )ال�سحي( خمتلفا،  الظرف  يكون 
عليه  ابراهيم  �سيدنا  الرحمن  خليل  �سّنة 
ال�سالم كما جرت العادة بالتوا�سل والرتاحم«.

واأ�ساف: »كم متنيت اأداء �سالة عيد االأ�سحى 

مع  بالعا�سمة  االأعظم  امل�سجد  يف  املبارك 
جموع امل�سلني، اإيذانا بفتحه للعامرين لبيوت 
�ساءت  »لكن  مطمئنني«واأردف:  اآمنني  اهلل 
االأقدار غري ذلك، فلي�س اأمامنا اإال ال�سرب على 

اأقدار اهلل«، دون حتديد موعد اآخر لالفتتاح.
املحمدية  بحي  االأعظم«  »امل�سجد  ويقع 
األف   200 م�ساحة  بالعا�سمة اجلزائر على 
مرت مربع ما يجعله ح�سب ال�سلطات املحلية 
احلرمني  بعد  بالعامل  م�سجد  اأكرب  ثالث 
ارتفاع  ي�سل  فيما  بال�سعودية،  ال�رصيفني 
وتقول  مرتا   265 حوايل  اإىل  )مئذنة(  منارته 
بداأ  الذي  امل�سجد،  اإن  ال�سلطات اجلزائرية 

افتتاحه  لدى  �سيكون   ،2012 ماي  يف  اإن�ساءه 
يت�سع  اأنه  اإىل  م�سرية  و�سياحيا،  علميا  مركزا 

الأكرث من 120 األف م�سل.
االأر�س  3 طوابق حتت  اأي�سا  امل�سجد  وي�سم 
م�ساحتها 180 األف مرت مربع خم�س�سة الأكرث 
للمحا�رصات  وقاعتني  �سيارة،  اآالف   6 من 
واحدة  مربع،  مرت  و100  األف   16 م�ساحتهما 
كما  مقعد   300 والثانية  مقعد،   1500 ت�سم 
 21 وم�ساحتها  مقعد  األفي  فيها  مكتبة  ي�سم 
م�رصوع  تكلفة  وبلغت  مربع  مرت  و800  األف 
بناء امل�سجد الذي اأجنزته �رصكة �سينية 1.5 

مليار دوالر.

النقابة الوطنية امل�صتقلة ملفت�صي العمل،

قراراملفت�سية العامة تعدي وا�سح على القوانني 
ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  اعتربت 
العمل، يف بيان له، اأن تعليمة املفت�سية العامة 
لاللتحاق  املوظفني  بدعوة  القا�سية  للعمل 
لقوانني  وا�سح  تعدي  تعترب  عملهم،  مبنا�سب 
املتعلق  ال�سق  يف  خ�سو�ساً  اجلمهورية، 
بالعطلة  املعنيات  الن�ساء  فئة  با�ستدعاء 

اال�ستثنائية.
التعليمة  اأن  بيانها،  يف  النقابة  اأكدت  حيث 
تخالف  للعمل  العامة  املفت�سية  عن  ال�سادرة 

 ،159\20 التنفيذي  املر�سوم  م�سمونها  يف 
م�سوؤولو  اعتمدها  ذريعة  مبثابة  اأنها  معتربة 
عن  املتخلفني  العمال  الإخ�ساع  املفت�سية، 
والردع،  العقاب  طائلة  فحواها، حتت  تطبيق 
ت�سهده  الذي  الراهن  الو�سع  اأن  و  خ�سو�ساً 
لهم  ي�سمح  ال  املفت�سية  عمال  وكذا  البالد، 
بااللتحاق مبنا�سب عملهم، يف ظل عدم توفر 

و�سائل النقل من و اإىل مقر العمل.
ملفت�سي  امل�ستقلة  الوطنية  النقابة  واأ�سافت 

بحقها  مت�سكها  ال�سياق،  ذات  يف  العمل، 
تراها  التي  التدابري  اتخاذ جميع  القانوين يف 
منا�سبة، �سد ما و�سفته ت�رصفات غري م�سوؤولة 
من قبل املفت�سية العامة للعمل، �سيرتتب عنها 
الو�سع  واأن  خ�سو�ساً  ح�سبها،  �سلبية  تبعات 
ال�سحي للبالد مل ي�ستقر بعد، يف ظل االرتفاع 
كورونا،  بفريو�س  امل�سابني  لعدد  املفاجئ 

وكذا عدد الوفيات.
مرمي خمي�صة

�صيتم طرحها الأ�صبوع املقبل

ت�سويق 9 منتجات م�سرفية اإ�سالمية 
اجلزائري  الوطني  للبنك  اجلزائر  بنك  قام  
م�رصفية  منتجات   9 لت�سويق  بالرتخي�س 
�سيتم  التي  االإ�سالمية،  بال�رصافة  خا�سة 

طرحها االأ�سبوع املقبل.
املنتجات  هذه  اجلزائر اأن  بنك  وح�سب  
االأ�سواق  يف  طرحها  �سيتم  التي  اجلديدة، 
اعتبارا من االأ�سبوع املقبل من �ساأنها اأن تتيح 
االقت�ساديني  واملتعاملني  اخلوا�س  للزبائن 
جمموعة  تكمل  جديدة  م�رصفية  منتجات 

املنتجات امل�رصفية التقليدية امل�سوقة.
بح�ساب   ، امل�سدر  ذات  ح�سب  االأمر  ويتعلق 
ال�سك االإ�سالمي، واحل�ساب اجلاري االإ�سالمي 
االإ�سالمي وح�ساب االدخار  وح�ساب االدخار 
اال�ستثمار  وح�ساب  “ال�سباب”  االإ�سالمي 
للعقارية  واملرابحة  املقيد  غري  االإ�سالمي 
لل�سيارات  واملرابحة  للتجهيز  واملرابحة 

واالإجارة.
اإميان لوا�ص

اإنتاج اأزيد من 12 مادة معدنية قريبا

ا�ستغالل مناجم الذهب يف الهقار 
ومترنا�ست واليزي

الوكالة  اأن  وزير املناجم، حممد عرقاب  ك�سف 
الوطنية للن�ساطات املنجمية قد ح�رصت دفاتر 
ال�رصوط و مناق�سات التي �ست�سمح �رصيعا باإنتاج 
ال�سناعة  لفائدة  اجلزائر  يف  معدنية  مادة   12

الوطنية.
حتمل  ُمهيكلة  م�ساريع   )5( خم�سة  اأوال،  فثمة، 
وزير  اإليه  اأ�سار  ح�سبما  للبلد،  م�سافة  قيمة 
املناجم الذي اأفاد باأن دائرته الوزارية قد عزمت 
نهاية  قبل  الكربى  امل�ساريع  هذه  اإطالق  على 
2020 وحتى مطلع الثالثي االأول من �سنة 2021 
وا�ستطرد يقول اإن »امل�رصوع الو�سيك يتمثل يف 
اإطالق اال�ستغالل التقليدي على م�ستوى عروق 
الذهب بالهقار ومترنا�ست واليزي. وقد اأعددنا 
دفرت �رصوط، هو قيد الدرا�سة والتدقيق حاليا«.
واعترب وزير املناجم اأن ا�ستغالل مناجم الذهب 
عرب حموره التقليدي من �ساأنه اأن ميكن ال�سباب 
موؤ�س�سات  اأو  تعاونيات  يف  اأنف�سهم  تنظيم  من 
و  تكوينهم  يف  مدعمني  متو�سطة  و  �سغرية 
بغية  ال�رصورية  باملعدات  اخلربات  اكت�سابهم 

ا�ستخراج اأحجار الذهب.
ت�سكيل  على  بعدها  »�سنعكف  يقول  تابع  و 
مناجم  ا�ستغالل  موؤ�س�سة  تقوم  للذهب  م�رصف 

املعدن  با�ستخراج  م�ستواه  )اينور( على  الذهب 
الثمني و تقييمه و دفع ثمنه ل�سالح ال�سباب الذين 

جمعوه«.
و يتعلق االأمر اأي�سا بتح�سري دفرت �رصوط خا�س 
ا�ستقطاب  مع  للذهب  ال�سناعي  باال�ستغالل 
با�ستغالل  التكنولوجي  �رصيك كفيل من اجلانب 
امل�رصوع  اأن  اإىل  عرقاب  واأ�سار  املناجم  هاته 
الذي  جبيالت  غار  يف  يتمثل  الثاين  املهيكل 
مرحلتها  به يف  اخلا�سة  التقنية  الدرا�سات  تعد 
حقل  ثلث  امل�رصوع  هذا  يخ�س  و  النهائية. 
اأكد  و  قدراته  من  طن  مليار  6ر1  اي  احلديد 
الوزير يقول انه »قبل نهاية ال�سنة اجلارية �سنقوم 

بتحديد ال�رصيك«.
هو  و  اآخر  مهيكل  م�رصوع  اإىل  الوزير  تطرق  و 
درا�ستها  بلغت  الذي  اميزور  بواد  الزنك  حقل 
اإىل  �سننتقل  حيث  النهائية  مرحلتها  تقريبا 
يف  ال�رصوع  بغية  �رصيك  عن  البحث  و  التدقيق 
الثالثي  من  انطالقا  للم�رصوع  االوىل  الهياكل 
الفو�سفات  م�رصوع  يخ�س  2021«فيما  االأول 
طور  يف  يوجد  انه  عرقاب  قال  الوطن  ب�رصق 

التن�سيق مع وزارة الطاقة و �سونطراك.
م.�ص

خلفا لدريانكور املحال على التقاعد

فران�سوا غوييت �سفريا لفرن�سا باجلزائر
الدبلوما�سي  الفرن�سية،  اخلارجية  عّينت 
لفرن�سا  العادة  فوق  �سفريا  غوييت،  فران�سوا 

باجلزائر، خلفا ل�سابقه كزافيي دريانكور.
الفرن�سية،  الر�سمية  اجلريدة  ك�سفت  حيث 
الدبلوما�سية  راأ�س  على  من  غوييت  نقل  عن 
اإىل  ال�سعودية  العربية  باململكة  الفرن�سية 

على  املحال  دريانكور  ليخلف  اجلزائر، 
التقاعد.

فران�سوا  اجلديد  الفرن�سي  لل�سفري  و�سبق 
غوييت، اأن حمل احلقيبة الدبلوما�سية يف عّدة 
اإىل تون�س مرورا  اأبو ظبي  عوا�سم عربية، من 

مرمي خمي�صةبطرابل�س الليبية.
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عبد ال�سالم.غ /وكالت

و�أرجع بلعمري يف ت�رشيح ن�رشه موقع  
�سبب  �أن  �للندين  �جلديد«   »�لعربي 
عدم  �إىل  بع�سها  وندرة  �لأدوية  نق�ص 
�لإفر�ج عن رخ�ص �ل�ستري�د يف �لآجال 
�ملقرر  كان من  �أنه  �ملحددة، مو�سحا 
�أن حترر وز�رتا �لتجارة و�ل�سحة رخ�ص 
تتمكن  حتى  فرب�ير  خالل  �ل�ستري�د 
�إدخال  من  و�مل�ستوردون  �مل�سانع 
�إل   ، مار�ص  �سهر  بد�ية  يف  �لطلبيات 
�أن �لإجر�ء�ت �حلكومية تاأخرت، ب�سبب 

تف�سي فريو�ص كورونا.
ولفت �إىل �أن م�ساريف �لإنتاج ت�ساعفت 
�لأمر  ويتعلق  �ملائة  يف   100 بن�سبة 
�لر�سم  وزيادة  �لأولية،  و�ملادة  بالوقود 
على �لقيمة �مل�سافة من 17 �إىل 19 يف 
و�لأعباء،  �لفو�تري  وت�ساعفت  �ملائة، 
�نخفا�ص �سعر �رشف  �سيما يف ظل  ل 
�لأمر  و�ليورو،  �لدولر  �أمام  �لدينار 
�حلكومة  تدخل  �رشورة  يفر�ص  �لذي 

لإعادة در��سة �مللف«.
بن�سبة 100  ت�ساعفت  �لإنتاج  م�ساريف 
يف �ملائة ويتعلق �لأمر بالوقود و�ملادة 
�لقيمة  على  �لر�سم  وزيادة  �لأولية، 
�ملائة،  يف   19 �إىل   17 من  �مل�سافة 
�سيما  ل  و�لأعباء،  �لفو�تري  وت�ساعفت 
�لدينار  �رشف  �سعر  �نخفا�ص  ظل  يف 

�أمام �لدولر و�ليورو
وبلغت قيمة و�رد�ت �جلز�ئر من �لأدوية 
�ملوجهة لال�ستخد�م �لب�رشي 1.3 مليار 

دولر خالل �لعام �ملا�سي 2019، مقابل 
1.2 مليار دولر يف 2018. ولكبح فاتورة 
تد�بري  �حلكومة  �عتمدت  �ل�ستري�د، 
ت�سجيع  خالل  من  �لو�رد�ت  ل�سبط 
من�سور  �إ�سد�ر  منها  �ملحلي،  �لإنتاج 
�لأدوية  قائمة  حدد   ،2016 يف  وز�ري 
من  و�ملمنوعة  �جلز�ئر  يف  �مل�سنعة 

�ل�ستري�د، لتوفري �لنقد �لأجنبي.
مركز  �ل�ستري�د  »حاليا  �أنه  �إىل  ذكر  و 
�لأولية  و�ملو�د  �لوقاية  عتاد  على 
يف  �ملعتمد  »كلوروكني«  دو�ء  ل�سناعة 
�أن  دون   ،»19 »كوفيد  لعالج  �جلز�ئر 

م�سكل  وهو  �آخر،  مهما  �سيئاً  نن�سى 
�أوقف  من  فمنها  �لأجنبية،  �ل�رشكات 
ومنها  �سحي،  طارئ  لأي  حت�سبا  �لبيع 
جلائحة  وخمابره  ن�ساطه  حول  من 
يف  ��سطر�با  �أحدث  ما  وهو  كورونا 

توفري �لأدوية«.
�ل�سحة،  وز�رة  د�خل  م�سادر  وبح�سب 
فاإن »�لوز�رة �سكلت خلية يقظة، تتكون 
ومنتجي  �حلكومة  عن  ممثلني  من 
و�سع  ومت  لل�سيادلة،  بالإ�سافة  �لأدوية 
قائمة �أولية مت �إر�سالها لوز�رة �لتجارة، 
�مل�سموح  �ل�سقف  �ستحدد  �لتي 

با�ستري�ده«.
رفوف  على  �لأدوية  ندرة  وباتت 
عليها  �عتاد  ظاهرة  �ل�سيدليات، 
�أ�سا�سا بتف�سي  �جلز�ئريون، ول ترتبط 
منذ  �لظاهرة  بد�أت  �إذ   ،»19 »كوفيد 
عمليات  على  قيود�ً  �حلكومة  فر�ص 
�إد�رية  لرخ�ص  و�إخ�ساعها  �ل�ستري�د 
تهاوي  بعد   ،2015 عام  مطلع  منذ 
�حلجم  ثلثي  بحو�يل  �لنفط  عائد�ت 

�ملعتاد.
يف  �ملتعاملني  �حتاد  رئي�ص  وك�سف 
تُ�سوق  �جلز�ئرية  »�ل�سوق  �أن  �ل�سيدلة 
دو�ء  علبة  مليون   800 �سنويا  فيها 
�ل�سيادلة،  �أو  �مل�ست�سفيات  يف  �سو�ء 
فيما  ��ستري�دها،  يتم  علبة  مليون   300
يف  �لأدوية  �سناعة  لبعث  �لوقت  حان 
�جلز�ئر، ففريو�ص كورونا ك�سف �لعديد 
ه�سا�سة  �أولها  �ل�سعف،  نقاط  من 
�ملنظومة �لإنتاجية و�لت�سويقية لالأدوية 
هناك  مثال،  �أنه  و�أ�ساف  �جلز�ئر.  يف 
عمومية  )م�سانع  �إنتاجية  وحدة   100
ما  طلب  تغطي  �جلز�ئر،  يف  وخا�سة( 
�أن  �لعلم  مع  ن�سمة،  مليون   42 يفوق 
�لوحد�ت تت�سارك كلها يف �إنتاج �أ�سناف 
لالأمر��ص  �ملوجهة  �لأدوية  من  معينة 
هناك  يكون  �أن  يجب  ولكن  �ملزمنة، 
تكامل بني �لوحد�ت، فال يعقل مثال �أن 
خمزونا  ميتلك  ل  �جلز�ئر  بحجم  بلد�ً 
من �لكمامات وينتظر هبات من �ل�سني 
يجب  كما  �سحي،  طارئ  �أي  ملو�جهة 

منح حتفيز�ت ملنتجي �لأدوية.

قال م�سعود بلعمربي رئي�ص النقابة اجلزائرية لل�سيادلة اخلوا�ص اإن »قائمة الأدوية املختفية ت�سمل م�ستح�سرات 
منتجة حمليا، على غرار حقن م�سادة لاللتهاب وحقن امل�سادات احليوية، واأدوية القلب واأخرى م�ستوردة«.

ت�ساعف قيمة م�ساريف الإنتاج بن�سبة 100 يف املائة

تاأخر الرخ�ص يهدد بندرة اأدوية يف اجلزائر
.    قيمة واردات الأدوية 1.3 مليار دولر خالل العام املا�سي 2019

.    ال�سوق اجلزائرية ت�سم �سنويا 800 مليون علبة دواء
�أخرى  مرة  �جلز�ئريون  �سيخ�سع 
�لأ�سا�سي  غري  �ل�سفر  على  حلظر 
�إىل �لحتاد �لأوروبي، و�سط زيادة 
حالت �لإ�سابة بفريو�ص كورونا يف 

�لدولة �لو�قعة ب�سمال �أفريقيا. 
ويبد�أ �رشيان �لإجر�ء�ت، �جلمعة، 
ويعني �أن �ل�سكان من 11 دولة غري 
وهي  �لأوروبي  بالحتاد  ع�سو 
و�ليابان  وجورجيا  وكند�  �أ�سرت�ليا 
ورو�ند�  ونيوزيلند�  و�ملغرب 
وتون�ص  وتايالند  �جلنوبية  وكوريا 
من  �إعفاوؤهم  �سيتم  و�أروغو�ي، 
�لقيود. و�سينطبق ذلك على �ل�سني، 
�إذ� متت �ملو�فقة على �تفاق معلق 

متبادل ل�سكان �لحتاد �لأوروبي.
وكان دبلوما�سيون بالحتاد �لأوروبي 
�لأملانية  �لأنباء  لوكالة  قالو�  قد 
�إن  �ملا�سي،  �لأربعاء  )د.ب.�أ(، 

جمدد�  �سيخ�سعون  �جلز�ئريني 
حلظر �ل�سفر �إىل �لحتاد �لأوروبي 
�لإ�سابة  حالت  زيادة  �أعقاب  يف 
يف  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�ص 

�جلز�ئر.
وو�فق �سفر�ء �لحتاد �لأوروبي يف 
�لقيود  فر�ص  �إعادة  على  بروك�سل 
وفقا  �جلز�ئريني،  �ملقيمني  على 
�لأع�ساء  �لدول  ووقعت  للم�سادر، 
وقد  �خلمي�ص  �أم�ص  �خلطوة  على 
حالت  يف  زيادة  �جلز�ئر  �سهدت 
خالل  كورونا  بفريو�ص  �لإ�سابة 
حيث  �ملا�سيني،  �لأ�سبوعني 
�إ�سابة   28615 �لآن  حتى  �سجلت 
مقارنة  وفاة،  حالة  و1174  موؤكدة 
حتى  وفاة  و1028  �إ�سابة  بـ20615 

14 جويلية.
عبد ال�سالم.غ 

بن  �لرحمن  عبد  �ل�سحة  وزير  قال 
م�ست�سفيات  يف  �لو�سع  �إن  بوزيد 
ملحوظ  »م�ستقر ويف حت�سن  �لبالد 
ز�ر  �لذي  �لوزير  ومتز�يد«و�أكد 
�لعا�سمة  م�ست�سفيات  بع�ص 
�لو�سع  �أن  �لأ�سحى،  عيد  مبنا�سبة 
�سجل  �مل�ست�سفيات  م�ستوى  على 
للتكفل  �جلديدة  �لإجر�ء�ت  بف�سل 
»��ستقر�ر�  بكورونا  بامل�سابني 
وحت�سنا متز�يد�«و�أو�سح �أن »�ل�سغط 
�لذي كانت ت�سهده �مل�ست�سفيات قد 
نتيجة  �لأ�رشة«  توفري  بعد  �نخف�ص 
وز�رة  و�عتمدت  �جلديدة  �لتد�بري 
�ملا�سي  جو�ن   10 منذ  �ل�سحة 
��سرت�تيجية �سمحت بتوفري �أكرث من 
3000 �رشير �إ�سايف منذ مطلع �سهر 

 13395 �إىل  عددها  لريتفع  جو�ن، 
�لقدر�ت  رفع  عن  ف�سال  �رشير�، 
من  �ملزيد  بتوفري  �لعالج  وو�سائل 

و�سائل �لك�سف و�حلماية.

�جللفة،  ولية  �سكان  ي�ستوعب  مل 
مديرية  مل�سالح  �لكبري  �لتاأخر 
�سفقة  عن  �لإعالن  يف  �ل�سحة 
لفائدة  �سكانري  �أجهزة   05 �قتناء 

م�ست�سفيات �لولية.
�ل�رشوط  دفرت  م�رشوع  �أن  فرغم 
قد مت تاأ�سرية منذ �يام عديدة من 
لل�سفقات  �لولئية  �للجنة  طرف 
�لعمومية �إل �أن �لإجر�ء�ت �لالحقة 
وتفوي�سات  �ل�سفقات  قانون  وفق 
بعد  ت�ستاأنف  مل  �لعام  �ملرفق 
ل�سيما �لإعالن وفتح �آجال حت�سري 
ومن  و�إيد�عها  للموردين  �لعرو�ص 

ثمة ��ستالم �لتجهيز�ت �لطبية.
من  يحتمل  يعد  مل  �لو�سع  هذ� 
�لذين  �لولية  مو�طني  طرف 
من  �ل�سديد  تذمرهم  عن  عربو 
هذ� �لتاأخر �لذي ليخدم تطلعات 
بقطاع  �لعجز  لتغطية  �ل�سكان 
�لطبي  �لكادر  ودعم  �ل�سحة 
تطور  ظل  يف  خا�سة  بالتجهيز�ت 

�لو�سعية �لوبائية بالولية.
ويف هذ� �ل�سياق، تربز معامل تكر�ر 
�سكانري  �أجهزة  �سفقة  جتربة 
�ملعلن عنها منذ 15 �أ�سهر �ل�سابقة 

�لتي مل يتم جت�سيدها. 
�لو�سية  �لوز�رة  �سمت  و�أمام 
تر�خي  �لولية على  و�يل  وتغا�سي 

ل�ستكمال  �ل�سحة   مديرية 
 05 �قتناء  �سفقة  �إعالن  �إجر�ء�ت 
لفائدة  �ملوجهة  �سكانري  �أجهزة 
و�سارة،  عني  م�سعد،  م�ست�سفيات 
�لبريين  بحبح  حا�سي  �لدري�سية، 
مو�طني  يدق  �جللفة،  وم�ست�سفى 
حلجم  �خلطر  ناقو�ص  �لولية 
معاناة �ملر�سى ب�سبب  عدم تقدير 
�لذي  �مللف  لهذ�  �لولية  م�سوؤويل 
�لوقت  وربح  به  �لتعجيل  يفرت�ص 
ل�سيما مع توقف �أجهزة �ل�سكانري 
من  بعدد  �سنو�ت  منذ  �لعمل  عن 
كل  �أن  حيث  �لولية  م�ست�سفيات 
باإ�سابتها  �مل�سكوك  �حلالت 
عا�سمة  م�ستوى  على  بالوباء 
جهاز  �إىل  �إيفادها  يتم  �لولية 
م�ستوى  على  �لوحيد  �ل�سكانري 
و�لطفل  �لم  مب�ست�سفى  �لولية 

�لذي ي�سهد �سغطا كبري�.
�أزمة حقيقية يف ظل �لو�سع �لر�هن 
من  م�ستعجل  ب�سكل  تدخل  تنتظر 
للت�رشيع  �جلمهورية  رئا�سة  طرف 
يف �إجر�ء�ت �قتناء �أجهزة �ل�سكانري 
ماي�سمح برفع �ل�سغط على �لطاقم 
�لطبي وتوفري جزء  و�ل�سبه  �لطبي 
مهم من �حتياجات �لقطاع �لطبي 

بولية �جللفة.
اجللفة : حممد �سبع

ب�سبب ارتفاع الإ�سابات بفريو�ص كورونا

حظر �سفر اجلزائريني اإىل االحتاد 
االأوروبي

وزير ال�سحة عبد الرحمن بن بوزيد

انخفا�ص ملحوظ يف ال�سغط على 
امل�ست�سفيات

جلنة ال�سفقات باجللفة اأ�سرت على دفرت ال�سروط

 متاطل يف اقتناء 5 اأجهزة 
�سكانري!! 

رئي�ص جلنة خريجي املدار�ص  اخلا�سة مل�ساعدي التمري�ص بن يو�سف عبد هلل 

مئات اخلريجني بدون توظيف رغم معاناة امل�ست�سفيات

بقلم :لباز مربوك 

املدار�ص  خلريجي  هل           .
من  اعتماد  طبي   لل�سبه  اخلا�سة  

طرف الوزارة الو�سية ؟

نعم لدينا �عتماد  من وز�رة �ل�سحة لقد 
تنقلنا   للوز�رة  ومت �إ�ستقبالنا  من طرف 
مر��سالت  عدة  وكانت  �مل�سوؤولني   
مت�سمنة للمطالب �ملتخرجني و�ملتمثلة 
منا�سب  وتوفري  �لتوظيف  رخ�سة  يف 
�لوعود   على  حت�سلنا   باملقابل  عمل  
�أنه  �مل�سوؤولني   طرف  من  �ل�سفوية 
�ستكون بد�ية �لإجر�ء�ت  �إ�سد�ر رخ�سة  
منتوج  من  �لخرية   للدفعة  �لتوظيف  
�لتكوين �ل�سبه طبي  للمد�ر�ص �خلا�سة 
وتوفري منا�سب عمل معتربة نظر� للعدد  
�لهائل  للمتخرجني  �ملد�ر�ص �خلا�سة  
ت�رشيح  وهناك  �لعاجل  �لقريب  يف 
و�سائل  خمتلف  عرب  �ل�سحة  للوزير 
�ل�سبه  للطاقم  �لفادح   بالنق�ص  �لإعالم 
طبي مبختلف  �ملوؤ�س�سات �ل�سحية على 
توفري  �سيكون  و�نه  �لوطني   �مل�ستوى 
�لعاجل   ويف  منا�سب عمل يف �لقريب 
ت�رشيح  عن طريق خلية �لإعالم لولية 
��ستثنائية   رخ�سة  �ستكون   �أنه  �لو�دي  
�لو�دي    ومل  خا�سة للمتخرجني ولية 
يتم تطبيقها على �أر�ص �لو�قع  و�إبقائها 

كوعود  �سفوية 
     وقررنا �خلروج   يف �إحتجاج  �سلمي 
وطني عرب خمتلف وليات �لوطن  بتاريخ 
�أخذ  بعدم  تنديد�  19\جويلية2020 

�لوز�رة �لو�سية  مبطالبنا �مل�رشوعة  كم 
ذكرنا يف �ل�سابق.

اأي�سا  اإحتجاج  هناك  كان         .
ولية  يف  الوطني   الإحتجاج  بعد 
املدر�سة  للمتخرجني  اجللفة 
الهدى  طبي  لل�سبه  اخلا�سة 

باجللفة   
هي  هل  29جويلية2020  بتاريخ 

نف�ص املطالب ؟
ل  �جللفة   وولية  �ملطالب   نف�ص  نعم 
طبي  لل�سبه  �خلا�سة   باملدر�سة  يوجد 
وهذه  دفعة2018،   متخرجني  �لهدى 
باملدر�سة   �لأوىل  �لدفعة  تعترب  �لدفعة 
دفعة  متخرجني  �أي�سا   يوجد   ول 
�لعمومي  طبي  �ل�سبه  2020،للمعهد 
ومغلقة   منجزة   م�ست�سفيات  وهناك 

بالبريين  ود�ر �سيوخ 

هذا  يف  الحتجاج  بخ�سو�ص         .
الوقت الذي متر به البالد يف اأزمة 
اقت�سادية  وانت�سار فريو�ص كورنا  

هل تراه منا�سب؟

�حتجاجية  وقفات  يف  خرجنا  نحن   -
�لبع�ص  يفهمها   �لتي  بالوقفات   لي�ست 
مثقفة   طبقة  متري�ص  م�ساعدو  نحن 
�حتجاجنا  �سلمي  وباحرت�م  �لإجر�ء�ت  
�لوقائية  ونعلم  بالو�سعية  �لتي متر به 
�لبالد  ونظر� للوباء  قدمنا طلب لنكون  
طريق  عن  زمالئنا   مع  �مليد�ن  يف 
بالعدد  نكن  ومل  �ملتخرجني   توظيف 
�رشوط  وباحرت�م   خطر   ي�سكل  �لذي 

�لتباعد  �لجتماعي  و�لوقفة كانت من 
لوز�رة  �ملتخرجني  �سوت  �إ�سماع  �جل 
�نتظرها   �لتي  �ملدة   لطول  �ل�سحة  

�ملتخرجني

.      حينما تطالبون بالتوظيف هل 
منا�سب  وجدو  ال�سابقة  الدفعات  

عمل؟
�لدفعات  �ملتخرجني  كل  �أن  �أقول  ل 
لنه  عمل  منا�سب  وجدو  �ل�سابقة 
متوفرة  دفعة2016\2017\2018  يوجد 
ل  باملقابل   لكن  �لتوظيف  رخ�سة  لهم 
بع�ص   عرب  كافية  عمل   منا�سب  توجد 
�لوليات  وهناك بع�ص  �لوليات قامت  

بالتوظيف بالقدر �لكايف  .

.     هل يوجد اإمكانيات  يف توظيف 
كل املتخرجني ؟

�ل�سابق  �ل�سحة  وزير  ت�رشيح  ح�سب 
حممد بور�وي  و�لوزير �حلايل  للوز�رة  
خمتلف   عرب  فادح  نق�ص   يوجد 
�لوطن   بوليات  �ل�ست�سفائية  موؤ�س�سات 
توظيفهم  وميكن  طبي   �ل�سبه  للعن�رش 

ح�سب ملنا�سب �ل�ساغرة.

.      هل ميكنكم تقدمي اقرتاحات 
بطريقة  امل�سكل  حل  يف  ت�ساهم 

تر�سي جميع الأطراف؟ 

من  جمموعة  قدمنا  �حلال  بطبيعة 
�أويل  كحل  �عتبارها  ميكن  �لقرت�حات 
لهذه  بالن�سبة  �لبطالة  ن�سبة  لمت�سا�ص 

�لفئة 
_ �إيقاف �لتكوين �سبه طبي للموؤ�س�سات 
�لدفعات  توظيف  حني  �إىل  �خلا�سة 
�تخاذه  و�جب  وقر�ر  كخطوة  �ل�سابقة. 
يف  �ملد�ر�ص  بع�ص  ل�رشوع  نظر� 

�لت�سجيالت �لأولية لدفعة جديدة. 
�لرتخي�ص  نظام  يف  �لنظر  �إعادة   _
�خلا�سة  �ملد�ر�ص  خريجي  لتوظيف 
عرب  �لفئة  هذه  توظيف  يف  و�ل�رشوع 
�ملوؤ�س�سات �ل�ست�سفائية �لتي تعاين من 

نق�ص �لعن�رش �ل�سبه طبي .
عرب  جديدة  عمل  منا�سب  فتح   _
 . �لعمومية  �ل�سحة  موؤ�س�سات  خمتلف 
�أ�سا�ص  على  �مل�سابقة  نظام  و�عتماد 
�لأ�سا�سي  للقانون  طبقا  وهذ�  �ل�سهادة 

مل�ساعدي �لتمري�ص . 
_�إدر�ج منتوج �ملد�ر�ص �خلا�سة �سمن 

برنامج �لتكوين �خلا�سة بوز�رة �ل�سحة

يك�سف رئي�ص اللجنة الوطنية خلريجي املدار�ص اخلا�سة  بن يو�سف عبداهلل يف هذا احلوار مع الو�سط اأن هيئته مت 
تاأ�سي�سها من طرف جمموعة من املتخرجني من موؤ�س�سات التكوين ال�سبه طبي اخلا�سة حتت لواء النقابة الوطنية 
مل�ساعدي التمري�ص وذلك بغية مل �سمل خريجي املدار�ص اخلا�سة لتحقيق جمموعة من املطالب واملتمثلة  اإ�سدار 

رخ�سة توظيف وفتح منا�سب عمل لدفعتي 2018 و2019 اآنذاك .
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قامت جلنة التحقيق الوبائي التابعة 
اإ�صالح  و  ال�صكان  و  ال�صحة  لوزارة 
اأطباء  ت�صم  التي  و  امل�صت�صفيات 
وخرباء يف الوقاية وال�صحة برئا�صة 
بلحو�صني  حممد  الربوفي�صور 
الو�صعية  على  قرب  عن  بالوقوف 
الوبائية بوالية ب�صكرة ح�صب ما علم 
من املدير الوالئي لل�صحة وال�صكان 

بالنيابة حممد تون�صي.
هذه  باأن  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح  و 
من  عددا  زارت  التي  اللجنة 
الوالية  عرب  ال�صحية  املوؤ�ص�صات 
امل�صتقبلة  امل�صالح  وال�صيما 
اطلعت  قد   19- بكوفيد  للم�صابني 
على  يومني  مدار  على  ميدانيا 
جائحة  بتف�صي  املحيطة  الظروف 
�صاهمت  التي  العوامل  و  كورونا 
بوؤر  وظهور  الفريو�س  انت�صار  يف 
تفاقم  يف  �صاهمت  التي  االإ�صابة 

الو�صعية.
على  مهمتها  يف  اللجنة  زارت  وقد 
وجه اخل�صو�س املوؤ�ص�صة العمومية 
التي  بطولقة  اجلوارية  لل�صحة 
عدد  يف  اكتظاظا  موؤخرا  عرفت 
العمومية  واملوؤ�ص�صة  امل�صابني 
م�صت�صفى  كذا  و  اجلوارية  لل�صحة 
الوالية  بعا�صمة  �صعدان  احلكيم 

 19- كوفيد  ملر�صى  املخ�ص�س 
قطاع  يف  بالعاملني  التقت  حيث 
ان�صغاالت  اإىل  ا�صتمعت  و  ال�صحة 
الطواقم الطبية وخا�صة التي تواجه 
الوباء بوجودها على م�صتوى م�صالح 

كوفيد -19 .
»من  فاإنه  امل�صدر  نف�س  وح�صب 
املنتظر اأن ترفع هذه اللجنة تقريرا 
مف�صال عن الو�صعية الوبائية بوالية 
االأوىل  احلاالت  ظهور  منذ  ب�صكرة 
لالإ�صابة وتف�صي الوباء و عن كيفية 
اإجراء التحقيقات الوبائية التي يتم 
بوؤر  و  اإ�صابات  ت�صجيل  بعد  فتحها 

للفريو�س.«
ب�صكرة  والية  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
االأخرية  الفرتة  خالل  �صهدت 
حاالت  عدد  يف  حم�صو�صا  ارتفاعا 
كورونا  بفريو�س  املوؤكدة  االإ�صابة 
منذ ظهوره بالوالية حيث يتم ب�صكل 
�صبه يومي ت�صجيل عديد االإ�صابات 
جمموع  انتقل  وقد  املوؤكدة 
موؤكدة  اإ�صابة   202 من  االإ�صابات 
يف الفاحت من ال�صهر اجلاري ح�صب 
لر�صد  الوطنية  اللجنة  اإح�صائيات 
كورونا  فريو�س  تف�صي  ومتابعة 
باجلزائر لي�صل اإىل 695 اإ�صابة اليوم  

اخلمي�س بزيادة بلغت 493 اإ�صابة. 

�صجلت موؤ�ص�صة بريد اجلزائر �صحب 
الربيد  مكاتب  من  دج  مليار   392
اجلزائر  لربيد  االآلية  ال�صبابيك  و 
للبنوك  التابعة  االآلية  ال�صبابيك  ومن 
بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  التجارية 
ح�صب  اجلاري,  جويلية  و29  الفاحت 
�صحب  عمليات  به ح�صيلة  اأفادت  ما 
الربيدية  اخلدمات  اإطار  يف  االأموال 
واأو�صح  للموؤ�ص�صة  والنقدية  املالية 
البيان اأن »موؤ�ص�صة بريد اجلزائر تعلم 
اأنه خالل الفرتة املمتدة ما بني 1 اإىل 
29 جويلية اجلاري, مت ت�صجيل �صحب 
مبلغ اجمايل مقدر بـ 392 مليار دينار 
ال�صبابيك  ومن  الربيد  مكاتب  من 
االآلية )GAB( لربيد اجلزائر وكذلك 
للبنوك  التابعة  االآلية  ال�صبابيك  من 

التجارية«.
اأن  جلزائر  بريد  موؤ�ص�صة  واأبرزت 
يف  امل�صجلة  االإح�صائيات  تفا�صيل 

بريد  لزبائن  االأموال  �صحب  عمليات 
تفيد   , الفرتة  نف�س  خالل  اجلزائر 
�صحب  لعمليات  االإجمايل  »املبلغ  اأن 
دج   392.348.136.306 بلغ  النقود 
املوؤ�ص�صة  ذكرت  االطار,  نف�س  »ويف 
النقود  �صحب  عمليات  اأن  بيانها  يف 
بلغت  الربيد  مكاتب  �صبابيك  من 
ما  �صحب  من  مكنت   10.015.048
من  دج   317.000.984.806 قيمته 
اأن  ذاته  امل�صدر  اأفاد  اأخرى,  جهة 
عمليات ال�صحب من املوزعات االآلية 
لربيد اجلزائر بلغت  3446541 عملية 
مت خاللها �صحب مبالغ قدرت ب  000 
478 248 61  دج و قدرت من جهتها 
اجلزائر  بريد  زبائن  �صحب  عمليات 
للبنوك  التابعة  االآلية  املوزعات  من 
م�صجلة  عملية   753.100 بـ  التجارية 
واملبالغ امل�صحوبة 14 098 673 500 

دج.

باية عطار 

العام  للنائب  مقت�صبة  مرافعة  ويف 
االنتهاء  مبجل�س ق�صاء اجلزائر عقب 
كافة املتهمني �رصح  اأقوال  �صماع  من 
ق�صاء  جمل�س  لدى  العام  النائب 
بالنظر  انه  العام  النائب  اكد  اجلزائر 
يتابع فيه  الذي  اىل وقائع ملف احلال 
الوطني,  لالأمن  ال�صابق  العام  املدير 
عائلته  من  واأفراد  هامل  الغاين  عبد 
خمتلف  يف  وم�صوؤولني  �صابقني  ووالة 
�صلة مبلفات  ذات  بتهم  الدولة  هيئات 
والرثاء  االموال  تبيي�س  اأبرزها  ف�صاد 
وكذا  النفوذ  وا�صتغالل  امل�رصوع  غري 
احل�صول على اأوعية عقارية بطرق غري 
م�رصوعة تكون اجلرمية قائمة بجميع 
ت�رصفات  اأن   مربزا  القانونية  اأركانها 
املتهمني كلها اإجرامية وال لب�س عليها  
لذا تلتم�س النيابة العامة –كما اأ�صاف 
اأي  املتهمني  العقوبة على  ت�صديد   --
ت�صديد العقوبات ال�صادرة عن املحكمة 
االبتدائية ل�صيدي اأحممد الذي نطقت 
حق  يف  املا�صي  اأفريل  من  الفاحت  يف 
�صجنا  ب15  عقوبة  هامل  الغاين  عبد 

8 ماليني  قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 
 10 ابنه عميار ب  اإدانة  كما متت  دج, 
مالية ب  وغرامة  نافذا  �صنوات حب�صا 
6 ماليني دج و ابنه �صفيق ب 8 �صنوات 
حب�صا نافذا وغرامة ب 5 ماليني دج و 
نافذا و  ابنه مراد ب 7 �صنوات حب�صا 
غرامة ب 5 ماليني دج وابنته �صهيناز 
غرامة  مع  نافذا  حب�صا  �صنوات   3 ب 
اأدينت  فيما  دج,  ماليني   5 قدرها 

حب�صا  بعامني   �صليمة  عناين  زوجته 
نافذا وغرامة مبليون دج.

من  كال  املحكمة  نف�س  واأدانت 
املالك  عبد  ال�صابقني  الوزيرين 
زعالن  الغاين  وعبد  بو�صياف 
ب�صفتيهما واليان �صابقان بوهران ب3 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�صا  �صنوات 
مبليون  دج  ومتت اأي�صا اإدانة بن �صبان 
ب  لتلم�صان  �صابقا  واليا  ب�صفته  زبري 

مو�صى  وغالي  نافذا  حب�صا  �صنوات   3
ب�صفته واليا �صابقا لتيبازة ب 5 �صنوات 
دج  مبليون   وغرامة  نافذا  حب�صا 
وحممد رحاميية, املدير العام ال�صابق 
العقاري  والت�صيري  الرتقية  لديوان 
بح�صني داي, ب 3 �صنوات حب�صا نافذا 
وغرامة مالية قدرها 500 األف دج. كما 
ق�صت املحكمة بتغرمي ال�رصكات التي 
متلكها عائلة هامل ب 32 مليون دج مع 
واملنقوالت  االأمالك  جميع  م�صادرة 

املحجوزة.
خالل  املحكمة  هيئة  ا�صتمعت  وقد 
اليوم الثاين الأقوال كل من واليا وهران 
وعبد  زعالن  الغاين  عبد  ال�صابقني 
املالك بو�صياف اإىل الواليني ال�صابقني 
لتل�صمان زوبري بن �صبان  وتيبازة غالي 
املوجهة  التهم  اأنكروا   حيث  مو�صى 
اأي  يقدموا  مل  اأنهم  موؤكدين  اإليه 
امتيازات لعائلة هامل واأن ماقاموا به 
القانون ولدعم اال�صتثمارات  كان وفق 
وايل  ل�صان  على  جاء  كما  املحلية 

تل�صمان ال�صابق.
يوم  الق�صية  هذه  �صتتوا�صل  لالإ�صارة 
غد االثنني مبرافعات دفاع املتهمني .

التم�س النائب العام لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر يف اليوم الثاين من ا�ستئناف ق�سية ف�ساد املدير العام ال�سابق 
للأمن الوطني واأفراد من عائلته ت�سديد العقوبات ال�سادرة يف حق املتهمني من قبل املحكمة البتدائية 

ل�سيدي اأحممد والذي تراوحت بني 15 �سنة و3 �سنوات �سجنا يف حق عائلة هامل وباقي املتهمني .

ب�سكرة

 جلنة حتقيق تطلع ميدانيا على 
الو�سعية الوبائية 

مكاتب بريد اجلزائر و ال�سبابيك الآلية للبنوك

�سحب 392 مليار دج من خالل 
�سهر جويلية 

اليوم الثاين من ا�ستئناف ق�سية ف�ساد عائلة هامل 

النيابة العامة تلتم�س ت�سديد اأق�سى العقوبات 
.    تتوا�سل الق�سية يوم غد الثنني مبرافعات دفاع املتهمني

اليوم  مداومة  تغطية  ن�صبة  بلغت 
املبارك  االأ�صحى  عيد  من  االأول 
على امل�صتوى الوطني 99,83 باملائة 
من جمموع عدد التجار امل�صخرين 
مبختلف  املواطنني  متوين  ل�صمان 
ال�صلع, ح�صب ما اأفاد به بيان لوزارة 
مت  اأنه  الوزارة  واأو�صحت  التجارة 
االلتزام  من  امل�صتوى  هذا  حتقيق 
اليوم  خالل  املداومة  بربنامج 
من  »بالرغم  االأ�صحى  لعيد  االأول 
الظرف ال�صحي الذي تعي�صه البالد 
اإ�صافة  العامل  باقي دول  على غرار 
منع  واإجراءات  ال�صحي  للحجر 

التنقل بني بع�س الواليات ».

تغطية  ن�صب  توزيع  بخ�صو�س  و 
مديريات  خم�صة  فاإن  املداومة 
جهوية من اأ�صل �صبعة حققت ن�صبة 

تغطية كاملة اأي 100 باملائة.
املديريات  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
البليدة  و  ورقلة  و  للجزائر  اجلهوية 
املديرية  تليها  و  �صعيدة  و  باتنة  و 
تغطية  بن�صبة  عنابة  اجلهوية 
باملائة   99,97 بلغت  للمداومة 
بن�صبة  ب�صار  اجلهوية  املديرية  ثم  
املنا�صبة,  بهذه  و  باملائة   98,52
لكل  ال�صكر  التجارة  وزارة  قدمت 
بع�س  وحتى  امل�صخرين  التجار 
اللتزامهم  امل�صخرين  غري  التجار 

للمواطنني  عمومية  خدمة  بتقدمي 
ال�صحي  الظرف  هذا  يف  خا�صة 

اخلا�س .
اأعلنت  قد  التجارة  وزارة  كانت  و 
ت�صخري  عن  اجلاري  االأ�صبوع  بداية 
واليات  كامل  عرب  تاجر   47.599
املداومة  �صمان  اأجل  من  الوطن 
املبارك  االأ�صحى  عيد  فرتة  خالل 
مبا ي�صمح بتموين منتظم للمواطنني 
الوا�صع  اال�صتهالك  ذات  باملواد 

واخلدمات.
و �صمل هذا العدد االإجمايل للتجار 
املناوبني 5.823 ين�صطون يف قطاع 
املخابز و 32.479 يف قطاع املواد 

والفواكه  واخل�رص  العامة  الغذائية 
الن�صاطات  قطاع  يف   8.829 و 
برنامج  �صمل  كما  املختلفة 
املداومة 468 وحدة اإنتاجية ) 184 

ملبنة 242 مطحنة و 42 وحدة 
مدى  وملتابعة  معدنية(  مياه  اإنتاج 
اخلا�س  املداومة  برنامج  تنفيذ 
باأيام عيد االأ�صحى, �صخرت الوزارة 
كامل  عرب  مراقبة  عون   1.956
كانت   , جهتها  من  الوطني  الرتاب 
اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني 
قوائم  يف  امل�صجلني  دعت  قد 
املداومة االلتزام بالعمل خالل اأيام 

عيد االأ�صحى. 

للتجار  الوطنية  اجلمعية  ك�صفت   
اإ�صتجابة  ت�صجيل   عن   واحلرفيني 
اخلا�س  املداومة  لربنامج  وا�صعة 
من  اأكرث  باأن   مفيدة  العيد,  بيومي 
بفتح حمالتهم  قاموا  تاجر  اآالف   10
اإدراجهم  عدم  رغم  العيد,  يومي 

بقوائم املداومة.
و  للتجار  الوطنية  اجلمعية  اأفادت 
لربنامج  اال�صتجابة   باأن    احلرفيني 
العيد كانت  بيومي  املداومة اخلا�س 

العدد االجمايل  زيادة على    , وا�صعة 
التجارة  وزارة  م�صالح  حّددته  الذي 
اجلمعية  بيان  وذكر  األف   47 البالغ 
ممثليها  من  الواردة  املرا�صالت  باأن 
ا�صتجابة  �صجلت  الوطن  واليات  عرب 
باملداومة  يتعلق  فيما  للتجار  وا�صعة 
خالل يومي عيد االأ�صحى, والذي بلغ 
عدة  ميثلون  تاجرا  األف   47 عددهم 

ن�صاطات.
التي  اجلمعية  ذكرت  اآخر  �صياق  ويف 

التجار  بولنوار  الطاهر  يرتاأ�صها 
اال�صتمرار  ب�رصورة  وامل�صتهلكني 
من  الوقاية  ب�رصوط  االلتزام  يف 
التباعد  باحرتام  وهذا   ,19 كوفيد 
الواقية  االأقنعة  لب�س  االجتماعي, 

وتعقيم و�صائل العمل.
واأ�صار بيان اجلمعية اأن معظم التجار 
املواد   – املخابز  ن�صاطات  ميثلون 
الغذائية العامة – اخل�رص و الفواكه – 
– املياه  – حتويل احلليب  املطاحن 

املعدنية (.
من   اأكرث  اأّن  اإىل  التقديرات  واأ�صارت 
خمتلفة  ن�صاطات  من  تاجر   10.000
العيد,  يومي  خالل  حمالتهم  فتحوا 
قوائم  على  ادراجهم  عدم  رغم 
اجلمعية  وجهت  حني  يف  املداومة, 
الذين  واملهنّيني  التجار  اإىل  ال�صكر 
خدمة  املداومة  بربنامج  التزموا 

لزبائنهم و�صمانا للّتموين.
اإميان لوا�س

وزارة التجارة بخ�سو�س مداومة العيد

ن�سبة التزام التجار بلغت 83ر99 باملائة 
.     184 ملبنة 242 مطحنة و 42 وحدة اإنتاج مياه معدنية

اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني:

اإ�ستجابة وا�سعة لربنامج املداومة اخلا�س بيومي العيد

م�صتمرة  مراقبة  عملية  اإثر   على 
اأ�رصفت عليها فرقة البحث والتدخل 
لل�رصطة  الوالئية  للم�صلحة  التابعة 
الق�صائية باأمن والية النعامة بالتن�صيق 
مع الفرقة املتنقلة للجمارك بالنعامة 
ق�صد تفكيك �صبكة اإجرامية خمت�صة 
باملخدرات  واالإجتار  التهريب  يف 

بطريقة غري �رصعية , العملية مكنت 
م�صالح اأمن والية النعامة من توقيف 
ثالثة اأ�صخا�س ترتاوح اأعماهم مابني 
20 و 30 �صنة وحجز كمية معتربة من 
االإجمايل  وزنها  املقدر  املخدرات 
مع   , املعالج  الكيف  من  كلغ   104 بـ 
مبلغ مايل قدره 60 مليون �صنتيم من 

عائدات بيع هذه ال�صموم , اإ�صافة اإىل 
حجز مركبتني نفعيتني كانت ت�صتعمل 
هواتف  وخم�صة  املخدرات,  نقل  يف 
ت�صهيل  يف  ت�صتخدم  كانت  نقالة 
باإ�صتعمال  متت  العملية  حتركاتهم, 
حتت  اخلا�صة  التحري  اأ�صاليب 
اجلمهورية  وكيل  وتو�صيات  اإ�رصاف 

االنتهاء  وبعد  النعامة,  حمكمة  لدى 
من التحقيقات مت اإجناز ملف ق�صائي 
اأمام  وتقدميهم  فيهم  امل�صتبه  �صد 
نيابة االإخت�صا�س لدى حمكمة النعامة 
عن تهمة ت�صدير واإ�صرتاد املخدرات 

يف اإطار �صبكة اإجرامية منظمة. 
النعامة: ابراهيم �صالمي 

النعامة 

حجز  104 كلغ من املخدرات 

بفتح  املائية  املوارد  وزارة  قامت 
حتقيق وبتقدمي �صكوى لدى م�صالح 
امل�صوؤوليات  حتديد  بهدف  االأمن 
حتلية  حمطة  توقف  يخ�س  فيما 
الذي  تيبازة(  )والية  بفوكة  املياه 
ح�صل يوم اخلمي�س املا�صي, ح�صبما 

اأفاد به بيان للوزارة.
مثل  اأن  اإىل  امل�صدر  نف�س  واأ�صار 
من  اأكرث  يف  جاء,  احلوادث  هذه 
لل�صعب  مهمة  مواعيد  ع�صية  مرة, 
بالن�صبة  اجلزائري, مثلما هو احلال 
جاء  الذي  اخلمي�س  يوم  حلادث 
االأ�صحى  بعيد  االحتفال  ع�صية 
املوارد  وزير  باأن  البيان  واأ�صاف 
املائية, اأرزقي براقي, »ال ميكنه اأن 
يتقبل مثل هذه االأو�صاع التي ت�صبب 

حرجا كبريا ملواطنني«.

حتلية  حمطة  توقف  حادث  وكان 
يوم  ح�صل  الذي  بفوكة  املياه 
ال�صاعة  على  املا�صي  اخلمي�س 
ت�صبب  �صباحا,  ون�صف  الرابعة 
ال�رصوب  باملياه  التزود  يف  بتذبذب 
اجلزائر  بواليتي  بلديات  عدة  يف 
وتيبازة ولفتت الوزارة اإىل اأن حمطة 
التحلية لفوكة ت�صهد حوادث مماثلة 
يوؤدي  وبع�صها  متكررة«  »ب�صفة 
 2019 يف  ح�صل  كما  التام,  لتوقفها 
وقد متت ت�صوية امل�صكل الذي �صبب 
وعادت  الظهرية  بداية  مع  احلادث 
املحطة للعمل بكامل طاقتها, وفقا 
»�صيال«  �رصكة  بان  اأكد  الذي  للبيان 
اتخذت كل التدابري ل�صمان التموين 
بخزانات  االأ�صحى  عيد  يوم  باملياه 

ممتلئة.

تيبازة

 الأمن يحقق يف توقف حمطة
 حتلية املياه 

م.�س
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تردي  �أ�سباب  من  �سك يف  ال  مما 
ب�سكرة  بوالية  �لعمومية  �خلدمة 
بالدرجة  �لت�سيري  �سوء  �إىل  عائد 
�لن�سبي  �لتطور  مقابل  �الأوىل، يف 
يخ�ص  ما  يف  �خلا�ص  للقطاع 
جتلى  �لذي  �الأمر  �خلدمات، 
�ل�سحة  قطاع  يف  خا�سة  للعيان 
خمابر  ق�سية  حتديد�  بالوالية 
فريو�ص  عن  �لك�سف  حتاليل 

كورونا.
�ملا�سي  �لثالثاء  يوم  لها  بيان  يف 
لوالية  �ل�سحة  مديرية  �أقرت 
�ملخابر  �أحد  برتخي�ص  ب�سكرة 

�خلا�سة من �أجل �نطالق ��ستقبال 
�أجل �لقيام بعملية  �ملو�طنني من 
فريو�ص  عن  للك�سف  �لتحليل 
�لكثري  طرح  �لذي  �الأمر  كورونا، 
م�ستخدمي  لدى  �لت�ساوؤالت  من 
�ملتبعة  �ملعايري  ب�ساأن  �لقطاع 
و�أين  �ملخابر،  تر�خي�ص  ملنح 
عن  منعها  يف  �الإ�سكال  يكمن 
�الأمر  ويتعلق  �الأخرى،  �ملخابر 
�سعد�ن  حكيم  م�ست�سفى  مبخرب 
 )PCR( تدعيمه بجهاز  �لذي مت 
لوزير  �الأخرية  �لزيارة  خالل 
�إ�سافة  �ملا�سية،  �الأيام  �ل�سحة 

طرف  من  مدعم  �آخر  خمرب  �إىل 
متطوعني خو��ص بكل �لتجهيز�ت 
�الأخرية  هذه  �أن  �إال  �لالزمة، 
�سيتاأخر و�سول �لرتخي�ص �خلا�ص 
�أما  �لقادم،  �إىل غاية �الأ�سبوع  بها 
�الإجابة عن �لت�ساوؤالت �ملطروحة 
ليومية  طبية  م�سادر  �أكدت  فقد 
حول  �لقائم  �مل�سكل  باأن  �لو�سط 
�سوء  �إىل  يعود  �لرتخي�سات  تاأخر 
ت�سيري �الإد�رة �ملحلية �لتي �أثبتت 
وباالأخ�ص يف  كامل  ب�سكل  ف�سلها 
ذ�ت  �أفادت  و  هذ�  �لق�سية،  هذه 
يف  �ل�سحة  قطاع  باأن  �مل�سادر 

فاعلية  عن  �أبان  �خلا�ص  جانبه 
ذلك  ودليل  �الأزمة  هذه  يف  �أكرث 
�خلا�ص  �لتحاليل  خمرب  �نطالق 
�لك�سف  عملية  يف  �لذكر  �ل�سالف 
�نطالق  �نتظار  مع  مو�ز�ة 
�أما  �لعمومية،  �الأخرى  �ملخابر 
�أ�سابع �التهام تبقى د�ئما موجهة 
تز�ل  ال  ملاذ�  �مل�سوؤولني،  �سوب 
حبي�سة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 
�ستتحرك  ومتى  �لبريوقر�طية، 
هذ�  الإنهاء  �ملحلية  �الإد�رة 

�الإ�سكال.
اأحمد نا�صري 

�سئم �جلميع يف بلدية �سيدي خالد 
باأزمة  �ملعلق  �الن�سغال  طرح  من 
�ملنطقة  ت�رضب  �لتي  �لعط�ص 
�حلارة،  �ل�سيف  �أيام  خالل 
�لوقفات  ع�رض�ت  ورغم  حيث 
�الحتجاجية �ملطالبة بفك �لعزلة 
عن وت�سوية م�سكل �لتزود باملياه 
حلد  و�قعية  حلول  دون  من  لكن 

كتابة هاته �الأ�سطر.
خالد  �سيدي  بلدية  �سكان  عرب 
�الأحياء  �ساكنة  وباالأخ�ص 
�ملياه  تذبذب  من  �ملت�رضرة 

�سديد  ��ستياء  عن  و�نقطاعها 
وتقاليد  عاد�ت  �أ�سموه  ما  ب�سبب 
على  لتعودهم  نظر�  �ملنطقة، 
مو�سم  كل  خالل  �الأزمة  هذه 
ليومية  متحدثون  وقال  �سيف، 
�لو�سط باأن �لوقفات �الحتجاجية 
مل  بالع�رض�ت  و�ملقدرة  �ل�سابقة 
�أ�سباب، لعل  تاأت باأي نتيجة لعدة 
�لرتقيعية  �ل�سيا�سة  هو  �أبرزها 
�ملتعبة يف تغطية �لو�سع، �إ�سافة 
الأغلبية  �لتحتية  �لبنية  �هرت�ء  �إىل 
بالغة  �سعوبة  �سكل  مما  �الأحياء 

ويف  هذ�  كلها.  تهيئتها  �إعادة  يف 
باأن  �ملو�طنون  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت 
�ليومية من هذه  متطلباتهم  تلبية 
�ملادة �حليوية �أم�سى �أمر� �سعبا، 
يتنقلون  �ل�سكان  �أغلب  �أن  بيد 
جانب  �إىل  �ملجاورة  �الأحياء  بني 
وتزويد  �ملياه  �سهاريج  �كرت�ء 

�لبيوت باملياه.
يزد  مل  مطالبهم  وبخ�سو�ص 
�رضكة  منا�سدتهم  عن  حمدثونا 
�جلز�ئرية للمياه فرع �سيدي خالد 
من �أجل دخولها خط م�ساهمة يف 

فك �لعزلة عن �الأحياء �ملت�رضرة 
بتوفري  ولو  �لعط�ص  �أزمة  من 
�ملو�طنني  متنح  متنقلة  �سهاريج 
حاجاتهم �ليومية �إىل حني �إ�سالح 

�مل�سكل.
هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
�لقائم  �مل�سكل  من  �ملت�رضرين 
من  بالت�سعيد  �حلر  ف�سل  عز  يف 
لل�سارع  باخلروج  خاطبهم  لهجة 
وتنظيم وقفة �حتجاجية للمطالبة 

بالتكفل بان�سغالهم .
اأحمد نا�صري 

م�صكل تراخي�ص خمابر PCR ك�صف كل �صيء

اأ�صبحت من عادات وتقاليد املنطقة

القطاع العمومي يخ�سر الرهان اأمام اخلا�ص بب�سكرة

اأزمة العط�ص ب�سيدي خالد م�سل�سل ال ينتهي

امل�صت�صفى اجلامعي ، الطريق الوطني رقم واحد من غرفة الإنعا�ص 

الرئي�ص مطلوب بواليتي ورقلة و مترنا�ست 

اأحمد باحلاج 

�ملتتبعني  من  �لع�رض�ت  قال 
�أن  ورقلة  بوالية  �ملحلي  لل�ساأن 
تدخل رئي�ص �جلمهورية لدى كل 
من �لوزير �الأول عبد �لعزيز جر�د 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير   ،
�ملحلية كمال بلجود ووزير �ل�سحة 
�مل�ست�سفيات  و�إ�سالح  و�ل�سكان 
�أجل  من  بوزيد  بن  �لرحمن  عبد 
�أ�سغال  �نطالقة  يف  �لت�رضيع 
�مل�ست�سفى �جلامعي بوالية ورقلة 
مربر يف  تاأخر� غري  يعرف  �لذي 
�ر�دة  غياب  ب�سبب  �النطالقة 
�لو�سية  �ل�سلطات  من  حقيقية 
�لذي  �ملك�سب  هذ�  �جناز  يف 
منه  ت�ستفيد  �أن  �ملنتظر  من 
�ل�رضقي  �جلنوب  واليات  معظم 
�ملر�سى  معاناة  �إنهاء  ثم  ومن 
ترت�وح  بعيدة  م�سافات  قطع  يف 
عن  للبحث  كلم   2000 900و  بني 
�ل�سمال،  بواليات  �لعالج  �سبل 
من  �كرث  قال  مت�سل  �سياق  ويف 
�مل�ست�سفى  دخول  باأن  متحدث 
�ملركزية  بالعا�سمة  �جلامعي 

�خلدمة  حيز  �ل�رضقي  للجنوب 
�لنق�ص  على  �لق�ساء  من  �سيمكن 
بالقطاع  �الأخ�سائيني  يف  �لفادح 
�أن  علمنا  �إذ�  خا�سة   ، �لعمومي 
�ملذكورة  بالوالية  �ل�سحة  قطاع 
�لتي مل  يعترب من بني �لقطاعات 
حتقق �لنتائج �ملرجوة وذلك لعدة 
�سوء  مقدمتها  يف  تاأتي  �أ�سباب 
عرته  ما  وهو  و�الإهمال  �لت�سيري 

من  �نطالقا  �ملتتالية  �الأزمات 
�لت�سمم �لعقربي مرور� باالإهمال 
تف�سي جائحة  �إىل  و�سوال  �لطبي 

فريو�ص كورونا .
�أبدى  فقد  ثانية  جهة   من 
رقم  �لوطني  �لطريق  م�ستعملي 
�لوالية  عا�سمة  بني  �لر�بط   01
�الإد�رية  �ملقاطعة  و  مترن��ست 
م�سافة  على  �ملمتد  �سالح  عني 

700، يف معر�ص حديثهم مع يومية 
»�لو�سط«، عن مت�سكهم مبطلبهم 
�ل�رضعي �ملتمثل يف �رضورة نزول 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
للتاأخر  حد  لو�سع  للميد�ن  تبون 
رقم  �لوطني  للطريق  �ملربر  غري 
كبري� يف  تدهور�  ي�سهد  �لذي   01
ج�سيمة  �أ�رض�ر�  �أحلقت  و�سعيته 
كبري  ب�سكل  و�ساهمت  باملركبات 
يف �رتفاع معدالت حو�دث �ملرور 
�ملميتة. و يف مو�سوع مت�سل يرى 
�أن  �ملحلي  لل�ساأن  �ملتابعني 
�نطالقة  يف  �ملربر  غري  �لتاخر 
�أ�سغال �جناز �مل�ست�سفى �جلامعي 
�لغام�سة  �لو�سعية  و  بورقلة 
�لطريق  تاأهيل  �إعادة  مل�رضوع 
�لر�بط بني مترن��ست وعني �سالح 
وتوجيهات  تعليمات  مع  يتنافى 
لقاء  خالل  �جلمهورية  رئي�ص 
�لقا�سي  باحلكومة  �الأخري  �لوالة 
بالتحلي بروح �مل�سوؤولية و�لنزول 
الن�سغاالت  و�ال�ستماع  للميد�ن 
�لتكفل  خلف  و�ل�سعي  �ملو�طنني 
بها بتطبيق مبد�أ ح�سب �الأولويات 

و�الإمكانات �ملتاحة .

بات التدخل ال�صخ�صي لرئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون �صرورة حتمية لماطة اللثام عن امل�صت�صفى 
اجلامعي بولية ورقلة وكذا الطريق الوطني رقم 01 الرابط بني عا�صمة الولية مترنا�صت و املقاطعة 

الإدارية عني �صالح .

�لق�رض  منطقة  �سكان  ي�سارع 
كلم   07 بعد  على  �لو�قعة  �لقدمي 
�خلليل  �سيدي  بلدية  مقر  عن 
حديثا  �ملنتدبة  �ملغري  بوالية 
بالو�دي ،�لعزلة �خلانقة و�لتي تعد 
متدهورة  جد  �ل�سكنية  �الأو�ساع 
وجعلت  قولهم،  حد  على  �أبرزها 
ناقو�ص  يدقون  �ل�سكان  هوؤالء 

�خلطر حولها .
بالق�رض  �الأهايل  من  فالع�رض�ت   
�آهلة  مباين  يف  يقطنون  �لقدمي 
روؤو�سهم  على  و�ل�سقوط  لالنهيار 
يف �أي حلظة، نظر� لعامل �لزمان 
�أنها  خا�سة  �لطبيعية  و�ملوؤثر�ت 
كالطني  �ملحلية  باملو�د  مبنية 

و�حلطب. 
�ملباين  هذه  �أ�سحاب  ويذكر 
تتميز  �أين  �له�سة،  �ملنازل  �أن 
و�ملليئة  �ملائلة  بجدر�نها 
�لتي  و�لت�سدعات  بالت�سققات 
�لغرفة  بد�خل  ما  لك  تظهر 
رغم  بجو�رها،  مرورك  ملجرد 
�الأفر�د  من  �لكثري  يقطنها  هذ� 
�ملغامرة  و�ختارو�  و�لعائالت، 
يجدو�  مل  �أنهم  ال�سيما  بحياتهم 
�سبيال �أخر، و طريقة لتجاوز هذ� 
من  �لظهر  �إد�رة  ظل  يف  �لو�سع 
و�ملخت�سة  �ملعنية  �جلهات  قبل 
�الأو�ساع  هذه  من  الإنقاذهم 
�خلطري وغري الئقة، و�لتي حرمت 
�لنوم  تذوق طعم  من  منهم  �لكثري 
حلظة  �أية  يف  �نهيارها  من  خوفا 
�أيامهم �إىل  فوق روؤو�سهم، وحولت 
تعبريهم  حد  على  حقيقي  جحيم 

 .

و�أ�سار  �ل�سكان �أن معاناتهم تزد�د 
بع�ص  ملجرد  وتفاقما،  تعقيد� 
هبوب  �أو  �الأمطار  من  �لزخات 
يلجوؤون  �أين  �لرياح،  من  ن�سمات 
�إىل �لهروب نحو �أقاربهم باالأحياء 
يبقى  �ملجاورة،باملقابل  و�لقرى 
ترغمهم  ممن  �آخرون  ع�رض�ت 
�لبقاء  على  �لقا�سية  ظروفهم 
�لذي  �ملوت  �ساعة  �نتظار  و 
يرتب�سهم حتت �أنقا�ص �حلجارة . 
�لق�رض  ثنايا  بني  �ملتجول  وي�سد 
فاأغلب  �مل�سهد  هول   ، �لقدمي 
بعامل  تاآكلت  و  �نهارت  �ملباين 
�لزمان، و�أخرى هجرها قاطنوها 
�نهيارها، يف حني  �سبح  خوفا من 
�لعائالت  من  �لع�رض�ت  تز�ل  ال 
عليهم  ق�ست  ممن  �ملي�سورة، 
�الأيام وظروف �حلياة �الجتماعية 
�جلزئية  �نهيار�ت  رغم  �ل�سعبة، 
بر�ميل  ببقايا  وتغطيتها  لالأ�سقف 
غطاء  ،�أو  حديدية  �سفائح  و 

بال�ستكي
و �أ�ستغرب بع�ص �ملو�طنني �لذين 
مل يه�سمو� تو�فد �جلهات �ملعنية 
عمليات  يف  �ملر�ت  عديد  يف 
�مليد�نية،  و�ملعاينات  �الإح�ساء 
�الأمطار  �سقوط  فرتة  تزين  �لتي 
وتنتهي حلظتها، و�لتي مل تتج�سد 
عقود،  منذ  �لو�قع  �أر�ص  على 
وغ�سبهم  �سخطهم  �أثار  ما  هذ� 
�ل�سديدين، يف ظل �سمت �جلهات 
حلجم  �إدر�كهم  رغم  �مل�سوؤولة 
�ملنازل  لهذه  �لكارثية  �لو�سعية 

وخطورتها على �الأرو�ح . 
�صالح ،ب 

الق�صر القدمي  بالوادي

عائالت مهددة ب�سقوط 
منازلهم ب�سيدي خليل  بالوادي

طالب م�ستعملي �لطريق �لر�بط 
–مترن��ست  قز�م  عني  بني  
�ملمتد على م�سافة 420 كلم  ، 
ب�رضورة  �ملحلية  �ل�سلطات  من 
�لعاجل الإعادة �العتبار  �لتدخل 

للو�سعية �ملهرتئة للطريق .
م�ستعملي  من  �لع�رض�ت  نا�سد 
قز�م  عني  بني  �لر�بط  �لطريق 
دومي  �لوالية  و�يل  –مترن��ست  
�لتدخل  ب�رضورة  �جلياليل 
�لوالئية  �ملديرية  لدى  �لعاجل 
�أجل  من   ، �لعمومية  لالأ�سغال 
�إز�لة �لرمال �ملرت�كمة على طول 
لكابو�ص  حتول  �لذي  �لطريق 
حقيقي ح�سب حمدثونا  ، �لذين 
من  بالت�سعيد  توعدو�  بدورهم 
ما  �الحتجاجات يف حالة  لهجة 
�ساغية  �أذ�نا  مطالبهم  جتد  مل 
ر��سلو�  قد  حمدثونا  وكان   ،
و�ملجال�ص  �لوالئية   �ل�سلطات 
�أجل  من  �ملنتخبة  �ملحلية 
ميد�نية  زيارة  لهم  برجمة 
�ملعانات  حجم  على  للوقوف 
�لناقلون  يكابدوها  �لتي 
و�ملتنقلون عرب �لطريق �ملذكور 

نتيجة �الرتفاع �ملخيف حلو�دث 
�ملرور على م�ستوى �ملنعرجات  
تغطي  �لرمال  �أ�سبحت  بعدما 

�لطريق �ملعبد .
ووجد �لع�رض�ت من �سكان ناحية  
عني قز�م ،�أنف�سهم مرغمني على 
و�قتناء  �لنفعية  مركباتهم  بيع 
حتى  �لدفع  رباعية  �سيار�ت 
، خا�سة  ي�سهل عليهم  �لتحرك ّ
ما تعلق بحاالت �جالء �ملر�سى 
حرجة  و�سعية  يف  �ملوجودين 
�حل�رض  ال  �ملثال  �سبيل  ،وعلى 
�لن�ساء �حلو�مل �لالتي عادة ما 
يف  مطالبني  قارعة   على  تلدن 
�لتجند  ب�رضورة   ، �لوقت  نف�ص 
مقر  �أمام  �عت�سام  وتنظيم 
�جلهات  على  لل�سغط  �لوالية 
النت�سالهم  بها  للدفع   ، �لو�سية 
�لعامل  عن  �لتنموية  �لعزلة  من 
�لبع�ص  توعد  كما   ، �خلارجي 
باخلروج  حمدثنا  من  �الأخر 
�حتجاجية  حركة  يف  لل�سارع 
بامل�سكل  بالتكفل  للمطالبة 

�لقائم  .
جناة ،ح 

طالبوا بتدخل ال�صلطات لإزالة الرمال املرتاكمة 

م�ستعملو طريق عني قزام 
م�ستاوؤون  –مترنا�ست 
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لي�س غريبا اأن يخرج 
التوان�سة من املاآزق واحدا 
بعد الآخر ب�سالم وانت�سار 

وباأقل اخل�سائر.. ففي تون�س 
يوجد اأقدم منرب يف العامل 

الإ�سالمي يف جامع عقبة بن 
نافع.. وفيها جامع الزيتونة 

اأعظم املنارات العلمية يف 
تاريخنا.. وهنا يربز لنا 
ابن خلدون وعبدالعزيز 

الثعالبي وطاهر بن عا�سور 
واآخرون كثريون باإ�سعاعات 
النه�سة والتحرر يف املغرب 
العربي.. هذه هي عبقرية 

املكان حمدود الإمكانات 
املادية ويف مواجهة بحر 

م�سطرب باأطماع الغربيني.

دميقراطية

تون�س يف �متحان خارج �ل�سياق �لعربي
تون�س ال متلك جيو�شا جرارة وال برتوال وال 
حكمة  و  تب�رص  قدرة  متلك  لكنها  و  قمحا 
�شيا�شة قلما متتع بها من تغريهم اإمكاناتهم 
املادية فيندفعون اإىل حتوفهم.. تون�س وبعد 
ع�رص �شنوات من ثورتها �شد  حكم البولي�س و 
تدخالت ال�شفري الفرن�شي و املال اخلليجي 
جتتاز الكمائن واحدا بعد االآخر.. اإنه الدر�س 

االأكرث ن�شجا يف العملية ال�شيا�شية العربية. 

ال�سياق العربي:
تخ�س  التي  الكبرية  ال�شيا�شية  املوا�شيع    
تتم  ال  اأن  ينبغي  اأمتنا،  �شعوب  من  �شعبا 
اخلا�شة،  النظر  وجهة  مواقع  من  مناولتها 
اأو االإ�شطفافات االإيديولوجية، اإمنا من باب 
الروؤية املتوازنة التي تنظر لل�شياق العام عرب 
املكان كله والزمان على مداه.. و لكي ندرك 
ونحن  التاريخية  احل�شا�شية  من  درجة  اأي 
نناق�س مو�شوع تون�س وحراكها الدميقراطي 
النظام  طبيعة  اإىل  نلتفت  اأن  علينا  احلاد، 
ال�شيا�شي العربي منذ عدة قرون، فلقد ظل 
نظام احلكم العربي يعاين من اأزمة ال�رصعية 
فقد  عندما  الرا�شدة  اخلالفة  �شقوط  منذ 
والبيعة  ال�شورى  وهو  احلكم  يف  ركن  اأهم 
واملحكومني  احلاكم  بني  عقد  على  القائمة 
فوؤاد«،  وثمرة  يد  »�شفقة  فكان  بالرتا�شي، 
�شقوط  منذ  احلكم  نظام  اأ�شبح  فلقد 
واأحيانا  والبط�س  بالقوة  اخلالفة حكم غلبة 
الواقع  االأمر  حكم  واأ�شبح  الدماء،  �شفك 
الذي حّول املواطنني اإىل رعية و�شلط �شيفه 
على رقاب كل من اعرت�س على م�رصوعيته، 
يف  كبارا  علماء  فقّتل  نهجه  عليه  اأنكر  اأو 
اإىل  عدي  بن  حجر  من  االإ�شالمي  تاريخنا 
و�شواهم  جبري  بن  و�شعيد  الثوري  �شفيان 
كثري يف الع�شور القدمية ومثلهم يف الع�شور 
بن  كمالك  وعذبوا  اأئمة  لوحق  و  احلديثة، 

اأن�س وابو حنيفة و ابن حنبل.. 
النا�س  احلكام على حقوق  ت�شلط  ذلك  وتبع 
ال�شيما بيت مال امل�شلمني الذي اأ�شبح ريعا 
ال�شلطة  متركز  على  وبناء  للحكام..  خا�شا 
الفرعونية حتولت روايات احلا�رص واملا�شي 
واأ�شاب  احلكم  منظومة  مزاج  مع  تتواءم 
بل  وثقافته  املجتمع  مفا�شل  كل  الف�شاد 
منها  ت�شلم  مل  دينية  و�رصوحات  وتف�شريات 
كان  الذي  االأمر  �شري..  اأو  فقه  اأو  عقيدة 
وت�شويه  االأمة  توهني  يف  كبرية  تداعيات  له 
�شخ�شيتها التي حتولت اإىل قطيع و مت دفعها 
احل�شاري  ال�رصاع  نهايات  يف  الهام�س  اإىل 
مع االأعداء.. وعندما اأفاقت االأمة على وقع 
حركات التحرير وطرد امل�شتعمرين حاولت 
من  م�شتفيدة  تتقدم  ان  املتنورة  طالئعها 
القائم  ال�شلطة  على  التداول  مبداأ  تكري�س 
تعرثت يف ظل  لكنها  و  الغربية  يف احل�شارة 
اأنظمة حكم بع�شها الزال ميار�س اال�شتعباد 
هو  كما  ال�شعوب  على  الوا�شع  ال�شيا�شي 
حا�شل يف النظام امللكي الذي ميار�س اأكرث 
مناذج االحتكار لل�شلطة والت�رصف مبقدرات 
يف  وراثيا  نهجا  عليها  ويفر�س  ال�شعوب 
االأخرى  ال�شيا�شية  االأنظمة  تنج  ومل  احلكم، 
منهج  من  باجلمهورية يف معظمها  امل�شماة 
ال�شندوق  جعلت  حيث  للحكم  االغت�شاب 
ظل  يف  ال�شعبية  لالإرادة  وتزييف  خداع  اأداة 
الت�شييق امل�شتمر على قوة الرقابة ال�شعبية 
على  االأنظمة  ت�شلط  خالل  من  وحرفها 
اأ�رصة  كانت  فلئن  والرثوة،  االإعالم  و�شائل 
ا�شتاأثر  من  هي  امللكية  االأنظمة  يف  امللك 
االأنظمة  ظل  يف  »ما«  ع�شابة  فاإن  بالرثوة، 
يف  العباد  ثروات  على  ت�شلطت  اجلمهورية 
املناقبية  من  متلك  ال  ه�شة  برملانات  ظل 
للمحا�شبة  لنهو�شها  يكفي  ما  االأخالقية 

والت�شويب.

النظام التون�سي اجلديد:
لقد ورث ال�شعب التون�شي اأو�شاعا غاية يف 
التعقيد بعد تكري�س مبداأ ف�شل الدين عن 
ال�شيا�شة فلقد توح�شت العلمانية يف تون�س 
اأتاتورك  تركيا  يف  زميلتها  ي�شبه  ما  اىل 
وعمل بورقيبة بالطريقة نف�شها من التدخل 
عالقاته  و�شبكة  وثقافته  ال�شعب  هوية  يف 
االجتماعية وقد فرغ الزيتونة من ر�شالتها 
البلد- الوطنية يف  القوى  وقد قام بت�شفية 
املظاهر  على  �شيق  و  يو�شف-  بن  �شالح 
عالقاته  يف  تون�س  وربط  االإ�شالمية.. 
بعيدا  ف�شيئا  �شيئا  ودفعها  بفرن�شا  الدولية 
عن انتمائها العربي االإ�شالمي.. فلقد كان 
وم�رصوع  جمتمع  م�رصوع  يحمل  بورقيبة 
بولي�شي  نظام  اإىل  خليفته  مع  تطور  دولة 

�شديد الوطاأة. 
ال�شعب  فيها  �شارك  التي  تون�س  ثورة  بعد 
كما  وا�شحا  كان  �رصائحه  بكل  التون�شي 
هي عادة احلركات التحررية العربية غياب 
النظام  عليه  يكون  اأن  ينبغي  ملا  الروؤية 
الدولة  اأركان  عليه  تكون  وملا  ال�شيا�شي 
وفل�شفتها وهذا ما جعل التجربة التون�شية 
وتوا�شل  االآخر..  بعد  حينا  وتكبو  تتلعثم 
الربملان  اإىل  ال�شارع  من  التون�شي  احلراك 
وواجه حتديات كادت اأن تع�شف به يف ظل 
اغتيال �شخ�شيات وازنة يف العمل ال�شيا�شي 
اخلليجي  للمال  كثيف  �شغط  خالل  من  و 
�شيا�شي  ف�شيل  الإخراج  االإماراتي  ال�شيما 
ال�شيا�شي  امل�رصح  من  -النه�شة-  كبري 
الذي كان يعني تقدمي و�شفة �رصاع  االأمر 
ال�شا�شة  كبار  اأن  اإال  لتون�س  ماأ�شاوي 

التوان�شة جتاوزوا الكمني..
واأبدت  التون�شي  احلراك  حيوية  توا�شلت 
�شيا�شية  لياقة  التون�شية  النه�شة  حركة 
اأ�شا�شية  تنازالت عن مواقع  عالية وقدمت 
االن�شداد..  اإىل  اجلميع  ي�شل  ال  لكي 
وقدمت النه�شة  تنازالت مبدئية لها عالقة 
عن  �شكتت  عندما  واملواقف  باالأفكار 
قانون املواريث املخالف لل�رصيعة وعندما 
اال�شتعمار  لتجرمي  قانون  ن�رصة  مل حتاول 
الفرن�شي، وعندما وقفت �شلبيا من م�رصوع 
قانون لتجرمي التطبيع مع العدو ال�شهيوين. 
كانت النه�شة تبعث من خالل ذلك بر�شائل 

طماأنة لفرن�شا.
خطرية  جتربة  اأمام  اأنهم  التوان�شة  اأدرك 
واالأفكار  ال�شيا�شية  املواقف  تتجاوز 
الذاتي  البناء  جتربة  اإنها  االإيديولوجية.. 
التوان�شة يف دولة  اأن يجمع  لنظام ي�شتطيع 
حتقق الكرامة واحلرية والعدالة بني اجلميع 
العربي  احلكم  منط  اإلغاء  يعني  وهذا 
التاريخي و�شطب النظام ال�شيا�شي امل�شتبد 
امللكي واجلمهوري الذي حّول ال�شعوب اإىل 
مدت  ال�شعبة  التجربة  خ�شم  ويف  رعية.. 
كثري من الدول اأرجلها يف امل�شهد التون�شي 
لالأجندات  مطية  التون�شي  البع�س  وكان 
اخلارجية التي اأرادت ال�شيطرة على توجيه 
انفكاك  الال  حيث  اإىل  �شيا�شيا  تون�س 
عدم  اإىل  اأو  والتغريب  الفرنكفولية  من 
حتررها من �شيطرة فرن�شا على مقدراتها 
االقت�شادية ووجد هذا النفر دعما اإعالميا 
الذين  الفرن�شيني  قبل  من  دولية  وحماية 
مندوب  كاأنه  تون�س  يف  �شفريهم  حتّول 
من  كاالإمارات  الدول  من  وهناك  �شامي.. 
راأى يف النه�شة خ�شما اأيديولوجيا و�شيا�شيا 
امل�شهد  يف  البارزة  املحاور  تقا�شم  �شمن 
االإقليمي قطر وتركيا من جهة، وال�شعودية 
وهنا  اأخرى..  جهة  من  وم�رص  واالإمارات 
يتجه نحو  التون�شي  ال�شيا�شي  كان امل�شهد 

االن�شقاق العنيف.
وان�شحابهم  الوزراء  روؤ�شاء  تعاقب  ولعل 
اإىل عمق  ي�شري  ثقة  او حجب  بف�شائح  اإما 

يتم  ما  االأكمة  خلف  هناك  وان  االأزمة 
تون�س  م�شري  مي�س  مبا  وتنفيذه  تخطيطه 
ال�شيا�شية..  املواقف  خريطة  يف  وموقعها 
فظلوا  البو�شلة  يفقدوا  مل  التوان�شة  ولكن 
لبع�شهم  العنيفة  واالتهامات  الت�شتت  رغم 
و�شندوق  الدميقراطي  باخليار  متم�شكني 
يف  اإليه  واللجوء  ال�شفاف  االنتخابات 
مواجهة كل حتد.. فكان هذا اأعظم اجناز 
يظل  ان  وي�شتطيع  التون�شية  الثورة  حتققه 

�شامدا.

ديناميكية النه�سة:

القوى  كل  فيه  تبدي  الذي  احلني  يف 
اخلطاب  يف  ت�شددا  التون�شية  ال�شيا�شية 
واملواقع  واالأفكار  باملواقف  والتم�شك 
وقد  الفتة  برباغماتية  النه�شة  تتحرك 
يف  مواقع  عن  بتنازلها  اجلميع  فاجاأت 
احلكم اختياريا اأكرث من مرة يف حني كانت 
دوما حتقق االأ�شوات االأعلى يف اأي عملية 
رئي�س اجلمهورية  انتخاب  انتخاب ما عدا 
والذي كان وا�شحا اأنها مناورة تقدم عليها 

احلركة..
قادة  اأمام  ماثال  ومر�شي  م�رص  در�س  كان 
اإخوانهم  فيه  وقع  فيما  يقعوا  فلم  النه�شة 
كل  خالل  من  متكنوا  الذين  امل�رصيون 
موؤ�ش�شات  كل  يف  التحكم  من  االنتخابات 
باأغلبية  النظام �شكليا فكان منهم الربملان 
ورئا�شة اجلمهورية  ال�شورى  ومنهم جمل�س 
الذي  االأمر  للبالد  الد�شتور  كتبوا  وكذلك 
ال�شيا�شي  العربي  النظام  روحية  اإىل  نقلهم 
انتخابات  اإجراء  فرف�شوا  امل�شتبد 
موقفهم  على  وت�شبثوا  للرئا�شة  م�شبقة 
م�رص  يف  ال�رصعية  وكاأن  ال�رصعية  بحجة 
امل�شاكني  ماليني  اأ�شوات  يف  فقط  تكمن 
يف  القوى  موازين  يقدروا  ومل  الفقراء؟! 
املجتمع والدولة حيث اأهم موؤ�ش�شات البلد 
فواجهوا  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  يف  الكامنة 
قوة الواقع ب�شعار ال�رصعية التي اكت�شبوها 
يف مرحلة ما، فكانت النتيجة خ�شارتهم كل 
�شبع  ال�شجون الأكرث من  واإلقاءهم يف  �شيء 

�شنوات والزالت االأزمة خانقة يف م�رص..
اأي�شا  ا�شتفادوا  التوان�شة  االإ�شالميني  ولعل 
من جتربة اأردوغان بعدم ت�شادمهم املوؤقت 
للدولة  التاريخية  ال�شيا�شية  املواقف  مع 
الثقايف يف حماولة  التون�شية واإرث بورقيبة 
لتكري�س وجودهم يف مفا�شل احلياة  منهم 
وتكري�س  تون�س  واالجتماعية يف  ال�شيا�شية 

موؤ�ش�شات دولة حتميهم.
ووقوعها  االقت�شادية  تون�س  اأو�شاع  اأن  اإال 
الدويل  النقد  �شندوق  ا�شرتاطات  حتت 
االأطراف  لبع�س  اخلليج  دول  واإغراءات 
ال�شيا�شية التون�شية و �شعيها لت�شكيل وجهة 
النظام يف تون�س �شيا�شيا بالتخل�س من احد 
مكوناته عقد الواقع التون�شي وتدخل بعنف 

يف حتريك اال�شتقطابات املتناق�شة..

ليبيا عامل تفجري:

حلكومة  تاأييدها  النه�شة  حركة  تخفي  ال 
تركيا  مع  هذا  يف  وتلتقي  الليبية  الوفاق 
�شوكة  لك�رص  م�شاعفة  جهودا  تبذل  التي 
وذلك  ليبيا  وال�شعودية يف  االإمارات وم�رص 
مكان..  من  اأكرث  يف  ملواجهات  امتدادا 
وهذا فتح م�شاحة �رصاع حادة يف امل�شهد 
نظر حفرت  وجهة  يوؤيدون  من  مع  التون�شي 
طيبة  عالقات  لهم  من  فقط  لي�شوا  هم  و 
العلماين  التيار  اأي�شا  اإمنا  االإمارات  مع 
والفرنكفوين جملة والذي يلتقي يف مواقفه 
مع املوقف الفرن�شي.. وهنا ازداد ال�شغط 
انتظار  ويف  التون�شية..  املوؤ�ش�شة  لتفجري 
الع�شكرية  للمواجهات  احلا�شمة  اللحظات 

كل  يح�شد  ليبيا  يف  ال�شيا�شية  وللعملية 
طرف من االأطراف الدولية حل�شم امل�شهد 

التون�شي ل�شاحله.
ولقد كان النت�شارات قوات حكومة الوفاق 
طرابل�س  اأطراف  من  حفرت  قوات  باإخراج 
ال�شيطرة  اإحكامها  و  والوطية  ومن ترهونة 
يف  البالغ  اأثره  �شريت  مداخل  على  حاليا 
النه�شة  حركة  ل�شطب  االإماراتي  التعجيل 
الوفاق  حكومة  انت�شار  اأن  اإذ  تون�س،  من 
موؤثرة  قوية  اإقليمية  اإ�شافية  قوة  يعني 
ل�شالح النه�شة حيث �شتكون ليبيا مبا متلك 
هائلة  عمل  وفر�س  �شخمة  مالية  قوة  من 
للنه�شة  كبرية  حملية  قوة  وورقة  متنف�شا 

توؤهلها ال�شتعادة كثري من مواقعها.
يلقي  الليبية  االأر�س  على  يح�شل  ما  اإن 
ال�شيا�شي  امل�شهد  على  بكثافة  بظالله 
التون�شي ولعل هذا منطقي و�شحيح، فكلما 
تقدمت حكومة الوفاق �شتتمكن النه�شة من 
تراجع  ومبقدار  تون�س  يف  احلكم  مفا�شل 
للنه�شة  الوفاق �شتكون خيبة كبرية  حكومة 
يف تون�س وهذه املعادلة يدركها االإماراتيون 
وال�شعوديون وحلفاوؤهم يف ليبيا وتون�س لذا 
فهم يعملون الإخراج النه�شة من املوؤ�ش�شة 
�شاحة  تون�س  ت�شبح  وبذلك  التون�شية 
الرو�س  املقاتلني  اآالف  جتلب  مواجهة 
الوفاق  حكومة  �شد  واآخرين  وال�شوريني 
ت�شد عليها اخلناق وتفتح جبهة من الغرب 
الليبي جتعل طرابل�س بني فكي كما�شة.. لذا 

فاملواجهة حا�شمة وح�شا�شة.
حماولة  يف  دفع  التون�شي  الرئي�س  ولعل 
حلل الربملان لكي يحدث الفراغ الت�رصيعي 
النه�شة  تخ�شاه  ما  تون�س  يف  فيحدث 
بخروجها من امل�شهد االأمر الذي �شيجعل 
الفرق  وحركية  الرئي�س  ب�شلطة  تون�س 
العلمانية واملوالية لالإمارات م�شتقبلة لدور 

انحياز يف املو�شوع الليبي.

املفاجاأة:

بخطوتني  النه�شة  على  الهجوم  متثل 
كبريتني االأوىل جاءت بعد ف�شيحة الفخفاخ 
ق�شايا  �شده  املوجهة  احلكومة  رئي�س 
اأعلن  فقد  املن�شب..  وا�شتغالل  ف�شاد 
ولن  اآخر  �شخ�شا  �شيختار  انه  الرئي�س 
الذي  االأمر  الربملانية  الكتل  لراأي  ي�شتمع 
مل  واإذا  للد�شتور..  خرقا  اآخرون  يعتربه 
�شيتجه  الرئي�س  فاإن  الربملان،  يوافق عليه 
اإىل حل الربملان وهكذا تخرج النه�شة من 
النه�شة  حركة  اأدركت  ال�شيا�شي..  امل�شهد 
ذلك فعربت عن مفاجاأتها وذّكرت باأن هذا 
لكنها تتجاوب معه  الت�رصف غري د�شتوري 
االأخرى  اخلطوة  فكانت  البالد..  مل�شلحة 
الثقة عن  التي ال تقل خطورة وهي حجب 
الغنو�شي وكانت معركة حامية الوطي�س فتح 
االإعالم العلماين وال�شديق لالإمارات اأبواقه 
ل�شيطنة الغنو�شي ومت ح�شد عدد كبري من 
النتيجة  فكانت  الغر�س..  لهذا  الربملانيني 
الغنو�شي  وجنا  اجلميع  يتوقع  ما  على غري 
رغم  املعركة  تنتهي  لن  لكن  االإ�شقاط  من 
براغماتية الغنو�شي وحركته و لن يتم ح�شم 
بقوة  الليبي  البيت  برتتيب  اإال  املعركة 
التون�شي..  الو�شع  ترتيب  �شيتم  حينذاك 
اإيجاد  اأمام االإقليم �رصورة  وهذا ما يجعل 
حلماية  اإ�شرتاتيجية  عميقة  تفاهمات 
الليبية  املع�شلة  تون�س وحل  اال�شتقرار يف 
امتدادات  كله  االإقليم  يتجنب  لكي  �شلميا 
االأزمة واندالعها يف االإقليم كله واهلل غالب 

على اأمره.

بقلم: �سالح عو�س
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ال�سيا�سية  التجربة  يف  يعني  ما  وهو   
اجلزائرية القريبة متديد العهدة الأوىل. 
واإن كانت رغبة ترامب ل تقف وراءها 
نية متديد فرتة احلكم خارجة ال�رشعية 
الد�ستورية بذريعة فتح مرحلة انتقالية 
ول طرح اأ�سالحات �سيا�سية ود�ستورية 
التي  الف�سيحة  خ�سية  عن  تعبري  بل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �ستلحق 
يف  الرئا�سية  النتخابات  متت  ما  اإذا 
موعدها املتزامن مع ا�ستمرار الو�سع 
ال�سحي ال�ستثنائي الذي خلقه انت�سار 

فريو�س كورونا. 
تنطلق  ترامب  دونالد  عند  والف�سيحة 
للكوفيد  الرهيب  النت�سار  اأن  من 
ال�سعب  من  عري�سة  فئات  �سي�سطر 
الأمريكي لطلب الت�سويت عن بعد �سواء 
عن طريق الربيد العادي اأو الإلكرتوين 
اأو الفاك�س. وهو ما يفتح الباب للتزوير 
اأقل دقة وتعبريا  نتائج  وللح�سول على 
عن النوايا احلقيقية للناخبني. و�سيكون 
من  النوع  هذا  اإىل  املكثف   للجوء 
اإىل  بالنظر  املرة  هذه  وقع  الت�سويت 
اإليه  الأمريكيني  اأغلب  جلوء  احتمال 
بعدما كان يف ال�سابق اجراءا ا�ستثنائيا 
كما  قليلة  فئات  اإليه  تلجاأ  ا�سطراريا 
يعتمد يف ت�سويت ال�سلك الديبلوما�سي 

الأمريكي باخلارج.
وبالرغم من اأن ترامب ل ميلك �سلطة 
تعود  التي  الرئا�سية  النتخابات  تاأجيل 
حالت  يف  الكونغر�س  اإىل  اأ�سا�سا 
ا�ستثنائية قاهرة اإل اأن اإثارة املو�سوع 
اعتربت مناورة �سيا�سية هدفها التاأثري 
ل  التي  النتخابية  العملية  على  نف�سيا 

ما  ظل  يف  اأ�سهر   3 اإل  عنها  يف�سلنا 
يثريه الت�سويت عن بعد من جدل حول 
تاأمينه من خماطر التزوير الذي يتوقع 
ترامب اأن يكون تاأثريه قويا هذه املرة 
اإذا ما ف�سل اأغلب الأمريكيني للت�سويت 

عن بعد ب�سبب اخلوف من الكوفيد. 
وتاأتي تغريدات ترامب املثرية للجدل 
يتلقاها  التي  الهزائم  �سل�سلة  ظل  يف 
�سمن ا�ستطالعات الراأي الأخرية التي 
ف�سال  اعترب  ما  ب�سبب  تراجعه  توؤكد 
الفريو�س  انت�سار  مواجهة  يف  ذريعا 
املتحدة  الوليات  تزال  ل  حيث 
عدد  يف  العامل  دول  تت�سدر  الأمريكية 
هذا  ويكون  وال�سحايا.  امل�سابني 
�سعبيته  تعرفه  الذي  املتدهور  الو�سع 
وهي  كعادته  املناورة  اإىل  جلوئه  وراء 
لفت  ت�ستهدف  ما  �سمن  ت�ستهدف 
للحفاظ  النحدار  هذا  عن  الأنظار 
رفقته  العامل  الفريق  معنويات  على 
اأمام  النتكا�سات  من  مزيد  خمافة 
التي  بالقوة  يكن  مل  دميقراطي  خ�سم 
بالنظر  م�سريه،  على  توؤثر  اأن  ميكن 
ورتابته  �سنه  وتقدم  حملته  �سعف  اإىل 
الناخب  اندفاع  عادة  تنا�سب  ل  التي 

الأمريكي. 
التزوير  هاج�س  ترامب  اأثار  ذلك  ومع 
انتخابية ل ت�سمن  املنتظر من عملية 
ل  هاج�س  وهو  املرة.  هذه  الدقة 
ينطلق من فراغ فقد عرفت انتخابات 
يف  ت�سكيك  موجة  �سابقة  رئا�سية 
نتائجها مثل تلك التي جرت عام 2004 
على  بو�س  دابليو  جورج  فيها  وفاز 
جون كريي بفارق �سغري من الأ�سوات 

ا�سطر اجلهات املنظمة لإعادة ح�ساب 
الأ�سوات يف بع�س الوليات الأمريكية. 
وباملنا�سبة كان بو�س الإبن قد اأثار يف 
النتخابات  تاأجيل  فكرة  الوقت  ذلك 
ب�سبب غرق الوليات املتحدة يف حرب 
هاج�س  يغذي  فما  الثانية.  اخلليج 
على  تدل  التي  ال�سوابق  هذه  التزوير 
اأن العملية النتخابية يف اأمريكا لي�ست 
علوما دقيقة ونتائجها لي�ست م�سمونة 
اأن  عن  ف�سال  للجميع،  ومطمئة 
النتخابات الأخرية التي توجت ترامب 
تاأثري  حول  جدل  تثري  اأن  دون  متر  مل 
وهو  نتائجها  يف  الرو�سية  املخابرات 
ما اأثار جدل مل يخمد اإل يف ال�سنوات 

الأخرية.
ويرمي ترامب اأي�سا من جلوئه اإىل هذه 
الهواج�س اإىل التمهيد ملناورات اأخرى 
قد تاأتي عقب انتهاء الت�سويت يف حال 
اأن  يحتمل  اإذ  بالهزمية  مني  اإذا  ما 
ي�سري يف املنطق ذاته باتهام املنظمني 
واأن  النتائج  دقة  يف  والطعن  بالتزوير 
يتهم الكونغر�س الأمريكي ذي الأغلبية 
مل  عندما  بالتواطوؤ  الدميقراطية 
حتى  النتخابات  بتاأخري  قرارا  ي�سدر 
اأي�سا  ويحتمل  اإجرائها.  تتوفر �رشوط 
يف  الت�سويت  عملية  باإعادة  يطالب  اأن 
عرفت  التي  النتخابية  الدوائر  بع�س 

جلوءا مكثفا للت�سويت عن بعد. 
ولكي ل يظهر ترامب مبظهر اخلاىف 
جديدة  بتغريدة  ا�ستدرك  الهزمية  من 
والتحذير  للتنبيه  ميال  واأكرث  اأقل حدة 
التاأخري  هذا  اأمتنى  "ل  قال:  عندما 
النتخابات  هذه  جتري  اأن  اأريد 

بالنتظار  األزم  اأن  البتة  اأريد  ل  لكني 
اأوراق  اأن  بعدها  لأكت�سف  اأ�سهر  ثالثة 
ل  القرتاع  هذا  واأن  ناق�سة  الت�سويت 
�سيحدث. هذا من  ما  وهذا  له.  معنى 
الأذكياء  والنا�س  يعلم  واجلميع  العقل 
ل  قد  ال�سفهاء  النا�س  ذاك  يعلمون 
ل  الأ�سخا�س  بع�س  ذلك.  يعلمون 
يعلمون."  لكنهم  عنه  احلديث  يريدون 
املع�سكر  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  وهي 
الدميقراطي الذي ي�ست�سعر ترامب اأنه 
م�سبوقة  غري  انتخابية  ملوؤامرة  يتهياأ 
يف التاريخ الأمريكي ويتوقع ترامب اأن 
تتحول النتخابات الرئا�سية الأمريكية 
العامل  ت�سطر  ف�سيحة  اإىل  املرة  هذه 
يناير   20 تاريخ  بعد  ما  اإىل  لالنتظار 
الأمريكي  الرئي�س  ملعرفة   2021
النتظار  اإمكانية  اأن  غري  القادم. 
بالنظر  م�ستحيلة  تبدو  بل  م�ستبعدة 
للد�ستور  ت�ستدعي تعديال  اأنها قد  اإىل 
وال�سيوخ  النواب  جمل�سا  عليه  يوافق 
عملية  وهي  الرئي�س  يعتمده  اأن  قبل 
معقدة ل يكفي الوقت املتبقي ملوعد 

3 نوفمرب لتنفيذها.
املتحدة  الوليات  ت�سهد  اأن  وينتظر 
انتخابية  حملة  املرة  هذه  الأمريكية 
�سي�سطر  الذي  الكوفيد  ب�سبب  باهتة 
عن  لالبتعاد  املر�سحني  اأن�سار 
املاألوفة  ال�ساخبة  العامة  التجمعات 
اأي�سا  وهذا  النتخابية،  املنا�سبات  يف 
هاج�س لي�س اأقل اأهمية من الهواج�س 
مرة  كل  يف  �ستذكراحلملة  اإذ  الأخرى 
�رش�س  مناف�س  اأمام  ترامب  بف�سل 

ا�سمه الكوفيد.

م�صائب الكوفيد وفوائد ترامب

بقلم اح�سن خال�ص   

 قد تكون م�سائب الكوفيد عند ترامب 
فوائد وهو ما ي�سري اإليه مقرتح تقدم به 

على �سكل قرار �سارم ل نقا�ص فيه بتاأجيل 
النتخابات الرئا�سية الأمريكية املنتظر 
اإجراوؤها يف 3 نوفمرب من هذه ال�سنة اإىل 

غاية زوال وباء كورونا.

اأقرتح تاأجيل للرئا�سيات الأمريكية 

التناق�سات  ب�سبب  قويا  كيانا  تنتج  ومل 
النتخابات  قانون  تخ�س  التي  العديدة 
غري  مقاربة  القانون  هذا  انتج  وقد 
"املنتخب  حول  الإطالق  على  مفهومة 
لل�سعب  ممثال  يكون  اأن  يجب  الذي   "
الوطني  او  امل�ستوى املحلي  �سواء على 
ال�سعب  املتاحة ملمثلي  ال�سالحيات  ثم 
املوجودة  ال�سيا�سية  النظام  اطر  �سمن 
واق�سد  املعطى  هذا  من  وانطالقا 
النظام  اأ�سابت  التي  الرتباك  حالة 
جراء اإفراغ موؤ�س�سات الدولة خا�سة من 
وافتكاك  الإقناع  على  القادرة  الكيانات 
للقيا�س  قابلة  لعتبارات  التمثيل  �سفة 
فان التوجه الذي �ساد باإقحام الأ�ساتذة 
امل�ستقلة  الوطنية  الهيئة  يف  اجلامعيني 
ويجب  اأهميته  رغم  النتخابات  ملراقبة 
دعمه على م�ستويات عدة اإىل اأنه يفر�س 
لالأ�ستاذ  العتبار  اإعادة  الوقت  نف�س  يف 
واإعطائه  الدولة  موؤ�س�سات  يف  الباحث 
مكانته التي ي�ستحق من خالل ال�ستثمار 
ويزيد  الدولة  يقوي  ب�رشي  كمعطى  فيه 
من كيانها العقالين املو�سوعي الذي ل 
يف  �سعبوي  خطاب  اأي  ينتج  ول  ي�سي�س 

الأداء .
�سعيد  وعلى  ال�سعبي  احلراك  فر�س 
الر�سائل ال�سيا�سية الهامة التي بعث بها 
يف  معطيات  احلاكم  ال�سيا�سي  للنظام 
توجها  احلراك  انتج  فقد  الأهمية  غاية 
دورا  �رشيعا  ا�ستدعى  العام  الراأي  لدى 
الأزمة  حل  يف  والأكادمييني  للنخبويني 
عرب  نرى  واأ�سبحنا  الراهنة  ال�سيا�سية 
من  العديد  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
متكني  ب�رشورة  تنادي  التي  الأ�سوات 

كل  التواجد يف  الأ�ساتذة اجلامعيني من 
موؤ�س�سات الدولة وت�سحيح ما يراه البع�س 
ل�سوؤون  العام  الت�سيري  يف  خاطئا  م�سارا 
الدولة وهذا املعطى الهام الذي فر�سه 
بخروج  اأي�سا  جت�سد  ال�سعبي  احلراك 
الطلبة اجلامعيني والأ�ساتذة الباحثني يف 
يكون  الذي  الأمر  بقوة  ال�سعبي  احلراك 
قراءة  تقديرات  يف  احل�سبان  يف  اأخذ 
احلراك  �سنعه  الذي  الوطني  امل�سهد 
ال�سعبي وقد ولزال كان �سبانيا بالدرجة 
تبعا  ال�رشوري  من  اأ�سحى  وقد  الأوىل 
موقع  يف  التفكري  الهام  املعطى  لهذا 
وما  الدولة  كيان  يف  اجلزائرية  اجلامعة 
يطلب منها �سمن دفرت اأعباء قد يتجاوز 
لالأ�ستاذ  الكال�سكية  الوظيفة  اأعباء 
التدري�س  يف  تكمن  التي  اجلامعي 
اجلامعي عن علم وكفاءة وم�سار والإنتاج 
منه  ي�ستفيد  الذي  البحثي  الأكادميي 
املجتمع والدولة من املفرو�س وبالتايل 
فاإن اأ�سئلة الراهن التي تطرح الآن ونحن 
م�ستقلة  وطنية  �سلطة  ميالد  ن�سهد 
ملراقبة النتخابات الرئا�سية ترتكز على 
اليوم  الأ�ساتذة اجلامعيني  ما يطلب من 
تبعا للظرف الوطني الدقيق الذي تعي�سه 
ميكن  فهل  �سيا�سيا  معقد  وهو  البالد 
لالأ�ساتذة الباحثني الآن وبكل مو�سوعية 
اأن يديروا اأعباء خارج الوظيفة الأكادميية 
باإدارة  الراهن  الوقت  يف  تت�سل  وهي 
تاأ�سي�س  للدولة  تتيح  �سيا�سية  مرحلة 
فعال  هناك  وهل  جديدة..؟  بناءات 
امل�سهد  ر�سم  اإعادة  يف  �سيا�سية  اإرادة 
من حيث  اجلزائرية  للدولة  املوؤ�س�ساتي 
التي  وال�رشوط  للدولة  العليا  الوظائف 

الدولة  اإطارات  لدى  تتوفر  اأن  يجب 
امل�سرية لل�ساأن العام ...؟كل هذه الأ�سئلة 
التي ترتبط با�ستدعاء وا�سح لالأكادمييني 
دور يف  ال�سيا�سية  ملمار�سة  ال�ساحة  يف 
خ�سم مناخ حمتقن ت�سري فعال اأن الدولة 
ب�سبب  ت�سحر  حالة  من  تعاين  كانت 
غياب الكفاءات القادرة على اأن تخاطب 
وعلمية  وظيفية  مواقع  من  النا�س 
من  الكفاءة  على  واحلكم  للقيا�س  قابلة 
يجب  ما  الدخيل  واهم  ل  النظري  قبل 
للجامعة  بالن�سبة  النظر  فيه  يعاد  اأن 
متكني  م�سالة  هو  اجلامعي  والأ�ستاذ 
كيانهم  د�سرتة  من  الباحثني  الأ�ساتذة 
وترقية  تاأ�سيل  عرب  والعلمي  الرمزي 
امل�ستوى  على  اجلامعي  الأ�ستاذ  مكانة 
الجتماعي واملادي واملهني ثم التعاطي 
مع اجلامعة كمرتكز حقيقي للدولة لبناء 
اإيقاع  على  واحلفاظ  الرا�سدة  احلكامة 
عقالين مو�سوعي يف ت�سيري الدولة عرب 
خمتلف امل�ستويات وحني يعاد النظر يف 
ولدى  اجلامعة  يف  الهامة  امل�سائل  هذه 
اعتقادي  يف  ميكن  اجلامعي  الأ�ستاذ 
لعالقة  بناء جديد  نحو م�سار  النطالق 
الدولة باجلامعة التي لميكن اأن تتوقف 
كباقي  قطاعا  اجلامعة  اعتبار  عند 
يجب  بل  وتوؤثر  تتاأثر  التي  القطاعات 
لغر�س  كف�ساء  اجلامعة  على  الرتكاز 
الدولة  مرجعيات  تتبناها  اأن  يجب  قيم 
للعلم  تتيح  من قوانني ونظم وممار�سات 
القرار  بقوة يف هوية  التواجد  واملعرفة 

كان �سيا�سيا اأم اقت�ساديا اأم اجتماعيا .
اجلامعي  للعمل  انت�سابي  خالل  من 
من  اأخذتها  التي  الهامة  والدرو�س 

اأعمارهم  اهلل  اأطال  الأفا�سل  اأ�ساتذتي 
به  نوؤمن  باأمر  اجلامعة  يف  اقتنعت 
ممار�سة وهو اأن الأ�ستاذ اجلامعي ا�ستاذ 
يف اجلامعة ومواطن يف نف�س الوقت ول 
الراقية  العلمية  رتبته  يغلف  اأن  ميكن 
الأ�ستاذ  اأن  بل  فقط  الأكادميي  بالعمل 
الباحث الذي يح�سن من و�سعية جمتمعه 
الوطني  امل�سهد  ويرثي  واآفاق  بحلول 
امليدان  يف  جت�سد  واأفكار  مبقرتحات 
والدولة  للمجتمع  النا�س  انفع  يكون 
وبالتايل ميكن لالأ�ستاذ اأن ميار�س وظيفته 
اجلامعي  التدري�س  وهي  اجلامعة  يف 
الدور  خالل  من  اآخر  نف�سا  لها  ويعطي 
يتحمله  ان  يجب  الذي  الهام  املجتمعي 
املجتمع  يف  وكفرد  كمواطن  الآخر  هو 
منه  يطلب  ما  بقدر  اجلامعي  فالأ�ستاذ 
واملقرتحات  والأفكار  الربامج  اقرتاح 
وهي  الأكادميية  البحوث  توؤ�سلها  التي 
اأي�سا  اأعباء وظيفته يطلب منه  من �سلم 
فيه  يقود  قد  املجتمع  يف  دور  ممار�سة 
منا�سب  وتويل  ال�سيا�سة  اإىل  الأخري 
قيادية يف الدولة وهذا و�سع اأي اأكادميي 
ممار�س للعمل العام وبالتايل فان قناعتي 
ووظيفته  الباحث  الأ�ستاذ  لدور  بالن�سبة 
اأعباء  من  جزءان  اعتبارهما  يف  تكمن 
التي  والأخالقية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
يتحملها الأ�ستاذ الباحث الذي لميكن اأن 
يعي�س مبعزل عن ق�سايا وطنه وجمتمعه 
البناء  هو  يكون  اأن  منه  يطلب  وبالتايل 
الر�سني الذي يقوي الدولة وكيانها ويزيل 
ح�سور  من  ت�سعف  قد  اختاللت  اأي 

الدولة يف املخيال الجتماعي .

بني الدور املفقود والوظيفة املطلوبة

من املهم العتماد وال�ستثمار يف 
الباحثني لطرح بدائل للتغيري ال�سيا�سي 

املن�سود يف اجلزائر وقد تاأخر هذا التوجه 
على م�ستوى املمار�سة منذ بروز مالمح 

هذا النظام ال�سيا�سي الذي مل ي�ستدعي 
كثريا يف م�ساراته املختلفة النخب 

العلمية يف موؤ�س�سات الدولة اجلزائرية 
خا�سة على م�ستوى منابر التمثيل 

ال�سيا�سي املنتخبة التي يجب العرتاف 
اأنها اأ�سيبت ل�سنوات طويلة بحالة من 

اجلمود والركود.

اجلامعة اجلزائرية 

اأقالم

بقلم د .حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي
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يف يوم الثالثاء 31 جويلية 
1979 انتقل اىل الرفيق الأعلى  

اأمري �شعراء اجلزائر حممد 
العيد اآل خليفة مب�شت�شفى 
مدينة باتنة عن عمر ناهز 
75 �شنة ، و �شيعت جنازته 
يف موكب مهيب  بعد ظهر 

يوم اخلمي�س 02 اأوت1979  
مبدينة ب�شكرة ح�شب و�شيته 

ليدفن بالقرب من �شريح 
والده مبقربة العزيالت . و قد 

اأبنه بامل�شجد الكبري  ال�شيخ 
اأحمد حماين – رئي�س املجل�س 
الإ�شالمي الأعلى – و �شديقه 
ال�شاعر حممد ال�شادق مراوي 
و قد كنت من بني احلا�شرين 

و الذين م�شوا يف جنازته 
العظيمة .

يف ذكرى وفاته

�صفحات جمهولة من حياة حممد �لعيد �آل خليفة
و حتى ال  لوفاته،   41 الذكرى  و مبنا�سبة حلول 
متر يف �سمت مريب كال�سنوات املا�سية ، اأقدم 
ال�ساعر   حياة  عن  اخلفايا  و  املعلومات  بع�ض 
التواتي  املربي  االأ�ستاذ  م�سكورا  بها  زودين 
منذ  معه  اأجريته  الذي  اللقاء  مبارك خالل  بن 
مبارك  بن  التواتي  االأ�ستاذ  اأن  و  خا�سة  فرتة، 
من جل�ساء ال�ساعر االأ�سفياء ،و ال تزال ذاكرته 
خالدة  �سواهد  و  مواقف  عدة  تختزن  القوية 
،كما اأن مكتبته الغنية ت�سم بني اأوراقها  وثائق و 

ق�سائد خطية لل�ساعر .

حتية الرئي�س جمال عبد النا�شر :

اىل  �ساعر  حتية   ( ق�سيدة  كتابة  منا�سبة  عن 
حمدثنا  يقول   ) النا�رص  عبد  جمال  الرئي�ض 
:عندما زار الرئي�ض امل�رصي الراحل جمال عبد 
النا�رص اجلزائر يف �سهر ماي 1963 ،برجمت له 
زيارة اىل ناحية االأورا�ض ،و قد توقعت احتادية 
الرئي�ض  قدوم  بب�سكرة  الوطني  التحرير  جبهة 
للوقوف  عقبة  �سيدي  مدينة  اإىل  النا�رص  عبد 
الرتحم  و  الفهري  نافع  بن  عقبة  �رصيح  اأمام 
كان  التي  ال�سخ�سية  لهذه  و تقديرا  اإكبارا  عليه 
اجلزائر،  اإىل  االإ�سالم  دخول  يف  الف�سل  لها 
اأع�ساء  اأحد   – رزيق  يون�ض  ال�سيد  فات�سل 
و  الفرتة  لتلك  باإمام م�سجد عقبة   – االحتادية 
هو والدي ال�سيخ الها�سمي بن مبارك طالبا منه 
امليمونة  الزيارة  لهذه  اال�ستعداد  و  التح�سري 
،مع تكليفه باقرتاح هدية متميزة ،فكانت الهدية 
عبارة عن م�سحف خمطوط ذي قيمة تاريخية 
و فنية ،و اأ�ساف اقرتاحه بق�سيدة ترحيب تلقى 
داخل رحاب امل�سجد  اأمام �رصيح الفاحت عقبة 
اأمرين  فعال  ،و  امل�رصي  الرئي�ض  مقدم  عند 
اآل  العيد  حممد  ال�ساعر  اىل  بالذهاب  والدي 
خليفة مبنزله، الإخباره بالزيارة و اإعداد ق�سيد 
اأن ال�ساعر حممد العيد اعتذر  باملنا�سبة ،غري 
االإلقاء  مبهمة  �سخ�سيا  كلفني  ،و  االإلقاء  عن 
حل  ملا  .و  وا�سح  بخط  كتابتها  مع  عنه  نيابة 
وزارة  ،�سارعت  باجلزائر  امل�رصي  الرئي�ض 
االأوقاف بوا�سطة ال�سيخ احلفناوي هايل و طلبت 
من ال�ساعر حتية للزائر، فاأجاب ال�ساعر حممد 
الق�سيدة  و  العقبيون  اإليها  �سبقكم  لقد   ( العيد 
حا�رصة ( .اإال اأن ال�سيخ احلفناوي هايل األح عليه 
بتزويده بن�سخة منها من اأجل ن�رصها يف جملة 
املعرفة لوزارة االأوقاف اجلزائرية ،و كان له ما 
اأراد، و ن�رصت الق�سيدة كاملة يف العدد رقم 02 
ل�سهر  املوافق  هـ   1383 �سفر  بتاريخ  ال�سادر 

جوان1963 م و منها : 

اأقبل على الب�رصى و مين الطائر**
و انزل فاأهال بالنزيل الزائر 

و احلل �سفاء لل�سنى و م�رصة **
ملء الفوؤاد و قرة للناظر 

اليوم تاأخذ ثورة عن ثورة **
اأ�سمي العهود، و ثائر عن ثائر 

اليوم يلقى ) عقبة من نافع (**
فوق اجلزائر ) عقبة من عامر (
هذا ) جمال ( زارنا متلطفا **
يف عهدها فاأثار اأن�ض اخلاطر 

اأهال به و بركبه و ب�سحبه**
اأهال بكل م�ساند و منا�رص 

حياك عن �سعب اجلزائر نائبا **
و اأ�ساد با�سمك غائبا كاحلا�رص .

باغتيال  باجلزائر  اأملت  التي  الفاجعة  اأن  غري 
ال�سيد حممد خمي�ستي – وزير اخلارجية يومها 
– حال دون احرتام الربنامج امل�سطر ،و تعذر 

على الرئي�ض املجيء اىل ناحية االأورا�ض .

الأ�شتاذ اأحمد توفيق املدين بب�شكرة :

اأحمد توفيق املدين و قد  االأ�ستاذ  و عن زيارة 
كان وزيرا لالأوقاف يف اأول حكومة جزائرية بعد 
�سبتمرب  �سهر  يف  ب�سكرة  مدينة  اىل  اال�ستقالل 
االأ�ستاذ املدين ب�سكرة  1963 يقول: عندما زار 
ب�سحبة رئي�ض وزراء ليبيا يف تلك الفرتة ال�سيد 
اأحمد  ال�ساعر  االأ�ستاذ  و  الفقيني  الدين  حمي 
الطيب معا�ض – �سفري اجلزائر بليبيا – ،رغب 
الدائرة  العيد مبقر  ال�ساعر حممد  يف جمال�سة 
،و طلب من ال�سيد حممد يزيد بن خلف اهلل – 
رئي�ض البلدية – تبليغ اال�ستدعاء اإىل ال�ساعر و 

هذا ن�سه ) اأحمد توفيق املدين ي�سعده و ي�رصفه 
البلد  اأنت حل بهذا  و  النخيل،  بب�سكرة  اأن يحل 
،و لكم يكون �ساكرا لو تف�سلتم ب�سلة ما اأمر به 
بح�سوركم  املجل�ض  و �رصفتم  يو�سل،  و  به  اهلل 
حتى ن�سفي غلة ال�سوق �ساعة تكون هي الزمن 
..اأبقاكم اهلل للدين و التقوى و ال�سالح و �سالمي 
و حتياتي و اأ�سواقي ،اأخوكم يف اهلل اأحمد توفيق 
املدين ( و عندما ت�سلم ال�ساعر اال�ستدعاء و قد 
االأزهري،  حمزاوي  ال�سيخ  برفقة  حا�رصا  كنت 

اإن   (  : حلامله  فقال 
توفيق  اأحمد  االأ�ستاذ 
اإليه،  نذهب  املدين 
له  فقل  خريين  حني  و 
 ) باملنزل  اإلينا  لياأتي 
بعد  حدث  ما  هو  ،و 
.و  الزمن  من  �ساعة 
اأدبية  جل�سة  كانت 
االأ�ستاذ  اعرتف  و  ثرية 
اأحمد الطيب معا�ض اأن 
ال�ساعر حممد العيد هو 
اأ�ستاذه مبدر�سة باتنة .

عالقة ال�شاعر 
بوالده :

ال�ساعر  عالقة  حول  و 
بوالده  العيد  حممد 
يقول  علي  حممد 

ال�ساعر  انتماء  اإن   : بن مبارك  التواتي  االأ�ستاذ 
حممد العيد للحركة االإ�سالحية ال يتعار�ض مع 
توجهات والده ال�سوفية، و انت�سابه اىل الطريقة 
التيجانية ،و كان يعرب عن ذلك بالر�سا ال�سامت 
عن  را�سيا  العيد  حممد  كان  فكما   . املتبادل 
ت�سوف والده و توجهاته يف احلياة، فاإن والده مل 
ينكر عليه ن�ساطه مع رجاالت االإ�سالح . و قد 
اأثناء زيارة ال�سيخ عبد احلميد  اأنه  حدثني مرة 
بن بادي�ض اىل مدينة ب�سكرة يف الع�رصينيات من 
ال�سيخ  بالداعية  االلتقاء  بق�سد  املا�سي  القرن 
اأراد  اجلل�سة  اأثناء  ،و  ببيتهم  العقبي  الطيب 
،فاأمره  الطعام  مائدة  يح�رص  اأن  العيد  حممد 
انه  على  طماأنه  ،و  �سيوفه  مع  بالبقاء  والده 

�سيتكفل �سخ�سيا بخدمة ال�سيوف .
موقف ال�شاعر من النقد : 

اأما عن رد فعل ال�ساعر حممد العيد من النقد 
مرة  ن�رص   : حمدثنا  يقول  حوله  كتب  الذي 
بجريدة  نقديا  مقاال  ذياب  بن  اأحمد  ال�ساعر 
ال�سعب حاول من خالله تك�سري هالة التقدي�ض 
التي متيز بها ال�ساعر حممد العيد، و قد �سارح 
جمموعة من االأدباء بهذا الراأي، و منهم االأ�ستاذ 
طلب  و  عليهم–،  اهلل  رحمه   – بوكو�سة  حمزة 
،و  ال�ساعر  للدفاع عن  املطارحة  و  الرد  منهم 
كان مو�سوع مقاله مقاربة بني ق�سيدة ال�ساعر 
حممد  لل�ساعر  اأخرى  ق�سيدة  و  العيد  حممد 

زلزال  حادثة  حول  ال�سائحي  االأخ�رص 
االأ�سنام الذي وقع �سنة 1954 ،و قد 
ن�رص مقاله با�سم م�ستعار و هو ) اأبو 
ح�سام( ،غري اأن الردود التي جاءت 
بتوقيع  كانت  املقال  ن�رص  بعد 
الدكتور  منهم  اأدبية جديدة  اأ�سماء 
حممد م�سايف ،و ملا يئ�ض ال�ساعر 
االأدباء  رد  من  ذياب   بن  اأحمد 
بال�ساعر  اإلتقى  ياأمله،  كان  الذي 
ال�سنو�سي يف مكتبة  الهادي  حممد 
الرتاث باجلزائر العا�سمة و قال له 
م�ستفزا ) انتظرت ردكم و لكنكم مل 
تتحركوا .( فاأجابه االأ�ستاذ ال�ساعر 
اهلل  و   ( ال�سنو�سي  الهادي  حممد 
اأول  لكنت  كتب،  من  كان غريك  لو 
املدافعني عن ال�ساعر حممد العيد 
الذي هو جدير مبكانته االأدبية اإال 
.و   ). املنا�سب  اأن هذا هو حظك 

�ساحب  بان  العيد  حممد  ال�ساعر  علم  عندما 
اال�سم امل�ستعار هو ال�ساعر اأحمد بن ذياب مل 
االأ�ستاذ  اأن ينزل  ي�سدق االأمر، و قال ال ميكن 
اأحمد بن ذياب اىل هذا امل�ستوى االأدبي .كما 
قد تدخل االأ�ستاذ بوزياين الدراجي للك�سف عن 
احلقيقة، و را�سل جريدة ال�سعب و هو الذي كان 

للجي�ض  ال�سيا�سية  باملحافظة  من�سبا  ي�سغل 
عن  اجلريدة  له  فك�سفت   ، ال�سعبي  الوطني 
للرد عليه  قلمه  للناقد، فجرد  اال�سم احلقيقي 
املو�سوعية  النارية  املقاالت  من  �سل�سلة  يف 

التي ن�رصها على حلقات يف نف�ض اجلريدة .

حادثة ال�شاعر وليد قمباز :

بن  التواتي  االأ�ستاذ  قال  اأخرى  حادثة  عن  و 
مبارك : األقى االأ�ستاذ وليد قمباز – و هو �سوري 
اجلن�سية و كان اأ�ستاذا 
ملادة االأدب العربي 
ثانويات  باإحدى 
 – باتنة  مدينة 
حول  حما�رصة 
ال�ساعر  �سخ�سية 
،ومن  العيد  حممد 
التي  االأحكام 
حممد  اأن  رددها 
بيت  يف  ن�ساأ  العيد 
�سار  ،و  طرقي 
العلماء  ركب  يف 
،لهذا  امل�سلحني 
على  عا�ض  فقد 
مع  نقي�ض  طريف 
عندما  و   ، والديه  
ال�ساعر  �سمع 
العيد  حممد 
الدراجي   االأ�ستاذ  بوا�سطة  م�سجلة  املحا�رصة 
بوزياين اأنكر الو�سف الذي نعت به، و مل مت�ض 
قمباز  وليد  االأ�ستاذ  ا�ستدعي  مدة طويلة حتى 
ليحا�رص مبدينة ب�سكرة يف قاعة نادي املعلمني، 
و ملا �سمع ال�ساعر باخلرب ، كلفني بالرد عليه، 
،و  املحا�رصة  حل�سور  الذهاب  يف  علي  األح  و 
نقي�ض  طريف  على  لي�ض  ال�ساعر  باأن  االإعالن 
مع والديه. و فعال عندما طرحت هذا ال�سوؤال 
احلكم  باأن  قمباز  وليد  اأجابني  النقا�ض  خالل 
حممد  �سعر  معاي�سة  و  درا�سة  بعد  ا�ستنبطه 
لل�ساعر  زيارة  قدم  اأنه  احل�سور  اأعلم  .و  العيد 
مبنزله ،وناق�سه و اأعلمه ال�ساعر اأن �سبب عدم 
رثاء والده ،رغم تاأثره العميق و لوعة احلزن و 
الفراق يعود �سببه اىل دعوة ال�سيخ االإمام عبد 
خلدمة  االأقالم  ت�سخري  يف  بادي�ض  بن  احلميد 
عن  االبتعاد  و  االجتماعية  و  الوطنية  الق�سايا 
الذاتية .اأما بالن�سبة لوالدته فيعود اىل التقاليد 

ال�سعبية املوروثة، و 
ال  نحن   ( العيد  حممد  ال�ساعر  عبارة  ح�سب 

نرثي الن�ساء ( .
عالقته باأ�شتاذه ال�شيخ 

علي بن ابراهيم :

الذي  العقبي  اإبراهيم  بن  علي  ال�سيخ  عن  و 
بعد  يديه  على  العيد  حممد  ال�ساعر  تتلمذ 
انتقال اأ�رصته حوايل �سنة 1918 من مدينة عني 

ملدة  الزمه  قد  و  ب�سكرة،  مدينة  اىل  البي�ساء 
ثالث �سنوات يقول حمدثنا :اإن ال�ساعر حممد 
متزايد،  باإعجاب  اأ�ستاذه  عن  يتحدث  العيد 
�سناعته  ،الأن  اأخالقه  ح�سن  و  ينوه مبعارفه  و 
التدري�ض و ن�رص العلم ،خا�سة و اأنه  قد در�ض 
يف جهات كثرية من الوطن. يقول ال�ساعرحممد 

ال�سعر  نظم  بداأت  حينما  اأتذكر   : عنه  العيد 
جئته يوما بق�سيدة نظمتها مبنا�سبة حلول �سهر 
رم�سان املعظم، و بعد قراءتها �ساألني عن قائل 
بكلمات  ف�سجعني  اأنا.  له  فقلت  االأبيات،  هذه 
طيبة ، و قال: اأنا ال اأ�ستطيع اأن اآتي مبثلها، فدم 
يف طريقك االأدبي ،و وا�سل م�سريتك ال�سعرية، 
ف�سيكون لك �ساأن يف م�ستقبل االأيام .و الق�سيدة 
ال يتذكر ال�ساعر حممد العيد  اأنه ن�رصها ،و ال 

يحفظ منها �سوى املطلع الذي جاء فيه :  
�سهر ال�سيام اأتى يا اأمة العرب 

و اأنتم يف �سبيل اللهو و اللعب .*
املر�ض  اإبراهيم  بن  علي  ال�سيخ  مر�ض  ملا  و 
اأودى بحياته يف �سهر جوان 1921 .يقول  الذي 
كان  الذي  بيته  يف  زرته  العيد  حممد  ال�ساعر 
،و  بب�سكرة  القادرية  الزاوية  مقر  جوار  ي�سكنه 

باملنا�سبة خاطبته بالبيتني التاليني :
�سيدي اأهديك �سكرا و ثنا *

راق نظما و �سناء و �سنى 
من فوؤاد �سفه ما بك من *
مر�ض طال فاأناى الو�سنا .

حمنة ال�شاعر يف ال�شجن :

حممد  ال�ساعر  لها  تعر�ض  التي  املحنة  عن  و 
بن  التواتي  االأ�ستاذ  يقول  حياته  يف  العيد 
ال�ساعر  على  القب�ض  األقي  عندما   : مبارك 
يف  التحريرية  الثورة  اأثناء  امليلة  عني  مبدينة 
بدخوله  الكربى  للمحنة  تعر�ض  و   ،1955 �سنة 
ال�سيد  التيجانية  الطريقة  ل�سيخ  ،كان  ال�سجن 
الربملان  نائبا يف  كان  قد  و   – التيجاين  اأحمد 
– املوقف ال�سجاع بعد تدخله لدى  اجلزائري 
 ، العايل  الفرن�سية ،و على امل�ستوى  ال�سلطات 
االأثر االيجابي. فقد �رصح له اأحد امل�سوؤولني 
فرن�سا  �رصف  يدن�ض  اأن  اأريد  ال   ( الفرن�سيني 

بقتل �ساعر( . 
اأفرج عن   ، التدخل غري املعلن عنه  بعد هذا 
�ساعرنا بعد ق�ساء 14 يوما يف ال�سجن ،و جاء 
اىل مدينة ب�سكرة ،و اأمر بلزوم بيته و كان حتت 
اجلزائر  حت�سلت  اأن  ،اىل  االإجبارية  االإقامة 
العيد   حممد  ال�ساعر  .ففرح  ا�ستقاللها  على 
بالن�رص املوؤكد كبقية اأفراد ال�سعب اجلزائري 
،و كتب اأجمل الق�سائد ،و منها مطولته – من 

وحي الثورة و اال�ستقالل -  .
من  مبارك  بن  التواتي  االأ�ستاذ  فاإن  لالإ�سارة 
منطقة  بها  تفتخر  التي  الثقافية  الوجوه  
تاريخها  يف  الباحث  منه  ي�ستفيد  و  الزيبان 
ب�سيدي  يتعلق  ما  ،خا�سة  اأعالمها  و  القدمي 
عقبة ،لتوفره على خزانة تزخر رفوفها بالكتب 

الرتاثية و املخطوطات . 
عقبة  �سيدي  مبدينة   1931/07/25 يوم  ولد 
مبدر�سة  االإبتدائية  درا�سته  بها  زاول  التي 
اللغوية  و  ال�رصعية  العلوم  تلقى  ،كما  الفاحت 
و علي  بن حبة  :عبد املجيد  ال�سيوخ  يد  على 
الده  و  و  املوفق  اهلل  خلف  بن  و  الغزواين  بن 

الها�سمي بن مبارك .
امليدان  اىل  انت�سب  اال�ستقالل  بعد 
ا�ستغل  كما   . مديرا  و  مدر�سا  الرتبوي 
متطوعا  مدر�سا  و  خطيبا  و  اإماما 
تفرغ  تقاعده  بعد  و   . عقبة  بجامع 
التاريخية  امللتقيات  ح�سور  و  للبحث 
ب�سكرة  بوالية  تنعقد  التي  العلمية  و 

حما�رصا و معقبا .
ت�سنيف   ( كتاب  املطبوعة:  اأعماله  من 
بن  عقبة  ال�سحابي  برتجمة  امل�سامع 
نافع ( و كتاب ) اآثار ال�سيخ عبد املجيد 
و  ال�سعرية  و  النرثية   : العقبي  حبة 

امل�رصحية ( .
* مالحظة : متكنت بتوفيق من اهلل من 
للق�سيدة  الكامل  الن�ض  اىل  الو�سول 
 – بجريدة  من�سورة  وجدتها   ،حيث 
بكري  بن  حممد  ل�ساحبها   – ال�سديق 
يف  ال�سادر    36 رقم  بلعدد  التاجر 
بيتا   23 يف  تقع  هي  و   1921 ماي   192130
 – جريدة  انفردت  قد  و   ، الب�سيط  بحر  على 
الذي  مقايل  �سمن  كاملة  بن�رصها   – الب�سائر 
جمهولة  ق�سيدة  ال�سيام  )�سهر  عنوان  يحمل 
  1009 بالعدد  ال�سادر    ) العيد  لل�ساعر حممد 

يف 04/27/ 2020  ال�سفحة رقم 12 .

بقلم : اأ / الأخ�شر رحموين 
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كورونا   ..... بيولوجية  حرب  كورونا 
ت�شتهدف احلراك ال�شعبي.....

اإح�شائيات كورونا وهمية و حاالت الوفاة 
�شعبوية  اآراء  هذه  فقط.....  بها  ن�شمع 

بحتة
مقهى  مكان عمومي  اأن جتل�س يف  حاول 
الذي  كورونا  مو�شوع  عن  حتدث  و  مثال 
حري العامل مع جمموعة من النا�س تختلف 
تقديرهم  يختلف  و  العلمية  درجتهم 

النف�شي اأي�شا 
و  راأيه حول املو�شوع  هنالك من يعطيك 
ما  به  اجلميع  اإقناع  يحاول  و  عليه  ي�رص 
يجعل من اجلدال عقيما و احلوار بيزنطيا 

حم�س. 
و هنالك من يكون حيادي مبعنى } الريح 
يقول  و  يخاف  اأحيانا   } تديه  جتي  اللي 
الو�شع ال يحتمل املزاح و البد من احلذر 
و  ال�شيا�شة  عن  اأحد  يحدثه  اأن  ما  لكن 
يوؤمن   2020 بتحديث  املروحة  حادثة 
ب�شهوله و يكون م�رصورا جازما باأن الو�شع 
حا�شل  حت�شيل  هو  بل   , باملفزع  لي�س 
الراأي  تظليل  �شاأنها  من  �شيا�شة  لدواعي 

العام و جعله يعي�س التبعية . 
و يبداأ عقله باالجتهاد لرت�شيخ الفكرة اأكرث 
حزمة  و  امل�شن  الرجل  ق�شة  يتذكر  هنا 

احلطب 
الثالثة  اأوالده  العجوز  الرجل  جمع  اأين 
عندما اأح�س بدنو اأجله فاأعطاهم حزمة 
واحد  كل  من  طلب  و  احلطب  من  كبرية 
الثالثة  فف�شل  مبفرده  يك�رصها  اأن  منهم 
فاأخذ  �شالبتها  و  قوتها  ل�شدة  ذلك  يف 
و  عيدان  اإىل  بعرثها  و  احلزمة  العجوز 
فك�رصه  عودا  اأوالده  من  واحد  كل  اأعطى 
عندما  الفرد  حالة  تكون  هكذا  ب�شهولة 
اله�شا�شة  و  ال�شعف  يعي�س  وحيدا  يكون 
ال  القوة  و  قوة  االحتاد  يف  اأن  يعني  هذا 

تعجب الكثريين و الفاهم يفهم .
اأما النوع الثالث جتدهم مثقفني تربو على 
االإيتيكيت ياأخذون االأ�شياء مبنظور علمي 

و طبي 
كورونا ال ريب فيها و هنا يربهنون اأقوالهم 
النوع  هذا  علمية,  مقادير  و  باإح�شائيات 
مل  اإذا  اجلل�شة  من  ين�شحبون  ما  غالبا 

تكافوؤ  ي�شدها 
امل�شتوى و يعتربون 
االإقناع يف مثل تلك 
هدرا  املوقف 

للجهد و الوقت .
هو  اإذا  فاالإقناع 
التاأثري يف املواقف 
و  املعتقدات  و 
الدوافع  و  النيات 
فهو  ال�شلوكيات,  اأو 
تغيري  اإىل  يهدف 
�شلوك  اأو  موقف 
�شخ�س جتاه حدث 
معني اأو فكرة , هذا 
ما حدث مع الو�شع 
الراهن فعدم اقتناع 
اأكرث من 60 باملائة 
من النا�س  بحقيقة 

الوباء هو فريو�س اآخر 
اأنواع  الختالف  راجع  ال�شبب  يكون  قد 
و  القيم  وليدة  تعترب  التي  ال�شخ�شية 
العواطف التي تتحكم بت�رصفات الفرد , و 
ال�شخ�شية تظهر من خالل تعامل االإن�شان 
هي  و  املختلفة  احلياتية  املجالت  يف 

اأنواع :

اأول ال�صخ�صيات الإيجابية
ّببًة   حمحُ �شفات  متتلك   التي  هي  و   
اأكرث  يكون  اأن  على  �شاحبها  وت�شاعد 
احلنونة  كال�شخ�شّية  وا�شتقراراً  �شعادًة 
م�شاكل  تفّهم  على  بالقدرة  تتمّيز  التي 
العاطفّية منها  لذلك  االآخرين وخ�شو�شاً 
يحاول ال�شخ�س احلنون دائماً جتّنب جرح 
م�شاعر الّنا�س من حوله وي�رّص على اإ�شعاد 
اأحزانهم.  على  معهم  والتح�رّص  االآخرين 
ال�شخ�شّية  تقدير  البع�س  ي�شيء  وقد 
عف  ولكّن ال�شعف  احلنونة فريبطها بال�شّ
ذلك  على  مثال  و  باحلنان  مرتبط  غري 
االأ�شخا�س املتربعني يف وقت اجلائحة و 
كانوا م�شتعدين على تقا�شم كل ما ميلكون 

مع كافة ال�شعب 

  ال�صخ�صّية اللنفاوّية  

هي اأكرث ال�شخ�شّيات مو�شوعّية ونظامّية 
فتحُعّد �شخ�شّية ذات حكمة كبرية  وتعطي 
�شاحبها القدرة على التاأّن وعدم االنفعال  
حيث يتمّيز بعدم ح�شا�شيته وقدرته على 
حتليل املواقف بعقالنّية ويّت�شم الّلنفاوي 
احلركة  وبطء  بالربود  واأحياناً  بالهدوء 
ت�شاعد �شفة الربود الّلنفاوي على التغلّب 
فيكون  حياته   يف  الف�شل  اأ�شباب  على 
�شخ�شّية مثابرة هذا النوع يتميز بالذكاء 
االنفعايل و يظهرون يف االأ�شخا�س اللذين 
يتفاعلون مع الفريو�س باملنطق على اأنه 

و�شع حمتم البد من التكيف لتخطيه 

ال�صخ�صّية ال�صغوفة
واحليوّية  االنفعالّية  بني  اجلمع  هي   
واملهتّمة  ال�شغوفة  ال�شخ�شّية  تحُقّدم  التي 
الّنجاح  اإىل  والو�شول  رغباتها  بتحقيق 
وترتبط  االجتماعّي.  ال�شعيد  على 
ال�شخ�شّية  باأ�شهِر ال�شخ�شّيات التاريخّية 
ال�شلطة  يحُحّبون  فهم  الكبري  االأثر  ذات 
تحُف�رّص  قد  قوّيًة  اإرادًة  وميلكون  والقيادة, 
يقبلون  النوع  هذا  ق�شوة  باأّنها  اأحياناً 
كورونا  فريو�س  يرون  و  التحديات  جميع 

حتدي ال بد من التغلب عليه 

ال�صخ�صيات 
ال�صلبية

فاأ�شحابها   
�شفات  ميتلكون 
حياتهم  جتعل 
ويكون  �شعبة 
�شلبّياً  تعاملهم 
االأ�شخا�س  مع 
ين  خر الآ ا
ل�شخ�شّية  كا
التي  الع�شبّية 
فتكون  تنفعل 
احلركّية  طاقتها 
وغري  عالية 
وبال  حيوّية 
وت�شدر  جدوى 
ال�شخ�س  عن 
�شلبّية  الع�شبّية طاقة  ال�شخ�شّية  �شاحب 
ا�شتقراره  بعدم  الع�شبّي  يت�شف  كما 
يرتبط  العاطفّية فهو  ومعاناته يف حياته 
ب�رصعة واندفاع ثّم يخون ب�رصعة ويحُحّب 
اجلميع  اإعجاب  يكون حمّط  اأن  الع�شبّي 
اأي يعي�س للنا�س هذا النوع ا�شتفحلت فيه 
و  لديهم  الع�شبية  معدل  زاد  و  اجلائحة 

اجتاه  خ�شو�شا  عنيفني  اأ�شبحوا  اأغلبهم 
احلجر  فرتة  يف  زوجاتهم  و  اأوالدهم 

ال�شحي .
ال�صخ�صية التجنبية

اأّي   هي �شخ�شّية �شديدة احل�شا�شّية من 
يتجّنب  لذلك  االآخرين   عن  ي�شدر  نقد 
االحتكاك  ال�شخ�شّية  هذه  �شاحب 
اأو  �شديق  �شوى  ميلك  ال  فهو  بالّنا�س 
اثنني مرتبط بهما وال يفعل اأي ن�شاط من 
دون وجودهما وال�شبب الذي يدفعه لهذا 
التجّنب هو �شعوره بالّنق�س واأّنه اأقل من 
التجنبّية  ال�شخ�شّية  ت�شعر  كما  االآخرين 

بالقلق الدائم والرتّقب
من  حالة  حاليا  يعي�شون  النوع  هذا 
و  املر�س  توهم  و  القهري  الو�شوا�س 
اخلوف ال�شديد من اأي اإ�شابة متوقعة ما 

يجعل اغلبهم حمبو�شني يف املنازل .

 ال�صخ�صّية العتمادّية

باالأ�شخا�س  مرتبطة  �شخ�شّية  وهي   
االتكاليني ف�شاحب هذه ال�شخ�شّية يبحث 
فاإذا  مهامه  عنه  يوؤّدي  �شخ�س  اأي  عن 
فقد �شديقه يبحث عن اآخر حّتى يعتمد 
القرارات  يّتخَذ  اأن  ي�شتطيع  ال  كما  عليه 
تعطيه  ا�شت�شارة  دوَن  بحياته  ة  اخلا�شّ
الطماأنينة  فهو ال ي�شعر بالّراحة اإذا كان 
وحده , هذا النوع ال يعقلها و ال يتوكل بل 
يتواكل وال يكلف نف�شه حتى عناء ارتداء 
ي�شميهم  كما  الكفار  ينتظر  بل  كمامة 

الزط�شيني ليجدوا لقاحا للفريو�س .

 ال�صخ�صّية الو�صوا�صّية 

هنا جتتمع املخاوف بالالاإ�شتقرار  يفهتّم 
والتفا�شيل  والنظام  بالنظافة  �شاحبها 
ال�شغرية بطريقة مبالغ فيها على ح�شاب 
اجلودة  وال يكون �شاحب هذه ال�شخ�شّية 
مري�شاً بالو�شوا�س القهرّي  ولكّنه ميتلك 
الو�شوا�س  �شخ�شّية و�شوا�شّية الأّن مر�س 
لي�س �شفًة دائمًة اإّنا حالة تتاأّزم كّل فرتة 
وتعالج باالأدوّية اأّما ال�شخ�شّية الو�شوا�شّية 
فهي مرت�شخة يف االإن�شان وال عالَج لها. 
حّياً  ال�شخ�شّية  هذه  �شمري  يعترب  كما 
بعمله على  يتفانى  الاّلزم فرتاه  اأكرَث من 
ويحر�س  االجتماعّية,  عالقاته  ح�شاب 
على عدم التبذير هذا النوع اأنفقوا كل ما 
ميلكون على مواد التنظيف و املعقمات و 
هم االأكرث تقيدا و احرتاما لفرتات احلجر 

ال�شحي و جتدهم قانونيني .

ال�صخ�صية ال�صكاكة 

باالأ�شخا�س  الثقة  عدمي  �شاحبها  يكون 
اإليه  الّنا�س  اأقرب  كانوا  واإن  حوله  الذيَن 
�شبب  دون  ال�شّك  دائمة  �شخ�شّية  فهو 

اأدلة �شعيفة اأو  مقنع ويبني قراراته على 
االآخرين  مع  عالقاته  يف  ويعان  وهمّية. 
العبارات على حممل اجلّد  اأغلب  فياأخذ 
لها  اأ�شا�َس  ال  تهديدات  فيها  ويقراأ 
فيدفعه ذلك للّرد بق�شوة وخ�شو�شاً على 
النوع  .هذا  االنتقام  قا�شداً  يهاجمه  من 
يعي�س نوبة هلع راف�شا التالم�س حتى مع 
اأفراد عائلته, يخاف من اخلروج و يعترب 

كل اأمل ي�شيبه ناجت عن اأعرا�س كورونا .

ت�صاوؤلت م�صروعة

فال�شوؤال املطروح هنا هل ن�شدق وجود 
كورونا و يكون االأمر جدي و نقي اأنف�شنا 
و نتخذ االحتياطات الالزمة اأم ن�شتمر يف  
و نرف�س ت�شديق �شيء غري مرئي  الكرب 
يوؤمن  ال  من  كمثل  البع�س  يعتربه  كما 
بامللمو�س  يوؤمنون  اأنهم  بحجة  بالغيب 
تزاد  التي  الرهيبة  االأرقام  رغم  فقط 
يوميا و التي ح�شدت اأرواح الكثريين عرب 
فتعطل  متاأخرة  و  متقدمة  دول  العامل,  
االقت�شاد و تعطلت كل العمليات 

االإن�شانية . 
مرئي  غري  الفريو�س  اأن  �شحيح 
الب�رص  �شنع  من  يكون  قد  اأو 
احلقيقة  لكن  التكهنات  هي  كما 
يكاد  الو�شع  اأن  هي  الطاغية 
يكون ال�شيطرة و كما يقال باللغة 
العامية } اللي خاف �شلم {  لكن 
لو حتدثنا ب�شفافية و ا�شتخدمنا 
�شنجد  العامي  ال�رصدي  النمط 
ال�شعب اجلزائري على غرار  اأن 
�شعوب العامل يعان من متالزمة 
الالمباالة التي اأ�شبحت جزءا ال 
فال�شعب  نعم  اليومي  روتينه  من  يتجزاأ 
الذي عا�س اال�شطهاد و الفقر و احلرمان 
و  التع�شفي  الظلم  و  االأوبئة  و  الزالزل  و 
الفي�شانات و غريها اأ�شبحت لديه �شالبة 

نف�شية ال تهتز ب�شهولة .
بنف�شه  يخاطر  �شعب  من  تطلب  فكيف 
ن�شبة  اأن  يعلم  هو  و  املوت  قوارب  يف 
من  يخاف  اأن   , باملائة   10 حيا  و�شوله 
نعم   , الوقائية  االإجراءات  يتبع  و  كورونا 
ناجحة  اأجزاء  اجلزائريني  معظم  فحياة 
مل�شل�شالت دموية حتت عنوان : احلب و 

احلرب  ما بعد الكورونا
مرحلة  عن  احلديث  و  للتفكري  داعي  ال 
الوقت  يف  كورونا  الأن   , الكورونا  بعد  ما 
كانت  خطرية  اأمورا  ك�شفت  احلا�رص 
حتجبها �شحابة �شيف كنق�س االإمكانيات 
و املنظومة ال�شحية التي ن�شتطيع نعتها 
بالفا�شلة رغم االإعالم الذي يحاول يف كل 

مرة و�شع م�شاحيق التجميل عليها .
فالواقع يقول عك�س ذلك و الطاقم الطبي 
انعدام  اأمام  قوة  ال  و  له  حول  ال  لوحده 
املوت  ت�شمن  التي  االإمكانيات  اب�شط 
على  مطلوبا  يعد  مل  العي�س  الأن  الكرمي 

�شبيل التعا�شة .
و ما يزيد الطني بلة هي العائالت الكاملة 
ورائها  تاركة  املوج  اأحداق  امل�شافرة يف 
كان  بلد  ظل  و  اأمنياتها  و  اأحالمها  كل 

باالأم�س بالد ال�شهداء .
اللغة  يف  تناولناه  الذي  الدر�س  تذكرت 
كان  و  املطلق  املفعول  حول  العربية 
ت�شق   : جملة  كان   تداوال  االأكرث  املثال 
حدث  ما  هذا  فعال  �شقا  البحر  الباخرة 
عائالت  و  البحر  ت�شق  الباخرة  اليوم 
ح�رصة  تت�شقق  االأمهات  وقلوب  ال�شباب  

و غ�شب من و�شع ال دين له .

كوفيد 19 هل اأخذ منك اأحد 
اأقاربك اأو اأ�صحابك اأو حتى 

جريانك ؟
هل اأدخلك الفريو�س يف 

نوبة الهلع و توهم املر�س 
و الو�صوا�س القهري؟ هل 
اأنت متعود على الإطالع 

على اآخر الإح�صائيات لعدد 
الوفيات اأم  مازلت متم�صكا 

براأيك  اأن كورونا لي�صت 
موجودة بل هي �صيا�صة 
قمعية مثل اأي �صيا�صية 

اإُتبعت يف املا�صي من قبل 
ال�صتعمار امل�صتحدث ؟ 

حماولة للفهم و تقدير للموقف

  فريو�س كورونا ما بني تقبل �حلقيقة و ��ستعالئية �لتقبل 

بقلم الأخ�صائية النف�صانية 
العيادية:

هابط ملعيد

هنا  و  فيها  ريب  " كورونا ل 
يربهنون اأقوالهم باإح�صائيات 

و مقادير علمية, هذا النوع 
غالبا ما ين�صحبون من اجلل�صة 
اإذا مل ي�صدها تكافوؤ امل�صتوى و 
يعتربون الإقناع يف مثل تلك 
املوقف هدرا للجهد و الوقت  "

و  للتفكري  داعي  " ل 
احلديث عن مرحلة ما 

بعد الكورونا , لأن كورونا 
يف الوقت احلا�صر ك�صفت 

اأمورا خطرية كانت حتجبها 
�صحابة �صيف كنق�س 

الإمكانيات و املنظومة 
ال�صحية التي ن�صتطيع نعتها 
بالفا�صلة رغم الإعالم الذي 

يحاول يف كل مرة و�صع 
م�صاحيق التجميل عليها  "
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عي�شة ق.

اإدارة  وجهت  ال�صدد،  هذا  ويف 
رئي�صها  بقيادة  لقبائل  �صبيبة 
هيئة  اإىل  مرا�صلة  مالل  �رشيف 
قرارها  مراجعة  اأجل  من  الفاف 
من  "الكناري"  ت�صكيلة  با�صتبعاد 
وتاأجيل  القارية  املناف�صة  لعب 
اجلزائر  ممثل  عن  االعالن 

ويف  القارية،  امل�صابقة  يف  الرابع 
قرارات  مالل  انتقد  ال�صدد  هذا 
املكتب الفدرايل ب�صدة، واأكد من 
اأول  تلفزيونية  ت�رشيحات  خالل 
ظلم  اإىل  تعر�ض  فريقه  اأنه  اأم�ض 
الفدرالية  الهيئة  طرف  من  كبري 
باملح�صوبية  تعمل  والتي  املحلية 
والع�صوائية يف الت�صيري، حيث �صدد 
اأن القرارات التي خرج بها املكتب 

الفدرايل عار على الكرة اجلزائرية 
جمددا  تربهن  حقيقة  ومهزلة 
ج�صد  ينخر  الذي  الت�صيري  �صوء 
الكرة امل�صتديرة يف بالدنا ح�صبه.
ت�صكيلة  على  االأول  امل�صوؤول  قال 
اأ�رشت  ناديه  ادارة  اأن  "الكناري" 
اأو  على ا�صتكمال املو�صم الكروي 
توقيفه والتحول نحو مو�صم اأبي�ض 
دون االإعالن عن البطل اأو �صقوط 

الفرق، لكنه مل يتم االأخذ مبوقفهم 
بعني االعتبار، واأردف املتحدث اأن 
اإدارة ناديه م�صتعده لذهاب بعيدا 
يف الق�صية من اأجل ا�صرتجاع حق 
مالل،  ي�صيف  املهظوم  ناديها 
�صبيبة  باإدراج  يطالب  االأخري 
االأندية  قائمة  �صمن  القبائل 
املناف�صة  يف  بامل�صاركة  املعنية 
املرتبة  رغم متركزها يف  القارية 

وتعوي�ض  الرتتيب  بجدول  الرابعة 
املتوج بلقب كاأ�ض اجلمهورية من 
اأن  اأجل لعب كاأ�ض الكاف باعتبار 

ت�صتكمل  ومل  متوقفة  املناف�صة 
الكروية  املناف�صة  توقيف  ب�صبب 

على اإثر جائحة كورونا.

ل تزال تبعات قرار املكتب الفدرايل باإيقاف املناف�شة الكروية للمو�شم 2019/2020 تتوا�شل بعد انتفا�شة اإدارة 
نادي �شبيبة القبائل التي رف�شت قرارات هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي عقب نتائج قرارات املكتب الفدرايل 

الذي انعقد الأربعاء املن�شرم ومت اخلروج منه با�شتبعاد النادي القبائلي من امل�شاركة قاريا موؤقتا اإىل حني الف�شل 
يف هوية الفريق الرابع الذي �شيخو�س مناف�شة كاأ�س الكاف ويرافق نادي وفاق �شطيف يف املناف�شة القارية بعدما 

مت اختيار البطل �شباب بلوزداد واملالحق مولودية اجلزائر للعب رابطة اأبطال اإفريقيا

وجهت مرا�شلة الكرتونية اإىل الفاف

اإدارة الكناري تنتف�ض وحتتج على قرارات املكتب الفدرايل
.    مالل يطالب مب�شاركة فريقه يف كاأ�س الكاف

الدويل  الالعب  يعود 
اإىل  هني  �صفيان  اجلزائري 

جمددا  املناف�صة  اأجواء 
الغرافة القطري  رفقة ناديه 
حت�صبا للمقابلة التي تنتظره 
جدول  مت�صدر  اأمام  اليوم 
الدحيل  نادي  الرتتيب 
حل�صاب اجلولة 19 من دوري 
ي�صتفيد  حيث  قطر،  جنوم 
الغرافة  لنادي  الفني  الطاقم 
من خدمات مهاجم الت�صكيلة 
عن  غاب  بعدما  الوطنية 

اأمام  املن�رشمة  اجلولة  لقاوؤ 
اين  العقوبة  ب�صبب  العربي 
الذي  االإنذار  على  حت�صل 
ناديه  مع  اللعب  من  منعه 
وغاب بالتايل عن املواجهة، 
ورقة  اليوم  هني  و�صيكون 
لنادي  الفني  للطاقم  هامة 
�صعبة  مواجهة  يف  الغرافة 
القطري  الدوري  رائد  اأمام 
�صوف  التي  املواجهة  وهي 

ملعب  ميدان  على  تلعب 
التابع لنادي  جا�صم بن حمد 
يعول  حيث  القطري،  ال�صد 
تقجيم  على  الغرافة  العبو 
خالل  طيبة  م�صتويات 
املتبقية  الثالث  اجلوالت 
من الدوري القطري من اأجل 
اأف�صل  احتالل  اإىل  ال�صعي 
جدول  يف  متقدم  مركز 

الرتتيب

يواجه فولهام الثالثاء املقبل يف مباراة ال�شعود اإىل الربميرليغ

تتويج بن رحمة اأف�ضل العب
 بال�ضومبيون�ضيب ل�ضهر جويلية

�صعيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  توج 
دوري  اف�صل العب يف  بجائزة  بن رحمة 
جويلية  ل�صهر  االجنليزية  االأوىل  الدرجة 
املن�رشم، حيث اختار االحتاد االجنليزي 
الوطنية  الت�صكيلة  مهاجم  القدم  لكرة 
عقب  جويلية  ل�صهر  االأف�صل  الالعب 
وهو  قّدمها  التي  الرائعة  امل�صتويات 
الذي كان �صجل على مدار ثماين مباريات 
متريرة  ومنح  اأهداف  �صتة  جمموع 
رحمة  بن  يقدم  اأين  واحدة،  حا�صمة 
الذي  وهو  اجنلرتا  يف  موا�صمه  اأف�صل 
الالعب  واأ�صبح  ذهب  من  ا�صما  له  �صنع 
االأكرث بروزا يف مناف�صة "ال�صومبيون�صيب" 
فريقه  يقود  اأنه  باعتبار  املو�صم  هذا 
ال�صعود  دورة  لعب  اإىل  برينتفورد  نادي 
حت�صبا  املمتاز  االجنليزي  الدوري  اإىل 

لالأداء  وبالنظر  املقبل،  الكروي  للمو�صم 
من  متكن  فاإنه  رحمة  بن  يقدمه  الذي 
اجنلرتا  يف  الكبرية  االأندية  انتباه  لفت 
يتوجه  الذي  ت�صيل�صي  نادي  مقدمتها  يف 
مدينة  البن  اجلديدة  الوجهة  يكون  اأن 
االإعالمية  التقارير  وفق  تيمو�صنت  عني 
بكتيبة  بااللتحاق  ربطته  التي  االجنليزية 

املدّرب االجنليزي فرانك المبارد.
رحمة  بن  رفقاء  تعرف  ذلك،  جانب  اإىل 
على مناف�صهم يف مباراة امللحق االأخرية 
من دورة ال�صعود اإىل "الربميرليغ"، حيث 
كارديف  ح�صاب  على  فولهام  نادي  تاأهل 
بثنائية  ميدانه  على  الهزمية  رغم  �صيتي 
لقاء  يف  نظيفني  بهدفني  فوزه  بعد  لهدفـ 
الذهاب بني الناديني، اأين �صيلعب بن رحمة 
ورفقائه الثالثاء املقبل لقاء املو�صم من 

اجل احل�صول على التذكرة الثالثة املوؤهلة 
وو�صت  ليدز  ناديي  ومرافقة  ال�صعود  اإىل 

بروميت�ض.

االيطايل  فيورنتينا  نادي  اإدارة  قّررت 
الدويل  الالعب  عقد  �رشاء  بند  تفعيل 
لي�صرت  نزيرتها  ر�صيد غزال من  اجلزائري 
�صيتي االجنليزي الذي ميلك عقد الالعب 
الفريق  رفقة  وين�صط  معه،  املرتبط 
ك�صفت  حيث  اإعارة،  �صكل  على  االيطايل 
م�صوؤويل  اأن  االيطالية  االإعالمية  التقارير 
امل�صتويلت  من  مرتاحون  فيورنتينا  نلدي 
التي قدمها الالعب اجلزائري يف �صفوف 
األوان  حمل  التي  الفرتة  خالل  الت�صكيلة 
املنق�صي،  ال�صيفي  املركاتو  منذ  النادي 

تاألق  اين  املا�صية،  اال�صابيع  خا�صة 
ا�صتئناف  منذ  لالنتباه  الفت  ب�صكل  غزال 
دام  الذي  التوقف  عقب  االبطايل  الدوري 
اأ�صهر ب�صبب انت�صار جائحة كورونا، متكن 
ومدربه  فريقه  م�صوؤويل  اإقناع  من  خاللها 
االأول يف م�صواره مع  اأين �صجل هدفا هو 
اأجل  الت�صكيلة منذ االلتحاق بالتعداد، من 
من  العقد  �رشاء  عرب  بخدماته  االحتفاظ 
اإدارة لي�صرت، التي و�صعت يف عقد االإعارة 
دفع قيمة 9 مليون اأورو مقابل حتويل غزال 

اإىل �صفوف فيورنتينا.

املدير العام لحتاد العا�شمة عبج الغني هادي

جممع �ضريبور �ضرف 300 مليار �ضنتيم

امل�صاهم  "�صريبور"  جممع  انفق 
الريا�صية  ال�رشكة  يف  الرئي�صي 
الحتاد اجلزائر منذ اإ�رشافه على 

�صنتيم  مليار   300 قرابة  النادي 
كممول ثم كم�صاهم رئي�صي، ح�صب 
ما ك�صف عنه املدير العام للنادي 
هادي،  الغني  عبد  العا�صمي 
ت�رشيح  يف  العام  املدير  واأو�صح 
على  للنادي  الر�صمية  لل�صفحة 
جممع  "جاء  قائال:  "فاي�صبوك" 
�صريبور كممول يف �صبتمرب 2019، 
وهي الفرتة التي كان فيها النادي 
�رشفنا  حيث  اإ�رشاب،  فرتة  يف 

وهو  �صنتيم،  مليار   7 البداية  يف 
اأجور  بت�صديد  �صمح  الذي  املبلغ 
ال�صابقة،  وم�صتحقاتهم  الالعبني 
الفريق  خزينة  يف  �صخينا  بعدها 
12.5 مليار �صنتيم ب�صفتنا كممول، 
قمنا مبنح النادي حوايل 20 مليار 

�صنتيم".
"املينائي"  املجمع  واأ�صبح 
مار�ض  يف  الرئي�صي  امل�صاهم 
الريا�صية  ال�رشكة  يف  الفارط، 

للنادي االحمر واال�صود اإثر �رشائه 
االأ�صهم،  من  باملائة   95 ن�صبة 
الذي  العا�صمي،  النادي  وعا�ض 
يف  املخت�صة  لل�رشكة  ملكا  كان 
ميتلكها  التي  العمومية  اال�صغال 
ال�صجن  يف  املتواجد  حداد  علي 
وامل�صاكل  الهزات  من  العديد 
خالل  ال�صعبة  الو�صعية  ب�صبب 
امل�صوؤول  واأ�صاف  املو�صم،  هذا 
ي�صبح   اأن  بعدها  �صريبور  "قرر 

ومل  للفريق،  الرئي�صي  امل�صاهم 
يكن ذلك هدية لنا، الن قيمة رفع 
راأ�ض املال قدرت بحوايل مليارين 
�صنتيم  مليار   200 يعادل  ما  دينار 
 300 املجموع �رشفنا حوايل  ويف 
النادي  وجدنا  كما  �صنتيم.  مليار 
�صنتيم  مليار   450 بقيمة  مدان 
و�صبه  اجلبائية  الديون  منها   ،
 100 بقرابة  واملقدرة  اجلبائية 
�صابق  ت�رشيح  ويف  �صنتيم".  مليار 

عبد  اكد  اجلزائرية  االأنباء  لوكالة 
اأن االإدارة تعمل كل  الغاين هادي، 
ما لديها لل�صماح للفريق بالدخول 
اي�صا:  وقال  جديدة،  مرحلة  يف 
اي  تدخر  ال  اجلديدة  "االدارة 
العالقة  امللفات  لت�صوية  جهود 
امل�صتقبل،  على  اي�صا  والرتكيز 
م�رشوعنا  اإجناز  و�رشورة 
الريا�صي ويف مقدمته ان�صاء مركز 

التكوين".

غالياين: 

بن نا�ضر قاد امليالن يف حت�ضني النتائج
ِلفريق  ال�صابق  الريا�صي  املدير  اأ�صاد 
غالياين  اأدريانو  االإيطايل  اآ�صي  ميالن 
يُقّدمها  التي  امُلحرتمة  الفنية  ِبالعرو�ض 
بن  اإ�صماعيل  اجلزائري  الدويل  الالعب 
نا�رش يف فريق ميالن اآ�صي، وقال اأدريانو 
مدرب  بيويل  �صتيفانو  التقني  اإن  غالياين 
خطة  ر�صم  يف  جنح  اآ�صي،  ميالن  فريق 
نادي  نتائج  بها  ح�ّصن  ُمثمرة  تكتيكية 
اأجاد  اأنه  اإىل  واأ�صار  واالأ�صود،  االأحمر 
متو�صط  بينهم  الالعبني  بع�ض  توظيف 
وا�صتغل  نا�رش،  بن  اإ�صماعيل  امليدان 
نادي  اإدارة  يف  �صنة   75 غالياين  اأدريانو 
ال�صابق  الرئي�ض  زمن  “الرو�صونريي” 
اأحدث  يف  واأ�صاف  برل�صكوين،  �صيلفيو 
“توتو  ِل�صحيفة  بها  اأدىل  ت�رشيحات 

�صبورت” االإيطالية، اأن بن نا�رش يُعّد اأحد 
اأف�صل العبي امليالن يف املو�صم احلايل، 
و�صارك اإ�صماعيل بن نا�رش يف 27 مباراة 
خا�صها  مواجهة   37 اأ�صل  من  اأ�صا�صيا 
للمو�صم  االإيطالية  البطولة  يف  امليالن 

احلايل، و�صّجل هدفا.

بعد امل�شتويات الطيبة التي قدمها يف املباريات الأخرية

اإدارة فيورنتينا تفعل بند �ضراء 
عقد غزال

هني يعود اإىل املنافية وم�ضتعد ملواجهة الدحيل

ق.ر.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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المبارد  فرانك  املدرب  راأى 
القتال  ت�سيل�سي  فريقه  على  اأن 
الدوري  بلقب  الفوز  اأجل  من 
االإجنليزي لكرة القدم يف كل عام، 
لكن التتويج بالكاأ�س املحلية �سد 
اأر�سنال قد يكون لبنة االأ�سا�س يف 
املو�سم  يف  اللقب  اإحراز  حتدي 
املقبل، وجنح جنم الفريق ال�سابق 
�ستامفورد  يف  االأول  مو�سمه  يف 
ت�سيل�سي  بقيادة  كمدرب،  بريدج 
دوري  يف  للم�ساركة  اأخرى  مرة 
املقبل  املو�سم  يف  اأوروبا  اأبطال 

على  الرابع  املركز  باحتالله 
الئحة الرتتيب النهائي للربمريليغ، 
خ�سارة  من  الرغم  على  وذلك 
اإدين  البلجيكي  املهاجم  جهود 
مدريد  لريال  املنتقل  هازار 
مع  التعاقد  من  ومنعه  االإ�سباين 
ت�سيل�سي  وعّو�س  جدد،  العبني 
بالفعل غيابه عن �سوق االنتقاالت 
تعاقد  حيث  املنتهي  املو�سم  يف 
االأملاين  الهداف  مع  بالفعل 
و�سانع  اليبزيغ  من  فرينر  تيمو 
زيا�س  حكيم  املغربي  االألعاب 
الهولندي  اأم�سرتدام  اأجاك�س  من 
وي�رّص  املقبل،  للمو�سم  ا�ستعدادا 
المبارد على اأن الفوز على اأر�سنال 
اإىل  يوؤدي  لن  وحده  وميبلي  يف 
انت�سارات اأكرب اإال اإذا اقرتن ذلك 
بنف�س احلر�س على التطور الذي 

اأظهره فريقه هذا املو�سم.
جيدة  دفعة  »اإنها  المبارد:  وقال 
اإذا  �سيء  اأي  تعني  لن  ولكنها 

والتح�سن  التقدم  عليه يف  ح�سلنا 
التدريب«،  ملعب  وعلى  كناد 
واأ�ساف: »ناد كبري �سيتناف�س على 
الكوؤو�س والدوري كل عام،  األقاب 
وتابع  طويلة«،  لفرتة  فعلناها  لقد 
مل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  »يف 
لقب  على  املناف�سة  من  نتمكن 
عدنا  اأننا  ذلك  يعني  وال  الدوري، 
لكنها  ال�سورة،  تلك  ويف  فجاأة 
و�سغرية  لطيفة  خطوة  �ستكون 
عندما تفكر يف املكان الذي نريد 

الو�سول اإليه يف العام املقبل«.
ا�ستعادة  المبارد  بو�سع  و�سيكون 
جهود العب خط و�سطه الفرن�سي 
نغولو كانتي بعد تعافيه من اإ�سابة 
يف الع�سلة اخللفية للفخذ ما اأبعده 
ال�ست  املباريات  يف  امللعب  عن 
للربازيلي  بالن�سبة  االأخرية. كذلك 
مباراته  يخو�س  قد  الذي  ويليان 
االأخرية مع الفريق االأزرق، وينتهي 
عقد الربازيلي مع ت�سيل�سي نهاية 

المبارد  يلجاأ  قد  لكن  املو�سم، 
من  الرغم  على  املباراة  يف  اإليه 
ال�سائعات التي ترددت عن احتمال 
املو�سم  اأر�سنال  اإىل  انتقاله 
املقبل، ولعب ويليان دورا اأ�سا�سيا 
املركز  اإىل  بت�سيل�سي  الو�سول  يف 
الرابع بت�سجيله اأربعة اأهداف منذ 
يف  الكروية  املناف�سات  ا�ستئناف 
اأ�سهر  اأربعة  بعد  جوان  يف  البالد 
نتيجة  اال�سطراري  التوقف  من 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  وباء 
ال�سابق:  زميله  عن  المبارد  وقال 
»اأعرف ويليان منذ �سنوات عديدة 
كالعب واالآن كمدرب له، اإذا اأراد 
اأظهره  ما  فهي  عقليته  روؤية  اأحد 
منذ العودة، لقد كان رائعا بالن�سبة 
املو�سم.  هذا  رائعا  كان  لقد  لنا، 
لذا  ال�سحيح.  ال�سلوك  اأظهر  لقد 
عليه  هو  مما  اأقل  اأتوقع  ال  اأنا 
بالن�سبة  ويليان  هو  وهذا  بالفعل، 

لكم«.

اأومتيتي  �سامويل  الفرن�سي  املدافع  حدد 
موقفه من اال�ستمرار مع بر�سلونة يف املرحلة 
 28 البالغ  اأومتيتي  ا�سم  وارتبط  املقبلة، 
ال�سيف يف  بالرحيل عن بر�سلونة هذا  عاًما، 
ظل تراجع م�ستواه منذ مونديال 2018، على 
 ،2023 �سيف  حتى  عقده  امتداد  من  الرغم 
فاإن  الكتالونية،  »�سبورت«  �سحيفة  وبح�سب 
اأومتيتي يريد اال�ستمرار يف �سفوف بر�سلونة 
ال�سحيفة،  واأو�سحت  املقبلة،  الفرتة  خالل 
اأن هدف اأومتيتي احلايل هو الكفاح والتعايف 
من االإ�سابة؛ لكي ي�سبح جاهًزا للم�ساركة مع 

بر�سلونة من جديد.
�سفوف  يف  اأ�سا�سًيا  مركًزا  اأومتيتي  و�سغل 
اأوملبيك  من  قادًما  و�سوله  منذ  بر�سلونة 
االإ�سابات  اأن  اإال   ،2016 عام  خالل  ليون 
الت�سكيل  اأبعدته عن  م�ستواه  اأثرت على  التي 
واأ�سارت  لينجليت،  كليمينت  مواطنه  ل�سالح 
ال�سحيفةاأن اأومتيتي مرتاح للغاية يف بر�سلونة 
ال�ستعادة  ي�سعى  حيث  الرحيل،  يف  يفكر  وال 
اإدارة  وت�سعى  االأ�سا�سي،  الت�سكيل  يف  مركزه 
خالل  جديد  مدافع  مع  للتعاقد  بر�سلونة 
االإ�سباين  ا�سم  تردد  حيث  احلايل،  ال�سيف 

�سيتي،  مان�س�سرت  العب  غار�سيا  اإيريك 
نو  اإىل كامب  للعودة  ال�سابق  البار�سا  ومدافع 

من جديد.

ان�سم النيجريي فيكتور اأو�سيمني مهاجم ليل 
واأحد اكت�سافات الدوري الفرن�سي اإىل نابويل 
وبعمر  الناديان،  ذكر  ما  بح�سب  االإيطايل 
 38 يف  هدفا   18 اأو�سيمني  �سجل  عاما   21
و13 هدفا  امل�سابقات  مباراة �سمن خمتلف 
كورونا  ب�سبب فريو�س  املنقو�س  الدوري  يف 
امل�ستجد مع الفريق ال�سمايل، ومل يك�سف اأي 
اأكدت  ال�سفقة، فيما  الفريقني عن قيمة  من 
م�سادر قريبة من امللف لوكالة فران�س بر�س 

اأن قيمة االنتقال بلغت 70 مليون يورو اإ�سافة 
اإىل 10 ماليني كمكافاآت، وفيما اأ�سارت و�سائل 
ام  و«ار  »ليكيب«  غرار  على  فرن�سية  اإعالم 
�سي« اإىل �سفقة بقيمة 80 اأو 81 مليون يورو، 
تقل�ست االأرقام من اجلهة االإيطالية حيث مت 

تقدير ال�سفقة بني 50 و60 مليون يورو.
تاريخ  يف  االأغلى  اأو�سيمني  قدوم  و�سيكون 
من  احلايل  املو�سم  اأنهى  الذي  نابويل  نادي 
الدوري االإيطايل يف املركز ال�سابع ليغيب عن 
دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل با�ستثناء 
يف  وياأمل  احلايل،  اللقب  اإحرازه  حال  يف 
يف  املو�سم  هذا  مرحلة  اأبعد  اإىل  الذهاب 
القارية، لكن تنتظره مباراة �سعبة  امل�سابقة 
ثمن  اإياب  يف  االإ�سباين  بر�سلونة  اأر�س  على 
النهائي بعد تعادلهما 1-1 يف جنوب اإيطاليا. 
يف املقابل، هذه ثاين �سفقة كبرية لليل الذي 
كان قد تخلى املو�سم املا�سي عن االإيفواري 
اأر�سنال االإجليزي بقيمة 80  اإىل  نيكوال بيبيه 

مليون يورو.

وا�سل نادي ريال مدريد �سيا�سته خالل فرتة 
العديد من  بالتخل�س من  االنتقاالت احلالية 
داخل  وجودهم  يرغب يف  ال  الذين  الالعبني 
النادي  اأعلن  فقد  برنابيو،  �سانتياغو  اأ�سوار 
يق�سي  التفاق  تو�سله  الر�سمي،  موقعه  عرب 
النادي،  ه  ووَجّ غوميز،  داين  العبه  برحيل 
على  ليفانتي  اإىل  انتقل  الذي  لالعب  ال�سكر 
م�سيًدا  الفريق،  مع  ق�ساها  التي  الفرتة 
اإىل  ان�سم  اأن  منذ  اأبداها  التي  باالحرتافية 
اأكادميية النادي، ومتنى ريال مدريد، التوفيق 
لالعب البالغ 22 عاًما يف املرحلة املقبلة من 
م�سريته. كان غوميز ان�سم الأكادميية الريال يف 
عام 2011، قبل اأن يلعب للفريق الثاين بالنادي 
امللكي منذ عام 2017 وحتى االآن، كما �سبق 
له اللعب لفريق تيرنيفي االإ�سباين على �سبيل 
االإعارة  ورحل العديد من الالعبني عن ريال 

مدريد هذا ال�سيف، اأبرزهم املغربي الدويل 
اإنرت ميالن،  اإىل  انتقل  الذي  اأ�رصف حكيمي 
زيدان  لوكا  احلار�س  الفريق  عن  رحل  كما 
ومن  عقده  نهاية  بعد  زيدان  املدرب  جنل 
ا  اأي�سً ورحل  ملونيلييه،  ين�سم  اأن  املنتظر 
ليفانتي.وي�سعى  اإىل  فروتو�س  دي  خورخي 
الالعبني،  من  العديد  من  للتخل�س  الريال 
اأبرزهم  االنتقاالت  �سوق  يف  اأموال  لتوفري 

غاريث بيل وخامي�س رودريغيز.

القدم  لكرة  ال�سابق  النجم  ا�ستهل 
التدريبي  اأندريا بريلو م�سواره  االإيطالية 
عاما   23 دون  ما  فريق  على  باالإ�رصاف 
عنّي  حيث  جوفنتو�س،  ال�سابق  لناديه 
االإيطايل  الدوري  بطل  جوفنتو�س  نادي 
االأخرية، جنم خط  الت�سعة  املوا�سم  يف 
و�سطه ال�سابق اأندريا بريلو مدربا لفريق 
ال�سباب حتت 23 عاما، وقال النادي يف 

لفريق  اجلديد  املدرب  هو  »اأندريا  بيان: 
املدرب  بعودة  مرحبا  عاما،    23 حتت 
التدريبية  التجربة  هذه  و�ستكون  بريلو«، 
من  البالغ  ال�سابق  االألعاب  ل�سانع  االأوىل 

العمر 41 عاما.
نادي  يف  الكروية  م�سريته  بريلو  وبداأ 
اإنرت  اإىل  بعدها  انتقل   ،1995 عام  بري�سيا 
ميالن 1998 الذي اعاره اإىل كل من ريجينا 

وبري�سيا، لينتقل بعد ذلك اإىل اجلار ميالن 
حيث اأم�سى ع�رصة اأعوام 2001-2011 فاز 
وكاأ�س  والكاأ�س  مرتني  بالدوري  خاللها 
اأوروبا  اأبطال  وبدوري  حمليا،  ال�سوبر 
ومونديال  االأوروبية  ال�سوبر  وكاأ�س  مرتني 
االأندية.ان�سم بعدها اإىل جوفنتو�س ما بني 
اأ«  :ال�سريي  بلقب  فاز  حيث   ،2015-2011
اأربع مرات متتالية، واختتم م�سريته كالعب 

يف نيويورك �سيتي االأمريكي 2017-2015، 
وراأى جوفنتو�س اأن م�سرية بريلو معه كانت 
متريرات  حا�سمة،  »اأهداف  عن  عبارة 
مر�سومة، وروؤية للعب ال مثيل لها«، وعلى 
بريلو  خا�س  االيطايل  املنتخب  �سعيد 
116 مباراة دولية �سجل خاللها 13 هدفا، 
وكان عامال حا�سما بفوز بالده بلقب كاأ�س 

العامل 2006 يف اأملانيا.

اأ�ساد االإ�سباين جو�سيب غوارديوال 
�سيتي  مان�س�سرت  فريق  مدرب 
زين  الفرن�سي  بنظريه  االإنحليزي 
مدريد  ريال  مدرب  زيدان  الدين 
من  اأ�سبوع  قبل  وذلك  االإ�سباين، 
يف  للفريقني  املرتقبة  املواجهة 
الدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري 
اأبطال اأوروبا، ويلتقي املدربان يف 
اإياب الدور ثمن النهائي للم�سابقة 
القارية االأم، يف ال�سابع اأوت القادم 
مان�س�سرت،  االحتاد يف  ملعب  على 

امللكي  للنادي  ثاأرية  مواجهة  يف 
ذهاباً  خ�سارته  قلب  عن  الباحث 
على اأر�سه يف مدريد بنتيجة 2-1، 
امل�سابقة  مناف�سات  تعليق  قبل 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب 
بعد  املباراة  وتاأتي  امل�ستجد، 
تتويج  �سهد  مطّول  حملي  مو�سم 
االإ�سباين،  للدوري  بطاًل  ريال 
وخ�سارة �سيتي لقبه بطاًل الإجنلرتا 

ل�سالح غرميه ال�سمايل ليفربول.
واعترب غوارديوال اأّن زيدان يحقق 

يف  القدم،  كرة  يف  جيداً  جناحاً 
االأوقات  يف  كما  اجليدة  االأوقات 
تفوز  »عندما  واأ�ساف:  ال�سيئة، 
دوري  يف  متتالية  األقاب  بثالثة 
اأبطال اأوروبا 2016، 2017، 2018، 
وتخطف اللقب املحلي يف اإ�سبانيا 
مرتني من بر�سلونة 2017 و2020، 
يكون كل �سيء ي�سري على ما يرام 
املدرب  واأ�ساف  لك«،  بالن�سبة 
معه  والفائز  لرب�سلونة  ال�سابق 
باللقب االأوروبي مرتني: »اأنا �سعيد 

يرام  ما  على  ت�سري  االأمور  الأّن 
غوارديوال  وتطرق  له«،  بالن�سبة 
التي  املقبلة  القارية  املباراة  اإىل 
نتيجة  »حققنا  فريقه:  �سيدخلها 
اإذا  لكن  الذهاب،  جيدة يف مباراة 
احلفاظ  نريد  اأننا  بطريقة  لعبنا 
على هذه النتيجة، �سنواجه �سعوبة 
»لي�س  وتابع:  كبرية يف اجتيازها«، 
امليزة  يف  كثرياً  نفكر  اأن  علينا 
املتوافرة لنا، التقدم ذهاباً ومنها 

ريال مدريد«.

غوارديوال ي�ضيد بزيدان قبل مواجهة القمة

بريلو ي�ضتهل التدريب مع �ضباب جوفنتو�س

انتقال اأو�ضيمني اإىل نابويل يف �ضفقة قيا�ضية

غوميز يرحل عن ريال مدريد

اأومتيتي يح�ضم م�ضريه مع بر�ضلونة

المبارد: التتويج بالكاأ�س خطوة نحو اإحراز الربميرليغ
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بقلم: عي�سى قراقع

و�أ�سرية  �أ�سري   5000 مايقارب 
و�سنو�ت  �سنو�ت  ينتظرون  فل�سطينية 
�لأعياد  مئات  مرت  �لق�سبان،  خلف 
تقلب  و�ملوؤملة،  �ملفرحة  و�ملنا�سبات 
وجرت  بالنهار  �لليل  و�متزج  �لطق�س 
�لأجيال  وتو�لدت  و�حلروب  �لرياح 
و�سائل  تطورت  �حليطان،  و�سدئت 
�ل�رسى  وماز�ل  و�لقمع  �ل�سيطرة 
�لنتظار:  على  بقدرتهم  �سامدون 
جديدة  �سنة  �آخر،  عيد  يوم  �نتظار 
م�سيجة،  غري  مكتملة  �سم�س  خمتلفة، 
�لأ�رسى  مفخخة،  ق�سيدة  �أو  رو�ية 
وعباأو�  و�لفعل  بالأمل  �لنتظار  �سلحو� 

دمهم لل�ساعات �لقادمة.
عاماً   20 من  �أكرث  يق�سون  �أ�سري�ً   50
من  �أكرث  يق�سون  �أ�سري�ً   29 بينهم  من 
على  هم  ينتظرون،  ز�لو�  ل  عاماً   25
�سياأتي  يتاأخر،  لن  �مُلنتَظر  �أن  قناعة 
غد�ً، 700 �أ�سري مري�س ومعاق وم�ساب 
يحتالون  �أوجاعهم  ير�وغون  ينتظرون، 
�ل�سجن  �لنتظار يف  �سار  �ملوت،  على 
هو عملية مقاومة بني �ملوت و�حلياة. 
يون�س  وماهر  يون�س  كرمي  �لأ�رسى 
ونائل �لربغوثي ينتظرون منذ 40 عاماً 
د�خل �سجون �لحتالل، مل يهرمو� ومل 
�لآخرين  يف  حياتهم  يرون  لنهم  يهنو� 

�لطلقاء، �لأم�س ل يتال�سى ويف �لزو�يا 
�ملعتمة �ساهدو� و�سوح �ل�سماء. �لأ�سري 
من  �لبالغ  �لأ�رسى  �سيخ  �ل�سوبكي  فوؤ�د 
�لعمر  85 عاماً ينتظرمن يفجر �لنتظار 
يف �سباح �لعيد، �نتظار ��رس�قة �ل�سبح 
ل يقل جمال عن روؤيته، ياتي فتياً يثري 
�لزو�بع و�لنتباه. 542 �أ�سري�ً حمكومني 
بال�سجن �ملوؤبد ينتظرون يف �ملوؤبد ول 
على  �ملوؤبد  هذ�  يوزعون  ينطفئون، 
وتزول  �ملوؤبد  يت�سظى  �لأيام،  تفا�سيل 
�أر�د �ل�رس�ئليون و�سع  وطاأة �لنتظار. 
ومملة  طويلة  �نتظار  حالة  يف  �لأ�رسى 
بهدف دفنهم يف �لاليقني، ل�سان حالهم 
يقول لكل �أ�سري : �إن مل ياأخذك �ملوت 

هو  لي�سبح  عليك  ينغلق  �ل�سجن  فاإن 
عاملك �لد�ئم وقربك �لقادم. �لنتظار 
�لأ�رسى  جلعل  �إ�رس�ئيلي  خمطط  هو 
كاخلوف  ف�سيولوجية  حالة  �ىل  ي�سلون 
�لوقت،  من �مل�ستقبل و�حلرية، ملوحة 
�لياأ�س وغمو�س �لأفق �ل�سيا�سي، �سهر 
ومكانية  زمنية  قو�لب  يف  �حلي  �لكائن 
معنى.  �أي  �لت�سحية  �إفقاد  جامدة، 
�ل�رس�ئيلي  �ملفهوم  يف  �لنتظار 
�ملتحفزة  خطو�تك  على  عدو�ن  هو 
عاملك  وي�سبح  تتكل�س  �أن  �لآتية، 
من  �لوقت  �ن�سحاب  وبعيد،  متنائي 
طاقة،  من  مالديك  ��ستنفاذ  �لذ�كرة، 
�خمادك �إىل حد �ل�ست�سالم. �ملحتلون 

�ل�رس�ئليون و�سعو� �ل�سعب �لفل�سطيني 
�ل�سجن،  يف  �نتظار  �نتظار:  حالة  يف 
�نتظار على �حلاجز �لع�سكري، �نتظار 
ي�سعلو�  �أو  �ملاء  �سنبور  يفتحو�  �أن 
مئات  عن  �ملرور  �نتظار  �لكهرباء، 
�ملجتمع  يتحرك  �أن  �نتظار  �ملعابر، 
�لقانونية  �لتز�ماته  ويفر�س  �لدويل 
وي�سحن مفعول مئات �لقر�ر�ت �لغائبة. 
مفهوم  ك�رسو�  �لفل�سطينيون  �لأ�رسى 
�ساعة  حركو�  �ل�رس�ئيلي:  �لنتظار 
ومو�جهات  ��رس�بات  �ملعطلة،  �لزمن 
و�حلرية  �لكر�مة  �لدفاع عن  ومقاومة، 
وحق تقرير �مل�سري، �نتفا�سات �لقيود 
حتت �لعا�سفة. �لنتظار يف �ل�سجن هو 
قنبلة �ل�سرب بحد ذ�تها: �أن تكون لغريك، 
حترتق  لغريك،  تقر�أ  لغريك،  تكتب 
لغريك، تع�سق تلك �ملر�أة �لتي تنتظرها 
من  تبنيها  ثم  روحك  تتهدم  تر�ها،  ول 
جديد، �لنتظار يف �ل�سجن هو �أن ت�سيء 
د�ئماً حتى ت�سح �لطريق. �لنتظار �أمام 
باب مغلق كاملوت على قيد �حلياة، لكن 
�لعيد يف �ل�سجون يقرع كل عام �لأبو�ب 
له  ميدون  ي�سمعونه،  �ل�رسى  �ملغلقة، 
�أياديهم، ي�سدون قو�س �لوقت وين�سفون 
�لنتظار وي�سنعون �لقر�ر، ي�سافرون يف 
�أحالمهم �ىل �أطفالهم وبيوتهم، �لنتظار 

يف �ل�سجن هو �ن تتعلم �أل تنتظر.

الأ�سرى يف العيد... ن�سد قو�س الوقت ونن�سف الإنتظار
يحل عيد الأ�سحى ويتجدد انتظار الأ�سرى يف �سجون الحتالل، فاملعركة داخل ال�سجون هي معركة اإنتظار، من 
ينتظر اأكرث، من يع�ض على اأ�سابعه اأوًل: ال�سجني اأم ال�سجان، يكتفي الأ�سرى باإ�سعال فتيلة انتظار اأخرى يف كل 

عيد، يلب�سون اأجمل ما لديهم من مالب�ض، ميار�سون عادات العيد يف �ساحة الفورة، يوؤدون �سالة العيد اجلماعية، 
يتزاورون بني الغرف والأق�سام، يوزعون احللويات، يتبادلون الر�سائل والإ�سارات املخزونة يف وجع الذكريات، 

يوجهون التحايا اإىل اأحبائهم الأحياء والرحمة اإىل اأحبائهم الأموات.

زوجة الأ�سري املري�ض نزار عزيز زيدان
ننا�سد العامل احلر اأن ي�ساعدنا 

يف اإنقاذ حياة زوجى املري�س 

بقلم عي�سى قراقع

وجاء �إعالن طوكيو 1956 ليكون دليل 
و�ملعاملة  بالتعذيب  �ملتعلق  �لأطباء 
�و �لعقوبة �لوح�سية �و غري �لإن�سانية 
باملعتقالت  يتعلق  مبا  �ملذلة  �و 
�نه )يجب  �ذ ذكر �لإعالن  و�ل�سجون، 
على �لطبيب عدم ت�سجيع �و �لتغا�سي 
�أية  �و  تعذيب  �ي  يف  �مل�ساركة  عن 
�و  �إن�سانية  غري  �و  وح�سية  �إجر�ء�ت 
�قرتفته  �لذي  �لذنب  كان  مهما  مذلة 
�ل�سحية( وبذلك فاإن �إعالن طوكيو قد 
�أبطل �ل�رس�كة غري �ل�رسعية بني �لطب 
و�لتعذيب، ويف عام 1982 �أعلنت �لأمم 
بالأخالقيات  متعلقة  مبادئ  �ملتحدة 
�ل�سحي وخا�سة  �لطبية ودور �لطاقم 
�لأطباء يف حماية �ل�سجناء و�ملعتقلني 
من �لتعذيب و�ملعاملة غري �لإن�سانية، 
�جلمعيات  من  �لعديد  ذلك  وتبنت 

و�لنقابات �لطبية �لعاملية.
�ن  جند  فاإننا  ذلك  �ىل  وبال�ستناد 
�لأطباء �لعاملني يف م�سلحة �ل�سجون 
وحتولو�  �لقو�عد  تلك  كل  خالفو�  قد 
معذبني  �و  زي جالدين  �أطباء يف  �ىل 
ق�سم  وخانو�  و�حد  �آن  يف  ومعاجلني 
من  ذلك  ويظهر  �لطبي،  قر�ط  �بو 

خالل �ملوؤ�رس�ت �لتالية:
�لطاقم  �تخاذ  عدم  	•
�إجر�ء�ت  �لحتالل  �سجون  يف  �لطبي 
�لالزمة  �ل�سحية  و�لتد�بري  �ل�سالمة 
حلماية �لأ�رسى من �لإ�سابة بفايرو�س 
من  عدد  �إ�سابة  بعد  ل�سيما  كورونا 

�إىل  �لعدوى  و�نتقال  بذلك  �ل�سجانني 
بع�س �ملعتقلني يف �ل�سجون.

عن  �لأطباء  �سكوت  	•
مع  جرى  كما  طبية  �أخطاء  �رتكاب 
�أ�سيب  �لذي  دياك  �بو  �سامي  �لأ�سري 
بالتلوث خالل �إجر�ء عملية �إز�لة ورم 
�سوروكا  م�ست�سفى  يف  �ملعدة  يف  له 
�ىل  �أدى  يوم2015/9/3  �ل�رس�ئيل 
دخوله يف حالة غيبوبة وتفاقم و�سعه 
��ست�سهاده  �ىل  �أدى  �لذي  �ل�سحي 
مع  جرى  ما  �أو   ،2019/11/26 يوم 
يعط  �لذي مل  �لتميمي  �لطفل ح�سان 
د�خل  نظره  فقد  حتى  �لالزم  �لعالج 
�لأ�سري  مع  جرى  ما  وكذلك  �ل�سجن، 
بالتهاب  �أ�سيب  �لذي  حالحلة  ثائر 
يوم  �أ�سنانه  عالج  بعد  �لوبائي  �لكبد 
مت�سخة  طبية  باأدو�ت   2013/4/16
 ، ع�سقالن  �سجن  عيادة  يف  ملوثة  و 
وكذلك ما جرى مع �لأ�سري عثمان �بو 
خرج �لذي مت �إعطاوؤه �إبرة باخلطاأ يف 
�ىل  �دى  مما   2007 عام  �سطة  �سجن 
ما  وكذلك  �لكبد،  �لتهاب  من  معاناته 
عليان  ه�سام  �لأ�سري حممد  مع  جرى 
خ�سيته  فقد  �لذي  �جللزون  �سكان 
نفحة  �سجن  يف  �لأطباء  تاأخر  ب�سبب 
بتحويله لإجر�ء عملية جر�حية عاجلة 
�سديدة،  و�أوجاع  باآلم  �سعوره  بعد 
وح�سب طبيب م�ست�سفى �سوروكا �لذي 
�جري �لعملية قال �نه لو حول �ملري�س 
قبل �ساعة ملا مت ��ستئ�سال �خل�سية، 
�لذين  �لأ�رسى  من  �لكثري  �ىل  �إ�سافة 
ب�سبب  �أج�سادهم  من  �أع�ساء  برت  مت 

يف  و�مل�ست�سفيات  �لأطباء  مماطلة 
عالجهم.

يف  �لطويلة  �ملماطلة  	•
حتويل �ملر�سى للم�ست�سفيات وتاأجيل 

طويل يف �إجر�ء �لعمليات �جلر�حية.
فحو�سات  وجود  عدم  	•
لالأ�رسى  مبكرة  وت�سخي�سات  دورية 
تفاقم  �ىل  يوؤدي  مما  �ملر�سى 

�لإمر��س وو�سولها �ىل حالة مزمنة.
متخ�س�سني  �أطباء  غياب  	•
يجعل  مما  �ل�سجون  عياد�ت  يف 
ت�سخي�س �لإمر��س ناق�سا �و خاطئا.

�ل�رسى  معرفة  عدم  	•
مما  يتلقونها  �لتي  �لأدوية  طبيعة 

ي�سعهم يف حالة من عدم �ليقني.
عناية خا�سة  وجود  عدم  	•
باحلالت �ملر�سية �لنف�سية و�مل�سابة 

باأمر��س ع�سبية.
عناية خا�سة  وجود  عدم  	•
باملعاقني و�مل�سلولني من حيث مكان 
�لأجهزة  �حلركة،  �لأكل،   ، �لحتجاز 

�لطبية �مل�ساعدة.
على  �لأطباء  �سمت  	•
حتقيقات  باإجر�ء  للمحققني  �ل�سماح 
غري  تعذيب  �أ�ساليب  و��ستخد�م 
حمتملة بحق ��رسي مر�سى �و جرحى 

�و م�سابني.
�أمام عدم  �لأطباء  �سمت  	•
�ملبكر  �لإفر�ج  لطلبات  �ل�ستجابة 
عن ��رسي مر�سى من ذوي �لأمر��س 
�ل�سكاوي  مع  �لتعاطي  �و  �ل�سعبة 

�لعالج  تقدمي  عدم  حول  �لعديدة 
للعديد من �ل�رسى �ملر�سى.

قبل  من  مر�قبة  غياب  	•
نقابة  �و  �لإ�رس�ئيلية  �ل�سحة  وز�رة 
�لأطباء �و �ملوؤ�س�سات �ل�سحية �لدولية 
بالأ�رسى  و�لعناية  �لعالج  لآليات 

�ملر�سى يف �سجون �لحتالل.
على  �لأطباء  �سمت  	•
تخالف  تع�سفية  وت�رسيعات  قو�نني 
�خالقية �ملهنة �لطبية كقانون �لتغذية 
�لق�رسية بحق �ل�رسى �مل�رسبني عن 
�لعالج  متويل  عدم  وقانون  �لطعام، 
لالأ�رسى �ملر�سى، وقانون عدم توثيق 
وغريها  و�ل�سورة  بال�سوت  �لتعذيب 

من �لقو�نني �لعن�رسية �جلائرة.
عدم رفع تقارير و�سكاوي  	•
�ىل  �و  �لخت�سا�س  ذ�ت  �جلهات  �ىل 
�لتق�سري  حالت  عن  �لطبية  �لنقابات 
�لتعذيب  ��ستخد�م  �و  بالعالج 

و�ملعاملة �ملهينة بحق �ملعتقلني.
�أطباء  ومو�فقة  م�ساركة  	•
جتارب  �إجر�ء  على  �ل�سجون  م�سلحة 
وز�رة  بها  تقوم  �لأ�رسى  على  طبية 
ك�سفت  حيث  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�سحة 
�لعربية  �حرونوت  يديعوت  �سحيفة 
يف متوز عام 1997 ت�رسيحات لرئي�س 
�يت�سيك  د�ليا  �لربملانية  �لعلوم  جلنة 
�لإ�رس�ئيلي  �لكني�سيت  �أمام  بها  �أدلت 
�لأدوية  �رسكات  مبنحها  �أقرت 
على  جتارب  لعمل  ت�ساريح  �خلا�سة 
�عرتفت  �لوقت  ذلك  وحتى  �لأ�رسى، 

�أنه مت �إجر�ء 5 �آلف جتربة.

خمالب يف تلك الأيادي الناعمة

*بقلم : رفعه زيدان 
 زوجة الأ�سري املري�ض نزار عزيز 

زيدان
 

زيد�ن  �سلمان  عزيز  نز�ر  �لأ�سري/ 
مري�س  ربيعاً،  و�خلم�سني  �لتا�سعة  �بن 
عالجه  ت�ستوجب  و�لتي  مزمنة  باأمر��س 
�ل�سحي،  و�سعه  ل�سوء  عنه  و�لإفر�ج 
ير�فقها  هدرمي  �سجن  يف  حالياً  و�لقابع 
قبل  من  و��ستهتار  ومماطلة  طبي  �إهمال 
�ل�سجون بحياته يف تقدمي  �إد�رة م�سلحة 
كل  كحال  حاله  فاإن  له.  �لالزم  �لعالج 
�لأ�رسى يف �سجون �لحتالل �لذين يعانون 
�لعن�رسية  �لإد�رة  �سيا�سات  من  �لويالت 
دون  بامل�سكنات  عالجهم  تتعمد  �لتي 
�لقيام بت�سخي�س �سليم حلالتهم ومعاناتهم 
فري�سة  لرتكه  �لأمر��س  مع  �مل�ستمرة 
عامه  �أنهى  وقد  بج�سده،  يفتك  للمر�س 
�لق�سبان ودخل عامه  �لثامن ع�رس خلف 
�لتا�سع ع�رس عاما، على �لتو�يل يف �سجون 
�لحتالل �ل�رس�ئيلي و�لذي يق�سي حكماً 

بال�سجن 37 عاما ..

- الأ�سري:- نزار عزيز �سلمان زيدان 
»اأبو اإياد«
- تاريخ �مليالد:- 1962م

قرية  نبال  بري   -: �لإقامة  مكان   -
�سمال  �لغربية  �ل�سفة  يف  تقع  فل�سطينية 
حتت  وقعت  �لقد�س.  مدينة  غرب 

�لحتالل �لإ�رس�ئيلي يف حرب 1967.

- �حلالة �لجتماعية:- متزوج من �ل�سيدة 
من  وله  �إياد«  »�أم  زيد�ن  رفعة  �لفا�سلة 
�لأبناء/ �إياد- جهاد - �آلء- حممد- وحني 
�عتقل �لأ�سري نز�ر كان �إياد �لبن �لبكر يف 
جهاد  هو  �لثاين  و�لبن  �لعا�رس،  �ل�سف 
�ل�سف  يف  كانت  و�آلء  �لثامن  �ل�سف  يف 

�خلام�س و�أ�سغرهم �سنا هو حممد...
- تاريخ �لعتقال:- 2002/7/9م

- مكان �لعتقال:- �سجن هدرمي 
- �حلكم:- 37 عام

- �عتقال �لأ�سري �لبطل :- نز�ر زيد�ن
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �جتاحت 
�قتياده  وجرى  نز�ر  �لأ�سري  عائلة  منزل 
للتحقيق  وخ�سع  معلومة  غري  جهة  �إىل 
�لقا�سي و�تهم مبقاومة �لحتالل يف ذروة 
�نتفا�سة �سهدتها �لأر��سي �لفل�سطينية يف 
28 �سبتمرب/�أيلول 2000،و�أ�سدر �لحتالل 
عاماً   37 ملدة  �لفعلي  بال�سجن  حكما 
وتنقل خاللها يف �لعديد من �ل�سجون قبل 

�أن ي�ستقر به �ملقام يف �سجن هدرمي ..

 احلالة ال�سحية لالأ�سري: 
نزار عزيز

�سحية  م�ساكل  من  نز�ر  �لأ�سري/   يعاين 
�ملتعمد  �لطبي  �لإهمال  ب�سبب  عديدة 
�لحتالل  �سجون  م�سلحة  �إد�رة  قبل  من 
�بره يف عام 2009  �إعطائه  �أنه مت  ويذكر 
بجلطة  ت�سببت  �خلنازير  �أنفلونز�  �سد 
�ل�سمالية  �جلهات  عمل  عطلت  دماغية 
ب�سبب  �لتحرك  ي�ستطيع  ول  ج�سده  من 
م�ساكل يف �لعمود �لفقري« دي�سك« حيث 
بو��سطة عكاز�ت،  �إل  �مل�سي  ي�ستطيع  ل 
قدمه  يف  �سلل  من  حالياً  يعاين  و�أنه 
من  مزمنة  �أمر��س  من  ويعاين  �لي�رسى 
و�لكول�سرتول  و�ل�سغط  �ل�سكري  بينها 
عملية  �أجرى  قد  وكان  و�لقلب  و�لرئة 
�ملماطلة  �سوى  يتلقى  ل  ،و�نه  ق�سطرة 
يف �إجر�ء �لفحو�سات له يف تقدمي �لعالج 
و�أن و�سعه �ل�سحي يزد�د �سوء�ً يوماً بعد 
ند�ئي  �أوجه  مقايل  �سطور  على  من  يوم، 

�لدولية  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  كافة  �إىل 
وخا�سة منظمة �ل�سحة �لعاملية و�ل�سليب 
�لأحمر ومنظمة �أطباء بال حدود بالتدخل 
زيد�ن  نز�ر  �لأ�سري/  حياة  لإنقاذ  �لعاجل 
لالإفر�ج عنه لتقدمي �لعالج �لالزم له خارج 
لأ�رس�نا  �حلرية  كل  �حلرية  �ل�سجون- 
و�ل�سفاء   - �ملاجد�ت  و�أ�سري�تنا  �لبو��سل 
باأمر��س  �مل�سابني  للمر�سى  �لعاجل 
خمتلفة... حملت رفعة على �أكتافها عبء 
تربية �لأبناء، وتقول »حني �عتقل و�لدهم 
كان بكرنا �إياد يف �ل�سف �لعا�رس، ودر�س 
جامعة  من  وتخرج  دي�س  �بو  جامعة  يف 
�أمريكا برجمة وت�سميم  �رسيفربروت من 
من  باحلا�سوب  مولعاً  وكان  حا�سوب 
�سغره وكم متنى �ن ي�ساركك هذه �لفرحة 
وفرحة تخرجه بالثانوية .. وهو �ليوم يف 
�خلام�سة و�لثالثني؛ تزوج عام 2006، وهو 
�ليوم �أب جلنان و�لتو�أم نز�ر ومرمي  وعمر 
حفظهم �هلل ،ويقيم مع عائلته يف �لوليات 
�لثاين  »�لبن  �لأمريكية«.وتتابع:  �ملتحدة 
حني  �لثامن  �ل�سف  يف  وكان  جهاد،  هو 
�عتقل و�لده وكان مولعاً بالريا�سة و�لكرة 
ريا�سة  تخ�س�س  ودر�س  كبري  ب�سكل 
بجامعة �بودي�س و لكنه مل يحقق طموحه 
�لريا�سي باللعب يف فريق فا�سطر للهجرة 
�ىل �أمريكا و�لتحق مبعهد تدريب لدر��سة 
�لبلفونات  يف  يعمل  �لآن  وهو  �لت�سالت 
لطفلني  �أب  �لآن  وهو   ،2014 عام  وتزوج 
�لدين  وزين  عمره،  من  �لثالثة  يف  حمزة 
�أ�سهر،و�سقيقتهما  خم�سة  عمره  زيد�ن 
يف  عاما  ع�رس  خم�سة  قبل  كانت  �آلء، 
�ل�سف �خلام�س، �أما �لآن فهي يف �لتا�سعة 
و�لع�رسين، ودر�ست �ألء يف جامعة بريزيت 
علم نف�س ولكنها تزوجت يف �ل�سنة �لثالثة 
جامعة  من  وتخرجت  در��ستها  و�أكملت 
دنفر �أمريكا وتزوجت عام 2012، و�أجنبت 
�لوليات  يف  �أي�سا  وبنتان وتقيم  ولد�ن 
�ملتحدة«.يف حني �ختار �ل�سقيق �لأ�سغر 
�لوطن،  �أر�س  يف  �لبقاء  )26�سنة(  حممد 
بعد �أن �أنهى در��سته يف جمال �لت�سالت 
�سمال  حنينا  بيت  يف  �للوثري  معهد  يف 
�سناعي  دبلوم  على  وح�سل  �لقد�س، 
�ت�سالت وتزوج عام 2016 م وهو �أب لولد 
حمل  يف  �لآن  ويعمل  �أعو�م  ثالث  عمره 
�أجهزة �لهاتف يف بري نبال.  لبيع وت�سليح 
و�أولده  زيد�ن  نز�ر  �لأ�سري  زوجة  ورفعه 
�لفر�ق  �أملا على  و�أحفاده تعت�رس قلوبهم 
و�ل�سجن و�حلرمان فهو حلد �لن مل يرى 
�أي حفيد و�أولده من  �سنني حمرومني من 
�أهايل جميع �ل�رسى  يعاين  �لزيار�ت كما 
وبناته  �أبناءه  تزوج  وقد  و�أهاليهم ،�لن 
من  يتمكن  مل  �أحفاد  جد�..   و�أ�سبح 
فقط  كونه.ي�سمح   ، منهم  �أي  م�ساهدة 
للدرجة �لأوىل من �لأقارب... و�أي�سا حرم 
توفيا  حيث  و�لديه  ود�ع  من  نز�ر  �لأ�سري 
وهو يقبع يف ظالم �ل�سجون وقهر �ل�سجان  
وعز�م  ربحي  �أخوية  ود�ع  من  ُحرم  كما 
حيث توفيا وهو د�خل �ملعتقل* يف �سجن 
هد�رمي نز�ر مقطوع عن �لعامل.ل ي�سمع 
يوم  �لثنني  يوم  �سوى  �إخباره  ن�سمع  ومل 
�سعب  و�سعه  جدت  وقد    2020/07/20
�أن  �لعامل  �أحر�ر  �ىل  ر�سالته  ويوجه  جد� 
�رس�حه  و�إطالق  �إنقاذه  �جل  من  يعملو� 
�ن  يريد  �أ�رسته.  �أفر�د  بني  يتعالج  كي 
يو�سع جثمانه يف  لن  �أولده ل  ميوت بني 
ثالجات �لحتالل بعد.�ن ي�رسقو� �ل�سليم 
حمامي  تقرير  �أع�سائه....  من  �لباقي 
وز�رة �ل�رسى �أفاد حمامي وز�رة �لأ�رسى 
�لثالثاء 2020/03/18  باأن �حلالة �ل�سحية 
�ل�سهيوين  �لحتالل  �سجون  يف  ل�سريين 

من ر�م �هلل تدهورت ب�سكل كبري.

اجلزء02 
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انت�صار جديد

الثقة  �شحب  ل�شالح  ي�شوت  ومل 
نائبا   97 �شوى  الغنو�شي  من 
 16 الالئحة  رف�ش  فقط، يف حني 
نائبا، ومت ت�شجيل 18 ورقة ملغاة، 
،وامتنعت  ت�شويت  بدون  وورقتني 
)يرتاأ�شها  النه�شة«  »حركة  كتلتا 
و«ائتالف  نائبا(،   54 الغنو�شي- 
الكرامة« )19 نائبا( عن امل�شاركة 
قرر  اأ�شبوع،  وقبل  الت�شويت  يف 
مكتب الربملان تنظيم جل�شة عامة 
من  الثقة  �شحب  على  للت�شويت 
الغنو�شي، بناء على لئحة مقدمة 

من كتل نيابية.
هي  نيابية  كتل   4 و�شعت 
و«حتيا تون�ش«  »الدميقراطية« 
و«الإ�شالح«  الوطنية«  و«الكتلة 
الغنو�شي،  من  الثقة  �شحب  اإىل 
اإدارة  اتهامه بـ«�شوء  اإثر 
تو�شيع  وحماولة  املجل�ش 
كتلة  �شالحياته«والتحقت 
نائبا(   17( احلر«،  »الد�شتوري 
بالالئحة و�شعت بكل قوة لإجناحها 
الثقة،  �شحب  لئحة  ف�شل  وعقب 
قال الغنو�شي، يف موؤمتر �شحفي، 
دامت  ما  م�شتقبل  »تون�ش لها  اإن 

متم�شكة باحلرية«.
بعيد  التون�شيني  مهنئا  واأ�شاف 
»الدميقراطية  اأن  الأ�شحى، 
مزيد  اىل  وحتتاج  ونا�شئة  حديثة 
اإىل  متوجها  التمرين«وتابع 
ثورة  �شنعتم  »اأنتم  املواطنني: 
�شنوات،   10 عليها  وحافظتم 
عليها  ونع�ش  عليها  فلنحر�ش 
فاز  قد  الغنو�شي  بالنواجذ«وكان 
نوفمرب/   13 الربملان، يف  برئا�شة 
باأغلبية   ،2019 الثاين  ت�رشين 
 123 اأ�شوات  على  وح�شل  مطلقة 

نائبا، بن�شبة جتاوزت 56 باملئة.

»النا�صري« الذي اأ�صبح 
اإ�صالميا

من  عاما(   78( الغنو�شي  ينحدر 
قاب�ش  مبحافظة  احلامة  مدينة 
اأجنبت حممد علي  التي  )جنوب(، 
نقابة تون�شية  اأول  رئي�ش  احلامي، 
يف ع�رشينات القرن املا�شي، حني 
كانت البالد ترزح حتت ال�شتعمار 
عا�ش  و�شيا�شي  مفكر  الفرن�شي 
منفيا  بلده،  يف  مطاردا  حياته 
ثورة  له  تفتح  اأن  قبل  خارجها، 
بنظام  اأطاحت  التي  يناير 2011، 
اأبواب  علي،  بن  العابدين  زين 
حركته  لتت�شدر  للبالد،  العودة 

امل�شهد ال�شيا�شي.
كان  املا�شي،  القرن  �شتينات  ويف 
الغنو�شي معجبا بالتيار النا�رشي، 
بالعا�شمة  در�ش  الذي  وهو 
عامني  مدة  القاهرة  امل�رشية 
»جامعة  يف  تعليمه  اإنهاء  بعد 
انتقل   1963 بتون�ش عام  الزيتونة« 
من  قادما   ،1964 عام  دم�شق  اإىل 
ت�شوية  اإثر  غادرها  التي  القاهرة، 
احلبيب  التون�شي  الرئي�شنينْ  بني 
بورقيبة )حكم من 1957 اإىل 1987( 
النا�رش  عبد  جمال  وامل�رشي 
1970(، طلب  اإىل   1956 )حكم من 
الأول ترحيل طلبة بالده يف م�رش 
ح�شل   ،1968 ويف  اإىل تون�ش 
الغنو�شي على الإجازة يف الفل�شفة 
اإىل  وغادر  دم�شق،  جامعة  من 
العا�شمة الفرن�شية باري�ش لإكمال 
درا�شة الدكتوراه، والتحق بجماعة 
»الدعوة والتبليغ« )جماعة اإ�شالمية 

ذات التقاليد اخلا�شة(.

احلركة الإ�صالمية وع�صرية 
ال�صراع

يف العام 1969، �شّكل لقاء الغنو�شي، 
من  حينها  العائد  الفل�شفة  اأ�شتاذ 
مورو  الفتاح  عبد  وفرن�شا  �شوريا 
النيفر  واحميدة  احلقوق(،  )طالب 
اخلطوة  اإ�شالمي(،  فكر  )اأ�شتاذ 
الأوىل على طريق تاأ�شي�ش »احلركة 

الإ�شالمية« املعا�رشة بتون�ش.
الغنو�شي،  اأ�ش�ش   ،1972 ويف 
تنظيم  رفاقه  برفقة جمموعة من 
خالل  الإ�شالمية«،  »اجلماعة 
مبنطقة  قياديا   40 �شم  اجتماع 
اإحدى ال�شواحي اجلنوبية  مرناق، 
رئي�شا  وانتخب  للعا�شمة تون�ش، 
لها وبالإعالن عن تاأ�شي�ش »حركة 
موؤمتر  الإ�شالمي«، خالل  الجتاه 
�شحفي عقد يف ال�شاد�ش من جوان 

مالحقات  ع�رشية  بداأت   ،1981
ال�شلطة  مع  و�رشاعه  الغنو�شي 
العمل  تبنيها  اإعالن احلركة  ورغم 
ال�شلمي،  الدميقراطي  ال�شيا�شي 
حاكم  بورقيبة  نظام  اأن  اإل 
 ،1981 خريف  ورفاقه  الغنو�شي 
لـ11  بال�شجن  واأ�شدر بحقه حكما 
يف  اإل  حمب�شه  يغادر  ومل  عاما، 

اأوت 1984 بعفو رئا�شي.
اأمن  اعتقل   ،1987 مار�ش  ويف 
بورقيبة الغنو�شي من جديد، على 
تنظيم  »قيادة  اأبرزها  تهم  خلفية 
بحقه  وحكم  به«،  معرتف  غري 
بال�شجن مدى احلياة، خريف العام 
العابدين  زين  و�شول  واإثر  نف�شه 
بن علي، اإىل ال�شلطة يف 7 نوفمرب 
الغنو�شي  �رشاح  اإطالق  مت   ،1987

يف ماي من العام التايل.
 ،1989 اأفريل  انتخابات  وعقب 
التي �شاركت فيها »حركة النه�شة« 
غادر  م�شتقلة،  قائمات  دعم  عرب 
الغنو�شي البالد يف منفى اختياري 
اأن ت�شدر بحقه  اإىل اجلزائر، قبل 
املحكمة الع�شكرية بتون�ش، �شيف 
املوؤبد  بال�شجن  حكما   ،1992
على  لالنقالب  »الإعداد  بتهمة 

نظام احلكم«.

�صنوات املنفى والثورة
الغنو�شي،  غادر   ،1993 العام  يف 
اجلزائر، وا�شتقر نهائيا بالعا�شمة 
ا�شتمر  فيما  لندن،  الربيطانية 
ال�رش�شة  حملته  علي يف  بن  نظام 
عليها  اأطلق  منت�شبي حركته،  �شد 
»الهولوك�شت  ا�شم  نف�شه  الغنو�شي 

النوفمربي«.
ومنذ نوفمرب 1991، �شغل الغنو�شي 
من�شب رئي�ش »النه�شة« بانتخابه، 
وذلك اإثر ثالث موؤمترات عقدتها 

احلركة يف اخلارج.

واملوؤمترات هي املوؤمتر ال�شاد�ش 
ب�شوي�رشا،   1995 دي�شمرب  يف 
بهولندا،  اأبريل2001  يف  وال�شابع 
والثامن يف مايو 2007 يف لندن ويف 
الوقت الذي كان فيه عدد املوؤمنني 
باإمكانية التغيري يف تون�ش يت�شاءل 
ويقل فيه الأن�شار حول الغنو�شي، 
من  البوعزيزي،  حممد  ت�شبب 
و�شط  بوزيد  �شيدي  حمافظة 
ثورات  �رشارة  بانطالق  البالد، 
جانفي   14 العربي«ويف  »الربيع 
»بن  وفّر  النظام  �شقط   ،2011
وعاد  الأبدي،  منفاه  اإىل  علي« 
نف�شه  ال�شهر  من   30 يف  الغنو�شي 
ع�رشات  لي�شتقبله  اإىل تون�ش، 

الآلف من اأن�شاره.
فازت  ذاته،  العام  من  اأكتوبر  ويف 
»النه�شة« بالنتخابات الت�رشيعية، 
بعد  منتخبة  حكومة  اأول  و�شكلت 
»الرتويكا«  ائتالف  �شمن  الثورة 
اأجل  من  »املوؤمتر  حزبي  مع 
الدميقراطي  والتكتل  اجلمهورية« 

من اأجل اجلمهورية« العلمانيني.

م�صاعب احلكم و«غ�صب« 
الداخل

رئي�ش  باعتباره  الغنو�شي  واجه 
كبرية  م�شاعب  احلاكمة،  احلركة 
فتخلت  الأحداث،  مواجهة  يف 
 ،2013 نهاية  احلكم  عن  احلركة 
�شملت  �شيا�شية  اغتيالت  بعد 
واحتجاجات  ي�شاريني،  معار�شنينْ 
قادها حتالف بني الي�شار املا�شك 
بالنقابات، ومنت�شبي النظام القدمي 
»نداء تون�ش«  حزب  �شكلوا  الذين 

يف جوان 2012.
انهزمت   ،2014 انتخابات  ويف 
اإل  »نداء تون�ش«،  اأمام  احلركة 
اأنها �شاركت الأخري احلكم، بتوافق 
الباجي  الراحل  الرئي�ش  رعاه 
لكن ويف  والغنو�شي  ال�شب�شي  قايد 
اأن  البع�ش  فيه  يعترب  الذي  الوقت 
حركته  جتنيب  يف  جنح  الغنو�شي 
م�شريا م�شابها ملا حدث لـ«جماعة 
الإخوان امل�شلمني« يف م�رش �شيف 
2013، اإل اأن ر�شيد احلركة تراجع 
 ،2011 انتخابات  نائبا يف   89 من 
 ،2014 انتخابات  يف  نائبا  و69 
املا�شي  اأكتوبر  باقرتاع   52 اإىل 
»النه�شة«  حافظت  ذلك  ورغم 
الذي  الأمر  الرتتيب،  على �شدارة 
يجعل ت�شكيل احلكومة من مهامها 
دولية  بعالقات  يحظى  والغنو�شي 
جيدة، وبر�شيده اأكرث من 20 كتابا 
ترجم البع�ش منها اإىل الإجنليزية 
والفار�شية  والإ�شبانية  والفرن�شية 

والرتكية.

جدد جمل�س نواب ال�صعب )الربملان( التون�صي، اخلمي�س، ثقته برئي�صه را�صد الغنو�صي، بعد �صقوط 
لئحة �صحب الثقة منه، اإثر ف�صلها يف احل�صول على 109 اأ�صوات من الإجمايل البالغ 217 �صوتا.

عقب ف�صل لئحة �صحب الثقة منه

الغنو�شي.. يك�شب جولة جديدة يف 
»معركة الدميقراطية« 

.      الغنو�صي يحظى بعالقات دولية جيدة وبر�صيده اأكرث من 20 كتابا 

»حزب اهلل« العراقي 

اتهامالكاظمي بت�شهيل 
اغتيال �شليماين واملهند�س

اتهمت كتائب »حزب اهلل« العراقية، 
رئي�ش الوزراء م�شطفى الكاظمي، 
»فيلق  قائد  اغتيال  بت�شهيل 
�شليماين،  قا�شم  الإيراين  القد�ش« 
اأبو  ال�شعبي  باحل�شد  والقيادي 
جوية  بغارة  املهند�ش،  مهدي 

اأمريكية.
اغتالت  املا�شي،  جانفي   3 ويف 
�شليماين  املتحدة  الوليات 
على  جوية  غارة  يف  واملهند�ش، 
وقال  بغداد  العراقية  العا�شمة 
امل�شوؤول الأمني يف »حزب اهلل« اأبو 
علي الع�شكري، يف بيان ن�رشه عرب 
كان  عندما  »الكاظمي  اإن  تويرت، 
املخابرات  رئي�ش  من�شب  ي�شغل 
بت�شهيل  قام  العراقية،  العامة 
واملهند�ش«واأ�شاف  �شليماين  قتل 
الع�شكري: »لن يكون عيدنا يف هذا 
باأخذ  اإل  عيدا،  الزمني  املقطع 
وم�شمونا  يليق حجما،  الذي  الثاأر 
و�شهداء  واملهند�ش،  ب�شليماين، 
قاتليهم«واأردف  من  القائم  مدينة 
ابتداء  املحليني  »امل�شاركني  اأن 
من كاظمي الغادر، اإىل اأدنى الرتب 
التي �شاهمت بت�شهيل هذه اجلرائم 
العقاب  من  يفلتوا  لن  التاريخية، 

مهما كان الثمن وطال الزمن«.
و�شبق اأن اتهم الع�شكري، الكاظمي 
حني كان رئي�شا جلهاز املخابرات 
عملية  »بت�شهيل«  العراقية،  العامة 

اغتيال �شليماين، واملهند�ش.
اأن  حينه،  يف  الع�شكري  واعترب 
جمل�ش  لرئا�شة  الكاظمي  »تر�شيح 
على  حرب  اإعالن  مبثابة  الوزراء، 
ال�شعب، واأنه �شيحرق ما تبقى من 
اأمن البالد«ويف 3 مار�ش املا�شي، 
اأ�شدر جهاز املخابرات بيانا نفى 
للكاظمي،  الع�شكري  اتهامات  فيه 
تهديدا  ومتثل  »باطلة  اأنها  معتربا 
وت�شيء  الأهلي،  لل�شلم  �رشيحا 
الأجهزة  �شمعة  وتوؤذي  للكاظمي، 
الأمنية«واأ�شار البيان يف حينه، اإىل 
اأن »مهام اجلهاز تتمحور يف خدمة 
خا�شعة  ولي�شت  وال�شعب،  الوطن 
اغتيال  ال�شيا�شية«ومنذ  للمزاجات 
�شليماين واملهند�ش يف ق�شف جوي 
اأمريكي قرب مطار بغداد الدويل، 
عراقية  ف�شائل  وا�شنطن  تتهم 
مرتبطة باإيران اأبرزها »حزب اهلل«، 
ت�شتهدف  هجمات  وراء  بالوقوف 
ينت�رش  ع�شكرية  وقواعد  �شفارتها 

فيها جنودها بالعراق.

وا�صنطن
ترامب يدعو لتاأجيل النتخابات 

الرئا�شية خ�شية التزوير 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  دعا 
النتخابات  تاأجيل  اإىل  ترامب، 
نوفمرب  يف  املقررة  الرئا�شية 
تاريخ  لأول مرة يف  وذلك  املقبل، 
بدعوته  ترامب  وا�شتند  البالد 
هذه اإىل خ�شية وقوع تزوير ب�شبب 
مقرتح الت�شويت عرب الربيد كجزء 
جائحة  من  الوقائية  التدابري  من 

كورونا.
»اأثبت  قائال:  تغريدات  يف  وحذر 
كارثة  اأنه  الربيد  عرب  الت�شويت 
اأمام  �شهلة  وو�شيلة  ماأ�شاوية، 
يف ال�شباق  للتدخل  اأجنبية  دول 
عن  دفاعه  النتخابي«.وا�شتكمل 
النتخابات قائال:  تاأجيل  مقرتح 

الربيد �شيجعلها  عرب  »الت�شويت 
اأكرث انتخابات غري دقيقة وخطورة 
للوليات  ي�شئ  ما  التاريخ؛  يف 
 : قائالاً ترامب  املتحدة«وتابع 
النتخابات  تاأجيل  ليتم  »لذلك 
الت�شويت  من  يتمكن النا�ش  حتى 

ب�شكل �شحيح واآمن«. 
ملقرتح  ترامب  رف�ش  ورغم 
خ�شية  الربيد  عرب  الت�شويت 
اأي  يوجود  ل  اأنه  اإل  التزوير، 
على  النتخابات  تزوير  على  دليل 
الت�شويت  خالل  من  وا�شع  نطاق 
عرب الربيد، ح�شب ما نقلت وكالة 

»اأ�شو�شيتيد بر�ش« الأمريكية.

اإيطاليا 

حجر على املهاجرين امل�شابني 
بكورونا يف البحر

اأنه  الإيطالية  الداخلية  اأعلنت وزارة 
ال�شحي  للحجر  �شفينة  حتديد  مت 
�شقلية  اإىل  الوافدين  للمهاجرين 
ونقلت  مهاجر   700 لنحو  تت�شع 
وزارة  يف  م�شادر  عن  »«اآكي   وكالة 
املذكورة،  ال�شفينة  اأن  الداخلية، 
الكبرية،  ال�شفن  اأ�شطول  اإىل  تنتمي 
األف  حوايل  ت�شتوعب  اأن  وميكن 
لال�شتخدام  قابلة  و�شتكون  �شخ�ش، 
 700-600 بني  ا�شتيعابية  طاقة  مع 

التباعد  بتدابري  التزاما  مهاجر، 
الجتماعي.

الداخلية  يف  م�شادر  وذكرت 
الإيطالية، اأن ال�شفينة �شتكون جاهزة 
قليلة يف �شقلية  اأيام  للخدمة خالل 
وقالت امل�شادر ذاتها اإنه »بالإ�شافة 
اإىل ذلك، �شت�شعى وزارة الداخلية اإىل 
اإىل  اإر�شالها  ليتم  توفري �شفينة ثانية 

مقاطعة كالبريا«، جنوبي البالد.
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الكاتبة اأمرية غربي لـ " الو�سط "

نحو القمة ... كتاب حتفيزي الكت�ساب الهمة العالية
حتدثت  الكاتبة املوهوبة اأمرية غربي يف هذا احلوار اخلا�ص مع يومية »الو�سط« عن كتابها » نحو القمة » ال�سادر عن دار املثقف للن�سر 
والتوزيع العام املا�سي ،حيث  ا�ستطاعت ابنة �سطيف العايل  بف�سله  اأن تزرع الب�سمة  على وجوه الكثريين  لكون هذا املوؤلف  يحمل يف 
طياته  طاقة اإيجابية وجرعات حتفيزية مفيدة لكل �سخ�ص  يطمح يف امل�سي قدما نحو الو�سول لأهدافه يف احلياة، ولهذا  ت�سعى هذه 
املبدعة املتوجة بـ » لقب املوؤلف املحلي »يف 2020  ، عن طريق نحو القمة  لتحقيق هدفها املن�سود  واملتمثل يف امل�ساركة يف ن�سر الوعي و 

النهو�ص بالأمة الإ�سالمية قاطبة لتكون دائما يف الريادة.

حاورها : حكيم مالك 

   لنبداأ حدثينا من البدايات 
،من هي اأمرية غربي ؟

 
اأمرية غربي ابنة والية �سطيف وبالتحديد 
كتاب  اأول  ،اأ�سدرت  ،قارئة  قجال  بلدية 
القمة«  »نحو  عنوان  حتت   2019 يف  لها 
وخواطر  مقاالت  يحوي  حتفيزي  كتاب 
بداأت  العالية ، وقد  الهمة  اكت�ساب  يف 
املتو�سط  مرحلة  من  الكتابي  م�سواري 
، حيث كنت نا�سطة ثقافية يف ثانويتي ، 
كما اأنني  حمررة �سحفية ومدققة لغوية 
، مديرة مدونة نحو القمة ) مدونة لدعم 
طرف  من  اأ�س�ست  املختلفة  املواهب 
فريق نحو القمة الذي يحمل �سعار »القمم 
العالية  الي�سلها اإال اأ�سحاب الهمم العالية 
» ،واأنا (ع�سو مبجلة ن�سماتي ، واأنا دائما 
اأكمل   اأن  فحلمي   بالقارئة  نف�سي  األقب 
واإخال�ص  باإتقان  الكتابة  يف  م�سواري 
وجودة وجتديد، ولهذا فاأنا اأكتب اخلواطر 
، املقاالت ، والرواية اأي�سا ومولعة بكتابة 
الق�س�ص الق�سرية ،يف احلقيقة  اأنا  ككل 
ق�سة  الكالم عن طريق  اأن  اأح�ص  القراء 
الكلمات  من  االآالف  يخت�رص  قد  ق�سرية 

،واالآالف من االآمال واالآالم .

    متى اكت�سفت اأناملك روعة 
احلرف العربي ؟

 
اكت�سفت روعة احلرف العربي ، منذ  اأن 
كنت يف  مرحلة االبتدائي ،فقد كنت اأجيد 
التعبري الكتابي واأحب هذه احل�سة جدا ، 
املتو�سطة  مرحلة  يف  موهبتي  وطورت 
لتحقيقها  اأ�سعى  التي  والثانوية..االأمنية 
واآمال  اأماين  ،هناك  واحدة  اأمنية  لي�ست 
كثرية اأتطلع لها وهي خمت�رصة  يف » ترك 
االإ�سالمية«  االأمة  يف  و�سامي  نبيل  اأثر 
قلمي  يغزو  اأن  واأمتنى  االأدب  ويف جمال 
لتغيري  اأداة  ويكون  االأر�ص  بقاع  خمتلف 
بفخر  التاريخ  يذكرين  واأن   ، الكثريين 
وذخرا  فخرا  اأكون  اأن  ،واأمتنى  واعتزاز 
اجلديد  �ست�سيف  التي  االإ�سالمية  لالأمة 
واجليد دائما وت�سعى نحو القمة دائما.

      ملن تقرئني ياترى؟
 

االأدب  وخا�سة  الكتاب  لكل  اأقراأ  عموما 
اجلزائر  لكتاب  اأي�سا  اأقراأ  العاملي« 
التاأليف كاأمثال  الأنهم ما�ساء اهلل قمة يف 
الكتاب   ومن  طواهرية  الرزاق  عبد 
املف�سلني  بالن�سبة يل  اأدهم ال�رصقاوي ، 
الروائية اإليف �سفق ، وا�سيني االأعرج ،عبد 
الرزاق طواهرية ، جون غرين  وغريهم.

تتويجاتك  عن  ماذا         
الأدبية ؟

  كانت التتويجات التي حت�سلت عليها هي 
تتويجات وطنية ودولية يف جمال الق�سة 
الق�سرية. وتوجت يف هذه ال�سنة » 2020 
الثالثة  الطبعة  املحلي  املوؤلف  بلقب   «
لتلخي�ص رواية »من قتل هذه االبت�سامة؟ 
» للدكتور  اليامني بن تومي  املقامة من 
طرف نادي حتدي ثني الركب ،وحت�سلت 
كتابة  يف  وطنيا  االأوىل  املرتبة  على 
طرف  من  املقامة  الق�سرية  الق�سة 
ق�ستي  كانت  تقراأ«،كما  بواقي  »اأم  نادي 
الق�سرية«ال مفر« من بني الع�رصين ق�سة 
املنظمة.  امل�سابقة  يف  دوليا  الفائزة 
ماهي  ودار  اأدبية   م�سابقات  طرف  من 
على  حت�سلت  ،وموؤخرا  والتوزيع  للن�رص 
الق�سرية  للق�سة  النيل  ابن  ملتقى  درع 
»ال مفر«  ، لكن دائما تظل اجلوائز وكل 
التتويجات �سيغا �سكلية ال ت�سنع الكاتب 
الذي  هو  دائما  اجليد  ،فالكاتب  احلق 
اخللل  اإخراج  يف  واإخال�ص  بحب  يتطلع 
من املجتمع يف قالب فني ي�سل اإح�سا�سه 

للقارئ  » .

 
   ما هي الدللة التي يحملها 

عنوان كتابك  »نحو القمة »؟
 

كتاب نحو القمة كتاب حتفيزي الكت�ساب 
وعدم  االأمام  نحو  و�سري  العالية  الهمة 
اأداء االأعمال التي  التقاع�ص والتواكل يف 
 ، االإ�سالمية  باالأمة  النهو�ص  يف  ت�ساعد 
الأنه  القمة«  »نحو  عنوان  اخرتت  ولقد 
يحمل يف طياته الكثري من االأمل وو�سعت 
اإال  ي�سلها  ال  العالية  القمم   « �سعارا  له 
حتفيزي  عنوان  العالية«  الهمم  اأ�سحاب 
بامتياز، مع العلم اأين ترددت يف اختياره 
اأي  ،كون  االأح�سن  كان  االأخري  يف  ،لكن 
البقاء  وياأبى  القمة  بلوغ  اإىل  ي�سعى  اأحد 
يف احل�سي�ص ..ونحو القمة قبل اأن مينح 
قبلهم  التحفيز  منحني  هو  للغري  حتفيزا 
كتاب  �سخ�ص  يكتب  اأن  املحرج  فمن   ،
 « حمفزا  اأو  طموحا  يكون  وال  حتفيزي 
على  القائم  الفريق  ت�سف  القمة«  نحو 
الن�ساطات االآن قبل اأن ت�سف اأي اأحد . 

 
    ماهي اأهم الأفكار الإيجابية 

التي ت�سمنها هذا الكتاب ؟ 

التي  اأفكاري  الكتاب  نقلت يف هذا  لقد 
للجميع  ومفيدة  �سحيحة،  اأنها  اأعتقد 
اأو   ، توؤثر فيكم ويف ت�رصفاتكم  اأن  بغية 
حتى يف تفكريكم ، وذلك اأ�سعف االإميان، 
واإين الأعتقد  حق االعتقاد اأن زرع التغيري 
هدف  واحد  �سخ�ص  يف  ولو  والتاأثري   ،
معاين  من  الكلمات  ما حتمله  بكل  �سام 
، وال �سك اأّن حب التغيري �سيجعل من كل 
امرئ يتغري ، وكما يتغري االأ�سخا�ص من 
االأح�سن اإىل االأ�سواأ كذلك با�ستطاعتهم 
العك�ص، على اأن يكون هذا التغيري منبعه 

 اهلّلَ الَ  النف�ص م�سداقا لقوله تعاىل : » اإَِنّ
ِباأَنُْف�ِسِهْم«  َما  ُواْ  يَُغرِيّ َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما   ُ يَُغرِيّ

)الرعد:11(.
هذه  خلو�ص  الزاد  نوؤمن  فدعونا 
وننطلق  النف�ص«  معركة   « املعركة 
عالية  بهمة  الهدف  نحو   وقوة  بعزم 
عز  دين   ، ورفعة  علو  دين  ديننا  الأن   ،
 ، وا�ستكانة  �سعف  دين  ولي�ص  ومكانة 
اأو تهاون ، وبذلك  ن�ستطيع باإذن  اأو ذّل 
اهلل زرع االإيجابية ، والثبات ، والعزم يف 
فت�سمل غرينا   الدائرة  لتت�سع   ، نفو�سنا 

كعائالتنا وجمتمعنا.

من  الأ�سا�سي  الهدف        ما 
خالله ؟  

الهدف االأ�سا�سي هو امل�ساركة يف ن�رص 
 ، االإ�سالمية  باالأمة  ،والنهو�ص  الوعي 
ورفع رايتها مرة اأخرى ك�سابق عهدها .

باكورة  اأهديت  ملن     
اأعمالك؟

 
اإليك اأنت يا قدوتي، اإىل من اأنار الظلمات 
وكان رمزا لكل امل�رصات وفقا كنت خري 
االأنام وكنت نورا و�سط الزحام، اإليك :يا 
حبيبي يا ر�سول اهلل عليك اأف�سل ال�سالة 
دعموين،  الذين  اأولئك  واإىل  وال�سالم، 
وحب  الثقة  نف�سي  يف  زرعوا  والذين 

التطلع، اإىل عائلتي اجلميلة واإىل كل من 
�ساهم يف تعليمي من املهد اإىل اللحد. 
بكلمة، فعل، اأو نظرة :اإىل بيتي الثاين ». 

 
دار  مع  تعاملك  كان  كيف     

املثقف للن�سر والتوزيع ؟
 

وتعاملها  املثقف  دار  عن  حتدثنا  اإن 
بلطافتهم  منبهرين  اأنف�سنا  �سنجد 
وح�سن تعاملهم مع الكتاب ، حقا كانت 
يل  كتاب  اأول  طبعت  اأين  جيدة  جتربة 

عندهم ..
 

العام   24 �سيال  يف  �ساركت     
هذا  لك  اأ�ساف  فماذا  املا�سي، 

املعر�ص  على ال�سعيد ال�سخ�سي؟
 

واحلمد   ،  24 �سيال  يف  �ساركت  نعم، 
زرت  اأين  خا�سة  رائعة  جتربة  كانت  هلل 
 ، بنف�سي  القراء  مع  وتعاملت  املعر�ص 
ميكن اأن اأقول اأين عرفت ال�رص » اأو ماذا 
يحب القراء« وهذا جعلني �سعيدة جدا.

 
م�سابقة  عن  حدثينا          
فريق  نظمها  التي  العربي  الرتاث 

نحو القمة ؟
 

القمة  نحو  فريق  ،اأ�سدر    موؤخرا 

االأبواب  لفتح  العربي«  الرتاث  م�سابقة« 
خمتلف   على  التعرف  بغية  املغلقة 
مييز  الذي  والرتاث  التقليدية  االأ�سياء 
اإبداع  الإبراز  قدميا وكذلك  العرب 
�سباب اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. 
و هو فريق  القمة«  »نحو   فريق  اأن  كما 
الوطن  اأرجاء  خمتلف  من  متكامل 
يوؤ�س�سوا  اأن  اأرادوا  �سباب  العربي، 
مكنوناتهم  نقل  يف  اخلا�ص  م�رصوعهم 
ذوي  و  الكتاب  ت�سجيع  و  كتاباتهم  و 
لي�سقلوا  املجاالت  �ستى  يف  املواهب 
مواهبهم، و لرتى اأعمالهم النور يف عامل 

االنرتنت الوا�سع.

�ستلجئني  هل   
يف  م�ستقبال  للكتابة 
اإحدى  الأجنا�ص الأدبية الأخرى: 

كالرواية والق�سة وال�سعر؟
 

كتابة  اإىل  �ساأجلاأ  اهلل  �ساء  اإن   ، طبعا 
 ، ،الرواية  كاخلاطرة  اأخرى  اأجنا�ص 

جمموعة ق�س�سية ،اإال ال�سعر ال.

احلركة  عن  حدثينا     
الثقافية يف ولية �سطيف وبلدية 

قجال؟
 

الواليات  اأكرث  من  ،�سطيف  هلل  احلمد 
التي ت�سجع الثقافة خا�سة اأن بها نوادي 
الثقافة  للن�رص  جاهدة  ت�سعى  كثرية 
واالأدب كنادي العلم تقراأ، نادي �ستيفي�ص 
،اأما عن بلديتي قجال فيوجد بها اأي�سا 
الداعمني للثقافة لكن نق�ص الدعم لهم 
تعاين  الذي  التهمي�ص  اأخرى  بعبارة  ،اأو 
جعل  واالآليات  الو�سائل  ونق�ص  منه 

حركتها �سئيلة ..

يف  جديد  موؤلف  من  هل     
الأفق؟

 
روايتي  اإكمال  ب�سدد  االآن  اأنا   ، نعم 
اآخذ كل وقتي  اأن  والتعديل فيها. واأريد 
 لتكون  الالزمة  املعلومات  جمع  يف 
،و  ق�س�سية  جمموعة  وكذلك   ، جاهزة 

كتاب ديني » اإن �ساء اهلل«.
 

للقراء  اأخرية  كلمة     
وجلريدة« الو�سط« ؟

 
دائما  البدايات  اأن  اأنوه  اأن  فقط  اأريد 
مبهرة  �ستكون  النتائج  ولكن   ، �سعبة 
واأكيد  القمة  نحو  ن�سعى  فقط  نحن   ،
�سنرتك اأثرا لنا ، واأي�سا ال ي�سعني القول 
اإال اأن اأ�سكركم على هذه االلتفاتة الطيبة 
الفا�سل«  �سخ�سكم  بالذكر  اأخ�ص  و 
ال�سحفي حكيم مالك«،حقا �سعيدة بهذا 
احلوار ،ودمتم ذخرا لالأمة االإ�سالمية.
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الكاتب واملرتجم" معراج اآغ"  ِلـجريدة "الو�سط"

عودة اأب الرواية اجلزائرية بعد 80 �سنة غياب
مرجع الأدب اجلزائري الذي فارقنا ولكن حروفه مل تفارقنا، اأُب الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرن�سية »حممد ولد ال�سيخ اآغا« يعود لنا من 

جديد بحلٍة جديدة وباللغة العربية، لكن الأحا�سي�س نف�سها مل تتغري.
حمجوبة عبديل

حممد ولد ال�شيخ،  كاتٌب روائي وم�رسحي 
 1906 فيفري   23 مواليد  من  جزائري 
دينة ب�شار، اأبرز موهبته الأدبية ون�رس  بمِ
الق�شرية،  الق�ش�ص  من  هامة  جمموعة 
»مكتوب  الإ�شالم«،  »غ�شق  بينها:  من 
بعد  لينتقل  ماأمتّية«،   »اأفراح  وهران«، 
اأ�شدر  وهكذا  ال�شعر،  كتابة  اإىل  ذلك 
»اأغان  عنوان  حتت  ال�شعرية  جمموعته 
جزائريا  كاتبا  كّر�شته  التي  ليا�شمينة«، 
للُكّتاب  كلي  �شبه  غياب  يف  مرموقا، 

اجلزائريني، خالل تلك الفرتة.
ال�شهرية  روايته  ن�رس   ،1936 �شنة  ويف 
 Myriem dans(  »مرمي بني النخيل«
اأ�شهر  تعترب  التي   ،  )les palmes
اإذ نالت جناحا كبريا؛  اأعماله واأبرزها،  
بكتابة  ال�شيخ  ولد  حممد  يكتفي  ومل 
الق�شة وال�شعر والرواية، بل جّرب اأي�شا 
ا  ن�شّ كتب  وهكذا  امل�رسح،  يف  الكتابة 
�شم�شون  »خالد  عنوان  يحمل  م�رسحيا 
بتاريخ  ب�شار  اجلزائر«، وتويف يف مدينة 
ر�ص ع�شال وهو يف  29 جانفي 1938، بمِ

عز ال�شباب.
 ولكن الكاتب يبقى حي ل ميوت وتبقى 
اأكرث من  الغياب دام  اأعماله خالدة، بعد 
اآغا«  80 �شنة يعود لنا »حممد ولد �شيخ 
وبحوزته رواية »مرمي بني النخيل«، لكن 
بل  بالفرن�شية  لي�شت  الرواية  املرة  هذه 
ال�شاعر  العربية من قبل  باللغة  مرتجمة 
الذي  اآغا«  »معراج  املرتجم  والكاتب 
اأعمال  كل  ترجمة  عاتقه  على  حمل 
اإحياء  اإعادة  على  وعزم  الراحل  خاله 
بات  الذي  اجلزائري  الأدب  يف  ا�شمه 
جمهول للكثريين واأخذ ن�شيبه الأكرب من 

التهمي�ص والإق�شاء.
ولالإ�شارة معراج اأغا من مواليد 14 جوان 
النعامة،  ولية  امل�رسية  بدينة    1956
وهران  بجامعة  الطب  كلية  من  متخرج 
عام 1975 ومتح�شل على �شهادة دكتوراه 
فيها، وهو الآن طبيب متقاعد فقد كان 
اإىل  متو�شنت  عني  م�شت�شفى  يف  يعمل  
غاية 2016، واأ�شدر اأول جمموعة �شعرية 
بباري�ص  الن�رس  دار  عن   2014 �شنة  يف 
»ايديليفر« حتت عنوان  »هذا يف الدم«.

مع  ح�رسي  حوار  الو�شط  ليومية  وكان 
اآغا<<،  ><معراج  املرتجم  الكاتب 
والكتابة  الرتجمة  العامل  يف  بنا  ليغو�ص 
وياأخذ بيدنا اإىل ركيزة الأدب اجلزائري 

><حممد ولد �شيخ اآغا<<.

جاءتك  كيف  بدايًة  	•
الراحل  اأعمال  ترجمة  فكرة 

»حممد �سيخ اآغا« ؟
لإعادة  مني  حتديا  كان  الرتجمة  فكرة 
مرجعا  يعترب  الذي  للروائي  العتبار 
كنت  وهلة  اأول  يف  اجلزائرية،   الرواية 
اأريد اإعادة ن�رس الرواية يف لغتها الأ�شلية 
القراءة  اأن  اأعرف  لكن  الفرن�شية،  اأي 
الكثري من جمهورها،  بالفرن�شية فقدت 
»حممد  لإي�شال  طريق  اأق�رس  اأن  فقلت 
ولد ال�شيخ اآغا« لقرائه هو اللغة العربية. 
بني  »مرمي  ترجمة  بدايةمِ   يف  وانطلقت 
النخيل« انتابني قليل من اخلوف فتوقفت 
ب�شعة �شهور، ثم رجعت مت�شلحا بالإميان 

والعزمية والتحدي.. مل اأر�شى اأن يبقى 
اآغا« الذي يعترب من   »حممد ولد ال�شيخ 
كتبوا  الذين  الأوائل  اجلزائريني  بني 
باللغة الفرن�شية يف فرتة ما بني احلربني 
هوؤلء  و�شمن  العامليتني)1939-1919(، 
الكتاب كان اأ�شغرهم، مل اأر�شى اأن يبقى 

دفني القرب.

�سعوبات  اأي  تلقيت  هل  	•
مرمي   « لرواية  ترجمتك   اأثناء 

بني النخيل«؟
وملا  واحد..  نف�ص  على  كانت  الرتجمة 
كونهما  واأخي  لأختي  قدمتها  اأمتمتها 
تيقنت  العربية، وحني  اللغة  اأ�شتاذين يف 
الرواية  عر�شت  م�شبوطة  الأمور  اأن 
جامعي  اأ�شتاذ  »بخيتي«  �شديقي  على 
يف الأدب، اقرتح اأن نلتقي ونقراأ الق�شة 
بالفرن�شية  ونتابع الرتجمة العربية - كان 
والوفاء  الرتجمة   اأمانة  من  للتاأكد  هذا 
فهذا  طبيب  وكوين  الأ�شلي-،  للن�ص 
التجربة  لتكون  جداً  حري�شاً  يجعلني  
والأدب  الوطنية  املكتبة  وتفيد  ناجحة 

اجلزائري.

للمرتجم  ميكن  كيف  	•
اللغوي  امل�ستويني  على  احلفاظ 
خالل  الأ�سلي  للن�س  والأ�سلوبي 

عملية الرتجمة؟ 
حتى ل يخرج املرتجم من روح الرواية، 
يجب عليه اأن يتحلى بالوفاء للن�ص، فال 
ي�شيف كلمة ول ينق�ص كلمة، وملا يكون 
املرتجم يتقن اللغتني ل يجد �شعوبة يف 
الرتجمة  اأدر�ص  اأنني مل  ترجمته، ورغم 
كبريا  ف�شال  »بخيتي«   لالأ�شتاذ  اأن  اإل 

علي.

يكون  اأن  يجب  هل  	•
املرتجم كاتبا ؟

اإتباع  عليه  ي�شهل  املرتجم  الكاتب 
الإ�شارات،  اإىل  النظر  دون  الطريق 
املرتجم  اأن  اأقول  املتوا�شع  راأيي  ويف 
تكون  اأن  ولكن  بعمله،  القيام  باإمكانه 
ت�شبح  نف�شه  الوقت  يف  ومرتجما  كاتبا 

مبدعاً.

اأحيانا  الرتجمة  اأن  يقال  	•
هو  ما  الكتاب،  اأحا�سي�س  تقتل 

تعليقك ؟
يتحلى  اأن  املرتجم  على  يجب  اأقول 
يدخل  ل  حتى  الن�ص،  اأمام  باحلياد 
اأحا�شي�ص جديدة على الق�شة اأو الرواية، 
اأحا�شي�شه  املرتجم  يدخل  اأن  فبمحرد 
تفقد الق�شة اأ�شلها وهذا ما تعلمته مع 
قدر  على  والرتجمة  »بخيتي«،   الأ�شتاذ 
ما تغو�ص بك يف بحوٍر خمتلفٍة على قدر 
ما تقتل فيك روح الإبداع، لأن املرتجم 
يظل مقيداً اأمام ن�شو�ص غريه،  فتموت 
اأن  واأقول  اأعود  لذا  الإبداع،  روح  فيه 

تكون مرتجماً وكاتباً هذا اأف�شل.

برتجمة  �ستكتفي  هل  	•
اأحمد  �سيخ  حممد  الراحل  اأعمال 
اآغا اأم اأنك تفكر يف ترجمة اأعمال 

اأخرى؟
�شبق وترجمت ق�شائد اإيليا اأبو ما�شي.. 
هذا  �شاأوا�شل  التجربة  هذه  وبعد 

اأو  الكتاب  املرتجمني  اأن  خا�شًة  العمل 
املرتجمني ال�شعراء قلة يف بالدنا.

اأو  اآغا  ال�سيخ  ولد  حممد  	•
كما يلقب باأب الرواية اجلزائرية، 
لهذه  الأغلبية  جهل  تف�سر  كيف 

الأيقونة الأدبية؟
من  ال�شيخ   ولد  حممد  كون  ربا 
من  كونه  بالأحرى   اأو  ب�شار،  مدينة 
لي�ص  هذا  ولكن  جتاهله،  مت  ال�شحراء 
اأي كاتب هذا من عمل مع »حمي الدين 
�شم�شون  م�رسحية«خالد  ب�شطارزي« يف 
جمعية  عليها  اأثنت  التي  اجلزائر«  
عام  بعد  كتبها  امل�شلمني،  حيث  علماء 
الأمري  الوطنية اجلزائرية  اأب  من  وفاة 
فرقة  ولعبتها  لروحه،  املهدات  خالد، 
كل  خ�شباتمِ  على  ب�شطارزي  املرحوم 
�شنة  اإىل   1937 �شنة  من  الوطن  ولياتمِ 
1951، وقد ا�شدرت القوات ال�شتعمارية 
جمدداً،  عر�شها  وعدم  بتوقيفها  قرارا 
يا�شني  لكاتب  »جنمة«  رواية  اأن  كما 
م�شتلهمة من رواية »مرمي بني النخيل«، 
وال�شاعر  الروائي  تغييب هذا  فلماذا مت 
اإل  يع�ص  مل  الذي  امل�رسحي  والكاتب 
مطروحا،  يبقى  ال�شوؤال  هذا  �شنة؟    31
ي�شتثمروا  اأن  اجلامعيني  الباحثني  وعلى 

يف مناطق الظل.

جمموعة  اأ�سدرت  	•
عن  الفرن�سية  باللغة  �سعرية 
بباري�س  ><ايديليفر<<  دار 
بالنتقال  تفكر  هل   .2014 عام 

للتاأليف باللغة العربية؟
اأكيد.. لدي جمموعة روايات بداأت  نعم 
بع�شها وو�شعت خمطط البع�ص الآخر، 
ويف كل مرة ياأتي ال�شعر باللغة الفرن�شية 
بني  مرمي  جتربة  بعد  لكن  لمِياأخذين، 
اإنتاج  يل  يكون  اأن  على  عزمت  النخيل 

اأدبي باللغة العربية. 

الأخرية  الآونة  يف  	•
وبرز  الكتابة  ظاهرة  انت�سرت 
وخا�سًة   اجلدد  الكتاب  من  عدد 
الظهور  هذا  تف�سر  كيف  ال�سباب. 

امللفت لالنتباه؟
لنا �شباب حمرتم مل يجد متنف�ص لأفكاره 

ومل يقتنع با تقدمه الأحزاب ومالعب  
وقلمه،  لورقته  يلجاأ  لهذا  القدم،  كرة 
عنوان  اأدبي حتت  اإبداع  النتيجة  فتكون 
يف  غلقت  الذي  املبدع  ال�شباب  ثورة 

وجهه اأبواب التعبري. 

م�ساريعك  هي  ما  	•
امل�ستقبلية؟

اهلل  بحول  القادمة  الأعمال  بني  من 
النور قريبا   �شتكون  هناك رواية �شرتى 
يف حي الثنية، و�شيكون ال�شبق جلريدتكم 
فوا�شل  الن�رس  دار  لدى  ت�شليمها  عند 

للن�رس.

يف  طبيٌب  اآغا،  معراج  	•
 34 منذ  متو�سنت  عني  م�ست�سفى 
الوباء  حول  نظرتَك  هي  ما  �سنة، 

املنت�سر الذي اجتاح العامل؟
ا�شتع�شى  ومهما  مر�ص  يبقى  املر�ص 
هذا  الوباء  لكن  ويزول،  يوم  �شياأتي 
ل  ب�شبب  ماأ�شوية  نتيجة  اإىل  اأو�شلنا 
مبالت املواطن وعدم التزامه باحلجر.

والبقاء يف البيت خري باألف مرة من غرفة 
الإنعا�ص، وليعلم ال�شباب اأن 80 باملئة من 
النا�ص ل تظهر عليهم عالمات الإ�شابة، 
لمِهذا  للفريو�ص.  حاملني  اأنهم  رغم 
حافظوا على من حتبون بو�شع الكمامة 
والتباعد ونظافة اليدين والأهم من هذا 

البقاء يف املنزل واللتزام باحلجر.

؟ ختامية  كلمة  	•
عبديل  ملحجوبة  اخلال�ص   �شكري 
احلوار  هذا  على  الو�شط  ريدة  وجلمِ

ال�رسيح.

الو�سط:2020/08/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة معزوز نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

حي 100 م�سكن عمارة �س  11 �سقة  رقم 02 الطابق الأر�سي، ال�سراقة 
الهاتف : 05.51.48.59.23

الإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني
املادة 749 من ق اإ م و اإ

تعلن املح�رسة الق�شائية املوقعة اأدناه اأنه تنفيذا ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم املدين ، الفهر�ص رقم 12/03381 ، 
ق�شية رقم 12/00957 ، املوؤرخ يف 2012/06/20 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.

بعد الإطالع على الأمر باحلجز العقاري ال�شادر عن رئي�ص حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2015/03/26 رقم الرتتيب 15/01414 بعد الإطالع على الإ�شهار 
العقاري لأمر احلجز باملحافظة العقارية املوؤرخ يف 2015/05/11  جملد 754 رقم 32 

بعد الإطالع على الأمر الإ�شتعجايل ال�شادر عن رئي�ص املحكمة الإدارية بالبليدة ، الق�شم ال�شتعجايل ،  املوؤرخ يف 2013/12/30 فهر�ص رقم 13/03577 
، رقم 13/02670.

بعد الإطالع على القرار ال�شادر عن جمل�ص ق�شاء تيبازة ، الغرفة العقارية ، املوؤرخ يف 2014/07/06 ، فهر�ص رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.
بال�رساقة املوؤرخ يف 2015/07/08، فهر�ص رقم 15/04819 رقم اجلدول  الإ�شتعجايل  الق�شم  ال�شادر عن رئي�ص  الأمر ال�شتعجايل  بعد الإطالع على 

.15/04225
بعد الإطالع على اإيداع حكم ق�شائي لالإ�شهار موؤرخ يف 2014/12/07 فهر�ص رقم 2014/691 لدى مكتب الأ�شتاذ فتي�ص كمال موثق بئر مراد راي�ص.

بعد الإطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن املحافظة العقارية لل�رساقة ، اإدارة الأمالك الوطنية موؤرخة يف 2016/07/16
بعد الإطالع على م�شتخرج ال�رسيبة العقارية �شادرة عن مديرية ال�رسائب لل�رساقة بتاريخ 2015/10/04.

بعدالإطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2016/06/16 حتت رقم  2016/0595
فقد مت اإيداع قائمة �رسوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و املوؤ�رس عليها من قبل رئي�ص 

حمكمة ال�رساقة و ذلك ب�شاأن بيع العقار املحجوز حجزا عقاريا باملزاد العلني .
لفائدة : ال�شيد حفناوي ر�شيد .

ال�شاكن ب : بو�شاوي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رساقة .
�شد : ورثة  املرحوم �رسيف علي و هم :

زوجته : بلحاج فاطمة بنت حممد ، ال�شاكنة بحي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا ( رقم 122 ال�رساقة 
اأولده : ال�شيدة �رسيف فريدة ، ال�شاكنة  بحي بوزاد علي كاملة  ال�رساقة

ال�شيدة �رسيف جهيدة ، ال�شاكنة  بحي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة .
ال�شيدة �رسيف جميلة ، ال�شاكنة  بحي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة
ال�شيدة �رسيف حورية ، ال�شاكنة  بحي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة

ال�شيد �رسيف حممد ، ال�شاكن  بحي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة
ال�شيد �رسيف اأحمد ، ال�شاكن  بحي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة

التعيني : 
قطعة اأر�ص كائنة ببلدية ال�رساقة ولية اجلزائر باملكان امل�شمى �شابقا جتزئة كاملا حي نزايل �رسيف م�شاحتها 150 م2 حتمل الرقم 122 ح�شب خمطط 
التجزئة ، يحدها من ال�شمال ممر و من ال�رسق قطعة رقم 121 و من ال�رسق قطعة رقم 117 و من الغرب القطعة رقم 127 ، ال هذا العقار اإىل ال�شيد 
�رسيف علي عن طريق ال�رساء بوجب العقد املحرر على يد الأ�شتاذة بن عامر بلري مليكة موثقة بال�رساقة 10 و 2010/06/17 فهر�ص رقم 2010/179 و 

امل�شهرة ن�شخة منه باملحافظة العقارية بال�رساقة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�شعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي 18.000.000.00 دج ثمانية ع�رس مليون دينار جزائري 

و انه مت حتديد جل�شة العرتا�شات ليوم الثالثاء املوافق ل 2016/09/20 بكتب رئي�ص املحكمة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا 10:00 �شباحا 
و انه مت تاأجيل جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم الحد املوافق ل 2020/09/20 قاعة اجلل�شات رقم 02 بحكمة ال�رساقة  على ال�شاعة التا�شعة �شباحا 

09:00  �شباحا .بعد اأن تقرر اإنقا�ص 10/1 من ال�شعر الإفتتاحي لي�شبح ال�شعر 16.200.000.00 دج �شتة ع�رس مليون و مائتان األف دينار جزائري .
ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال بكتب املح�رسة الق�شائية بالعنوان و الرقم املدون اأعاله . 

اإ�سهار
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عيٌد ِب�أَيَّة ح�ل ُعدَت ي� عيُد ... ِب� َم�ضى �أَم ِب�أَمٍر 
فيَك َتديُد

بيد�ً  دونََك  َفلَيَت   ... دونَُهُم  َف�لبَيد�ءُ  �لأَِحبَُّة  �أَّم� 
دونَه� بيُد .

�لعبد   ، �لإخ�ضيدي  ك�فور  ذم  يف  �ملتنبي  ق�له� 
�لذي �ض�ر ملك� .

بينن�  يحّل  �لأ�ضحى  عيد  و  �ليوم  نردده�  و 
بعيد  بعد  عيد  ،ث�ين  كوفيُد  دونهم  عن�  و�لأحبة 
، ونحن نعي�ش هذه �لظروف �ل�ضتثن�ئية  �لفطر 
�لعدو  هذ�  تهديد  و�ضط   ، �لع�مل  دول  كب�قي   ،
�حلي�ة  مقوم�ت  كل  على  �أتى  �لذي   ، �ملجهري 
�ملتحدة  ف�لولي�ت   ، ب�لفن�ء  �لب�رشية  وهدد   ،
دقيقة  كل  قتيال  �ض�رت حت�ضي  �ليوم  �لأمريكية 
، و عدد �مل�ض�بني يف �لرب�زيل بئ�ت �لآلف ، و 

مالمح موجة ث�نية تهدد �أوروب� .
فهل �ضوف نعترب و م�ض�هد �لتهور �لإعالمي متالأ 
�ض��ض�ت �لتلفزة ، برب�مج جوف�ء ، خ�وية من �أي 
و  �لتم�هى  ن�هيك عن خرقه�   ، �إعالمية  ر�ض�لة 
�حتي�ط�ت  فال   ، نعي�ضه  �لذي  �لظرف  موجب�ت 
وق�ية و ل �حرت�ز�ت �ضالمة ، يف بالتوه�ت تعج 
ملوجب�ت  �حرت�م  �أدنى  دون   ، �لن�طقة  ب�ل�ضي�ء 

�لظرف �لق��ضي �لذي نعي�ضه .
�نهم يحر�ضون �ملو�طن ، على �لتمرد على �إجر�ء 
�لتب�عد ، و �رتد�ء �لكم�مة ، بظهورهم �ملنتهك 
و�لتي   ، �ملخت�ضة  �لر�ضمية  �جله�ت  و�ض�ي�  لكل 

بلغت حد تغرمي �ملخ�لفني لإجر�ء�ت �لوق�ية . 
�لقنو�ت  لهذه   ، �لت�فهة  �لرب�مج  نوعية  تبقى  و 
 ، عري�ش  طويل  مو�ضوع   ، من�زلن�  غزت  �لتي 
ي�ضي ب�مل�ضتوى �ملرتدي �لذي بلغت �إليه �لنخب 
ل  و   ، و��ضحة  �إعالمية  ر�ض�لة  فال   ، �لإعالمية 
تطل  �أحي�ن�  بل   ، �مل�ض�هد  ظم�أ  تروي  بر�مج 
بلغة   ، مت�رشدين  بخط�ب  ت�فهة  برب�مج  علين� 
�ض�رت  �ل�ضعبية  �لأ�ضو�ق  حتى  رعن�ء  �ضوقية 
، وبقوة  �لتحرك  �ل�ضبط  .. فعلى �ضلطة  تع�فه� 
�ضئم  ف�ل�ضعب   ، �لنتب�ه  بلفت  تكتفي  ل  �أن  على 
من �لكيل بكي�لني ، �أم�مه د�خل �ل�ض��ضة �جتم�ع 
�ض�خب ينتهك كل �لتنظيم�ت �لن�فذة بخ�ضو�ش 
حترك  �أدنى  دون   ، كوفيد�  فريو�ش  من  �لوق�ية 
�ضب�ح�  �لطرق�ت  يف  يُغّرم  وهو   ، �ل�ضلط�ت  من 
تلعب  �ملتهورين  بلفيف من  يقبل  فلن   ، و م�ض�ًء 

ب�ضريه .
ودوم� كم� ق�له� �ملتنبي :

م�ذ� لَقيُت ِمَن �لُدني� َو�أَعَجبُُه ...�أيَّن ِب� �أَن� ب�ٍك 
ِمنُه َم�ضوُد

َوِعنَده� لََذّ َطعَم �مَلوِت �ض�ِربُُه ... �إَِنّ �مَلِنيََّة ِعنَد 
�لُذِلّ ِقنديُد

خ�فو ربي ر�كم ل �رش ل �إعالم ل به�ء    

قلم جاف

العيد و الكوفيد
الوليد فرج

اإىل غاية نهاية 2021

تعليق املتابعات الق�ضائية 
ملوؤ�ض�ضات "اأون�ضاج"

جدولة  واإعادة  ا�ستغالل  ·  قرو�ض 
الديون مع م�سح غرامات التاأخري

ك�ضف وزير �مل�لية، �أمين بن عبد �لرحم�ن، عن 
�ملتعرثة،  �ملوؤ�ض�ض�ت  لف�ئدة  �إجر�ء�ت  حزمة 
�ل�ضب�ب  ت�ضغيل  لدعم  �لوطنية  للوك�لة  �لت�بعة 
"�أون�ض�ج"، وعلى ر�أ�ضه� منح قرو�ش ��ضتغالل، 
و�ل�رشيبية، مع  �لبنكية  �لديون  و�إع�دة جدولة 

م�ضح غر�م�ت �لت�أخري.
�لق�ض�ئية  �ملت�بع�ت  كل  توقيف  �ضيتم  و 
و�لإجر�ء�ت �ضد �أ�ضح�ب �ملوؤ�ض�ض�ت �ملتعرثة 
�إىل غ�ية 31 دي�ضمرب 2021، على �أن يتم ت�ضوية 
ح�لة  �لفرتة،  هذه  خالل  �لع�لقة  �مل�ض�كل 

بح�لة، وفق� ل�رشوح �ل�ضيد �ضي�ف�ت.
مرمي خمي�سة   

وهران

توزيع 30 األف قناع 
واقي مبناطق الظل  

و�لأوق�ف  �لدينية  �ل�ضوؤون  مديرية  ب�درت 
�ألفي  و  و�قي  قن�ع  �ألف   30 بتوزيع  بوهر�ن 
مو�د  �آخرين  و�ألفني  تنظيف  مو�د  طرد 
�إط�ر  يف  ب�لولية  �لظل  بن�طق  غذ�ئية  
عملي�ت �لت�ض�من لكبح تف�ضي فريو�ش كورون� 

�مل�ضتجد، ح�ضبم� علم لدى ذ�ت �ملديرية.

عيد الأ�سحى املبارك 

ت�ضخري 30 بيطري 
ملراقبة النحر بورقلة 

جند م� يزيد عن 30 بيطري من �لقط�عني 
ل�ضم�ن  ورقلة  بولية  و�خل��ش  �لعمومي 
�لأ�ض�حي  نحر  لعملي�ت  �ل�ضحية  �لتغطية 
خالل فرتة عيد �لأ�ضحى �ملب�رك، ح�ضبم� 

�أف�دت مديرية �مل�ض�لح �لفالحية.

وفاة املمثل اجلزائري-
الفرن�ضي جمال بارك

�ملمثل  �جلمعة  �إىل  �خلمي�ش  ليلة  تويف 
�جلز�ئري-�لفرن�ضي،  �مل�رشحي  و�ملخرج 
بع�ش  �ضنة   54 ن�هز  عمر  عن  ب�رك  جم�ل 
به  �أف�د  ح�ضبم�  �ملر�ش،  مع  طويل  �رش�ع 
�لجتم�عي.  �لتو��ضل  مو�قع  على  �أق�ربه 
�لر�حل  �لفن�ن  ك�ن  بفرن�ض�،  ��ضتقر  بعدم� 
على  فنية  �أعم�ل  عدة  يف  �أدو�ر�  �أدى  قد 
غر�ر فيلم "�لوهر�ين" للمخرج �لي��ش �ض�مل، 
و"�أولد   )2017(  "2 "�خل�وة  و�مل�ضل�ضلني 
�حلالل" )2019(، قبل �أن ميثل �آخر  دور له 
 La vie" 2020 يف فيلم "حي�ة �لآخرة"  �ضنة
d'après"  للمخرج �أني�ش جع�د، وهو �لآن 

يف مرحلة م� بعد �لإنت�ج.

تيبازة 

توزيع املياه �ضيكون ب�ضكل يومي على كامل البلديات 
اأكد وزير املوارد املائية، ارزقي براقي، بتيبازة، 

اأن متوين خمتلف بلديات الولية باملاء ال�سروب 
�سيكون ب�سفة يومية مع نهاية ال�سنة، م�سريا اىل 

الربامج املبا�سرة حاليا، التي �ست�سمح عند انتهائها، 
بتاأمني �سامل للموارد املائية عرب كافة الولية.

ق.د/وكالت

عمل  زي�رة  عقب  ت�رشيح  يف  و 
تيب�زة،  ولية  �ىل  ق�دته  تفقد  و 
بلدي�ت  بع�ش  "�ن  بر�قي  �أو�ضح 
مرة  ب�ملي�ه  ح�لي�  متون  �لولية 
نه�ية  لكن مع  �أكرث،  �أو  يومني  كل 
كل  تزويد  �ضيتم  �جل�رية،  �ل�ضنة 
�لبلدي�ت ب�ضفة يومية ملدة تفوق 

ثم�ين �ض�ع�ت يومي�".
"�مل�ض�ريع  �أن  �لوزير  �أ�ض�ف  و 
�ملربجمة ح�لي� ب�لولية خ�ضو�ض� 

مطة حتلية �ملي�ه و �لربط بني 
�ل�ضدود، �ضت�ضمح مع �نته�ئه�، بعد 
حو�يل 3 �ضنو�ت من �لآن، بت�أمني 
ب�لولية"،  �مل�ئية  للمو�رد  �ض�مل 
�لبلدي�ت  "متوين  ح�ضبه  يعني  م� 
24�ض�/24�ض�  �ضي�ضبح  للولية   28
زي�رة  بخ�ضو�ش  �نقط�ع"و  دون 
به�  ق�م  �لتي  و�لتفقد  �لعمل 
و  �لوز�رة  �إط�ر�ت  رفقة  للولية 
�ل�ضيد  �كد  �ملحلية،  �ل�ضلط�ت 
�ضحفي  ت�رشيح  خالل  بر�قي، 
ك�نت  �نه�  �لزي�رة،  نه�ية  عقب 

من  �لعديد  على  لالطالع  فر�ضة 
�مل�ض�ريع �خل��ضة بقط�ع �ملو�رد 
ملع�جلة  "خ�ضو�ض�  �مل�ئية، 
�لتموين  ��ضطر�ب  م�ضكل 
�لو�ضعية  لتح�ضني  ب�ملي�ه"و 
�لوزير  ك�ضف  لل�ضك�ن،  ب�لن�ضبة 
"مت �تخ�ذ قر�ر متويل �جن�ز  �نه 

و  عميق  بئر   )11( ع�رش  �حدى 
�إجن�زه�  �ضينطلق  �لذي  تقليدي 
يف �لأي�م �ملقبلة"، و هذ� مز�و�ة 
��ضت�ضد�ر  يف  "�ل�رشوع  مع 
بئر   100 �كرث من  تر�خي�ش حفر 

ل�ض�لح �لفالحني".

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
النعامة 

حجز اأزيد من 14 كلغ من الكيف
د�ئرة  �أمن  م�ض�لح  متكنت 
عن��رش  مع  ب�لتن�ضيق  مغر�ر 
د�ئرة  لأمن  �لت�بعني  �ل�رشطة 
ب�ضبكة  �لإط�حة  �ل�ضفر�ء  �لعني 
على  وهذ�  خطرية،  �إجر�مية 
مف�ده�  موؤكدة  معلوم�ت  �إثر 
معتربة  كمية  �ضحن  م�ولة 
�ضبكة  �إط�ر  يف  �ملخدر�ت  من 
و��ضتغالل  منظمة،  �إجر�مية 
�أ�ض�ليب  وب��ضتعم�ل  للمعلومة 
�لتحري �خل��ضة وحتت �إ�رش�ف 
وتو�ضي�ت وكيل �جلمهورية لدى 

متكنت  �ل�ضفر�ء  �لعني  مكمة 
من  �لمن  م�ض�لح  عن��رش 
متنه�  نفعية على  مركبة  توقيف 
من  �لث�لث  �لعقد  يف  �ضخ�ضني 
�لدقيق  �لتفتي�ش  وبعد  عمرهم� 
معتربة  كمية  حجز  مت  للمركبة 
وزنه�  و�ملقدر  �ملخدر�ت  من 
700غ  و  كلغ   14 بـ  �لإجم�يل 
مو��ضلة  �ملع�لج،  �لكيف  من 
ثالثة  توقيف  مت  للتحري�ت 
�أعم�رهم  ترت�وح  �أ�ضخ��ش 
منت  على  �ضنة   30 و   20 بني  م� 

مركبة نفعية تبني �أنهم متورطني 
حجز  مت  كم�  �لق�ضية  نف�ش  يف 
مبلغ م�يل و�ملقدر بـ 69000 دج 
 ، �ل�ضموم  هذه  بيع  ع�ئد�ت  من 
حق  يف  ق�ض�ئي  ملف  �إجن�ز  مت 
�أم�م  وتقدميهم  فيهم  �مل�ضتبه 
مكمة  لدى  �لخت�ض��ش  ني�بة 
حي�زة  تهمة  عن  �ل�ضفر�ء  �لعني 
، نقل وتخزين و�رش�ء ق�ضد �لبيع 
�ضمن  مع�لج(  )كيف  للمخدر�ت 

جم�عة �إجر�مية منظمة . 
النعامة: ابراهيم �سالمي

غ�ضون  يف  تنطلق  �أن  يرتقب 
ربط  عملية  �ملقبلة  �لأي�م 
ب�ضبكة  تربوية  موؤ�ض�ض�ت  �ضبع 
"�ل�ض�تل"  طريق  عن  �لأنرتنيت 
�ملدير  لدى  ��ضتفيد  ح�ضبم� 
و�ملو��ضالت  للربيد  �لولئي 

�ل�ضلكية و�لال�ضكلية.
و�أف�د �ضه�ب �لدين مي�ح �أن هذ� 
ت�رشف  "�لنموذجي"  �مل�رشوع 
�جلز�ئر  "�ت�ض�لت  �رشكة  عليه 

�لف�ض�ئية" �ضمن عملية ت�ضتهدف 
�لرتبوية  �ملوؤ�ض�ض�ت  ربط جميع 
من  �لأنرتنيت  ب�ضبكة  ب�لولية 
�أجل توفري هذه �خلدمة لالأطقم 
و�لتطور�ت  �لبيد�غوجية مت��ضي� 
نظم  �إدر�ج  جم�ل  يف  �حل��ضلة 
�ملعلوم�تية �ضمن من�هج �لتعليم 
�ضبع  �لعملية  هذه  و�ضتم�ش 
موزعة  �أولية  كمرحلة  �بتد�ئي�ت 

على بلدي�ت عني �أعر�ك، 

و�لكر�كدة  و�لغ��ضول  وبوعالم 
و�لرق��ضة و�أ�ضتينت و�لبي�ش.

هذ�  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�ض�ر 
�أخرى  عملية  �ضتتبعه  �مل�رشوع 
�ملوؤ�ض�ض�ت  ربط  ت�ضتهدف 
ب�ضبكة  ب�لولية  �ل�ضحية 
"�ل�ض�تل"  طريق  عن  �لأنرتنيت 
ملوظفي  �خلدمة  هذه  لتوفري 
خمتلف  عرب  �ل�ضحي  �لقط�ع 

موؤ�ض�ض�ته وفق� لذ�ت �مل�ضدر.

ات�سالت اجلزائر الف�سائية بالبي�ض

ربط �ضبع موؤ�ض�ضات تربوية بالإنرتنيت  

ح�ج،  �آلف   10 قر�بة  ��ضتمر 
�ل�ضبت، يف ث�ين �أي�م عيد �لأ�ضحى 
ن�ضكهم  ب�أد�ء  �حلجة(،  ذي   11(
�أم�ش،  �حلج�ج  وبد�أ  منى  ب�ضعر 
�لت�رشيق  �أي�م  �أول  جمر�ت  رمي 

�لثالثة )11 و12 و13 ذي �حلجة(.
�جلمعة،  �حلج�ج،  على  �هلل  وَمّن 
�ملب�رك  �لأ�ضحى  عيد  �أي�م  �أول 
طو�ف  ب�أد�ء  �حلجة(،  ذي   10(
�حلر�م،  �مل�ضجد  يف  �لإف��ضة 
�ضعيد  على  ب�لوقوف  و�خلمي�ش، 
عرف�ت، حيث �أدو� �لركن �لأعظم 
من �أرك�ن �حلج، خالل مو�ضم حج 
��ضتثن�ئي يف ظل ج�ئحة "كورون�"، 
�لر�ضمية  �ل�ضعودية  �لوك�لة  وفق 

 3 �لت�رشيق،  و�أي�م  )و��ش(  لالأنب�ء 
يف �لعدد، يق�ضيه� حج�ج بيت �هلل 
�حلر�م على �ضعيد منى �بتد�ًء من 
�لليلة  فيه�  ب�تو�  �أن  بعد  �ل�ضبت 
�جلم�ر  لرمي  ��ضتعد�ًد�  �مل��ضية 
�لثالث، �أو يق�ضون يومني ملن �أر�د 

�لتعجل.

�إدخ�ل  �لقر�د يف  ت�ضببت لدغ�ت 
يف  �مل�ضت�ضفى  �إىل  �ضخ�ضني 
�إليهم�  �نتقلت  �أن  بعد  �إجنلرت�، 
عدوى فريو�ضية ميكن �أن ت�ضيب 
�أطب�ء  وفق  ب�ل�ضلل،  �لإن�ض�ن 
�لع�مة  �ل�ضحة  هيئة  وحذرت 
�لقر�د،  لدغة  من  بريط�ني�  يف 
عدوى  ت�ضبب  قد  �إنه�  وق�لت 
�لع�ضبي  فريو�ضية ت�ضيب �جله�ز 

�ملركزي.
يف  بريط�نيني  م�ضوؤولني  لكن 
ح�لت  �إن  ق�لو�  �ل�ضحة  قط�ع 
لدغة  عن  �لن�جمة  �لإ�ض�بة 
خطره�  يز�ل  ول  ن�درة،  �لقر�د 
ذكرت  وفقم�  للغ�ية،  منخف�ض� 

ول  �لربيط�نية  "�ضن"  �ضحيفة 
�لعالج  يتلقي�ن  �ملري�ض�ن  يز�ل 
�لأطب�ء  ويتوقع  �مل�ضت�ضفى،  يف 
�أن يتع�في� ب�ضكل ك�مل، م�ضريين 
�لذين  �لأ�ضخ��ش  معظم  �أن  �إىل 
يتعر�ضون للدغ�ت ح�رشة �لقر�د 
و�إن  �أعر��ش،  عليهم  تظهر  ل 

ظهرت تكون خفيفة.
ي�ض�ب  �أن  ميكن  ذلك،  ومع 
�ضعف�  يع�نون  �لذين  �لأ�ضخ��ش 
يف جه�ز �ملن�عة بر�ش �ضديد، 
ت�ضبه  �أعر��ش  عليهم  تظهر  وقد 
�حلمى  مثل  �لإنفلونز�،  �أعر��ش 
�لع�ضالت  و�آلم  و�لق�ضعريرة 

و�لإره�ق.

اأول اأيام الت�سريق

�ضيوف الرحمن يوا�ضلون 
رمي اجلمرات 

القراد" "فريو�ض 

 حتذير من لدغة قد ت�ضيب 
الإن�ضان بال�ضلل

خالل 24 �ساعة

اأربعة جنود من اجلي�ش 
الأبي�ش يف ذمة اهلل

 
 . �لطبيب ط�رق بن ن�جي طبيب ع�م بب�تنة

. �لطبيبة �ضي�ح �أمرية 29 �ضنة طبيبة ع�مة 
ب�ضت�ضفى عني �أز�ل ب�ضطيف.

�لع�مل  �ضيكو�ش  علي  �لب�ضري  �ملمر�ش   .
�جلو�رية  لل�ضحة  �لعمومية  ب�ملوؤ�ض�ضة 

ب�مل�ضيلة،
بوحم�مة  بلدية  م�ضعودي  فتحي  �لطبيب   .

ولية خن�ضلة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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