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ب�أمر من رئي�س اجلمهورية 

التحقيق يف احلرائق و قطع املياه و اأزمة ال�سيولة 
.     ات�س�لت لقتن�ء لق�ح كورون�  فور ت�سويقه 

اأمر رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, اأم�س الأحد, الوزير الأول بفتح حتقيق »فورا«  يف اأ�سب�ب 
خمتلف احلوادث التي �سجلت موؤخرا وك�ن له� »الأثر ال�سلبي« على حي�ة املواطنني والقت�س�د الوطني, 
ح�سب بي�ن لرئ��سة اجلمهورية وج�ء يف البي�ن :« اأمر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون الوزير الأول 
بفتح حتقيق فورا يف اأ�سب�ب احلوادث التي وقعت يف الأي�م الأخرية, وك�ن له� الأثر ال�سلبي على حي�ة 

املواطنني والقت�س�د الوطني«.
عبد ال�سالم.غ

-ح�سب  الفوري  التحقيق  هذا  وي�سمل 
اأ�سباب  عن  »الك�سف  امل�سدر-  ذات 
م�ساحات  التهمت  التي  احلرائق 
ال�سيولة  ونق�ص  الغابات  من  �سا�سعة 
الربيدية  واملراكز  البنوك  بع�ص  يف 
وتوقف حمطة فوكا لتحلية مياه البحر 

وانقطاع املاء والكهرباء عن اأحياء يف  
العا�سمة ومدن كربى اأخرى يومي عيد 
الأ�سحى املبارك دون اإ�سعار م�سبق«.

   ات�س�لت لقتن�ء لق�ح 

كورون�  فور ت�سويقه 

كماوجه رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
للوزير  تعليمات  الأحد,  اأم�ص  تبون, 

الأول بالإ�رساع يف الت�سالت الالزمة 
اأبحاثها  يف  تقدمت  التي  الدول  مع 
)كوفيد- فريو�ص  لقاح  باإنتاج  اخلا�سة 
يف  ال�رسوع  فور  اقتنائه  ق�سد   )19
لرئا�سة  بيان  اأورده  ملا  وفقا  ت�سويقه, 

اجلمهورية.
رئي�ص  اأم�ص  »اأ�سدر  البيان:  يف  جاء  و 
اجلمهورية عبد املجيد تبون تعليمات 

اإجراء  يف  بالإ�رساع  الأول  الوزير  اإىل 
التي  الدول  مع  الالزمة  الت�سالت 
لإنتاج  العلمية  الأبحاث  فيها  تقدمت 
ق�سد  كوفيد-19,  جائحة  �سد  اللقاح 
املطلوبة  بالكميات  اللقاح  هذا  اقتناء 

فور ت�سويقه«. 
التوقيع على الأمر املتمم لق�نون 

العقوب�ت 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وقع 
و  املعدل  الأمر  الأحد,  اأم�ص  تبون, 
الذي �سادق  العقوبات,  لقانون  املتمم 
اجتماعه  يف  الوزراء  جمل�ص  عليه 
الأخري, ح�سب ما اأفاد به بيان لرئا�سة 
الأحكام  »ت�سمنت  وقد  اجلمهورية. 
اجلديدة توفري احلماية اجلزائية جلميع 
ال�سحية  باملوؤ�س�سات  امل�ستخدمني 

العتداءات  من  اخلا�سة  و  العامة 
معاقبة  كذلك  و  واجل�سدية,  اللفظية 
واملنقولة  العقارية  الأمالك  تخريب 
ملوؤ�س�سات ال�سحة, و ا�ستغالل �سبكات 
بكرامة  للم�ص  الجتماعي  التوا�سل 
للموتى«,  الواجب  املري�ص و الحرتام 

يو�سح امل�سدر ذاته.

املحلل ال�سي��سي حممد بو�سي�ف

 قرار الرئي�س ملواجهة ال�سائعات املت�ساعدة
حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
رئي�ص  تعليمات  باأن  بو�سياف 
الوزراء   لرئي�ص  اجلمهورية 
بخ�سو�ص اقتناء اللقاحات امل�سادة 
ا�ستباقي  اإجراء  كورونا  لفريو�ص 
�سالمة  على  الرئي�ص  حر�ص  يعك�ص 
حياتهم  على  واحلفاظ  املواطنني 
يف  ذلك  على  الإعالن  باأن  لفتا   ,
التزام  مبثابة  هو  الإعالم  و�سائل 

�سخ�سي بتوفري اللقاح متى توفر.
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأمر 
تبون  الوزير الأول عبد العزيز جراد, 
الت�سالت  اإجراء  يف  بالإ�رساع 
�سد  لقاح  اقتناء  اأجل  من  الالزمة 
فريو�ص كورونا, ح�سبما اأفاد به بيان 
لرئا�سة اجلمهورية, واأو�سح امل�سدر 

ذاته اأن الرئي�ص تبون اأ�سدر تعليمات 
اإىل الوزير الأول بالإ�رساع يف اإجراء 
التي  الدول  مع  الالزمة  الت�سالت 
العلمية  الأبحاث  فيها  تقدمت 
كورونا  جائحة  �سد  اللقاح  لإنتاج 
بالكميات  اللقاح  هذا  اقتناء  ق�سد 

املطلوبة فور ت�سويقه.
و اإعترب حممد بو�سياف يف ت�رسيح 
تعليمة  باأن  الو�سط  به  خ�ص 
الرئي�ص اإىل الوزير الأول بالإ�رساع يف 
اإجراء الت�سالت الالزمة مع الدول 
العلمية  الأبحاث  فيها  تقدمت  التي 
كورونا  جائحة  �سد  اللقاح  لإنتاج 
بالكميات  اللقاح  هذا  اقتناء  ق�سد 
ت�سويقه,لفتا  فور  املطلوبة 
من  لل�سعب  تطمينية  باأنها ر�سالة 

التي  ال�سائعات  �سد  �ساأنها حت�سينه 
تت�ساعد وتريتها يوميا ق�سد اإحباط 
معنويات ال�سعب ودفعه نحو النهيار 

.
باأن رئي�ص  بو�سياف  حممد  و�سدد 
التزم  �سابقة  ر�سائل  يف  اجلمهورية 
وباأي  وجد  اأن  اللقاح  �سيقتني  باأنه 
املواطن  حياة  يعدل  �سيء  فال  ثمن 

وهو يجدد العهد لفعل ذلك .
التي  التحقيقات  بخ�سو�ص   اأما 
يف  اجلمهورية   رئي�ص  بها  اأمر 
قال   , الأخرية  احلوادث  اأ�سباب 
خميفا  يبدوا  الأمر    »: املتحدث 
من  فر�سيات  طرح  يعني  فالتحقيق 
والإرادي   الفعل   الإجرامي  بينها 
بالنظر  لكن   , نتمناه  مال  وهو 

حتيط  التي  وال�سياقات  للظروف 
تطبع  التي  الدولية  والنزاعات  بنا 
اأن  تريد  والتي  اجلواري  حميطنا 
تغرم اجلزائر جراء مواقفها ال�سيدة 
وخياراتها ال�ستقاللية  , كما تطرح 
فر�سيات اأخرى تتعلق بر�سادة ت�سيري 
مواردنا الطبيعية والب�رسية يف �سيف 
ال�ستدراك  يتوجب  ما  وهو  حار 
وترقية القطاعات املكلفة  بالت�سيري 
 , الأخطار   هذه  ملثل  املواجهة  اأو 
لنق�ص  بالن�سبة  يقال  ال�سيء  ونف�ص 
العيد  اأجواء  عكرت  التي  ال�سيولة 
الذي  ال�سعب  معنويات  على  واأثرت 
على  الدولة  قدرة  يف  ي�سكك  بات 

ال�ستجابة حلاجاته«.
اإمي�ن لوا�س 

الوزير الأول عبد العزيز جراد

اجلزائر من اأوائل الدول التي �ستح�سل على لقاح كورونا 
العزيز  عبد  الأول  الوزير   ك�سف 
جراد الأحد اأن اجلزائر �ستكون من 
اللقاح  التي �ستقتني  الدول  اأوىل  بني 
تنفيذا  كورونا  بفريو�ص  اخلا�ص 
لتعليمات الرئي�ص عبد املجيد تبون 
موؤكدا يف �سياق اآخر اأن حملة حرائق 
وانقطاع  ال�سيولة  ونق�ص  الغابات 
مناطق  ببع�ص  والكهرباء  املياه 
فتنة  خللق  مدبرة  موؤامرة  الوطن 
�ستكون لها الدولة باملر�ساد حلماية 

ا�ستقرار الذي ينعم به  املواطن .
ت�رسيح  يف  الأول  الوزير  وقال 
بوزير  اجتماعه  خالل  لل�سحافة 
ووزير  املالية  ووزير  ال�سحة 
اإ�سالح  ووزير  ال�سيدلنية  ال�سناعة 
با�ستور  معهد  ومدير  امل�ست�سفيات 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات  اأن 

لإجراء  للحكومة  تبون  املجيد 
ات�سالت مع الدول التي طورت لقاح 
خا�ص بفريو�ص كورونا هو قرار هام له 
اأكرث من معنى م�سريا اإىل اأن اجلزائر 
التي كانت من اأوىل الدول التي زودت 
�سعبها واأ�رسة قطاع ال�سحة بو�سائل 
مواجهة فريو�ص كورونا مبعدات مت 
اقتنائها من ال�سني �ستكون من اأوىل 
الدول التي �ستقني هذا اللقاح واأكد 
�ستقوم  اأن احلكومة  ال�سياق  يف هذا 
متكن  منهجية  لتنظيم  دقيق  بعمل 
اأقرب  يف  اللقاح  هذا  ا�ستعمال  من 
ودعا  للمواطنني  خدمة  الآجال 
اإىل �رسورة  املواطنني  الأول  الوزير 
الوقائية  بالتدابري  اللتزام  موا�سلة 
واللتزام  الكمامات  ارتداء  خا�سة 
من   . الجتماعي  التباعد  مب�سافة 

اأن  الأول  الوزير  اأكد  اأخرى  جهة 
بالتحقيق  كلفه  اجلمهورية  رئي�ص 
ونق�ص  والكهرباء  املياه  انقطاع  يف 
بالإ�سافة  الربيد  مراكز  يف  ال�سيولة 
حرائق  اأ�سباب  يف  التحقيق  اإىل 
الغابات التي تزامنت يف وقت واحد 
باملوؤامرة  العمليات  هذه  وو�سف   ,
ال�ستقرار  زعزعة  منها  يراد  التي 
اأن  موؤكدا  املواطن  به  ينعم  الذي 
ملثل  باملر�ساد  �ستكون  الدولة 
م�سكل  يخ�ص  وفيما  العمليات  هذه 
مت  اأنه  الأول  الوزير  ذكر  ال�سيولة 
�سحب خالل الأيام التي �سبقت العيد 
4 اآلف مليار دينار من مراكز الربيد 
ولوحظ عدم ا�سرتجاع هذه الأموال 
مت  اأنه  اإىل  م�سريا  العادة  غري  على 
املالية  ال�سيولة  يف  حت�سني  ت�سجيل 

اخلمي�ص  يوم  الربيد  مبوؤ�س�سات 
واأم�ص ال�سبت .

ك�سف  الغابات  حرائق  يخ�ص  وفيما 
الوزير اأن بولية باتنة مت القب�ص على 
اأ�سخا�ص يحرقون الغابات عمدا كما 
مت ت�سجيل 4 حرائق يف نف�ص البلدية 
عمل  وهو  واحد  وقت  يف  اندلعت 
من �سنع الإن�سان وجار التحقيق يف 
�سانه , وبالن�سبة للعطب الذي اأ�ساب 
حمطة حتلية مياه البحر بفوكة ولية 
عمل  انه  الأول  الوزير  ك�سف  تيبازة 
مدبر من قبل جماعة ووزير املوارد 
املائية قد رفع �سكوى �سد جمهول 
خيوط  تخريب  مت  اأنه  ك�سف  كما 
كهربائية بولية عنابة وهي كما قال 

اأعمال مدبرة خللق فتنة .
عط�ر ب

و�سول 5 ط�ئرات تقل ذخ�ئر ومرتزقة اإىل �سرت واجلفرة

ت�سوي�س مق�سود على جهود اجلزائر يف حل امل�سكل الليبي
با�سم  املتحدث  دراه,  الهادي  عبد  العميد  ك�سف 
غرفة عمليات حترير �رست اجلفرة, التابعة حلكومة 
الليبية  »فرباير«  اأوردته ف�سائية  الوفاق يف ت�رسيح 
اخلا�سة اأن مت ر�سد  و�سول 5 طائرات تقل ذخائر 

ومرتزقة, لدعم خليفة حفرت يف �رست واجلفرة.
املتمرد  لهذا  م�ستمر  زال  ما  »الدعم  دراه:  وقال 
وجنوده )يف اإ�سارة حلفرت(, ر�سدنا اأول اأم�ص ال�سبت 
ملة  لطائرات �سحن ع�سكرية حمحُ و�سول 5 رحالت 
واجلفرة  )�سمال(  �رست  اإىل  واملعدات  بالعتاد 

)و�سط(.
و�سول  اأي�سا  »ر�سد  الليبي  اجلي�ص  اأن  واأو�سح 
ال�سبت,  يوم  بنغازي  مطار  اإىل  �سوريا  من  رحلتني 
وو�سول رحلتني من �سوريا اإىل مطار الأبرق الدويل 
»كل هذه طائرات  قائال:  دراه  اجلمعة«واختتم  يوم 
املنطقة  اإىل  والعتاد  املرتزقة  حتمل   , ال�سحن 

ال�رسقية والرتاب الليبي«.
املبادرة  اأركان  جتلي  ظل  يف  الأخبار  هذه  تاأتي  و 
التي  الليبية و  ال�ساحة  التوترات يف  اجلزائرية حلل 

الع�سكري   العمل  جتميد  على  اأ�سا�ص  ب�سكل  ترتكز 
الأمم  فيه  تكون  �سيا�سي  حلل  الأجواء  حت�سري  و 
دعوتها  عن  ف�سال  اأ�سا�سيا  �سامنا  املتحدة 
تهدد  التي  الإقليمية  التدخالت  لتوقف  ال�رسيحة 
ا�ستقرار  �رسيح  ب�سكل  تهدد  و  اجلهود  كل  بن�سف 
املنطقة و تفر�ص اأو�ساعا مربكة على دول اجلوارو 
قد تهدد وحدة الرتاب الليبي يف امل�ستقبل القريب 

يف حال ف�سل احللول ال�سيا�سية.
عبد ال�سالم.غ/وك�لت

بعد منع اجلزائريينمن دخول دوله 

وزارة اخلارجية ترد على قرار 
الحتاد الأوروبي

اخلارجية,  ال�سوؤون  وزارة  اأعربت 
ت�سنيف  من  تفاجئها  عن  اأم�ص, 
املمنوعة  الدول  �سمن  اجلزائر 
الأوروبي,  الحتاد  اإىل  الدخول  من 
اأن هذا الإجراء ل يحدث اأي  معتربة 
واأن  �سبق  بلدنا  لأن  نظرا  اأثر عملي, 
قرر اإبقاء حدوده مغلقة, التزاما منه 
حالت  من  مواطنيها  حماية  مببداأ 
وراء  كانت  التي  امل�ستوردة,  العدوى 

بداية انت�سار الفريو�ص يف اجلزائر.
القائمة  بعد  هذا,  الوزارة  رد  جاء 
ل  التي  للدول  املحدثة,  الأخرية 
اإقليم  بدخول  ملواطنيها  ي�سمح 
الحتاد الأوروبي, من بينها اجلزائر, 
مذكرة باملنا�سبة, بالو�سائل ال�سخمة 

الدولة,  تبذلها  التي  اجلبارة  واجلهود 
كثري  م�ستوى  على  لها  نظري  ل  والتي 
من الدول, اأين مت ت�سجيل اأو�ساع اأكرث 
اأ�سعاف  عن  يقل  ل  ما  مع  خطورة, 
يف  امل�سجلة  الإ�سابة  حالت  عدد 

اجلزائر.

املنتدى القت�س�دي الدويل اأي�م  4و5 و8 اأوت

فر�سة للرتويج للبيئة 
ال�ستثمارية يف اجلزائر

املنتدى  فعاليات  اجلزائر  حتت�سن 
اأيام  4و5  املقرر  الدويل  القت�سادي 
خبري   49 �سي�سم  اجلاري  اأوت  و8 
دولية  وجمعية  منتدى  ورئي�ص  دويل 
كبار   اأعمال  ورجال  و�سخ�سيات 
الإمكانات  على  التعرف  و�سيتيح 
اجلزائر  متنحها  التي  والمتيازات 

للم�ستثمرين اجلادين.
العربي  املركز  مدير  بوطالبي  واأمني 
لدى  والتطوير  لال�ستثمار  الإفريقي 
“�سيف  برنامج  على  �سيفا  نزوله 
هو  املنتدى  من  الهدف  اأن  ال�سباح” 
ا�ستثمارية  كوجهة  للجزائر  الرتويج 
الأموال  روؤو�ص  ل�ستقطاب 
وال�ستثمارات اخلارجية , م�سريا اإىل 
اأن هناك عدة جهات تريد ال�ستثمار 
ال�رساكة  طريق  عن  اجلزائر  يف 
العربي  اخلليج  دول  من  خ�سو�سا 

واأوكرانيا ورو�سيا وال�سني يف خمتلف 
القطاعات.

امللتقى  هذا  اأن  اإىل  بوطالبي  ولفت 
�سيكون فر�سة للم�ستثمر لالطالع على 
كافة املعلومات والتعريف باإمكانياتها 
على  والتعرف  والقت�سادية  الطبيعية 
التي متنحها  والمتيازات  التحفيزات 

اجلزائر للم�ستثمرين اجلادين.
ويف ال�سياق دعا بوطالبي اإىل �رسورة 
البريوقراطية  الإجراءات  تقلي�ص 
وجعل  واملال  الوقت  لقت�ساد 
جاذبة.ويف  ا�ستثمارية  بيئة  اجلزائر 
�سفراء  بوطالبي  حث  ال�سدد  هذا 
جمال  يف  العمل  لتكثيف  اجلزائر 
ل�ستقطاب  القت�سادية  الدبلوما�سية 
احل�سول  وت�سهيل  الأموال  روؤو�ص 
على التاأ�سرية لرجال الأعمال ومتديد 

مدتها.

ع�سو جمموعة الـ22الت�ريخية 

الأمني العام لالأفالن يف زيارة 
للمجاهد حممد بلوزداد

جبهة  حلزب  العام  لأمني  اأم�ص  قام 
بعجي  الف�سل  اأبو  الوطني  التحرير 
عثمان  املجاهد  اإىل  جماملة  بزيارة 
الأ�سحى  بعيد  لتهنئته  بلوزداد, 
و  �سحته  على  الطمئنان  و  املبارك 

املجاهد  هو  و  اأحواله  عن  ال�سوؤال 
الـ22التاريخية  جمموعة  من  الوحيد 
وعرب  احلياة  قيد  على  بقي  الذي 
تاأثره  عن  عثمان  بلوزداد  املجاهد 

العميق بهذه الزيارة.

مرمي خمي�سة
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مثل  غوييت«،  »فران�سوا  اجلديد  ال�سفري 
وهو   2016 منذ  بالريا�ض  بالده  م�سالح 
وخيار  جيد  ميلم  وهو  له،  من�سب  اآخر 
مثايل  كونه خبريا ب�سوؤون املغرب العربي 
يتقن  و  الإفريقي   ال�سمال  منطقة  و 

التوا�سل  باللغة العربية،
و اأم�ض نقل تقرير �سيا�سي ن�رشته يومية 
احلكومة  اإن  اللندنية  الأو�سط«  »ال�رشق 
اجلزائرية ترحب بال�سفري اجلديد، الذي 
باأنه  اأ�سهر  ثالثة  منذ  علم  على  كانت 
ال�سعودية  العربية  اململكة  من  �سينتقل 
للعمل يف اجلزائر، ونقلت امل�سادر نف�سها 
عن م�سوؤولني حكوميني اأن غوييت »اختيار 
خلفها  التي  والآلم  الذاكرة  مللف  جيد 
نف�سياً  حاجزاً  يقف  الذي  ال�ستعمار، 
اأمام تطور العالقات، خ�سو�ساً يف �سقها 
ال�سيا�سي«. ي�سار اإىل اأن غوييت عمل ملدة 
اأن  بعد  تون�ض،  لدى  �سفرياً  اأعوام  اأربعة 
�سغل املن�سب نف�سه يف ليبيا لثالثة اأعوام. 
لل�سفارة الفرن�سية يف  كما عمل م�ست�ساراً 
دم�سق ونيقو�سيا، وكان على عالقة جيدة 
يف  والعرب  الفرن�سيني  ال�سحافيني  مع 
مدير  نائب  من�سب  �سغل  عندما  باري�ض، 
بداية  باخلارجية،  الإعالم  املكلف  عام 
اأن  ويرتقب  املا�سي.  القرن  ت�سعينات 
يكون اأبرز ملف �سيعكف عليه، بعد ت�سلمه 
املقبل،  �سبتمرب  يف  اجلديدة  مهمته 
كلف  التي  الأعمال  بني  تن�سيق  اإحداث 
واأكدت  و�ستورا،  �سيخي  الباحثان  بها 
م�سادر مهتمة بالق�سية اأن اجلزائريني مل 
يحددوا بدقة ما يريدون من وراء م�سعى 
اأبدى  اأن  بعد  الذاكرة«،  على  »ال�ستغال 

للتعاطي  ا�ستعداداً  مرة  لأول  الفرن�سيون 
و�سدرت  اجلانب.  هذا  يف  مطالبهم  مع 
عندما  قوية،  لفتة  ماكرون  الرئي�ض  عن 
�سلم اجلزائر مطلع ال�سهر املا�سي رفات 
ال�ستعمار  �سد  املقاومة  رموز  من   170

خالل القرن التا�سع ع�رش.
وذكر مقربون من �سيخي، مدير موؤ�س�سة 
الرئا�سة  اأن  الوطني احلكومية،  الأر�سيف 
من  املطلوب  له  حتدد  »مل  اجلزائرية 
يكون  اأن  ينبغي  الذي  به،  املكلف  العمل 
م�سرتكاً مع �ستورا«. وظل �سيخي ل�سنوات 
ثورة  اأر�سيف  بـ»ا�ستعادة  يطالب  طويلة 
�رشح  كما  فرن�سا«.  من  ال�ستقالل 
تاريخية  منا�سبات  يف  الإعالم  لو�سائل 
فرن�سا  من  اعتذاراً  تنتظر  اجلزائر  باأن 
 .)19625 – عن جرائم ال�ستعمار )1830 
فيما تتحفط فرن�سا على ت�سليم جزء من 
اأر�سيف لأنه م�سنف �سمن اأ�رشار الدولة.

اجلزائر  ب�رشق  ولد  الذي  �ستورا،  واأفاد 
ل  باأنه  الإعالم  لو�سائل   ،1950 عام 
احلكومة  ميثل  ل  واأنه  �سيخي،  يعرف 
الفرن�سية يف ملف الذاكرة. وقال �ساحب 
الرئي�ض  اإن  جزائرية«  »ذاكرة  كتاب 
ورقة  اإعداد  منه  طلب  ماكرون  اإميانويل 
بني  امل�سرتك  والتاريخ  ال�ستعمار  عن 
لدى  اخل�سو�ض  بهذا  واأو�سح  البلدين. 
»مونت  وراديو  بتلفزيون  ا�ست�سافته 
»يريد  الرئي�ض  اأن  اأم�ض،  اأول من  كارلو«، 
وغر�سه  التحرير،  حرب  حول  تفكرياً 
من  تاأملت  التي  النفو�ض  تهدئة  ذلك  من 
لأن  ثقيلة  م�سوؤولية  وهي  احلرب،  هذه 
)فرن�سا(  يف  تعاقبوا  الذين  الروؤ�ساء  كل 
حاولوا ربط عالقة �سداقة مع اجلزائر، 
البحر  منطقة  يف  مهماً  بلداً  تعد  التي 
ال�سرتاتيجي  ال�سعيدين  على  املتو�سط، 

واجليو �سيا�سي«.

واأ�ساف املوؤرخ اأن حرب اجلزائر »م�ست 
ماليني الأ�سخا�ض يف قلوبهم وذاكرتهم«، 
التي  لفرن�سا«،  كبري  »رهان  عن  وحتدث 
امللف  هذا  فتح  ماكرون  رئي�سها  يريد 
بـ»جدية«، بح�سب ما �رشح به عندما زار 
 .2017 نهاية  للرئا�سة  كمر�سح  اجلزائر 
يبقى  اأن  يريد  »ل  اأنه  زيارته  واأكد خالل 

حبي�ض املا�سي«.
اخل�سائر الفرن�سية الفادحة

ياأتي تغيري ال�سفري الفرن�سي  يف اجلزائر 
يف ظل انكم�ض القت�ساد الفرن�سي بوترية 
قيا�سية تعود لفرتة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، بلغت 13.8 ٪ يف الربع الثاين، اإذ 
انهار ال�ستهالك وال�ستثمار والتجارة يف 
ظل اإجراءات العزل العام الهادفة لحتواء 
اأن  من  الرغم  على   ،19  - كوفيد  جائحة 

النخفا�ض جاء اأقل قليال من املتوقع.
يف  اقت�ساد  اأكرب  ثاين  يف  والنكما�ض 
منطقة الأورو يفوق املعدل البالغ ٪10.1 
�سيطرت  حيث  اأملانيا،  �سجلته  الذي 
الوفيات  معدل  ارتفاع يف  على  ال�سلطات 
بكوفيد - 19، ومل ت�سطر لفر�ض اإجراءات 
عزل عام �سارمة مثلما حدث يف فرن�سا، 

بح�سب »رويرتز«.
ال�سلطات  جتعل  جمتمعة  الظروف  هذه 
الر�سمية يف الإيليزي و الكيدور�سي تبحث 
وباحلاح عن ترميم عالقتها مع كل الدول 
اأمام  جديدة  فر�ض  �سخ  �ساأنها  من  التي 
مبادرات  خالل  من  الفرن�سي  القت�ساد 
خ�رشت  حيث  ال�ستثمار  و  ال�رشكة 
و  التقليدي  دورها  من  كثريا  فرن�سا 
اأ�ساعت فر�سا جمة موازاة مع التغيريات 
ال�سيا�سية احلا�سلة يف اأعلى هرم ال�سلطة 

اجلزائرية

مل يكن تعيني �سفري فرن�سي جديد باجلزائر جمرد اإجراء اإداري لتعوي�ض تقاعد ال�سفري الأ�سبق و اإمنا ترجمة 
لرغبة يف التكيف مع خ�سو�سيات املرحلة اجلديدة يف العالقات بني الدولتني و لل�سعي لتدارك  ما خ�سرته 

باري�ض من نفوذ يف ال�ساحة اجلزائرية على ال�سعيدين ال�سيا�سي و القت�سادي

ال�سفري الفرن�سي اجلديد باجلزائر

متحدث مقتدر بالعربية وله نفوذ يف عامل ال�سحافة  
.    عمل لأربعة اأعوام �سفرياً يف تون�ض

.    �سغل املن�سب نف�سه يف ليبيا لثالثة اأعوام

عرب الحتاد الوطني للمحامني عن 
للق�ساء،  الإداري  للت�سيري  رف�سه 
داعيا اجلهات الو�سية، اإىل �رشورة 
كل  يف  الدفاع  حقوق  احرتام 
حماية  يجب  باأنه  موؤكدا  الق�سايا، 
العدالة  وحتقيق  احلقوق  وحفظ 

واحرتام مبداأ �سيادة القانون.
للمحامني  الوطني  الحتاد  �سدد  
للت�سيري  رف�سه  له   بيان  خالل  من 
باأنه   م�سددا   ، للق�ساء  الإداري 
كل  يف  م�ستقال  يكون  اأن  يجب 
ب�رشورة  طالب  حني  يف   ، الأحوال 
العادلة  املحاكمة  �رشوط  توفري 
ت�رشع  دون  تتم  اأن  تقت�سي  التي 
احلقوق  ور�سانة حلفظ  هدوء  ويف 

واحلريات.
العديد   »: امل�سدر  ذات  اأ�ساف  و 

من  ت�سجيلها   ثم  اخلروق  من  
يف  الق�سية  تاأجيل  رف�ض  اأن  بينها 
املحامني  من  بطلب  جل�سة  اأول 
انتهاك �رشيح  الدفاع هو  لتح�سري 
 351 للمادة  طبقا  الدفاع  حلقوق 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  من 
الق�سية  جدولة  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
اأمام املجل�ض الق�سائي قبل انتهاء 
اآجال ال�ستئناف يعترب انتهاكا ملبداأ 

�سيادة القانون.
وتاأتي النقطة الأخرية بعد �ساعات 
من اإ�سدار هيئة الدفاع عن معتقلي 
جدولة  فيه  اأدانت  بيانا  احلراك 
ق�سية ال�ستئناف اخلا�سة مبعتقلي 
فرتة  انق�ساء  قبل  يوما  تيميمون 

عقوبتهم.
اإميان لوا�ض 

الأول  امل�ساعد  ا�ستالم  مت 
الفار  بونويرة،  املتقاعد، قرميط  
اأمام  ميثل  اأن  على  اجلزائر  من 
اليوم  الع�سكري  التحقيق  قا�سي 
اأم�ض  به  اأفاد  ما  ح�سب  الثنني، 

الأحد بيان مل�سالح الأمن.
من  باأمر   « اأنه  البيان  يف  وجاء 
الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ض 
الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات 
م�ساحلنا  بني  وبالتن�سيق  الوطني 
الرتكية،  الأمن  وم�سالح  الأمنية 
اخلمي�ض  وا�ستالم  ت�سليم  مت 
الأول املتقاعد  املا�سي امل�ساعد 
’ قرميط بونويرة ’ الفار من بلده، 
والذي �سيمثل اأمام قا�سي التحقيق 

الع�سكري اليوم الثنني.
اأمانة  كرئي�ض  ي�ستغل  كان  املعني 
املرحوم الفريق اأحمد قايد �سالح 
على  للح�سول  من�سبه  ا�ستغل  وقد 

داخل  واأموال  عقارية  اأمالك 
وخارج الوطن

قرميط  ال�سابق  الع�سكري  يواجه 
متعلقة  ثقيلة  تهما  بونويرة 
وثائق  وت�رشيب  بالختال�ض 
الدفاع  وزارة  ومعلومات �رشية من 
مع  ات�سالت  يف  دخل  واملعني 
العدالة  من  هاربني  حمر�سني 
ت�رشيب  ق�سد  اخلارج  يف  مقيمني 
�رشية  ووثائق  املعلومات  ون�رش 
�سباط  مع  ات�سالت  يف  ،املعني 
اخلارج  يف  مقيمني  متقاعدين 
ت�رشيب  بخ�سو�ض  معهم  ون�سق 
بونويرة  ،قرميط  �رشية  معلومات 
مع  قوية  عالقات  تربطه  كانت 
الداخلي  لالأمن  العام  املدير 
ال�سابق وا�سيني بوعزة وقائد الدرك 

الوطني ال�سابق غايل بلق�سري.

احل�سيلة العملياتية للجي�ض الوطني ال�سعبي 

الق�ساء على 5 اإرهابيني يف جويلية الفارط 

الحتاد الوطني للمحامني 

نرف�ض الت�سيري الإداري 
للجهاز الق�سائي

.    �سرورة احرتام حقوق الدفاع يف كل الق�سايا

ميثل اأمام قا�سي التحقيق الع�سكري اليوم 

اجلزائر ت�ستلم ع�سكريا 
فارا من تركيا

الهيئة الوطنية لالإفتاء 

منح البنك الوطني اجلزائري �سهادة املطابقة ال�سرعية  
لالإفتاء  الوطنية  ال�رشعية  الهيئة  وافقت 
منح  على  الإ�سالمية  املالية  لل�سناعة 
الوطني  للبنك  ال�رشعية  املطابقة  �سهادة 
خا�سة  منتجات  بت�سويق  اجلزائري 
به  اأفاد  ح�سبما  الإ�سالمية  بال�سريفة 
الإ�سالمي  للمجل�ض  بيان  الأحد  اأم�ض 
الهيئة  فان  امل�سدر  ذات  وح�سب  الأعلى 
لل�سناعة  لالإفتاء  الوطنية  ال�رشعية 

املالية الإ�سالمية توا�سل درا�سة امللفات 
ب�سكل معمق  اأعمالها  املدرجة يف جدول 
ملنح �سهادات املطابقة ال�رشعية لت�سويق 
ملوؤ�س�سات  الإ�سالمية  ال�سريفة  منتجات 
تن�سيب  مت  للتذكري،  اأخرى  مالية  و  بنكية 
على  املا�سي  اأفريل   1 يوم  الهيئة  هذه 
م�ستوى املجل�ض الإ�سالمي الأعلى، حيث 
التي  امللفات  درا�سة  مهمة  لها  اأوكلت 

وردت اليها من طرف املوؤ�س�سات البنكية 
و املالية التي تعتزم اإدخال هذا النوع من 

املنتجات يف خدماتها امل�رشفية.
واأو�سح  البيان اأنه و« تنفيذا للنظام ال�سادر 
رجب   20 يف  املوؤرخ  اجلزائر  بنك  عن 
الذي   2020 مار�ض   15 لـ  املوافق   1440
يحدد العمليات البنكية املتعلقة بال�سريفة 
و قواعد ممار�ستها من طرف  الإ�سالمية 

خا�سة  و  املالية  املوؤ�س�سات  و  البنوك 
املوؤ�س�سة  اأو  البنك  فان   ، منه   14 املادة 
املالية ملزمة قبل تقدمي طلب الرتخي�ض 
منتجات  لت�سويق  اجلزائر  بنك  لدى  
على  احل�سول   ، الإ�سالمية  ال�سريفة 
ت�سلم  ال�رشيعة  لأحكام  املطابقة  �سهادة 
الوطنية  ال�رشعية  الهيئة  طرف  من  لها 

لالإفتاء لل�سناعة املالية الإ�سالمية . 

حملة اأوروبية لتدويل ملف املثليني يف اجلزائر

ا�ستهداف تغيري املادة 338 من قانون العقوبات

الأغواط

تناق�ض الإ�سابات بفريو�ض 
كورونا 

الإعالم  لتناول  متابعة  اأو�ساط  حذرت 
بداية  من  اجلزائري  للراهن  الغربي 
املن�سات  من  كثري  ت�سنها  مركزة  حملة 
تخ�ض  اللكرتونية  املواقع  و  الجتماعية 
الرتويج ملا ي�سمى بانتهاك حقوق الن�سان 
و الرتكيز ح�رشا على مو�سوع »املثليني«يف 
ما  هو  التوجه  هذا  حلقات  اآخر  اجلزائر. 
اأفرد  الذي  »يورونيوز«  موقع  اأم�ض  ن�رشه 
معتمدة  غري  جلمعية   ملفتا  و  كبريا  حيزا 
  2011 اأكتوبر   10 يف  تاأ�س�ست   اأنها  تدعي 

مقال   وزعم   ، ال�سنف  هذا  عن  للدفاع 
اأكرث  يتابعها  اجلمعية  هذه  اإن  يورونيوز 
يف  ح�ساباتهم  على  م�ستخدم  اآلف   10 من 
�سباب  وت�سم  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
وتتمحور  اجلزائرية  الوليات  اأغلب  من 
اأهدافها يف اإلغاء جترمي املثلية اجلن�سية يف 
قانون العقوبات اجلزائري وحماربة رهاب 
والتعبري  للتبادل  م�ساحة  وتوفري  املثلية، 
العا�رش  يف  اجلمعية  اإن�ساء  ومنذ  للمثليني  
من اأكتوبر 2011 . ويجرم القانون اجلزائري 

تن�ض  حيث  املثليني  بني  اجلن�سية  الأفعال 
اأن«  على  العقوبات  قانون  من   338 املادة 
ال�سذوذ  اأفعال  من  فعال  ارتكب  من  كل 
جن�سه  نـفـ�ض  من  �سخ�ض  على  اجلن�سي 
�سنتني  اإىل  �سهرين  من  باحلب�ض  يعاقب 
ثالث  اإىل  العقوبة  ت�سل  وقد  وبغرامة« 
�سنوات يف حال كان اأحد اجلناة قا�رشا. و 
كون  اإىل  املقال  اأ�سار  حادة  انتقادية  بنربة 
رهاب  من  »يعاين  اجلزائري  الإعالم  اأن 
حتى  املثليني  عن  يتحدث  اأ�سبح  املثلية« 

واأ�ساف   « �سلبية  »بطريقة  ذلك  كان  اإن  و 
اأ�سبحت  الإعالم  و�سائل  اأن  »نالحظ 
ت�ستخدم عبارات مثل »املثليني« و »جمتمع 
اجلن�سي«  وال�سذوذ  »ال�سواذ«  بدل  امليم« 
يراه  ما  وهو  �سابقا  ت�ستخدمها  كانت  التي 
»نقطة اإيجابية«. واأ�سار اإىل اأنه من الناحية 
اأن  اأفاد  لكنا  تغيري،  هنالك  لي�ض  القوانني 
اأو�ساع  تقرير حول  باإعداد  قامت  اجلمعية 
ال�سامية  للمفو�سية  وقدمته  امليم  جمتمع 

حقوق الإن�سان عام 2017.

الإ�سابة  حالت  يف  تناق�سا  �سجل 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-
بولية  الأخرية  الأيام  خالل   )19
اأم�ض   به  اأفاد  ح�سبما   ، الأغواط 
وال�سكان  ال�سحة  مدير   الأحد 

واإ�سالح امل�ست�سفيات بالولية .
هذا  اأ�سباب  تعود  اأن  يرّجح  و 
عدد  يف  الإيجابي  التناق�ض 
الإ�سابات اإىل تزايد م�ستوى الوعي 
الذي اأ�سبح يتحلى به املواطن بهذه 
التزامه  حيث  من  �سيما  املنطقة 
وارتداء  ال�سحي  احلجر  بتدابري 
جتنب  كذلك  و  الوقائية  الكمامات 
احرتام  و  التجمعات  اأ�سكال  كل 
�رشح  مثلما   ، الجتماعي  التباعد 

به ال�سيد عبد املجيد ت�سعة .
لعدد  املئوية  الن�سبة  فاقت  وقد 
املوؤ�س�سات  عرب  ال�ساغرة  الأ�رّشة 
للعزل  املخ�س�سة  ال�ست�سفائية 
ل  كانت  بعدما   ٪54 الطبي 
اأ�سبوعني  قبل  فقط   ٪10 تتجاوز 

و  امل�سوؤول  لذات  ا�ستنادا   ، اإثنني 
جملة  املتحدث   ثمن  باملنا�سبة 
التي  ><ال�سارمة<<  القرارات 

اأ�سدرتها م�سالح 
املحالت  بغلق  املتعلقة  الولية 
النقاط  م�ستوى  على  التجارية 
ال�سوداء املنت�رشة عرب كامل تراب 
الأغواط  مبدينتي  خا�سة  الولية 
حفالت  منع  كذلك  و  اآفلو  و 
الإجراء  اإىل  اإ�سافة  الأعرا�ض، 
زيارة  منع  املت�سمن  الأخري 
املقابر خالل يومي عيد الأ�سحى 

املبارك.
باملنا�سبة  القطاع  مدير  ووجه 
قطاع  منت�سبي  كل  اإىل  ر�سالة 
ال�سفوف  يف  الواقفني  ال�سحة 
كورونا  جائحة  ملواجهة  الأمامية 
 ، املتوا�سلة  فيها جهودهم  ثمن   ،
داعيا اإياهم اإىل مزيد من ال�سرب و 
املكافحة املتوا�سلة �سد اجلائحة 

منذ اأزيد من اأربعة اأ�سهر . 

ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ض  وحدات  متكنت 
الق�ساء على  املن�رشم، من  خالل جويلية  
و  اآخر  اإرهابي  توقيف  و  اإرهابيني  خم�سة 
الإرهابية،  للجماعات  دعم  عنا�رش  خم�سة 
ح�سب ما ت�سمنته احل�سيلة العملياتية لنف�ض 
ال�سهر والتي ك�سفت عنها اأم�ض الأحد وزارة 

الدفاع الوطني.
متكنت  الإرهاب،  مكافحة  جمال  ففي 

خالل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  وحدات 
خم�سة  على  »الق�ساء  من  الفارط  جويلية 
اإىل  بالإ�سافة  اآخر  توقيف  مع  اإرهابيني 
الإرهابية،  للجماعات  دعم  عنا�رش  خم�سة 
خمباأ   26 تدمري  و  ك�سف  على  عالوة 
يف  و  تقليدية«.  قنبلة   39 و  لالإرهابيني 
الفرتة، حجز  نف�ض  الإطار، مت خالل  ذات 
 5 و  تكرارية  بندقية  و  �سيد  »بندقيتي 

كال�سينكوف و 4 م�سد�سات اآلية و 3 خمازن 
قنابل   4 و  خرطو�سة   1000 كذا  و  ذخرية، 

يدوية«.
اأ�سخا�ض موقوفون 374  و �سمت احل�سيلة 
الذهب(،   عن  والتنقيب  التهريب  اإطار  )يف 
165 مطارق �سغط، 209 مولدات كهربائية، 
12 اأجهزة ك�سف عن املعادن، 18 ديناميت 
)قطع( ، 4 الفتيل ال�ساعق)م(،  57 عربات، 

262،7 تبغ ) ق(  ،54840 علب �سجائر، 78633 
الذهب  خليط   21 منظار،   4 )ل(،   الوقود 
واحلجارة )اأكيا�ض(،  2 اآلة لتك�سري احلجارة، 
 2048 للمرجان،  املحظور  لل�سيد  اآلت   2
اأدوية، 39802 م�رشوبات)وحدة(،  1607640 
األعاب  نارية،  2290000 مبلغ مايل )دج(، 77 
جتار خمدرات، 57.29 الكيف املعالج )ق(،  

ق.و314157 اأقرا�ض مهلو�سة
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ك�شفت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، اأن جميع الطلبة امل�شتفيدين 
بالتكوين  اخلا�شة  املنحة  من 
باحرتام  ملزمون  باخلارج،  االقامي 
 2 املمتدة من  املنحة  فرتة جتديد 
اأن  مو�شحة  اجلاري،  اأوت   30 اإىل 
جتديدها ال يتم تلقائيا، بل ي�شرتط 
اإجباريا، اإر�شال النتائج البيداغوجية 

والعلمية املح�شل عليها.
عن  �شادرة  اأفادت اإر�شالية  حيث 
باإيداع  الطلبة ملزمون  بان  الوزارة، 
طلبات جتديد املنحة خالل الفرتة 
 ،2020 اأوت   30 اإىل   2 من  املمتدة 
اأية  االعتبار  بعني   اخذ  يتم  ولن 
ال  كما  االآجال،  هذه  خارج  وثيقة 
لذا  املنح،  متديد  طلبات  تقبل 
جميع  التخاذ  املمنوحني  اأمرت 
التدابري الإنهاء التكوين خالل الفرتة 

يف  م�شبقا،  لهم  املحدد  القانونية 
باإعادة  ي�شمح  ال  اأنه  منها  تاأكيد 
اأن  علما  اجلامعية،  ل�شنته  الطالب 
تعليق  اإىل  تلقائيا  يوؤدي  ر�شوب  كل 
اإىل  االنتقال  غاية  اإىل  املنحة، 
حني، األزمت  يف  املوالية.  ال�شنة 
املمنوحني،  العايل  التعليم  وزارة 
النتائج  على  احل�شول  باإجبارية 
يف  واملناق�شة  الدرا�شة  واإمتام 
القيام  مع  للتكوين،  القانونية  املدة 
اأجل  يف  النهائية  العودة  باإجراءات 
وااللتحاق  املناق�شة  بعد  اأ�شهر،   3
مبن�شب العمل الذي وجه اإليه، على 
ح�شب  رغبته  عن  الطالب  يعرب  اأن 
اتخاذ  �شيتم  اأنه  م�شرية  االأولوية، 
اإجراءات عقابية �شد كل ممنوح مل 

يلتحق مبن�شب عمله.

تطبيق  اإطالق  التجارة  وزارة  تعتزم 
اإلكرتوين، عن قريب، موجه لل�رشكات 
احل�شابات  باإيداع  ي�شمح  التجارية 

االجتماعية عرب االنرتنت، 
بيان  االأحد  اأم�س  به  اأفاد  ح�شبما 
هذا  اإجناز  تقدم  وملتابعة  للوزارة 
اأم�س  تراأ�س  اجلديد،  التطبيق 
رزيق  كمال  التجارة  وزير  االأحد 
املكلف  املنتدب  الوزير  رفقة 
بكاي،  عي�شى  اخلارجية  بالتجارة 
يف  وذلك  الوزارة،  مبقر  اجتماعا 
ع�رشنة  عمليات  موا�شلة  اإطار 
نف�س  ي�شيف  القطاع،  ورقمنة 
التطبيق  هذا  و�شي�شمح  امل�شدر 
اأمر وزير التجارة با�شتحداثه  الذي 

االإلكرتونية  البوابة  م�شتوى  على 
كوم«،  »�شجل  التجاري  لل�شجل 
ال�شجل  مراكز  اإىل  التنقل  بتجنب 
من  الوطن  عرب  املنت�رشة  التجاري 
االجتماعية  احل�شابات  اإيداع  اأجل 
وف�شال عن ذلك، �شي�شاهم يف تعزيز 
اآليات ا�شتعمال الدفع االإلكرتوين مع 
حيث  االإجراءات  يف  الوقت  ربح 
على  احل�شول  من  املودع  �شيتمكن 
اإي�شال الدفع يف نف�س يوم االإيداع. 
بهذا  العمل  يف  ال�رشوع  و�شيتم 
»اأق�شاه  الحق  تاريخ  يف  التطبيق 
خمتلف  بح�شور  وذلك  اأ�شبوعني« 
وزارة  بيان  يو�شح  االإعالم،  و�شائل 

التجارة.
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�رشح  قد  القطاع  وزير  كان  و 
”خارطة  املا�شي  االأ�شبوع  نهاية 
الفالحية  االأن�شطة  لتنمية  الطريق 
خالل  درا�شتها  متت  التي 
ترتكز  االأخري  الوزراء  جمل�س 
بعث  يف  تتمثل  هامة  اأ�ش�س  على 
ال�شعب  وتنمية  املهيكل  اال�شتثمار 
احلبوب  خا�شة  االإ�شرتاتيجية 
وتر�شيد النفقات العمومية واأخريا 
تقلي�س حم�شو�س يف  اإىل  الو�شول 

فاتورة اال�شترياد”.
اخلارطة  هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأولها  ح�شا�شة،  مل�شائل  تطرقت 
با�شتعمال  احلبوب  اإنتاج  حت�شني 
مبا  التكميلي،  بال�شقي  ي�شمى  ما 
ا�شترياد  فاتورة  بتقلي�س  �شي�شمح 
هذه املادة. اأما الربنامج الثاين يف 
يف  فيتمثل  القطاع  طريق  خارطة 

تنمية الفالحة ال�شحراوية، خا�شة 
بالن�شبة لل�شعب االإ�شرتاتيجية التي 
الوطني من  اآثار عل االقت�شاد  لها 

حيث اال�شترياد.
الوزير  ح�شب  االأمر  ويتعلق 

”بالتوجه اإىل اإنتاج املواد ال�شكرية 
والبنجر  الذرة  خا�شة  والزيوت 
فاتورة  قيمة  تبلغ  التي  ال�شكري 
ا�شتريادها اليوم 1،5 مليار دوالر”، 
اأن  اإىل  مت�شل  �شياق  يف  م�شريا 

املوؤهالت  كل  متلك  ”اجلزائر 
املواد  هذه  الإنتاج  والقدرات 
خا�شة يف املناطق ال�شحراوية وكل 
الدرا�شات املوجهة يف هذا االإطار 
التكنولوجيات  اأحدث  با�شتعمال 
الف�شائية  الوكالة  ومبرافقة 
تخ�شي�س  االأقل  على  ن�شتطيع 
املواد  هذه  الإنتاج  هكتار  مليون 
تقلي�س  اإىل  الو�شول  ثمة  ومن 
فاتورة ا�شتريادها”. كما �رشح باأن 
برنامج تنمية هذه ال�شعب اجلديدة 
وميكن  واقعي  واإمنا  خياليا  ”لي�س 
اإىل  االأقل  على  والو�شول  جت�شيده 
باملائة   50 اإىل   30 بني  ما  اإنتاج 
هذه  من  الوطنية  االحتياجات  من 
تنمية  خارطة  وتت�شمن  املواد”. 
باملناطق  االهتمام  اأي�شا  القطاع 
اإىل  اإ�شافة  االبل،  و�شعبة  الرعوية 
القطاع  ورقمنة  االبتكار  ت�شجيع 

واالهتمام اأكرث بالعقار الفالحي. 

�سرعت ال�سلطات املخت�سة يف قطاع الفالحة يف تطبيق التوجيهات التي �سدرت عن جمل�س الوزراء الأخري 
الذي ركز على تقوية ال�سعب ال�سرتاتيجية و العناية بتنمية املحا�سيل املكيفة يف مناطق اجلنوب يف 

مقدمتها الزيوت و ال�سكر 

امل�ستفيدين من التكوين الإقامي باخلارج

30 �أوت �آخر �أجل لتجديد 
�ملنحة 

عرب تطبيق الكرتوين تطلقه وزارة التجارة

 �إيد�ع �حل�سابات �الجتماعية 
عرب �النرتنت قريبا

يف اإطار تنمية الأن�سطة الفالحية

��ستعمال �ل�سقي �لتكميلي و تقوية �ل�سعب �الإ�سرت�تيجية
.     فاتورة ال�سترياد تفوق 1,5 مليار دولر

للغابات  العامة  املديرية  �شجلت 
من  الفاحت  بني  حريق  بوؤرة   1.216
�شهر جوان و الفاحت من �شهر اأوت اأتت 
 8.778 قدرها  اجمالية  م�شاحة  على 
يف  االأحد  اأم�س  جاء  ح�شبما  هكتار، 

بيان للمديرية. 
النريان  اأن  نف�شه  امل�شدر  واأو�شح 
و  الغابات  من  هكتار   2.846 »اأتلفت 
 2.687 و  االأدغال  من  هكتار   3.245
اإىل  م�شريا  االأحرا�س«،  من  هكتار 
و  يوميا  بوؤرة   20 معدله  ما  ت�شجيل 
هذه  خالل  هكتار/بوؤرة  2ر7  م�شاحة 
اأ�شارت املديرية العامة  الفرتة.  كما 
اأكرث  وزو هي  تيزي  والية  اأن  للغابات 
الغابات  حرائق  من  ت�رشرا  الواليات 
بت�شجيل 5ر1.767 هكتار و 153 بوؤرة 
الغابات(،  من  هكتار  5ر414  )منها 
 68 و  هكتار  )5ر1.516  بجاية  تليها 
بوؤرة منها 479 هكتار من الغابات(، ثم 
وما جمموعه  هكتار  )85ر852  تيارت 

من  هكتار  3ر258  منها  بوؤرة   32
ب  �شطيف  والية  اأخريا  و  الغابات(، 
5ر716 هكتار و 23 بوؤرة منها 5ر366 

هكتار من الغابات(. 
بني  ما  املمتدة  للفرتة  بالن�شبة  و 
جويلية،   25 و  جوان  �شهر  من  الفاحت 
مت ت�شجيل 814 بوؤرة حريق اأتت على 
م�شاحة اإجمالية قدرها 4.277 هكتار 
و  الغابات،  من  هكتار   1.498 منها 
 1.549 و  االأدغال  من  هكتار   1.230

هكتار من االأحرا�س، اأي مبعدل 15 
بوؤرة يف اليوم و م�شاح 5 هكتار للبوؤرة 

الواحدة. 
ما  املمتدة  بالفرتة  يخ�س  فيما  اأما 
بني 25 و 29 جويلية فقد مت ت�شجيل 
اجمالية  م�شاحة  على  اأتت  بوؤرة   328
م�شاحة  اأتلف  هكتار   3.928 قدرها 
 1.814 و  الغابات  من  هكتار   1.254
870 هكتار من  و  االأدغال  هكتار من 
االأحرا�س، اأي مبعدل 47 بوؤرة/يوم و 

م�شاحة 
12 هكتار لكل بوؤرة. 

جويلية   28 و   27 و   26 اأيام  عرفت  و 
موجة حر �شديدة اإذ مت اإر�شال ن�رشية 
جوية خا�شة من قبل م�شالح االأر�شاد 
الغابات  حمافظات  جلميع  اجلوية 

للواليات املعنية باحلرائق. 
وقد مت خالل هذه االأيام الثالثة من 
يف  حريقا   207 ت�شجيل  احلر  موجة 
�شملتها  مب�شاحة  والية   24 من  كل 
النريان قدرت ب 3049 هكتار مبا يف 
ذلك 1033 هكتار من الغابات و 1399 
هكتار من االحرا�س و 617 هكتار من 

االدغال، مبعدل 69 حريقا يف 
اليوم وم�شاحة 15 هكتار لكل حريق.

امل�شجلة  باحل�شيلة  يتعلق  فيما  و 
املديرية  ا�شارت  فقد  العيد،  يومي 
منها  134 حريق،  اىل  للغابات  العامة 
وتقدر  االأول،  اليوم  خالل  حريًقا   59
املت�رشرة  املناطق  املوؤقتة  االأرقام 

هكتاًرا   613 بـ  اليومني  هذين  خالل 
 194 و  الغابات  من  هكتاًرا   155(
هكتار   264 و  االحرا�س  من  هكتاًرا 

من االأدغال(.
املديرية  اأ�شارت  ال�شدد  هذا  يف 
العامة للغابات اإىل 26 والية مت�رشرة 
اليومني  هذين  خالل  احلرائق  من 
 27( الطارف  من  بكل  االمر  ويتعلق 
وتيزي  حريقا(   18( جيجل  و  حريقا( 
وزو و�شكيكدة )10 حرائق لكل منهما( 

و املدية )8 حرائق( و�شوق اأهرا�س 
والبويرة )6 حرائق لكل منهما(، و باتنة 
و  منهما(،  لكل  حرائق   5( و�شطيف 
خن�شلة و البليدة وم�شتغامن )4 حرائق 
لكل منهما(، وعنابة وتي�شم�شيلت و اأم 
لكل  حرائق   3( وبومردا�س  البواقي 
و  تب�شة  و  بوعريريج  برج  و  منهما(، 
و  بلعبا�س  �شيدي  و  ال�شلف  و  قاملة 
لكل  )حريقان  وامل�شيلة  الدفلة  عني 

منهما(.

والن�شاط  ال�شحة  مدير  اأ�رشف 
لدى  والريا�شات  االإجتماعي 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
اأحمد  اأبو  اأبوبكر  ال�رشطة  مراقب 
على  بلعبا�س  ب�شيدي  االأحد  اأم�س 
ال�رشطة  مراقب  تن�شيب  مرا�شم 
�شودار عمر رئي�شا الأمن والية �شيدي 
ورئي�س  الوايل  بح�شور  بلعبا�س 
املجل�س ال�شعبي الوالئي وال�شلطات 

واملدنية  الق�شائية  املحلية 
املجتمع  عن  وممثلني  والع�شكرية 

املدين.
اأبو  اأبوبكر  ال�رشطة  مراقب  وذكر 
للمدير  ممثال  اأ�رشف  الذي  اأحمد، 
مرا�شم  على  الوطني  لالأمن  العام 
لالأمن  اجلديد  الرئي�س  تن�شيب 
الوالئي ل�شيدي بلعبا�س خلفا لعميد 
الرحمان  عبد  بو�شنب  لل�رشطة  اأول 

بوالية  املن�شب  لنف�س  حول  الذي 
يندرج  التن�شيب  هذا  اأن  قاملة، 
روؤ�شاء  �شملت  جزئية  حركة  �شمن 
اأمن الواليات جت�شيدا ملبداأ التداول 
نوه  كما  امل�شوؤولية  منا�شب  على 
مل�شالح  املبذولة  باملجهودات 
يف  �شيما  ال  الوالية،  بهذه  ال�رشطة 
وال�رشطة  اجلرمية  مكافحة  جمال 
االت�شالية  والن�شاطات  اجلوارية 

من  الوقاية  ميدان  يف  والتوعوية 
حوادث املرور وامل�شاهمة يف جهود 
واأكد  كوفيد-19  انت�شار  من  الوقاية 
للمديرية  العليا  القيادة  اأن  اأي�شا 
العامة لالأمن الوطني ما فتئت تبذل 
ديناميكية  الإ�شفاء  جهودها  ق�شارى 
امل�شوؤولية  منا�شب  على  التداول 
اأح�شن  وتاأدية  جديد  نف�س  الإعطاء 

للخدمات االأمنية للمواطن.

اجلزائر تخ�سر8800  هكتار من امل�ساحات اخل�سراء 

26 والية مت�سررة من �حلر�ئق خالل يومي �لعيد

�سيدي بلعبا�س  

تن�سيب رئي�س �الأمن �لوالئي �جلديد 

املدنية  احلماية  م�شالح  انت�شلت 
غريق  طفل  جثة  البليدة  بوالية 
مبركز  »بوجرو«  املائي  باملجمع 
)�رشقا(  ال�شومعة  ببلدية  فروخة 

ح�شبما 
اأفادت به  اأم�س االأحد خلية االإعالم 
احلماية  مديرية  م�شتوى  على 

املدنية.
عملية  اأن  امل�شادر  ذات  واأو�شحت 
العمر  من  البالغ  الطفل  عن  البحث 
من  كل  با�رشتها  التي  و  �شنة   13
بلدية  لقطاع  املدنية  احلماية  وحدة 
فرقة  من  بالتدعيم  و  ال�شومعة 
فاقت  املدنية  احلماية  غطا�شي 

اأن م�شالح  ال�شاعة و ن�شف واأ�شافت 
العثور  من  متكنت  املدنية  احلماية 
املجمع  قعر  يف  الطفل  جثة  على 
20د  و  �شا   18 ال�شاعة  على  املائي 
من م�شاء اأم�س ال�شبت ليتم نقلها اإىل 

م�شت�شفى بوفاريك.
مماثلة  حوادث  لت�شجيل  وتفاديا 

كافة  املدنية  احلماية  مديرية  تدعو 
يف  ال�شباحة  تفادي  اإىل  املواطنني 
يف  ال�شباحة  و  اخلطرية  االأماكن 
املجمعات املائية موؤكدة على الدور 
االأولياء يف مراقبة  يلعبه  الذي  الكبري 
اأبنائهم و منعهم من ال�شباحة يف مثل 

هذه االأماكن اخلطرية.

البليدة 

�نت�سال جثة طفل غريق مبجمع مائي  

ك�شف املدير العام للجزائرية للمياه، 
اأن املاء  اأم�س،  اإ�شماعيل عمريو�س، 
اأن  م�شريا  الدولة،  عند  من  مدعم 
احلكومة حاليا ال تفكر يف اال�شتثمار 

مع اخلوا�س يف هذا املجال.
ندوة  خالل  عمريو�س  اأكد  كما 
عيد  يومي  حل�شيلة  �شحفية، 
اأن  باملياه،  التزود  حول  االأ�شحى 
بقطع  تقم  مل  للمياه  اجلزائرية 
العيد،  يومي  اجلزائريني  عن  املاء 
تقنية  م�شاكل  �شببها  التذبذبات  بل 
املياه  ا�شتهالك  ن�شبة  واأن  خا�شة، 
تعادل  العيد،  يومي  �شاعتني  خالل 
5 �شاعات يف االأيام العادية، وم�شريا 
باملائة   75 اأن  اإىل  ال�شياق،  ذات  يف 
من اجلزائريني، لديهم املياه بف�شل 
و14  وال�شدود،  وال�شبكات  االٱبار 
يومني  املياه  لديهم  منهم  باملائة 
امل�شطر  الربنامج  اأن  م�شيفا  بيوم، 
يهدف للق�شاء على و�شعية التذبذب، 
من  االنتهاء  بعد  اأنه  منه  تاأكيد  يف 
 95 �شيكون  املقبل  العام  امل�شاريع 
باملائة لديهم املياه ب�شفة دائمة بال 

انقطاع.
من جانب اآخر، اأف�شح ذات امل�شوؤول، 
اأن ديون ال�رشكة بلغت 55 مليار دينار 
الوطني،  الرتاب  عرب  جزائري، 
ال�شلطات  لتعليمات  تطبيقها  بعد 

اخلوا�س  عن  املياه  قطع  بعدم 
الفارط،  مار�س  منذ  املنازل،  ويف 
خا�شة اأن هناك من لديه االإمكانيات 
وامتنع عن ت�شديد فواتريه على حد 
املواطنني  باملنا�شبة  داعيا  قوله، 
املادية،  االإمكانيات  ميتلكون  الذين 
تتمكن  حتى  فواتريهم،  ت�شديد  اإىل 
عمالها،  رواتب  دفع  من  ال�رشكة 
وكذا �رشاء مواد التطهري واإمكانيات 

اإ�شالح الت�رشبات.
اأن  عمريو�س،  لفت  حني،  يف 
خمتلف  �شهدتها  التي  التذبذبات 
اإىل  اأ�شبابها  ترجع  الوطن،  واليات 
التيار  انقطاع  االآبار،  من�شوب  نق�س 
م�شتوى  على  واأعطاب  الكهربائي، 
اعتذاره  باملنا�شبة،  مقدما  ال�شبكة، 
م�شتهم  الذين  املواطنني  لكل 
يف  موؤكدا  التوزيع،  يف  االنقطاعات 
جمندة  اإطاراته  كل  ال�شياق،  ذات 
على  الكربى،  الت�رشبات  الإ�شالح 
م�شتوى جميع الواليات والق�شاء على 
م�شاحله  اأن  كما  الع�شوائي،  الربط 
بع�س  يف  ال�شبكات  بت�شيري  �شتقوم 
البلديات التي فيها 150  كلم، معتربا 
اإعادة  الأن  �شهال،  لي�س  االأمر  اأن 
الت�رشيبات،  من  والتقليل  ال�شبكات 

تتطلب اأموال كبرية.
مرمي خمي�سة

املدير العام للجزائرية للمياه, اإ�سماعيل عمريو�س

�لق�ساء على تذبذب توزيع  
�ملياه يف2021

مرمي خمي�سة

م.�س
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ورقلة اخلام�سة من حيث النمو 
.    18 وطنيا من حيث القيمة النقدية لالإنتاج 

.     زيادة امل�ساحة امل�سقية خالل 2020 بـ60512 هكتار 
.     563 م�ستفيد من 917.31 هكتار مت ت�سوية و�سعيتهم الإدارية 

حاوره: اأحمد باحلاج
 

امل�صالح  مدير  الزاوي  بن  �صليم  اأكد 
م�صاحله  اأن  ورقلة،  لوالية  الفالحية 
تنفيذا لتعليمات الوزارة الو�صية جنحت 
خالل  امل�صقية  امل�صاحة  يف  زيادة  يف 
هكتار   60512 بـ  قدرت  اجلارية  ال�صنة 
مقارنة ب�صنة 2019، حيث بلغت امل�صاحة 
امل�صقية 58000 هكتار ، مرجعا الزيادة 
يف هذه امل�صاحة اىل املن�صور الوزاري 
1839 الذي �صاهم ب�صكل كبري يف زيادة 
ويف   ، الفالحي  العقار  من  اال�صتفادة 
اأن  امل�صوؤول  ذات  قال  مت�صل  �صياق 
الزراعية  امل�صاحة  يف  املعتربة  الزيادة 
من  باهرة  نتائج  حتقيق  من  مكنت 
طرف بع�ض امل�صتثمرين ال�صباب وذوي 
القدرات يف خمتلف ال�صعب الفالحية ، 
وبلغة االأرقام فقد بلغت احلبوب ما يفوق 
بن�صبة  96915قنطار  بـ  اأي  هكتار   2883
تقدر بـ 80 باملائة ، اإ�صافة للتمور فقد 
مت انتاج 22512 هكتار اأي بـ 1650.000 
قنطار فيما بلغ عدد النخيل 2.6مليون 
نخلة منها 2.35 منتجة ، اما بخ�صو�ض 
االإنتاج  م�صاحة  فبلغت  اخل�رضوات 
قنطار   1.971.975 باإنتاج  7337هكتار 

1919هكتار  البطاط�ض  منها 
باإنتاج 584000 قنطار .

اأ�صاف  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ورقلة  والية  اأن  الزاوي  بن 
،حيث  رتبتها  يف  ح�صنت  قد 
اخلام�صة  املرتبة  احتلت 
حيث  من  اخلام�صة  املرتبة 
اأما   ، وطنيا  النمو  ن�صبة 
فقد  لالإنتاج  النقدية  القيمة 
و�صلت اىل 79 مليار دينار ما 
ع�رض  الثامنة  املرتبة  يعادل 

وطنيا .
نف�ض  قال  ثانية  جهة  من 

العقار  ح�صيلة  بخ�صو�ض  امل�صوؤول 
الفالحي اأن العدد االإجمايل للم�صتفيدين 
العقارية  امللكية  على  احليازة  من 
ترتبع  مب�صاحة   14360 فبلغ  الفالحية 

امل�صتفيدين  اأما   ، هكتار   55807 على 
ال�رضط فحوايل 6659مل�صاحة  رفع  من 
بالتعليمة  يتعلق  فيما  ،اأما  32293هكتار 
الفالحية  العقارات  بت�صوية  اخلا�صة 
بامل�صاحة   563 امل�صتفيدين  عدد  فبلغ 
قدرت  فيما   ، هكتار   91731 امل�صواة 
عدد القرارات املم�صاة من طرف وايل 

الوالية بـ 502 قرار .
مدير  قال  �صلة  ذي  مو�صوع  ويف 
م�صاحله  اأن  ورقلة  لوالية  الفالحة 
املمتد  العمل  لتج�صيد خمطط  جمندة 
يرمى  حيث   ،  2024 غاية  2020اىل  من 
االإنتاجية  القدرات  الزيادة يف  اإىل  هذا 
املوا�صي  وتربية  امل�صقية  وامل�صاحات 
االإ�صرتاتيجية  الزراعة  اأبرزها  من  لعل 
بـ  تقدر  بزيادة  احلبوب  يف  املتمثلة 
فهناك  االأعالف  اأما   ، هكتار  اأالف   05
نف�ض   ، 3600هكتار  بـ  لزيادة  طموح 
�صقف  التي  للخ�رضوات  بالن�صبة  ال�صيئ 
الطموح بخ�صو�صها اإىل زيادة بـ 8 اآالف 
اأما   ، للبطاط�ض  هكتار   1400 و  هكتار 
النتائج  املخطط  حدد  فقد  الزيتون 
والنخيل  هكتار   1800 بـ  به  املتعلقة 
يف  22500�صتكون  بـ  مقدرة  كانت  التي 
على  االأول  الرجل  يقول   24500 االفق 

االأرقام  وهي   ، بورقلة  الفالحة  قطاع 
توجيهات  تتما�صى  التي  املعطيات  و 
للنهو�ض  اجلمهورية  رئي�ض  وتو�صيات 

بواقع و اآفاق الفالحة بالبالد .

مدير امل�سالح الفالحية يعرتف 
بالعراقيل املرتبطة بالنتاج 

الفالحي 
امل�صالح  مدير  قال  اأخر  جانب  من 
اأن  ورقلة  والية  يف  بالنيابة  الفالحية 
الفالحي   باالنتاج  املرتبطة  العراقيل 
واخلا�صة بالكهرباء الفالحية متثلت يف 

للمحيطات  الكهرباء   اي�صال  عدم 
لتباعد  اإ�صافة   ، الفالحية 
�صبكة  عن  الفالحية  املحيطات 
عدم  وكذا   ، الرئي�صية  الكهرباء 
كهربائية  منبع  حموالت  وجود 
حيث   ، املحيطات  من  قريبة 
ارتبطت هذه النقائ�ض بعدم وجود 
عملية  لت�صهيل  فالحية  م�صالك 
دون   ، بالكهرباء  املحيطات  ربط 
ال�صتعمال  العالية  التكلفة  ن�صيان 
طاقة البنزين للمولدات الكهربائية 
اأعطاب  كرثة  عن  ناهيك   ،
الكهربائية  واملولدات  للمحوالت 
ال�صيانة  مراكز  وجود  وعدم  

املخت�صة مع الظروف املناخية ال�صعبة 
اأما   ، الكهرباء  اإي�صال  تكلفة  وارتفاع 
الفالحي فمن  بالري  العراقيل اخلا�صة 
بينها عدم ترخي�ض يف ا�صتعمال طبقات 
املعروفة  العميقة  املياه 
باالألبانية ، اإ�صافة لبطء يف 
رخ�ض حفر  االآبار العميقة 
، و كرثة اأعطاب املخ�صات 
وعدم وجود مراكز ال�صيانة 

املخت�صة .

حتقيق الهداف 
يف مو�سم احل�ساد و 
الدر�س 2019-2020

الزاوي   بن  �صليم  اأو�صح 
لوالية  الفالحة  مدير 
الذي  اللقاء  خالل  ورقلة 
م�صاحله  اأن  »الو�صط«،  بيومية  جمعه 
مو�صم  من  املرجوة  النتائج  حققت 
حيث   ،  2020-2019 والدر�ض  احل�صاد 
كانت بداية العملية يوم 06 ماي وانتهت 

اجلاري  ال�صنة  من  جويلية   12 خالل 
االإجمالية  امل�صاحة  قدرت  حيث   ،
 100.00 باإنتاج  هكتار   2.697 بـ  تقدر 
هكتار منها القمح ال�صلب املرتبع على 
اأما   ، 78.023ق   باإنتاج  هكتار   2.122
باإنتاج  هكتار   385 بـ  فقدر  اللني  القمح 
م�صاحة  قدرت  فيما  قنطار   17.475

ال�صعري بـ190هكتار بانتاج4.750 هكتار 
، حيث مبعدل اإنتاج قدر بـ 37قنطار يف 
ت�صمنت  العملية  هذه  اأن  كما   ، الهكتار 
 06 على  موزعني  للحبوب  فالح   61
�صياق  ويف  حموري،  مر�ض  بـ100  دوائر 
مت�صل فقد اأو�صح بن الزاوي اأنه تنفيذا 
لتو�صيات رئي�ض اجلمهورية فيما يتعلق 
اتفاقية  ، فقد مت ام�صاء  الذرة  بزراعة 
 2020-2019 ملو�صم  الذرة  انتاج  عقد 
بعدد  16 فالح مب�صاحة اجمالية تقدر 
االنعام  تغذية  وحدة  مع  510هكتار  بـ 
يف  م�صيفا   ، بب�صكرة  اوما�ض  مبنطقة 
ذات ال�صياق باأن هناك فالحني با�رضوا 

زراعة الذرة خالل ال�صهر احلايل .

اإح�ساء البل ك�سف امل�ستور 
برامج للكهرباء والآبار الفالحية 

والرعوية 
امل�صالح  مدير  اأكد  اآخر  جانب  من 
الفالحية لوالية ورقلة بالنيابة  اأن عملية 
بلديات  كل  م�صتوى  على  االإبل  اإح�صاء 

حد  وو�صعت  امل�صتور  ك�صفت  الوالية 
قبل  �صجل  حيث   ، امل�صخمة  لالأرقام 
وبعد  االبل  من  راأ�ض   41000 االإح�صاء 
ال  االإبل  روؤو�ض  عدد  اأن  تبني  االإح�صاء 
يتجاوز 23107 راأ�ض للنوق و 20321 راأ�ض 
لالإبل يف بلغ عدد املربني 57، ويف �صياق 
اآخر قال ذات امل�صوؤول يف خ�صم حديثه 
اإطار  يف  اأنه  معنا 
بتو�صيات  االلتزام 
الوزارة  وتوجيهات 
الو�صية للنهو�ض بواقع 
فقد  القطاع   واآفاق 
برنامج  ت�صطري  مت 
على املدى املتو�صط 
املحيطات  لربط 
بالكهرباء  الفالحية 
مت  حيث   ، الريفية 
كلم   509.05 اجناز 
من اأ�صل 948.39 كلم 
الربنامج  يف  م�صجلة 
. من جهته  االإجمايل 
الفالحية  امل�صالح  مدير  اأفاد  فقد 
االآبار  اجناز  بخ�صو�ض  اأنه  ورقلة  لوالية 
الفالحية لل�صقي فقد مت اجناز 142 بئر 
من اإجمايل 164، موؤكدا يف نف�ض ال�صياق 
فيما مت   ، رعوية  اآبار   04 اجناز   انه مت 
 ، ال�صم�صية  بطاقة  رعوي  بئر   24 جتهيز 
فقد  الفالحية  امل�صالك  بخ�صو�ض  واأما 
اجناز 657.84 كلم من امل�صالك وذلك يف 
واأما   ، كلم   1273.3 اجناز  برنامج  اإطار 
فيما يتعلق ب�صبكة ال�صقي فقد مت ت�صجيل 
مت  اأين  429.9كلم  بحوايل  قدر  برنامج 
االأ�صطر  هاته  كتابة  حلد  منها  اجناز 
241.7كلم . ويف �صياق اآخر قال �صليم بن 
الزاوي مدير امل�صالح الفالحية بالنيابة 
جاهدة  ت�صهر  م�صاحله  اأن  ورقلة  لوالية 
التنموية  الربامج  من اجل جت�صيد جميع 
 ، الكهربائية  املحوالت  ذلك  يف  مبا 
 123 منها  اأجنز  حمول   181 بـ  املقدرة 
 ، امل�صت�صلحني  لفائدة  كهربائي  حمول 
النخيل  لغابات  والفالحني  امل�صتثمرين 

القدمي .

ك�سف مدير امل�سالح الفالحية بالنيابة لولية ورقلة �سليم بن الزاوي يف مقابلة �سحفية مع يومية »الو�سط« عن اأرقام ومعطيات حول واقع و اأفاق 
القطاع خالل مو�سمي 2019 ، 2020، كما تطرق ملخطط العمل خالل الأربع موا�سم القادمة ب�سكل يتما�سى مع تو�سيات ال�سلطات العليا بالبالد وكذا 

التحديات والرهانات الكربى التي تنتظر القطاع .

املن�رضم   االأ�صبوع  نهاية  احتج 
لدائرة  التابعة  قديلة  قرية  �صكان 
جمورة على �صوء االأحوال املتمثلة 
�رضبت  التي  العط�ض  اأزمة  يف 
املنطقة منذ اأيام عديدة، مما دفع 
اأمام  احتجاجية  بوقفة  للقيام  بها 
مقر الدائرة رافعني �صعارات منددة 
من اأجل اإي�صال �صوتهم للم�صوؤولني 
الإنهاء  الفوري  التدخل  اأجل  من 

معاناتهم.

حتتوي  التي  قديلة  قرية  اأن  رغم 
املعدنية  املياه  م�صانع  اأكرب  اأحد 
اأ�صابهم  �صكانها  اأن  اإال  الوطن  يف 
العط�ض،  وم�صهم  اجلفاف 
وقفتهم  خالل  و�صحوه  ما  وهو 
دائرة  مقر  اأمام  االحتجاجية 
�صخطهم  غن  عربوا  اأين  جمورة، 
واالهمال  االإق�صاء  اجتاه  ال�صديد 
اأيام  ظل  يف  يعاي�صونه  الذي 
موجة  مع  موازاة  احلارة  ال�صيف 

حيث  املنطقة،  م�صت  التي  الوباء 
على  العار  من  اأنه  املحتجون  قال 
لديهم  ت�صجل  اأن  البلدية  م�صوؤويل 
اأزمة عط�ض و املنطقة ت�صم اأحد 
اأكرب منابع املياه ال�صاحلة لل�رضب 
الو�صية  االإدارة  وعلى  الوطن،  يف 
اإنهاء هذه االإ�صكالية فورا، علما اأن 
ملا  لالحتجاج  خرجوا  املواطنني 
ذاقت بهم االأزمة ذرعا، م�صتنكرين 
الوباء  اأي�صا خروجهم يف ظل هذا 

حدة  اأن  لوال  باأنه  اأكدوا  اأين  اأي�صا 
ما  ب�صبب  منتهاها  و�صلت  الغ�صب 
عانوه من عط�ض ومعاناة يف التزود 
باملياه ملا قاموا بهذه الوقفة، ويف 
باأن  املحتجون  اأكد  ال�صياق  هذا 
العامة مل  تردي م�صتوى اخلدمات 
ينق�صه �صوى انقطاع املياه ليكتمل 
تعي�صه  الذي  التهمي�ض  م�صل�صل 

املنطقة منذ �صنوات.
اأحمد نا�سري

 رغم امتالكها اأكرب منابع املياه املعدنية

بلدية جمورة بب�سكرة  تعاين ويالت العط�ش
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عندما يندفع �شعب اإىل 
نيل حقوقه يقدم اأبناءه 

واأمنه واإمكاناته فداء 
حريته وا�شتقالله وهكذا 
جتلى ال�شعب الفل�شطيني 
وهو اإذ ذاك لن يقبل اأن 
يفر�ض عليه حل خارج 
طموح كفاحه و�شياقه، 

وهنا يتدخل كل الآخرين 
لت�شتيته واإغراء بع�شه 

ببع�شه لتفتيت بقية روحه 
و اإنهاء ح�شوره يف م�شرح 

احلياة.. لكن دوما كان 
ال�شعب الفل�شطيني مفاجئا 
قويا عبقريا اأعظم من كل 

قياداته واأحزابه و كلما ظن 
الأعداء انه تعب انبعث 
كالعنقاء من حتت الرماد 

مبوجة ثورية اأ�شد عزمية 
واأقوي �شاعدا واأعمق اإميانا. 

مراوحة

�لفل�سطينيون بني �جلوع و�النق�سام و �الحتالل
مقامرة اأو�شلو:

لقد كان »اأو�سلو« يف تاريخ ال�سعب الفل�سطيني 
خطرة  ومقامرة  »حاملة«عبثية  حماولة 
بقوة  تودي  اأن  خاللها  من  الأعداء  حاول 
خطرية  عملية  الفل�سطيني،  الثوري  الدفع 
مل تكن احل�سابات ال�سيا�سية دقيقة فيها ويف 
الفل�سطينيون  خ�سع  متاما  قا�سية  ظروف 
دهاقنة  قبل  من  كبرية  موؤامرة  اإىل  فيها 
ال�سهيونية وال�ستعمار فلقد اأدخلت ال�سعب 
يف نفق مظلم كئيب، وعندما اكت�سف زعيم 
فل�سطني اأن ل �سوء يف نهايته واأنها اخلديعة 
تريد ان ي�سبح املوؤقت دائما، حاول اخلروج 
من ا�سرتاطاته فدفع بثورة الأق�سى بكل ما 
للمحاولة  �سهيدا  وذهب  لتمزيقه  ي�ستطيع 
العربي  النظام  حا�رصه  اأن  بعد  الفدائية 
يف  والت�سوية  املفاو�سات  منطق  واأ�سحاب 
الفل�سطينيون  دخل  الفل�سطينية..  ال�ساحة 
جديدة  مبقامرة  تكر�س  الذي  املر  التيه 
اأخطر.. اإنه النق�سام بعد النقالب بحجج 
لتولد يف هذا املناخ كل الأمرا�س  واهية.. 
�سيا�سي..  و�سياع  معنوي  وانهيار  جوع  من 
ولكن حتما لن يكون هذا قدر الفل�سطينيني 
الفل�سطيني  فال�سعب  الكفاح  من  قرن  بعد 
العظيمة  الثورات  ي�سنع     اأن  قادر  دوما 
واجلهاد  الكربى  والثورة  الأق�سى  هبة  من 
والنتفا�سة،  املعا�رصة  والثورة  املقد�س 
فذاكرته  الظروف  اأ�سعب  يف  القادة  يلد  و 
اأمني  احلاج  من  البطولة  بنماذج  ممتلئة 
احل�سيني عبدالقادر احل�سيني واأبو دية واأبو 
اإبراهيم الكبري ويا�رص عرفات ومئات القادة 

املمتازين؟!!

امل�شهد الفل�شطيني:

غاب  قد  انه  و�سوحا  الأمور  اأكرث  من   
احلديث عن ال�سيا�سي وح�رص احلديث بقوة 
بني  وامل�ساحلة  التفاهمات  �رصورة  عن 
اأطراف التنازع ال�سيا�سي الفل�سطيني، بل اإن 
ال�سيا�سي يت�سابه متاما بحيث اأ�سبح فرقاء 
ال�رصاع ال�سيا�سي متفقني على �سيغة احلل 
الفل�سطينية  الدولة  فكرة  بقبول  ال�سيا�سي 
اأي  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  اأر�س  على 
 1967 �سنة  يف  احتلت  التي  الأر�س  حدود 
اأي مبداأ حل الدولتني ومل يعد خالف حول 
هذا املبداأ.. ومل يبق من اختالف جوهري 
�سيا�سيا بني الطرفني الرئي�سيني يف امل�سهد 
تو�سعا  يزداد  اخلالف  اأن  اإل  ال�سيا�سي.. 
يوؤكد  حيث  الإداري  امل�ستوى  على  وعنفا 
واقع احلال عدم اعرتاف اأي طرف بالآخر 
وترب�سه للق�ساء عليه اأو على الأقل انف�ساله 

عنه.. 
الآخر؟  �رصعية  ل  من  طرف  كل  ي�ستكي 
وما  حلما�س  �رصعية  ل  اإن  تقول:  ال�سلطة 
قطاع  على  الواقع  الأمر  فر�س  من  تفعله 
غزة واأنها تقود عملية النق�سام يف ال�ساحة 
�رصعية  ل  واأن  انقالبها  بعد  الفل�سطينية 
وحما�س  دورته،  انتهت  الذي  للت�رصيعي 
غزة  قطاع  على  تتاآمر  ال�سلطة  باأن  تقول: 
وعلى املقاومة، وتفرط باحلق الفل�سطيني، 
انتهت  عبا�س  واأن  م�ساحلة،  تريد  ول 

�رصعيته وانتهت فرتته الرئا�سية.
امل�سائب  تتوزع  ال�ستقطابني  �سوء  وعلى 
على ال�سعب الفل�سطيني يف ال�سفة ويف غزة 
ال�سلطة  ففي غزة يكون كل من توا�سل مع 
يف رام اهلل متهما بالعمالة ويحا�سب ويزج به 
يف اأقبية ال�سجون املهينة ويف ال�سفة يالحق 
كل من ي�سم فيه رائحة الن�ساط ل�سالح حركة 
تخ�سم  ال�ستقطابني  نار  وعلى  حما�س.. 
ويتم  احل�سار  وي�سدد  غزة  موظفي  رواتب 
تذعن  حتى  موا�سلته  اأجل  من  التحري�س 
امل�سهد  ويف  ال�سلطة  ل�سرتاطات  حما�س 

مبعزل  غزة  يف  احلكم  جلنة  تتحرك  نف�سه 
�سيا�سيا  ح�سا�سة  ق�سايا  يف  ال�سلطة  عن 
وجتري  انفرادية  عالقات  وتقيم  وامنيا 
اأن يكون فيها  مفاو�سات مع اأطراف ينبغي 

التمثيل الفل�سطيني موحدا.. 
العمل  ف�سائل  تقف  ال�ستقطابني  بني  و 
الوطني الفل�سطيني مراوحة بني هذا وذاك 
انتهى  وهكذا  والجتاه،  التوجه  م�ستتة 
التو�سيف لدى كثريين اإىل اأن اأبا مازن راأ�س 
ويف  املقاومة.  راأ�س  حما�س  و  ال�رصعية 
حيث  امل�سهد  تعقيدات  من  اأخرى  زاوية 
تدخل املال اخلليجي امل�سموم تتم ا�سافة 
الفل�سطينية  بال�ساحة  للعب  اأخرى  نكهة 
حما�س  اأن  امل�سهد  العاب  على  فيدخل 
ت�سطدم بعبا�س وتقرتب من دحالن وعبا�س 
حما�س  على  اخلناق  وي�سد  دحالن  يطارد 
ودحالن يتقرب من حما�س وحما�س حتتاج 
دحالن وترى يف تقربه انفراجا اإقليميا لها 
وعبا�س  يزادا يف �سد اخلناق على حما�س،  
لعبة  اإنها  وا�ستباكا..  تعقيدا  الأمور  فتزداد 
موت الغرق اجلماعي  حيث لن ي�سقط واحد 
مبفرده اإمنا �سيجر الآخرين معه اىل القاع. 
تطال  طرف  كل  من  التهامات  جتد  وهنا 
دول الإقليم بالتدخل يف ال�ساأن الفل�سطيني 
او من خالل  من خالل م�ساعداتها املالية 
موقفها ال�سيا�سي الأمر الذي جعل امل�سهد 
ال�سيا�سي الفل�سطيني راكدا كئيبا ل حراك 
حمكوم  انه  كما  دول  لرغبات  حمكوما  فيه 
الت�سظي  يف  اأطراف  اأ�سخا�س يف  مل�سالح 
رام اهلل وعزة متنفعني من النق�سام وال�سنك 

الفل�سطيني..

العدو الأخطر:

نحن الآن اأمام عدو من نوع جديد مل يطرح 
حتديه على كفاح ال�سعب الفل�سطيني �سابقا، 
ال�سفة  يف  املعي�سية  الأحوال  �سوء  اإنه 
واحلواجز  ال�ستيطان  يبتلعها  التي  الغربية 
وقطاع  الفاح�س،  والغالء  العازل  واجلدار 
عنه  واملقطوعة  املخنوق  املحا�رص  غزة 
�سبل احلياة، وخميمات ال�ستات الفل�سطيني 
للتهجري  منهجية  لعمليات  تتعر�س  التي 
اجلوع  ويقفز  ولبنان..  �سورية  يف  والتدمري 
تواجدات  من  كثري  يف  الأول  العدو  لي�سبح 
النق�سام  اإفرازات  كاأحد  الفل�سطينيني 
لالأو�ساع  واملتابعة  ال�سيا�سي..  والتيه 
عمليات  ور�سد  غزة  قطاع  يف  الجتماعية 
النتحار والدمار الجتماعي و�سيل الهجرة 
حالة  اأمام  اأننا  يتاأكد  ال�سديدة  �سعوبته  مع 
القطرية  املنحة  اأموال  تفعل  لن  ماأ�ساوية 
اأن  اإل تخديرا موؤقتا.. ويبدو  يف مواجهتها 
تنمية هذا العدو عملية منهجية لدفع النا�س 
اأن  او  اأي حل �سيتم طرحه م�ستقبال  لقبول 
ال�سيا�سية  العملية  عن  النا�س  اإ�سغال  يتم 

واألعيبها بعيدا.
لي�س  امل�ساألة  حل  اأن  يف  ال�سعوبة  وتاأتي   
ارتبطت  فلقد  الكلمات  كتابة  ب�سهولة 
الأو�ساع املزرية مب�سالح �سخ�سية من وراء 
كربى..  و�سيا�سات  دول  ومب�سالح  ال�ستار 
اأو�ساع  اإليه  و�سلت  ما  فاأن  كله  هذا  ومع 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  لأهل  املعي�سة 
قبل  اجلميع:  اأمام  احلمراء  البطاقة  يرفع 
املقاومة وقبل الكالم عن امل�ساحلة وقبل 
اأي �سيء املطلوب التفكري يف البطون اخلاوية 
الذي  واملجتمع  بالنهيار  املهددة  والبيوت 
قبل  مت�سول..  اىل  حتويله  البع�س  يحاول 
هناك  وامل�ساحلة  املقاومة  عن  احلديث 
والنقالب  بالنق�سام  دخل  له  لي�س  �سعب 
ت�سحيات  يقدم  ولزال  قدم  �سعب  والتيه.. 
يف كل مكان لكي تبقى ق�سية فل�سطني حية 
ولقد ك�سب ن�ساله اإعجاب العامل باأ�رصه يف 
اأوربا ويف كل قارات الأر�س واأ�سبح ح�سوره 

نحن  نعم  احلياة..  كل جمالت  متميزا يف  
مبا�رصة  ينتهي  والذي  الأخطر  العدو  اأمام 
بتجاوز النق�سام و العبث ال�سيا�سي..كما انه 
اأ�سبح موؤكدا اأن ل مقاومة �ستنجح وحتقق 
�سربا على الأر�س يف ظل النق�سام، وان ل 

�رصعية حقيقية �ستكون يف ظل التمزق.
الواقع  حال  تدبر  من  لبد  اأخرى  جهة  من 
والك�سف عن حقيقته حيث نرى ان ال�رصعية 
تفريغ  عمليات  من  تعانيان  واملقاومة 
مطلوب  هو  ما  خارج  اإىل  وتوجيههما  لهما 
من  الآن  تعاين  فال�رصعية  منهما..  وطنيا 
فقدانها لقوة ال�رصعية بعد اأن قو�س الكيان 
متوا�سلة  باإجراءات  �سلطتها  ال�سهيوين 
مت  ما  يف  وح�سور  هيبة  اأي  منها  نزعت 
ال�سهيونية ما  الدوائر  ان  التفاق عليه كما 
تنفك لإحراجها اأمام مواطنيها با�سرتاطات 
امني  م�ستخدم  اإىل  اأرادت حتويلها  متتالية 
عليه  التعارف  مت  ما  خالل  من  لالحتالل 
تدور  قراراتها  واأ�سبحت  الأمني  بالتن�سيق 
ذلك  ميثله  وما  املوظفني  رواتب  حول 
املقاومة  واأما  ال�سلطة،   على  اأعباء  من 
ومقاومة  اإدارة  اإىل  مهمتها  انق�سمت  فلقد 
ف�سلطتها على قطاع غزة لتجبي ال�رصائب 
والغرامات وت�ستقبل امل�ساعدات من بع�س 
الدول وتدخل مفاو�سات مع ال�سلطة يف رام 
وت�ستخدم  اهلل حول امل�ساحلة املطاطية.. 
كل  كما  غزة  يف  �سلطتها  املقاومة  اإدارة 
مما  املخالفني،  من  املتوج�سة  الأنظمة 
يزيد احلياة �سنكا على اجلميع وهي من�سغلة 

باحل�سار وال�ستباك الداخلي والإقليمي.
متيزت  فلقد  املقاومة  الآخر  الق�سم  اأما 
املواجهات  وفاعلية وقت  واقتدار  بج�سارة 
ل�سالح  قوة  عامل  ادخل  الذي  الأمر 
الفل�سطينيني اإل اأن الفل�سطينيني ال�سيا�سيني 
غري  هو  من  فمنهم  توظيفه  ي�ستطيعوا  مل 
من  ومنهم  عبثيا،  ويعتربه  اأ�سال  به  مرحب 
ال�سيا�سي  التوظيف  على  القدرة  دون  هو 
ما  املفاو�سات  يف  الفل�سطينيون  فخ�رص 
مل  العدو  مواجهة  ويف  احلرب..  يف  ك�سبوه 
عدوان  على  فعل  ردات  اإل  املقاومة  تعد 
الذي  ال�سهيوين  الكيان  قبل  من  يح�سل 
يفر�س احلرب وتوقيتها وم�ساحتها.. والعدو 
يف هذه الزاوية يجيد اللعب للتحييد والهدنة 
وح�سب  هو  �ساء  وقتما  يخرقها  والتهدئة 
التكتيكية..  او  الإ�سرتاتيجية  م�ساحله 
من  حمدود  جزء  يف  املقاومة  تعي�س  فيما 

فل�سطني حما�رصة داخليا وخارجيا.

اإ�شكالية الكيانية ال�شيا�شية:

متثل  التي  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
ال�سلطة  اأنتجت  الأكرب  ج�سمها  فتح  حركة 
ال�سيا�سية  للعملية  اأداتها  لتكون  الوطنية 
التي اأعقبت اأو�سلو، وظلت املنظمة حتتفظ 
لل�سعب  ال�سيا�سي  التمثيل  ب�رصعية  لنف�سها 
اأ�سا�سية  ذلك �رصورة  ان  وترى  الفل�سطيني 
ح�رصها  وبدون  ال�سيا�سي  العمل  ملوا�سلة 
يف يدها ي�سبح كل الجناز ال�سيا�سي لل�سعب 
الفل�سطيني يف مهب الريح ولذا فهي مهما 
اأبدت من ليونة لإ�رصاك قوى اأخرى يف �سنع 
بخطورة  اإح�سا�سها  مبجرد  اأنها  اإل  القرار 
خطابها  خارج  ال�رصعية  بع�س  �سحب 
بال  حروبها  وت�سن  حوله  تلتف  وبرناجمها 
الفل�سطينية  القوى  كانت  هنا  ومن  هوادة.. 
تقرتب  مبزيد من احلذر لئال تنفجر حتت 
من  املنظمة«فتح«  قيادة  تخوفات  قدميها 
احتمال الت�ستيت والإ�سغال عن برناجمها..

حما�س  يف  املقاومة  ح�رص  ميكن  ل   
لأنها  كثريا  اأو�سع  بالتاأكيد  وهي  واجلهاد 
ت�سمل ف�سائل منظمة التحرير ويف طليعتهم 
يف  املنت�رصة  الكبرية  بكتلتها  فتح  حركة 
املقاومة  وت�سمل  ال�سجون  وخارج  ال�سجون 

و�رصائح  امل�ستبكة  الثقافية  النخبة  كذلك 
هذا  كل  مع  جميعا..  الفل�سطيني  املجتمع 
ان  فنقول  ال�سطالحي  املعنى  اىل  نذهب 
املقاومة »حما�س واجلهاد« وجدا نف�سيهما 
مع نهاية النتفا�سة الأوىل يف حالة ا�ستباك 
اأو�سلو  توقيع  بعد  التحرير  منظمة  مع 
لن  ذلك  ال�سيا�سية..  الت�سوية  رف�سا  حيث 
ب�رصعية  تعرتف  مل  البداية  منذ  حما�س 
اإذا  اإل  الفل�سطيني  لل�سعب  املنظمة  متثيل 
�سنع  لدائرة  الأ�سا�سي  املكون  يف  دخلت 
القرار وخا�ست حوارات متوا�سلة مع قيادة 
انتهت  املحا�س�سة  ن�سبة  لتحديد  املنظمة 
ذلك  لها  يح�سل   ولن  با�ستمرار  بالف�سل 
الذي  ي�سبح  وهكذا  الظروف..  كانت  مهما 
بينها ومنظمة التحرير ك�رص عظم.. ووجد 
الفل�سطيني  الر�سمي  ال�سيا�سي  ال�سارع 
ومركزها  التحرير  منظمة  اإما  اأمام  نف�سه 
املتوالية  بطبعاته  الوطني  وم�رصوعها  فتح 
واملعدلة، او م�رصوع حما�س ومعها اجلهاد 
وغري  ال�سيا�سية  اأهدافه  يف  الوا�سح  غري 

الثابت يف منهجه وحتالفاته.
�سعف  ومثالب  قوة  معطيات  حمور  لكل 
ي�ستطيع  احد  ل  ان  رغم  فال�سلطة  قاتلة.. 
جتاوزها على �سعيد التمثيل ل�رصعية العمل 
كثريا  فقدت  اأنها  اإل  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 
من لياقتها وبدت يف ال�سنوات الأخرية لي�ست 
كعادتها يف التعاطي مع الكل الفل�سطيني ويف 
اإدارة العمل ال�سيا�سي والكفاحي الأمر الذي 
يف  املعنوية  و�سطوتها  �سلطانها  افقدها 
الفل�سطيني.. ال�سارع  من  معتربة  قطاعات 
مقاومة  يف  وقفت  انها  فرغم  حما�س  اأما 
ال�سعب  تعز  مقاومة  ال�سهيوين  العدوان 
الظروف  كل  رغم  �ساأنه  وترفع  الفل�سطيني 
القا�سية ال انه يجب ت�سجيل اخللل اخلطري 
من  وخوفها  النف�سال  على  اإ�رصارها  يف 
الن�سياع اىل منطق الكيان ال�سيا�سي الواحد 
يبني  الذي  الأمر  التنظيم..  �سلطة  فوق 
واختالق  الظن  �سوء  على  جميعا  مواقفها 
الأ�سباب اجلزئية ل�ستمرار التبعرث الوطني 

يف مرحلة من اخطر املراحل..
رغم  ال�سلطة  متا�سك  كبري  حد  اإىل  ي�سجل 
الأنظمة  جيب  يف  تكون  ل  اأن  يف  �سعفها 
واأ�سحاب امل�ساريع واملحاور يف املنطقة، 
يف حني مل ي�سمد الطرف الآخر حيث كان 
ال�سيا�سية  اخلربة  وعدم  واملكان  للمال 
على  اأثرها  الوطنية  الفكرة  معامل  وغياب 

�سلوكه ال�سيا�سي يف املنطقة.. 
عرفات  �سلطة  اإجها�س  حما�س  حاولت 
كان  فيما  الت�سعينات  من  الثاين  الن�سف  يف 
الوطن  الألوف  بع�رصات  فل�سطينيني  يدخل 
مدربني على فنون القتال وخربات �سيا�سية 
اأن يوؤ�س�س لدولة  اأر�سا ويحاول  وكان ينتزع 
واإعالم  تعليم  بربامج  �سعبه  ثقافة  ويحمي 
خيارا  عرفات  اأ�سبح  وكذلك  وطنية، 
حما�رصا داخل ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها 
ال�سهيونية  القيادة  اأن حتللت  بعد  باإ�رصاره 
امل�سلحة..  النتفا�سة  على  التزاماتها  من 
فكانت اخل�سومة مع نهج عرفات و�سلطته 

نقطة اللتقاء بني الطرفني.
اخلالف  ان  التاأكيد  ال�رصوري جتديد  ومن 
ولعل  �سيا�سيا..  الأيام  من  يوم  يف  يكن  مل 
عدم  اأن  تاأكدا  الف�سيلني  قادة  بع�س 
واإ�سرتاتيجية  عميقة  تفاهمات  ح�سول 
مي�سكان  اإنهما  يعني  وال�سلطة  حما�س  بني 
باأيدي بع�سهما اإىل النهيار.. ويف احلالتني 
و�سناعه  النق�سام  اإل  ال�سعب  يخ�رص  لن 
وانهيار  قوة،  فالوحدة  منه،  وامل�ستفيدين 
فائدة،  النق�سام  ومربرات  ثقافة  دواعي 
ليفتح املجال اأمام �سعب يعرف كيف يده�س 
اجلبارين..واهلل  �سعب  انه  مببادرته  العامل 

غالب على اأمره. 

بقلم: �شالح عو�ض
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ن�صرت عرب �صفحتي ال�صخ�صية 
كتبت فيه ب�أن من يعرف املوؤرخ 

حممد ملني بلغيث اأن يت�صل 
به، وكتب م�صطلح )عم�ه�( 

يف و�صط املن�صور، البع�ض 
اعترب هذا امل�صطلح اإه�نة اأو 
انتق��ص� من املوؤرخ، واأنه لن 

ُيفهم يف �صي�قه و�صيفتح الب�ب 
وا�صع� اأم�م الت�أويالت، وحتى 
نكون �ص�دقني ول�صت يف هذا 

املق�م اأبرر اأو اأقدم حجج� على 
م�صطلح )عم�ه�( التي انتبه 

له البع�ض وركزوا عليه دون 
تبي�ن للحقيقة التي اأدرت 

اإي�ص�له�.

موقف ال�صيخ الب�صري الإبراهيمي من اندلع الثورة التحريرية:

بني �لظهور �لإعالمي و�حلقيقة �لتاريخية
.           ت�ص�وؤلت.... ووث�ئق و�صه�دات

املوجودة  الوقائع  مع  من�صفني  نكون  وحتى   
حتدث  التي  الأخطاء  من  ونعترب  اليوم،  اأمامنا 
اأو يحدثها بع�ص مقدمي احل�ص�ص التليفزيونية 
ال�صهرة وفقط ورفع  عمدا والذين يبحثون عن 
برامج  باإعداد  التاريخية  امل�صاهدات  عدد 
يراد  ل  حم�صة  �صيا�صاوية  لأغرا�ص  تاريخية 
وكذلك  املجردة،  احلقيقة  على  احل�صول  منها 
اإعالمية  �صجة  حتدث  ثغرات  فتح  على  العمل 
جرت  كما  للبع�ص  وتخوين  نقا�ص  ي�صحبها 
الق�صور يف  العادة يف مثل هذه املنا�صبات لن 
الفهم التاريخي عادة اكت�صبتها فئات عديدة من 
املجتمع اجلزائري وهذا راجع لأ�صباب خا�صة 

يطول الوقت ل�رشحها يف هذا املقام. 

مالحظ�ت عن الدكتور ملني بلغيث

�صاأعرج على نقطة مهمة اأثار كما قلت املوؤرخ 
تاريخي  موؤلف  �صتة ع�رش  �صاحب  بلغيث  ملني 
تعد  التي  الو�صيط  التاريخ  للفرتة  يعود  اأغلبها 
الخت�صا�ص الأ�صلي للدكتور حممد ملني بلغيث 
التعليم  اأ�صتاذ  اإىل درجة  الذي ترقى وكما نعلم 
درا�صات  تخ�ص�ص  الو�صيط  التاريخ  يف  العايل 
على  العلمي  م�صاره  يف  اأي�صا  ويحوز  اأندل�صية 
التاريخ الإ�صالمي منذ  �صهادة دكتوراه دولة يف 
�صنة 2003م، مما يوؤهله لأن يكون موؤرخا ملما 
طويلة  ملدة  در�صه  الذي  الخت�صا�ص  بق�صايا 
يف مدرجات اجلامعة اجلزائرية التي احت�صنت 
اأول مولود تاريخي له خالل �صنة 1985م ُعنون 
احلكومة  ومنا�صب  الوليات  كتاب  بت�صمية: 
الإ�صالمية واخلطط ال�رشعية لأحمد بن يحيى 
اتبعته  اجلزائر،  وتعليق(  )تقدمي  الون�رشي�صي 

موؤلفات اأخرى نذكر بع�صها هنا: 

   2.النظرية ال�صيا�صية عند امُلَراِدي واأثٌرها يف 
املغرب والأندل�ص، اجلزائر، 1989م.

)درا�صة  ال�رشعية  ال�صيا�صة  يف  3.درو�ص     
ون�صو�ص(، اجلزائر، 1999م.

   4.تاريخ اجلزائر املعا�رش، درا�صات واأبحاث، 
مرة،  لأول  تن�رش  نادرة  و�صور  جديدة  وثائق 
اجلزائر، دار البالغ للن�رش التوزيع، بريوت، دار 
الثانية  �صفحة(الطبعة  2001م)418  كثري،  ابن 

2007م.]440[
   5.درا�صات يف تاريخ الغرب الإ�صالمي، ]احللقة 

الأوىل[ دار التنوير، اجلزائر 2006م.
بالغرب  والعمران  التاريخ  يف  6.ف�صول     
اجلزائر،  الثانية[  ]احللقة  الإ�صالمي، 

من�صورات اأنتري �صينيي 2007م.
   7.نظرات يف تاريخ الغرب الإ�صالمي، ]احللقة 

الثالثة[ اجلزائر، دار اخللدونية، 2007م.
ال�صاذيل  مذكرة  باندونغ،  يف  8.اجلزائر     
املكي اإىل املوؤمتر، اجلزائر، جيجل، دار كتاب 

الغد.2007م.
   9.ال�صيخ حممد بن عمر العدواين موؤرخ �صوف 
2002م. مار�ص  اجلزائر،  اِبّية.  ال�َصّ والطريقة 

الطبعة الثانية 2007)اجلزائر، جيجل، دار كتاب 
الغد للن�رش والتوزيع(.

الإخوان امل�صلمني وبداية امل�رشوع   10.حركة 
)درا�صة  احلديث  الع�رش  يف  الإ�صالمي 
جيجل،  الغد،  كتاب  دار  اجلزائر  تاريخية( 

اجلزائر.2007م.
 11.درا�صات يف الفكر الإ�صالمي املعا�رش، دار 

كتاب الغد، جيجل، اجلزائر 2007م.
املعا�رش،  اجلزائر  تاريخ  يف  12.ف�صول   

اجلزائر، من�صورات اأنتري �صينيي.2007م.
ع�رش  يف  بالأندل�ص  الفكرية  13.احلياة   
املرابطني )جملدان( اأطروحة دكتوراه دولة يف 

التاريخ الإ�صالمي، )حتت الطبع(.
ودوٌرها  الإ�صالمي  باملغرب  بُُط  14.الُرّ  
)ر�صالة  واملوحدين  املرابطني  ع�رشي  يف 

ماج�صتري، �صبتمرب 1987م( )حتت الطبع(.
 15.اأمريكا التي راأيت )رحلتي اإىل اأمريكا(.
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ما  بع�ص  ن�صيت  لعلي 
حممد  املوؤرخ  كتبه 
حياته  يف  بلغيث  ملني 
العلمية، فمعذرة، لكن 
اأود العودة اإىل النقطة 
بقوله:  اأثارها  التي 
اأول  بيان  اأذاع  من  اأن 
من  1954م  نوفمرب 
العرب  �صوت  اإذاعة 
امل�رشية،  بالقاهرة 
ال�صيخ  املرحوم  هو 
الب�صري  حممد 
رحمه  البراهيمي 
جمعية  رئي�ص  اهلل 
امل�صلمني  العلماء 

اجلزائريني. 

ر�ص�لة عب�ن رم�ص�ن اإىل الوفد
 اخل�رجي للثورة

التاريخية  الوثائق  على  يُبنى  التاريخ  اأن  ومبا 
التي  الر�صالة  هذه  نن�رش  اأن  الواجب  من  فاإنه 
للثورة  الوفد اخلارجي  اإىل  بعثها عبان رم�صان 
من�صورة يف كتاب مربوك بلح�صني: املرا�صالت 
)اجلزائر-القاهرة(  واخلارج  الداخل  بني 
1954-1956م، فا�صتعر�ص بع�ص املواقف التي 

ت�صمنتها الوثائق التي احتواها الكتاب: 
يف ن�ص الر�صالة التي بعثها �صي الطيب الوطني 
مدينة  من  للثورة  اخلارجي  الوفد  اأع�صاء  اإىل 
يطلب  1954م  اأكتوبر   29 يوم  ال�صوي�رشية  برن 
قوموا مبا  ذلك  انتظار  ».... يف  يلي:  ما  منهم 
�صوت  منكم-يف  واحد  �رشوري-بوا�صطة  هو 
واإل وجهوا  النداء،  والأف�صل هو قراءة  العرب، 
ندائنا،  من  فقرات  واأذكروا  عندكم  من  نداء 
و�صيكون  وقت،  اأن�صب  الثنني  م�صاء  و�صيكون 

بالن�صبة لرجالنا دعمنا موؤكدا لعملهم«. 
مالحظة  وهي  يلي  ما  الطيب  �صي  ي�صيف 
خارج  حدث  اأي  نخرج  ل  حتى  حتلل  اأن  يجب 
تقرر حتى  لقد  ال�صلطة  وبخ�صو�ص   .« �صياقه: 
الآن وبالن�صبة للخارج اأن يكون لكم اأنتم الثالثة 
ولي�ص لأحد اآخر �صلطة الكالم با�صم هذا العمل، 
و�صويل  مبجرد  اأكرث  تفا�صيل  على  و�صاأطلعكم 

اإىل القاهرة«. 
اأن  الثالثة  القادة  من  يطلب  هنا 

يكونوا هم ممثلي الثورة التحريرية 
لأحد  ي�صمحوا  واأل  �صواهم  دون 
العمل  عن  بالتحدث  غريهم 
جملة  يفند  ما  وهذا  الثوري. 
اإليه  ذهب  الذي  الكالم  وتف�صيال 
عندما  بلغيث  ملني  حممد  املوؤرخ 
من  هو  البراهيمي  ال�صيخ  اإن  قال 
يعلم  ل  والذي  ب�صوته  البيان  اأذاع 
حتى تلك اللحظة ماذا كان يح�رش 
له يف اجلزائر من و�صع للرتو�صات 
الأخرية قبل تفجري الكفاح امل�صلح 
التحريرية  الثورة  بداية  واإعالن 
التي غلب عليها طابع ال�رشية، هذه 
نقطة رقم واحد اأريد الرتكيز عليها 
وفقط  الكالم  جنرت  ل  حتى  كثريا 

الن�ص  وهذا  حتليل،  دون  هو  كما 
طرف  من  قراأته  متت  الر�صالة  احتوته  الذي 
اإذاعة  اأثري  عرب  ب�صوته  بلة  بن  اأحمد  الرئي�ص 
اللغة  اإىل  الر�صالة  ترجم  اأن  بعد  العرب  �صوت 

العربية التي اإم�صاء طبيب. 
ترجمة بيان اأول نوفمرب

اأول  بيان  برتجمة  تتعلق  اأخرى  نقطة  واأ�صيف 
نوفمرب من طرف اأحمد بن بلة بعد اأن حت�صل 
على الن�صخة الفرن�صية التي كتبها ديدو�ص مراد 
جلنة  اأع�صاء  ا�صت�صارة  بعد  بو�صياف  وحممد 
ال�صتة )بن بوالعيد، بن مهيدي، بيطاط، كرمي(، 
اأكتوبر   23 يوم 
1954م ومت �صحب 
هو  كما  البيان 
معروف من طرف 
ال�صهيد  ال�صحفي 
العي�صاوي  حممد 
الأخوين  منزل  يف 
)علي،  زعموم 
الواقع  حممد( 
اإيغيل  بقرية 

اإمول. 
بالتدرج  لنذهب 
الر�صائل  مع 
ونتوقف اأمام هذا 
الن�ص التي احتواه 
موزع  من�صور 
جوان  �صهر  يف 
وحرره  1955م 
التحرير  »جي�ص  باأن:  فيه  ويذكر  رم�صان  عبان 
واأن  با�صمه،  الكالم  بحق  يعرتف  ل  الوطني 
يف  املوجودين  وحدهم  التحرير  جبهة  قادة 
با�صم  الكالم  ي�صتطيعون  داخل وخارج اجلزائر 
اجلي�ص«. وهذا ما يوؤكد الطرح الذي ذهب اإليه 
تفجري  من  قليلة  �صاعات  قبل  بو�صياف  حممد 
الثورة التحريرية، والقا�صي مبنح اأحقية التكلم 
با�صم الثورة التحريرية للوفد اخلارجي املمثل 

الوحيد لها دون �صواه. )كالم وا�صح(.

موقف حممد الب�صري الإبراهيمي
 من الثورة

الب�صري  حممد  موقف  معرفة  يريد  من  على 
البراهيمي من الثورة التحريرية فالن�ص التايل 
الوفد  اإىل  رم�صان  لعبان  ر�صالة  من  املاأخوذ 
اخلارجي اأر�صلها بتاريخ 08 اأكتوبر 1955م جاء 
فيها: »اأما بخ�صو�ص البراهيمي �صيلتحق بكم 
اأن جمعية العلماء  اأو على الأقل �صيتم حتييده، 
اأر�صلت  هنا  الو�صعية  من  �صيئا  ترف�ص  ل  التي 
اإىل القاهرة ال�صيخ عبا�ص من ق�صنطينة لي�رشح 
الأمر لالإبراهيمي ويطلب منه اللتحاق باجلبهة 
ميثل  ل  م�صايل  اأن  اجلمعية  يف  يعلمون  لأنهم 
�صيئا. ولهذا فاإنهم ي�صريون معنا هنا متاما. وقد 

لعلمونا باأن البراهيمي »يخ�صع اأو ي�صتقيل«. 
اأن  اإىل  ي�صري  رم�صان  عبان  كالم  باخت�صار 

�رشورة حتييد ال�صيخ حممد الب�صري الإبراهيمي 
اإن مل يلتحق بالثورة وبالوفد اخلارجي، ل نحتاج 
اإىل تاأويل اأو �رشح معمق لهذا الكالم اأو اختالق 
منايف  كالم  لت�صويق  منطقية  غري  لتربيرات 

للواقع. 

نقطة اأخرى اأ�صري اإليها تتعلق براأي الدكتور اأبو 
لكتاب  تقدميه  كتبه يف  الذي  اهلل  �صعد  القا�صم 
حممد  ال�صيخ  األفه  الذي  املعركة«  قلب  »يف 
اأبو  الدكتور  يتحدث  حيث  البراهيمي،  الب�صري 
اأول  بيان  يطالع  »من  قائال:  اهلل  �صعد  القا�صم 
نوفمرب �صنة 1954 يالحظ، بدون �صك، اأن البيان 
كالهوية  بو�صوح  النقاط  بع�ص  على  يجيب  ل 
والإ�صالم والعروبة، واأنه لي�ص ميثاًقا اأو عري�صة 
مرجعية ذات فل�صفة وت�صورات ح�صارية، واإمنا 
هو وثيقة �صيا�صية - �صحفية - كتبت فيما يبدو 
على عجل و�صيغت يف عبارات ب�صيطة وعملية، 
ذلك  الإبراهيمي  ال�صيخ  يتبنى  اأن  نتوقع  فكيف 
النابغ واملمثل  الأديب  البيان على عالته، وهو 
ا�صرتجاع  عاتقها  على  اأخذت  جلمعية  الرمز 
نقول  للجزائر؟  الإ�صالمية  العربية  ال�صخ�صية 
بعد  يفهم  مل  من  عند  مفهوًما  يكون  لكي  هذا 
ملاذا احت�صن ال�صيخ الإبراهيمي الثورة من اأول 
راأي  التحرير«.  جبهة  مع  ذلك  يفعل  ومل  وهلة 
العلماء مل يكن جمرد راأي �صيا�صي، بل  جمعية 
ذلك  املوؤرخني  �صيخ  ويعلل  )فتوى(  عن  عبارة 
بقوله »اأن راأي ال�صيخ الإبراهيمي مل يكن جمرد 
راأي �صيا�صي يعرب عن قبول كذا اأو رف�صه، مثل 
الإبراهيمي كان  ال�صيخ  راأي  الزعماء، لأن  بقية 
العلماء  جمعية  فيه  تقول  )فتوى(  عن  عبارة 
لل�صعب اجلزائري اإن اجلهاد قد حق عليك واإن 
ال�صلطات الفرن�صية يف اجلزائر اإمنا هي �صلطات 
بالإ�صافة  �رشًعا«.  مكافحتها  يجب  كافرة 
»فال�صيخ  الفتوى،  لهذه  ال�صيا�صي  الوزن  اإىل 
الإبراهيمي كان من رجال الدين البارزين وكان 
م�صهوًدا له بالتعمق يف الفقه والأ�صول واأحكام 
لي�ص  راأيه  اإن  قلنا  ولذلك  الإ�صالمية،  ال�رشيعة 
يف وزن راأي زعيم اآخر يف بالده اأو يف خارجها، 
فقد كان ينظر اإليه على اأنه ميثل فتوى �رشعية 

للجهاد والتحرير«.

�صه�دة الإعالمي اأحمد �صعيد

الإعالمي  �صهادة  �صننقل  ذلك  كل  اإىل  اإ�صافة 
اأحمد �صعيد مذيع بيان اأول نوفمرب 1954م، من 
2014م،  دي�صمرب   27 يوم  العرب،  �صوت  اإذاعة 
جلريدة ال�رشوق العربي، والتي حتدث فيها مبا 
الثورة  بتاريخ  مرتبطني  حدثني  اأروع  اأن  يلي: 
هما  املهنية  حياته  خالل  عا�صهما  اجلزائرية 
اأول  يف  ب�صوته  اجلزائرية  الثورة  بيان  اإذاعة 
دفعة  اأول  �صحن  ح�صوره  والثاين   54 نوفمرب 
اأ�صلحة للثورة اجلزائرية يف �صيف نف�ص العام. 
واعترب اأحمد �صعيد اأن احتفاظه ببيان الثورة يف 
ليلة  ب�صوته  اإذاعته  قبل  اأيام  ثالثة  مكتبه ملدة 
اأهم حدث عا�صه  كان  نوفمرب 1954  الفاحت من 
اإذاعة  اأن  اإىل  واأ�صار  املهنية،  حياته  يف 
تلك  اإر�صالها  قطعت  العرب”  “�صوت 
الليلة و�رشعت يف بث الأنا�صيد الوطنية 
اجلزائرية واعادة بث البيان ونقل اأخبار 
العمليات الفدائية يف اجلزائر على مدى 

24 �صاعة متتالية. 

الظهور الإعالمي و �صخ�صية 
ال�صيخ الب�صري الإبراهيمي

ويف الأخري بعد ا�صتعرا�ص ما بني يدينا 
من وثائق و�صهادات وما كتب يف امل�صادر 
طبع  الذي  الإعالمي  الظهور  اإن  نقول 
يف  الإبراهيمي  الب�صري  ال�صيخ  �صخ�صية 
ظهور  اجلزائرية،  الإعالمية  ال�صاحة 
معاك�ص لظهوره يف امليدان خالل ال�صنة 
الأقل،  على  التحريرية  للثورة  الأوىل 
اأن  الإ�صارة  تتوجب  التاريخ  فاإن  لذلك 
�رشورة ينقل باأمانة، ونوثقه مل�صادره الأ�صلية 
حتى نقع يف التزوير وحتريف الوقائع التاريخية 
وجنر املجتمع اإىل اخلطاأ وتغري مواقف البع�ص 
بالتوهات  لها  ت�صوق  �صيا�صية  لتوجهات  خدمة 

القنوات التليفزيونية. 

فرح�ين ط�رق عزيز/
ال�صريعة ولية تب�صة

 يوم 02 اأوت 2020م
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 فمنذ �أن عهد �لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل 
مهمة  �ستور�  بنجامني  للموؤرخ  ماكرون 
وحرب  �ال�ستعمار  "ذ�كرة  حول  �لعمل 
�جلز�ئري يف  �لطرف  مع ممثل  �جلز�ئر" 
م�ست�سار  �لوطني  �الأر�سيف  مدير  �سخ�س 
رئي�س �جلمهورية يف م�سائل �الأر�سيف عبد 
�لنقاد من  �أل�سنة  �نطلقت  �سيخي  �ملجيد 
�أ�سحاب �لنظرة �ملحافظة و�ملتطرفة يف 
فرن�سا جتاه �ملهمة و�ساحبها من �جلانب 
�مل�ستنكرة  �الأل�سنة  هذه  �أبرز  �لفرن�سي.  
�أحد �مل�ساهمني يف �مل�سائل �لتاريخية يف 
�لعلمية  �للجنة  وع�سو  ماغازين  لوفيغارو 
جون  �لكاتب  �ي�ستو�ر  لوفيغارو  مللحق 
�سيفيليا �لذي �أجرت معه �ل�سحيفة حو�ر� 
جتاه  ماكرون  �سيا�سة  على  فيه  �لنار  فتح 
�ختيار  وعلى  عامة  �ال�ستعمارية  �لذ�كرة 
هذه  يف  فرن�سا  لتمثيل  �ستور�  جامني  بن 
مل  حو�ر  خا�س.  ب�سكل  �ملعقدة  �لعملية 
�ال�ستعمارية  نظرته  �سيفيليا  فيه  يخف 
�حلاقدة وهو �ملولود بباري�س عام 1952، 
عامني قبل �ندالع حرب �لتحرير، حيث مل 
نالت  عندما  �سنو�ت  ع�رش  عمره  يتجاوز 

�جلز�ئر ��ستقاللها. 
"�حلقائق  كتاب  �ساحب  �سيفيليا،  ويرى 
�ملخفية حلرب �جلز�ئر" �أن تعيني �ستور� 
�لذي  ماكرون  �لرئي�س  من  غريبا  لي�س 
�سد  باجلرمية  �ال�ستعمار  و�سف  �أن  �سبق 
�الإن�سانية عندما كان مر�سحا وتبعها وهو 
�لفرن�سي  بالوجود  يكفر  مب�سعى  رئي�س 
�لذي  يف �جلز�ئر  متاما على نهج �ستور� 
"�ال�ستقالليني" �لذين  ي�ساير بدوره قر�ءة 
�آخره. و�عترب  �أوله �إىل  يعتربونه ظلما من 
�أن �ستور� مل ي�ستغل على �لتاريخ بقدر ما 

�جلريحة  �جلز�ئرية  �لذ�كرة  على  ��ستغل 
يعرف  و"ال  تعاطفا  جتاهها  �أظهر  �لتي 
�لفرن�سية  للذ�كرة  �لع�سكري  �لبعد  بدقة 
حول حرب �جلز�ئر". فهو يف نظر �سيفيليا 
ال ميتلك معرفة مت�ساوية للمع�سكرين وال 
د�خل كل مع�سكر وال  �لقائمة  للمناو�سات 
يعرف �سيئا عن �لذ�كرة �الأوروبية وال عن 
ذ�كرة �حلركى بينما ظهر �أكرث تفهما جتاه 
جبهة �لتحرير �لوطني مربر� خيار �لكفاح 
�مل�سلح �لذي يعتربه �سيفيليا �إرهابا، ومن 
ذلك فاإن �ستور� برر �أفعاال ثبتت خطورتها 
لقتل �ملدنيني مبدينة  �لقنابل  �إيد�ع  منها 
�جلز�ئر وتفجري�ت �سكت عنها �ستور� يف 
�ملخطوفني  عن  �سكت  كما  �سيفيليا  نظر 

و�سحايا �ملجازر يف �سفوف �حلركى…
ليعتربها  �ستور�  مهمة  �إىل  �سيفيليا  عاد 
�لفرن�سية  �لذ�ت  بجلد  خا�سة  مهمة 
باعتبارها مذنبة م�سبقا و�أن �الأمر ال يعدو 
ظل  طابوهات  عن  �للثام  �إماطة  جمرد 
مت�سرت� عليها على غر�ر عمليات �لتعذيب 
�لتي مار�سها �جلي�س �لفرن�سي. وبهذ� فاإن 
�لفرن�سي  �لكاتب  نظر  يف  �ستور�  مهمة 
�ملعادي  �خلطاب  م�سايرة  تتجاوز  ال 
�جلز�ئرية  �لدولة  تتبناه  �لذي  لال�ستعمار 
�لتي رفعت عدد �ل�سحايا �جلز�ئريني �ىل 
عن  غفلت  بينما  �ملليون  ون�سف  مليون 
�لتاريخية  و�ملعامل  �لطبية  "�ملنجز�ت 

ملدينة �جلز�ئر".
�لرد  عن  �ستور�  جامني  بن  يتو�ن  ومل 
ذ�تها  �ل�سحيفة  يف  �لهجمات  هذه  على 
�ال�ستقالليني  لطروحات  �نحيازه  مفند� 
�ن�سبت  �أعماله  �أن  مذكر�  �جلز�ئريني 
كذلك يف جزء منها على ذ�كرة �لفرن�سيني 

�ختفاء  منها  �جلز�ئر  يف  و�الأوروبيني 
�رشيط  يف  وم�ساركة   1962 عام  �أوروبيني 
وكتابات  �ل�سود�ء  �الأقد�م  حول  وثائقي 
�أ�سار  كما  �جلز�ئر  �ليهود يف  عن  خمتلفة 
�إىل �أعماله و�أبحاثه حول �جلنود �لفرن�سيني 
�جلامعات  يف  ر�سائل  على  و�إ�رش�فه 
�لفرن�سية يف مو�سوع �جلي�س �لفرن�سي يف 
و�سهاد�ت  �الأر�سيف  من  �جلز�ئر�نطالقا 
على  �ستور�  �أعاب  �ملقابل  ويف  �لفاعلني. 
منتقده �إغفاله حقيقة �لنظام �ال�ستعماري 
�لذي و�سعته فرن�سا يف �جلز�ئر وجتاهله 
و�ملناطق  �حلرب  خالل  �ملختفني  �آالف 
ملئات  �لق�رشي  و�لتهجري  �ملمنوعة 
�لنابامل  و��ستخد�م  �لفالحني  من  �الآالف 

وزرع �الألغام على �حلدود.
حول  �لطويلة  �حلو�ر  جولة  �أن  يبدو 
�لذ�كرة �جلز�ئرية �لفرن�سية خالل �حلقبة 
�أن  قبل  فرن�سا  بد�أت يف  قد  �ال�ستعمارية 
�أن  يكن م�ستبعد�  �إذ مل  �لبلدين.  تبد�أ بني 
يثري تعيني �ستور� �نتقاد�ت د�خل �الأو�ساط 
ال  �الأو�ساط  فهذه  فرن�سا  يف  �ملتطرفة 
لذ�  �لذ�كرة  يف  �لنب�س  �أ�سال  ير�سيها 
موقفها  عن  لتعلن  �الأمور  ت�سابق  جندها 
موقف  وهو  نهار�  جهار�  �ال�ستعماري 
متجدد كما ر�أينا مع هذ� �لكاتب �لذي ال 

يتعدى عمره 68 �سنة. 
من  بع�سا  �أثار  قد  �ستور�  تعيني  كان  و�إذ� 
�لتحفظات يف �جلز�ئر ال�سيما عند بع�س 
�أن�سار  بقايا  حتفظات  فاإن  �ملوؤرخني 
حتفظات  وهي  �أ�سد  �لفرن�سية  �جلز�ئر 
هدفها �ل�سغط م�سبقا على �ملكلف مبهمة 
موقف  يف  لو�سعه  �لفرن�سي  �جلانب  من 
كبري  حد  �إىل  فيه  جنحت  ما  وهو  �لدفاع 

عندما �أخرجته عن �سمته للرد علنا عن ما 
بالف�سل يف مهمته  م�سبقة  �تهامات  �عترب 
�ملتمثلة ح�سب �الليزي يف " معاينة �سائبة 
فرن�سا  فيه  �سارت  �لذي  للدرب  ودقيقة 
�جلز�ئر".  وحرب  �ال�ستعمار  ذ�كرة  حول 
ولعل ما �أثار حفيظة �ال�ستعماريني �جلدد 
يف فرن�سا �إ�سادة �لرئي�س �جلز�ئري ب�ستور� 
وهو  وتاريخها  �جلز�ئر  ومعرفته  و�سدقه 
�لبحث  على  تبون  نظر  يف  �سي�ساعد  ما 
حلل  و�لهدوء  و�لطماأنينة  �حلقيقة  عن 
�مل�سكالت �لتي تنغ�س عالقاتنا �ل�سيا�سية 
ومن  �لتام.  و�لتفاهم  �الأعمال  ومناخ 
�جلانب �لفرن�سي فاإنها فر�سة لل�سباب، يف 
�لذ�كرة  "نز�ع  من  للخروج  ماكرون،  نظر 
�جلديدة  �الإر�دة  هذه  توؤدي  �أن  متمنيا 
�جلز�ئري  �ل�سعبني  بني  �مل�ساحلة  �إىل 
�أعاق مو�سوع �ال�ستعمار  و�لفرن�سي. فقد 
وحرب �جلز�ئر طويال بناء م�سري م�سرتك 
�لبحر �ملتو�سط." يف نظر ما  للبلدين يف 
كرون. و�إن ظهر �أن �إطالق �لعمل �جلز�ئري 
�لفرن�سي حول �لذ�كرة �ال�ستعمارية يهدف 
�ل�سيا�سية  �لتجاذبات  عن  �لذ�كرة  لف�سل 
�ملوؤرخون  وهم  �أ�سحابها  يد  يف  بو�سعها 
هنا  �ملتطرفة  �الطر�ف  من  و�نتز�عها 
وهناك فاإنه �سي�سكل دون �سك مادة خ�سبة 
بالنظر  خا�سة  فرن�سا  �سيا�سي يف  لنقا�س 
�إىل �أنه وبعد ما يقرب من �ستني �سنة من 
�أ�سو�ت  تز�ل  ال  �لفرن�سي  �الحتالل  �إنهاء 
�جلز�ئر  �إىل  حتن  �ملتطرف  �ليمني  من 
طي  يريد  ماكرون  كان  و�إن  �لفرن�سية. 
�مللف قبل نهاية هذه �ل�سنة فاإنه �سيلت�سق 
به وهو يتهياأ وي�سعى لنيل �لوالية �لثانية يف 
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نري�ن ��ستعمارية على �ستور� 

بقلم اح�سن خال�ص   

عك�ص ما كان منتظرا، مل ترث 
مبادرة العمل على ذاكرة ال�ستعمار 

وحرب التحرير بني اجلزاىر 
وفرن�سا اأي ردود اأفعال تظهر اأهمية 
كربى للحدث يف اجلانب اجلزائري 
عك�ص الطرف الفرن�سي الذي ظهر 

اأنه اأكرث ثرثرة يف املو�سوع من 
الطرف اجلزائري.

اأثار تعيينه حول الذاكرة انتقادات 

�جلر�د  �نت�سار   ، �ملر�هقني  بني  �نت�رش   
�ل�سبكة  ،  فاأكرث م�ستخدمي هذه  �لزرع  يف 
�الجتماعية ترت�وح �أعمارهم ما بني 16 عاما 
�لتطبيقات  �أعلى  �سنف  حيث   ، عام   24 و 
حتميال عام 2018 بـ 800 مليون حتميل مع 
يتيحه من  ، ملا  ن�سط  مليون م�سرتك   500
ميزة تقليد و حماكاة ، مقاطع �لفيديو ، ومل 
يكتفي هذ� �لتطبيق بذلك ، بل �أتاح فر�سة 
حتقيق �لربح ، كباقي �ملن�سات �ملناف�سة . 
�ملر�هقني  �إىل  برئ موجه  تطبيق  فهل هو 
�أم ور�ء �الأكمة تهديد لالأمن �لدول  للعب ؟ 

�لتي ينت�رش فيها ؟ 
�سابات  ثالثة  ، متت حماكمة  �لبارحة  قبل 
م�رشيات تيكتوكيات ، ن�رشنا فيديو�ت وهن 
يرت�ق�سن ، فاتهمتهن �لنيابة �مل�رشية بتهمة 
�إد�نتهن  ومتت   ، �لعامة  باالآد�ب  �الإخالل 
مل  �لفتيات  ن�رشتها  �لتي  �ملادة  �أن  رغم   ،

ت�سقط فيما �سقطت فيها هيفاء وهبي. 
�الأمريكي  �لرئي�س  هدد  �لوقت  نف�س  يف   
تطبيق  حجب  و  بتوقيف   ، تر�مب  دونالد 
�لتيك توك )�هتز�ز �ل�سوت( ، هذ� �لتطبيق 
�لقومي  �الأمن  يهدد  �نه  مدعيا   ، �ل�سغري 
على  ع  يوِقّ �سوف  �أنه  وتوعد   ، �الأمريكي 
 ،  2020 �أوت  من  �لفاحت  يوم  تنفيذي  �أمر 
ي�ستبه  �لذي   ، �لتطبيق  هذ�  بحظر  يق�سي 
يف �إمكانية وقوع عمليات جت�س�س بو��سطة 
 ، �ل�سينية  �ملخابر�ت  ت�سنها   ، م�ستخدميه 
بحرمان  لتوّعده  تر�مب  تنفيذ  �نتظار  يف 
�لتطبيق  يف  م�سرتك  �أمريكي  مليون   80
لهذ�  �لقانونية  �لتحديات  �لتد�عيات  و   ،
 ، و�ل  ت�س  دو  موقع  عن  نقال  و   ، �الإجر�ء 
تعليق  باأي  �الإدالء  �لتطبيق  �إد�رة  رف�ست 
على ت�رشيحات �لرئي�س �الأمريكي، مكتفية 
توك  تيك  جناح  من  و�ثقون  "نحن  بالقول 
"مئات  و�أ�سافت:  �لطويل".  �الأمد  على 
تيك  �إىل  جاوؤو�  �الأ�سخا�س  من  �ملاليني 
توك للت�سلية و�الت�سال، مبن فيهم مبدعون 

وفنانون يك�سبون لقمة عي�سهم من �ملن�سة". 
يف �نتظار �لبد�ئل �لتي �رشح بها تر�مب . 

الإد�رة  �الول  �لتحدي  هو  توك  �لتيك  فهل 
دونالد تر�مب ؟ 

مرت �أمريكا بعدة منعرجات وتقليات �أمنية 
�إىل   ، �لباردة  �حلرب  من  بد�ية   ، حا�سمة 
هجمات 11 �سبتمرب ، مما ��ستوجب مر�جعة 
مع  حتيينها  و   ، �لقومية  �الأمنية  �ل�سيا�سة 
و  �ل�سغوطات  فمن   . �لو�سع  متطلبات 
طرف  من  تتهددها  مازلت  �لتي  �ملخاطر 
تنظيم د�ع�س �لن�سط �إىل �ليوم ، يف �سوريا 
و �لعر�ق ، �لتنامي �لرهيب للقوة �لع�سكرية 
�إىل  باالإ�سافة   ، �آ�سيا  �رشق  يف  �ل�سينية 
كوريا  بها  تلِوّح  �لتي  �لنووية  �لتهديد�ت 
�ل�سمالية ، مع طموحات �مل�سالح �لتو�سعية 
جاورها  وما  �لفار�سي  �خلليج  منطقة  يف 
، وتبقى  �إير�ن منذ �سنني  �إليها  ت�سعى  �لتي 
�لعدو �لتقليدي ، �لذي ي�سكل �لتهديد �الأول 
تف�سح  ما  غالبا  و�لتي  رو�سيا  هي  الأمريكا 
، يف عدة  �لتاريخية  �الإقليمية  عن حقوقها 
مناطق فاأحلقت �لقرم بالقوة ، و �الحتكاك 
�لعالقات  رغم   ، باأوكر�نيا  �مل�ستمر 
مرور  يف  �ملتمثلة  و  بينهما  �الإ�سرت�تيجية 
�أنبوب نقل �لغاز �لرو�سي عرب تر�ب �أوكر�نيا 
رو�سيا  ��ستعا�ست  و�لذي   ، �أوروبا  نحو   ،
عنه مبد �أنبوب غاز عرب بحر �لبلطيق نحو 
�أملانيا )نورث�سرتمي( ، وبعد ف�سل �مل�رشوع 
�ال�سرت�تيجي �لثاين �ملتمثل يف �ساوث�سرتمي 
)�ل�سيل  �سرتمي  ترك�س  م�رشوع  بعث  مت   ،
�لرتكي( ، لتتفرغ رو�سيا بعدها  لتهديد�تها 
منطقة  يف  �الأطل�سي  �سمال  حلف  لدول 

�لبلطيق و�أماكن �أخرى .
لل�سيا�سة  �لتمويلي  �لو�سع  �سبابية  رغم 
�لدفاعي  �لربنامج  و  �الأمريكية  �لع�سكرية 
تقرير  ففي   ، �الأمريكية  لالإد�رة  �ملتز�يد 
عن  �ل�سادر   ، فقط   2015 ل�سنة  �مليز�نية 
�لرئي�س بلغ حجم �ملبلغ �ملخ�س�س للدفاع 

،  �لذي طلبه 115 مليار دوالر وذلك خالل 
�مل�سموح  �ملبلغ  �سقف  وهو   ، �سنو�ت   05
غري   ، �مليز�نية  مر�قبة  قانون  يف   ، به 
متويل  �إمكانية  يتد�ر�س  �لكونغر�س  �أن 
هذ�  فوق  �لع�سكرية  �لدفاعية  �ل�سيا�سة 
�ل�سقف �ملحدد يف قانون مر�قبة �مليز�نية 
�إ�سافية  �أمو�ل  ��ستح�سال  مت  وبالفعل   ،
 ، جمز�أة  و  تدريجية  بطريقة  �سخها  مت   ،
حول  �لبنتاغون يف حرية  �أدخل خرب�ء  مما 
مو�رد �لتمويل م�ستقبال ، و رغم ذلك تبقى 
ميز�نية وز�رة �لدفاع غري كافية ، للت�سدي 
للتهديد�ت و  للمطالب �جلديدة ، �ملتنامية 
ومن  �الأمريكية  �لقو�ت  على  �ملفرو�سة 

�لتحديات نذكر :
غري  بوترية  �لرو�سي  �لت�سلح  ت�سارع   -
�ل�سيطرة  �لقوة يف  �ُ�ستخدمه  مع   م�سبوقة 

على �لدول �لقومية �ملحيطة به .
على  �إنفاقها  زيادة  يف  �ل�سني  ت�ستمر   -
ي�سمح  ما  �الأرقام،  ثنائية  مبعدالت  �لدفاع 
جمموعة  با�ستخد�م  �مل�سلحة  لقو�تها 
�نتهاجها   مع  �حلديثة  �الأ�سلحة  من  الفتة 
مع  حزما.  �أكرث  �إقليمية  �إ�سرت�تيجية 
تغطيتها  و  قوية  بحرية  لقوة  تاأ�سي�سها 
بعد  �ل�سعف د�خل قو�ها ال �سيما  لثغر�ت 
ي�سمح  مما   ، طائر�ت  حلاملتني  �قتنائها 
بحر  كل  يف   ، �أهد�فها  لبلوغ  ل�سو�ريخها 
�ل�سني �جلنوبي ، مع �سيطرتها على و�سائل 

�لتزود بالبنزين يف �جلو .
�المريكية  �ملتحدة  �لواليات  �لتز�م   -
�لقو�ت  من  باأعد�د  �لتدخل  و  بالتو�جد 
�لعر�ق  من  كل  ،  يف  متوقعة  تكن  �لتي مل 
�لدولة  و  للقاعدة  للت�سدي   ، �فغن�ستان  و 
�ال�سالمية ، و ما يتبعهما من �ذرع م�سلحة 

.
�لذي  �لع�سكري  �النفاق  مع�سلة  مع 
�الأمريكية  �لدفاعية  �ل�سيا�سة  ت�ستهلكه 
و  �لتحديات  حدة  ت�ساعد  مع  ،�ملتز�منة 

�لعامل  عرب  مكان  من  �أكرث  يف  �لتهديد�ت 
تر�مب  دونالد  �المريكي  �لرئي�س  قرر   ،
ب�سحب 12 �ألف  جندي �مريكي من �أملانيا 
، حيث �سيعود منهم 6400 جندي �ىل �لديار 
دول  على  �لباقي  ن�رش  �إعادة  يتم  فيما   ،
و�أرجع   ، و�يطاليا  كبلجيكا  �لناتو   خلف 
�أملانيا  وفاء  لعدم  �الجر�ء  هذ�  تر�مب 
�سي  بي  �لبي  عن  ونقال  �ملالية  بالتز�متها 
على  رد�ً  تاأتي  "�خلطوة  �إن    : تر�مب  قال 
حدّده  �لذي  �لهدف  بلوغ  يف  �أملانيا  ف�سل 
فيما  �لدفاعي".  �الإنفاق  ناحية  من  �لناتو 
القت خطوته هذه �سجب و معار�سة �لكثري 
�جابهم من  ، حيث  �لكونغر�س  �ع�ساء  من 
خالل �ملر��سلني �ل�سحفيني من �مام �لبيت 
نكون  �أن  نريد  نعد  :"مل  قائال  �البي�س 
قوتنا  نخف�س  �الآن...نحن  بعد  �ملغفلني 
الأنهم ال يدفعون م�ستحقاتهم، �الأمر ب�سيط 

للغاية". نقال عن نف�س �مل�سدر .   
�ليها  نظرنا  ما  �ذ�  �لتطور�ت  هذه  ت�سي 
جمتمعة ،  �إىل عدم �ن�سجام �ال�سرت�تيجية 
و  �ملتطلبات  بني  �لدفاعية  �المريكية 
، ر�ح  �لعقبة  ، وعو�س تذليل هذه  �ملو�رد 
تر�مب يالحق �ملر�هقني يف تطبيق �لتيك 
�أن  �إىل  �ملتتبعني  بع�س  �رجع  حيث  توك 
نقمه �حلقيقي من هذ� �لتطبيق يرجع �إىل 
مقاعد  بحجز  �لتيكتوكيون  بع�س  تالعب 
عنه مما  غيابهم  و  لرتومب  لقاء  �ثناء  لهم 
�ملمثلة  فعلته  ما  مع   ، �للقاء  هذ�  �ف�سل 
كوبر(  )�سارة  جمايكية  ��سول  من  �لهزلية 
موؤخر� بتقليدها و�سخريتها من تر�مب عرب 
 ، تفاعال كبري�  �لتيك توك القى  فيديو يف 
�المريكي على هذ�  �لرئي�س  ز�د حنق  مما 

�لتطبيق .
�لتي �سبق  �لفعلية  �لتهديد�ت  ويبقى خطر 
 ، لها  للت�سدي  �لتمويلية  �لعقبات  و  ذكرها 
�لرئي�س  هو�ج�س  و  توك  �لتيك  من  �أوىل 

�الأمريكي .   

بني �سباب )�لتيك توك( و �لتهديد�ت �لنووية 

هدد الرئي�ص المريكي  دونالد 
ترامب البارحة ، بحجب )التيك 

توك( اأو )دوين( هذا التطبيق 
ال�سيني ال�سغري ، الذي اأ�س�سه  

)ت�سانغ يي مينغ( .

هواج�ص الرئي�ص الأمريكي 

بقلم الوليد فرج
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تتجاوز  �أو�سع  بنظرة  متظهر�ته  وتدر�س 
على  ت�ساغ  قد  �لتي  �مل�ؤ�س�سات  تقدير�ت 
�لعمل  طر�ئق  ب�سبب  تغيب  قد  �أو  عجل 
�لكال�سيكية و�أ�ساليب �لتعاطي �ملنتهجة مع 
�لتغيري  حركة �الحتجاج و�ل�سغط ومطالب 
ولعل  جديدة  بناء  مر�حل  نح�  و�النتقال 
�ملت�قع  لها  ت�ست�رشف  للدولة  منابر  غياب 
نر�ه  ما  �إنتاج  يف  �ساهم  �ملن�س�د  وتطرح 
�مل�ؤ�س�ساتية  �حلياة  يف  قاتال  فر�غا  �لي�م 
غياب  عززه  و��سح  ت�سحر  من  تعاين  �لتي 
د�خل  �ملجتمع  لفئات  �حلقيقي  �لتمثيل 
و�ملجتمعي  �ل�سيا�سي  �لتمثيل  منابر 
لل�سخ��س  ع�س��ئي  ت�زيع  على  و�الرتكاز 
جه�ية  ت��فقات  ير�عي  �مل�ؤ�س�سات  على 
�لت�سطيح يف ممار�سة  لثقافة  ون�رش�  مقيتة 
�ل�سيا�سية  �ل�ساحة  و�إغر�ق  �ل�سيا�سي  �لفعل 
برجال �ملال �مل�سب�ه وقد �أنتج هذ� �إيقاعا 
م��زيا للدولة �ألغى كيانها و�سعى �إىل حتييد 
كفاءة  عن  �مل�ؤ�س�سات  تبني  �لتي  �لنخب 

ومعرفة .

الدميقراطية اأ�سواأ النظم ال�سيا�سية

�أحد  يف   « �سعيد  »ج��د  �لباحث  يرى 
�لنظرية  هذه  �أفكار  �أن  �ملن�س�رة  مقاالته 
�الأو�ئل  �لفال�سفة  �أفكار  من  كثري�  تقرتب 
من �أمثال »�فالط�ن �أر�سط� » �لذين يعترب 
�ل�سيا�سية  �لنظم  �أ�س��أ  �لدميقر�طية  �أن 
�جلاهلة  للغالبية  تتيح  ك�نها  �الإطالق  على 
�ل��س�ل �إىل �سد �حلكم وهذه �الأغلبية فقد 
و�لغ�غاء  �لف��سى  �إ�ساعة  يف  �سببا  تك�ن 
�سنفني  �إىل  �ل�سعب  �لنظرية  هذه  وت�سنف 
وهما �ملجم�عة �الأوىل �لتي متثل جمم�عة 
�سغرية متتلك �لق�ة �ل�سيا�سية و�القت�سادية 
معايري  وفق   « »�لقيم  وحتدد  و�الجتماعية 
�ملجتمع  بقيادة  بها جتعلها جديرة  خا�سة 
�لعامة  ت�سخري  يف  �إمكانياتها  خالل  من 

بالن�سبة  �أما  م�ساحلها  خلدمة  �ل�سعب  من 
تتمثل يف جمم�عة  �لثانية فهي  للمجم�عة 
�الأغلبية  �أو  �ل�سعب  عامة  من  كبرية 
�لنخبة  قبل  من  �ملحك�مة  �لطبقة  وهي 
�لق�ة  م�سادر  �متالك  من  و�ملحرومة 
و�لتن�سيف  �لطرح  هذ�  ويكت�سي  �ل�سيا�سية 
بالق�ة  �لنخبة  عالقة  ي��سح  ك�نه  �أهمية 
وقيادة  �ل�سلطة  �إىل  �ل��س�ل  �ل�سيا�سية ويف 
�ملجتمع وتعترب نظرية �لنخب يف �ملفه�م 
تتناول  �لتي  �لنظريات  �هم  من  �ل�سيا�سي 
�مل�ج�دة  و�لتم�قعات  �لعالقة  طبيعة هذه 
للنخبة على  تعريفا  �لعلماء ي�سع�ن  �ن  كما 
بنف�ذ  تتمتع  �لتي  �حلاكمة  �لطبقة  �نها 
�سيا�سي و�جتماعي وتتمتع مبز�يا �جتماعية 
عالية يف �ملجتمع و�ملهم �أن تد�ر�س عالقة 
�لنخب و�ل�سلطة �سكل �حد �الهتمامات يف 
من  �لعديد  ت�ؤ�س�س  �ل�سيا�سية   �لنظريات 
�الأطروحات لت�س�ر هام ح�ل عالقة م�قع 
وفق  �حلكم  نظام  ويف  �لدولة  يف  �لنخب 
نظريات وت�س�ر�ت عديدة وال يقت�رش مفه�م 
و�ل�سيا�سة  �القت�ساد  رجاالت  على  �لنخبة 
وقد  و�ملعرفة  �لعلم  رجال  �أي�سا  و�إمنا هم 
�إىل   « »مارك�س  يق�ل  كما  �لنخبة  ت�سعى 
�لتم�يه ويف ظل هذ� �لتباين يف �لت�س�ر�ت 
ح�ل مفه�م �لنخبة يف �لفكر �ل�سيا�سي فاإنه 
من �الأهم �الرتكاز على �خللفيات �لتاريخية 
يف  و�ل��قع  �مل�ستجد  لدر��سة  �ملفه�م  يف 

بيئة �لنظم �ل�سيا�سية

ال�ساأن العام و النخب الفاعلة
نتناول  يطرح حني  �الأهمية  غاية  �س�ؤ�ل يف 
�لكلمة  �ل�سعب  �أو  باملجتمع  �لدولة  عالقة 
�الأكرث تد�وال من قبل �ل�سا�سة و�ملمار�سني 
�لعمل  �الأحز�ب ومنابر  �ل�سيا�سي يف  للفعل 
يرتبط  �لذي  �لعم�مي  �ل�ساأن  فت�سري  �لعام 
بدرجة كبرية ب�س�ؤون �مل��طنني هل يحتاج 

من  مثال  مثقف�ن  يديره  نخب�ي  لت�سيري 
ت�سيري  يبقى  �أم  وم�ؤطرين  باحثني  �أ�ساتذة 
الأنه  للجميع  متاحا  �أمر�  �لعم�مي  �ل�ساأن 
خارقة  �إبد�عية  قدر�ت  على  يت�قف  ال 
بعلم  ت�ؤطر  م��هب  �أو  تك�ين  من  تاأتي  قد 
�الآن  يطرح  كهذ�  �س�ؤ�ل  معرفية  وم�سار�ت 
�لتي  �مل�ؤ�س�سات  من  �لعديد  الأن  بق�ة 
قبل  من  تد�ر  �لر�سمي  خانة  �سمن  تن�سط 
�أنا�س عاديني فقد اليح�زون �سهاد�ت عليا 
مهاهم  يف  ما  حد  �إىل  ي�فق�ن  قد  ولكنهم 
وهي ت�سري �ل�ساأن �لعام �أو يف�سل�ن يف �إد�رة 
هذ� �ل�ساأن ب�سبب �أ�سياء �أخرى �أهمها غياب 
تك�ين وخربة وم�ست�ى علمي ي�ؤهل �مل�سري 
�لعم�مي  �ل�ساأن  ت�سري  على  و�مل�س�ؤول 
�أد�ء�ت  تتطلب  وعلمية  حمرتفة  بطريقة 
�لعادي  �مل�س�ؤول  لدى  تت�فر  ال  قد  مهنية 
يتطلب  �ملطروح  �لت�ساوؤل  على  و�الإجابة 
ن�عية  �أكادميية  در��سة  �عتقادي  يف  فعال 
�مل�ؤ�س�سات  ت�سيري  �أعباء  تدر�س  ودقيقة 
�لتابعة للدولة ومن ه� �مل�ؤهل الإد�رة هذه 
يتاح  �أو  وفقط  �لنخب  �ملكثفة هل  �ملنابر 

�الأمر لكل �لفئات دون ��ستثناء.

الأعباء الأخالقية والوظيفية

�الأمر  ويتعلق  �ل�سياق  يفر�سه  �آخر  �س�ؤ�ل 
باالأعباء �الأخالقية و�ل�ظيفية �لتي تتحملها 
�لنخب  �لدولة هل تكتفي هذه  �أمام  �لنخب 
و�أ�ساتذة  مثقفني  من  و��سع  ت�سكيل  وهي 
��ستناد�  للدولة  بالتنظري  ونخب  ر�أي  وقادة 
وخرب�ت  مرت�كمة  معارف  من  متلكه  ملا 
�لدولة  �لنخب  هذه  تدير  �م  للقيا�س  قابلة 
�لفئات  من  غريها  دون  �حلق  هذ�  ولها 
بالذ�ت  �ل�س�ؤ�ل  هذ�  ح�ل  �الإجابات  تتعدد 
�لعام  للم�سهد  تبعا  �أننا  ه�  �الأهم  ولكن 
�سيا�سيا �لذي نر�ه فان هناك قب�ال و��سحا 
�أن  يف  �ل�سعب  من  و��سعة  فئات  قبل  من 

و�أ�ستاذ  خلبري  �لدولة  م�ؤ�س�سات  ت�سلم 
�أن  غري  �الإقناع  على  قادر  ومثقف  باحث 
ب�سبب  مثاليا  �لبع�س  ير�ه  قد  �لطرح  هذ� 
�س�ؤون  �إد�رة  مثال  تفر�س  �لتي  �لتعقيد�ت 
��سغر جماعة  �لي�مية يف  �س��ء  �مل��طنني 
�أعلى  �إىل  �لدولة  جماعات  من  م�ؤ�س�ساتية 
من�سب يف �لدولة وه� رئي�س �جلمه�رية فال 
ينظر فقط  �لذي  �ملثقف  �أن  �عتبار  ميكن 
لت�س�يب  وت�س�ر�ت  باأفكار  ويدع�  للدولة 
�أيام  يف  �حلال  تغيري  على  قادر  �أنه  �الأد�ء 
�أو �سن��ت كما ال ميكن �إغفال �أن �لدولة يف 
غياب  ب�سبب  وقتها  ي�سيع  قد  �ل�قت  نف�س 
�أي روؤى و��سحة حمينة قابلة للقيا�س ياأتي 
حني  خا�سة  �ملعرفة  وم�سار�ت  �لعلم  بها 
�لتي  و�مل�ؤ�س�سات  بالقطاعات  �الأمر  يتعلق 
ركائز  �أحد  وتعترب  �خلدمات  وتقدم  تنتج 
يك�ن  �أن  الميكن  �أخرى  جهة  ومن  �لدولة 
�لنا�س  تخاطب  �لتي  تلك  خا�سة  للنخب 
ح�س�رها  كان  �إذ�  �إال  �لعلمية  منابرها  من 
كانت  �س�ء�  للدولة  �مل�ؤ�س�ساتية  �ملنابر  يف 
�أق�ل  وال  داللة  وذو  ق�يا  منتخبة  �أو  �إد�رية 
غالبا  �حل�س�ر  يك�ن  �أن  �ل�سياق  هذ�  يف 
حمرتم  ح�س�ر  �نه  بل  مطلقة  باأغلبية  �أو 
يقاد  �لتي  �لدولة  �أعر�ف  تقت�سيه  يليق مبا 
�الإد�رة  على  قدرة  لها  نخب  من  �سانها 
و�لتخطيط وهي من مالمح �أي علم يدر�س 
�أو يطلب فالدولة �لتي ي�سري �سانها مثقف�ن 
يك�ن  �أن  ميكن  ال  �لقطاعات  خمتلف  يف 
حالها من �ملفرو�س �سيئا من حيث �الإد�رة 
وم�سار�ت  فالعلم  و�لتنفيذ  و�لتخطيط 
�ملعرفة ت�ؤمن باملنهج وتاأطري �الأد�ء و�إبعاده 
عن مظهر من مظاهر �لف��سى و�لغ�غائية 
ير�د  �لذي  �ل�سعب�ي  و�لت�سيري  �لطرح  يف 
وما  �لعقل  ح�ساب  على  �لنا�س  �إر�ساء  منه 
مفاهيم  من  �لدولة  و�رش�ئع  �سنن  تقت�سيه 

وممار�سات و��سحة �ملعامل و�لغايات.

»ثقافة �لدولة« ..�أ�سئلة عن �ملفهوم و�لفاعل

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

جزء من حالة التخبط الذي 
واجهته على مر عقود و�سنوات 
موؤ�س�سات الدولة خا�سة يف فهم 
وا�ستيعاب حركة املجتمع عرب 

خمتلف فئاته وما توؤ�س�س له اللغة 
املطالبية من حركة �سغط على 
ال�سلطة ونظام احلكم ال�سيا�سي 

راجع اإىل افتقار موؤ�س�سات الدولة 
املناط بها الت�سيري والتوقع ثم 

ال�ست�سراف اإىل بنك معطيات جتمع 
حيثياته وتفا�سيله

مطارحات

 فاليتيم �إن�سان قبل كل �سيء ، ويجب �أن حتيى 
وله   ، و�لفردية  �ملعن�ية  �جل��نب  جميع  فيه 
�حلق يف �ال�ستفادة من �حلنان و�لعطف و�الأدب 
و�لت�جيه ، وكل ما ي�ستفيد منه �لطفل يف حجر 
�أب�يه ، فمن جهتها �الأدبيات �لكثرية ت�رش على 
معاملة �ليتيم معاملة بقية �الأطفال يف �الأ�رشة 
�ل��لدين يف  و�لن�ساء مقام  �لرجال  يق�م  و�أن   ،

رعاية �ليتيم .   
�الآية  بهذه  و�لتز�ماً  تقهر(  فال  �ليتيم  فاأما   (
�الأيتام  دور   « تاأ�س�ست  �لكرمية  �لقر�آنية 
مر�حل  جميع  يف  �ليتيم  لرتعى  �الإ�سالمية« 
تعنى  تك�س�ه،  �الإقامة،  له  ت�ؤمن  تعلمه،  حياته، 
ب�سحته، تدربه مهنياً، تفتح �أمامه �آفاقاً و��سعًة 
و�حلي�ية  بال�سحة  مليئاً  طفاًل  منه  لتجعل 
حر�رة  عن  تغني  ال  لكنها  و�ل�سعادة،  و�الأمل 
و�لع��طف  �مل�ساعر  جميع  تفتح  �لتي  �الأ�رشة 
بنف�سها  �لطفل  نف�س  يف  �لكامنة  �لر�قية 
على  حد�ثته  منذ  �لطفل  يتطبع  وبذلك   ،
تعترب  حيث   . و�ل�سهامة   ، و�الأمانة   ، �ل�سدق 
تعاليم  لتطبيق  �لعملي  �مليد�ن  هي  �الأ�رشة 
ذلك  و�إظهار   ، �ل�جد�ن  و  بامل�س�ؤولية  �ل�سع�ر 
 ، �لطفل  عيني  �أمام  ظاهرة  بارزة  ب�س�رة  كله 
و�لت�سحية  �ل�فاء  فيها  ينت�رش  �لتي  �الأ�رشة  �أن 
 ، و�الأفعال  �الأق��ل  يف  و�ل�سهامة  �ل�سدق   ،
�الأمانة و�ل�سجاعة يف �لعمل ، �الإيثار و�لت���سع  
تر�سم من�ذجاً �ساحلاً لالأطفال ، �إن جميع هذه 
خالل  بالتدريج  �لطفل  لعيني  تتجلى  �لع��مل 

حياته .
من جهتها تناولت �لعل�م �لرتب�ية و�الجتماعية 
�لفئات  من  ب��سفهم  �الأيتام  جماعة  در��سة 
من  يحتاج�نه  مما  �ملجتمع  فى  �خلا�سة 
�هتمام ترب�ى ، ونف�سى ، و�جتماعي ي�ساعدهم 
ظروف  وجتاوز   ، �ملجتمع  فى  �الندماج  على 
�ليتم وفقد �الأ�رشة �حلا�سنة الأنطالقه ون�ساطه 

�الجتماعي ، ففقد�ن �الأب �أو �الأم ، �أو فقد�ن 
على  ق�ية  نف�سية  �سغ�ط  �إىل  ي�ؤدى  �الأب�ين 
ممار�سة  فى  �ال�ستمر�ر  من  متنعه  قد  �لفرد 
�س�ؤون حياته ب�سكل مت��زن �إذ� مل يجد �لطفل 
�ليد �لتى مت�سك به وت�ساعده على جتاوز هذه 
�ل�سليم  �ل�سل�ك  بر  �إىل  به  و�ل��س�ل  �ملحنة 
�لنقي�س من ذلك عندما  ، ويف  و�لعمل �ملنتج 
ويتم  مكان  يف  �الأيتام  �الأطفال  ه�ؤالء  ي��سع 
�أنهم  ، فالذي يحدث ه�  عزلهم عن �ملجتمع 
 ، �ملجتمع  بقية  عن  خمتلف�ن  �أنهم  ي�سعرون 
وهذ� قد ي�لد لديهم �سع�ر بالكر�هية ، و�حلقد 
على ذلك �ملجتمع وي�سعرون �أنهم غري منتم�ن 
غري  ي�سبح��  �أن  �إىل  بهم  ي�ؤدي  ما  وه�   ، له 

مت��فقني نف�سياً.
 2003( �أورد حمم�د �رشيف  �آخر  وعلى �سعيد 
 ، �لطفل  ورفاهية  حلق�ق  �الأفريقي  �مليثاق   )
فى  ن�فمرب1999   29 يف  به  �لعمل  بد�أ  و�لذى 
�ملادة »31 م�سئ�لية �لطفل » و�لتى تن�س على 
�أن �لطفل م�س�ؤول عن خدمة جمتمعه �ملحلي 
 ، خدمته  يف  و�لفكرية  �لبدنية  قدر�ته  ب��سع 
و�لق�مي  �الجتماعي  �لت�سامن  وتق�ية  حلفظ 
�الأفريقية يف  �لثقافية  �لقيم  وتق�ية  ، و حفظ 
بروح   – �الآخرين  �ملجتمع  �أفر�د  مع  عالقاته 
يف  و�مل�ساهمة   – و�لت�ساور  و�حل��ر  �لت�سامح 

�ل�سعادة �الأخالقية للمجتمع .
وجند �أن �لقر�آن �لكرمي قدم �ليتيم للمجتمع يف 
�س�رة �إن�سانية ر�ئعة ، فلم يقدم ه�ؤالء �الأيتام 
 ، �ملجتمع  بقايا  �أو  �لقدر  �سحايا  �أنهم  على 
�ملجتمعات  بع�س  يف  عليه  متعارف  ه�  كما 
�ملجتمع  �أو�سى  �لكرمي  �لقر�آن  جند  بل   ،
ي�سعرو�  ال  لكي  نبذهم  وعدم  بهم  باالختالط 
بالنق�س و�حلرمان مما ي�سعر به من ي��سع�ن 
تت�سم  معاملة  معهم  تتعامل  ال  م�ؤ�س�سات  يف 
�الأ�رشة  لهم  ت�فره  �لذي  و�لتعاطف  بالرت�حم 

اَلٌح  �سْ �إِ ُقْل  �لْيَتَاَمى  َعِن  لُ�نََك  َويَ�ْساأَ  {، �لبديلة 
يَْعلَُم   ُ َو�للهّ َفاإِْخَ��نُُكْم  تَُخاِلُط�ُهْم  َو�إِْن  َخرْيٌ  لَهُّهْم 
 َ ُ الأْعنَتَُكْم �إَِنهّ �للهّ ِلِح َولَْ� �َساء �للهّ �مْلُْف�ِسَد ِمَن �مْلُ�سْ
َعِزيٌز َحِكيٌم {�لبقرة220 وق�له تعاىل}�ْدُع�ُهْم 
تَْعلَُم��   ْ مَلهّ َفاإِن   ِ �لَلهّ ِعنَد  �أَْق�َسُط  ُهَ�  اِلآبَاِئِهْم 
َولَيْ�َس  َوَمَ��ِليُكْم  يِن  �لِدهّ يِف  ْخَ��نُُكْم  َفاإِ �آبَاءُهْم 
َدْت  ا تََعَمهّ ُت ِبِه َولَِكن َمهّ َعلَيُْكْم ُجنَاٌح ِفيَما �أَْخَطاأْ

ِحيماً {�الأحز�ب5. ُ َغُف�ر�ً َرهّ ُقلُ�بُُكْم َوَكاَن �لَلهّ
ويف رعاية �ليتيم معاجلة �مل�ساكل �لتي ت��جهه 
 ، و�ال�سطر�ب  و�لقلق  �الأمل  له  ت�سبب  و�لتي 
برتبيته  �لقيام  �أي�ساَ  به  و�لعناية  �الهتمام  من 
عن�رش�ً  يك�ن  الأن  و�إعد�ده  �ساحلة  تربية 
يح�سل  �لذي  فاليتيم  ؛  �ملجتمع  يف  �ساحلاً 
ي�سعر  و�حلنان  و�حلب  و�لرعاية  �لعناية  على 
ياً يف ع��طفه  �س�هّ ويعي�س  و�لطماأنينة  بالر�حة 
�لطفل  �حتياجات  �أهم   فمن   ، �سخ�سيته  ويف 
باالأمن  و�الإح�سا�س  �لعاطفي  �الإ�سباع  �ليتيم 
يق�م  �أحدهما  �أو  �ل��لدين  عن  بديل  ووج�د   ،
�ملربي  فكره  وتقبُهّل   ، و�لتهذيب  بالت�جيه 
�لبديل ، كما يحتاج �إىل �لت��فق �الجتماعي مع 
�لبيئة �جلديدة ، وقد �أورد« حامد زهر�ن » هذه 

�حلاجات �لنف�سية وهى على �لنح� �لتاىل :
1- �حلاجة �إىل �حلب و�ملحبة : وهى من �أهم 
�إىل  �لطفل  ي�سعى  �لتي  �النفعالية  �حلاجات 
�إ�سباعها ، و�حلب �ملتبادل �ملعتدل بينه وبني 
ل�سحته  الزمة  حاجة  و�أقر�نه  و�أخ�ته  و�لديه 
�لنف�سية ، �أما �لطفل �لذي ال ي�سبع هذه �حلاجة 
فاإنه يعاين من �جل�ع �لعاطفي ، وي�سعر �أنه غري 
م�سطرباً  �لت��فق  �سيء  وي�سبح  فيه  مرغ�ب 

نف�سياً.
2- �حلاجة �إىل �لرعاية �ل��لدية و�لت�جيه : �إن 
�لرعاية �ل��لدية خا�سة من جانب �الأم للطفل 
حتقيقاً  �لنم�  مطالب  حتقيق  تكفل  �لتي  هي 
�سليماً ، فغياب �الأب �أو �الأم ب�سبب �مل�ت ي�ؤثر 

تاأثري�ً �سيئاً يف من�ه �لنف�سي .
3- �حلاجة �إىل �إر�ساء �لكبار

4- �حلاجة �إىل �إر�ساء �الأقر�ن
5- �حلاجة �إىل �لتقدير �الجتماعي
6- �حلاجة �إىل �حلرية و�ال�ستقالل

7- �حلاجة �إىل تعلم �ملعايري �ل�سل�كية
8- �حلاجة �إىل تقبل �ل�سلطة

9- �حلاجة �إىل �لتح�سيل و�لنجاح
10- �حلاجة �إىل مكانة و�حرت�م �لذ�ت

11- �حلاجة �إىل �الأمن
12- �حلاجة �إىل �للعب

�لنف�سية  �حلاجات  هذه  كل  �أن  �لطبيعي  ومن 
عن  يختلف  ال  الأنه  �ليتيم  �لطفل  لها  يحتاج 
�لطفل �لذي ين�ساأ بني �أب�يه يف هذه �حلاجات 
�لنف�سية .ومن جهة �أخرى جند �أن �لطفل �ليتيم 
ي�سعر بال�سعف وفقد�ن عنا�رش �لق�ة ، عندما 
يفقد �مل�سدر �حلقيقي للحنان ، فالطفل �ليتيم 
�إ�سافة عظيمة للمجتمع ل� ت  �أن يك�ن  ميكن 
ب�سكل  ينم�  لكي  له  �مل��تية  �لظروف  ت�فري 
علماء  �أن  نتذكر  �أن  وعلينا  ؛  و�سحي  طبيعي 
كان��  وزعماَء عامليني ومفكرين عظماء  كبار�َ 
وجمتمعات  بيئات  يف  ن�ساأو�  �أنهم  �إال  يتامى 
رعتهم و�حت�سنتهم  �الأمر �لذي �ساعد على �أن 

يقدم�� �أف�سل ما لديهم لهذه �ملجتمعات .
يف  لهم  ذنب  ال  جمتمعنا  من  جزء  هم  �الأيتام 
يد  لهم  ميد  �أن  �ملجتمع  وعلى  هذ�  و�سعهم 
ال  حتى  طبيعي  ب�سكل  فيه  لالن�سهار  �لع�ن 
تن�سئة غري  ين�ساأ  �أو  �أو �حلاجة  بالنق�س  ي�سعر 
 ، �ملجتمع  من  جزء  خلل  �إىل  ت�ؤدي  �سليمة 
وتبذل  هامة  م�ؤ�س�سات  �خلريية  و�جلمعيات 
حياة  يف  �لت��زن  هذ�  لتحقيق  جبار�  جهد� 
�لطفل �ليتيم لكنها ال تغني عن تفاعل �ملجتمع 

مع �ليتيم وتقبله له ب�سكل طبيعي و�سليم .

دور �خلدمة �لنف�سية يف جمال رعاية �لأيتام

كثرياً ما ي�سادف اأن ميوت الآباء 
اأو الأمهات يف اأيام احلروب اأو يف 
احلالت العتيادية ، ويخلفون 
اأطفاًل �سغاراً يجب اأن يحافظ 

عليهم يف املجتمع ولي�سريوا رجال 
الغد بف�سل الرتبية ال�سحيحة  فاإن 
الدول و�سعت لالأيتام نظمًا معينة 

تكفل لهم حقوقهم ، كما كفلها 
الإ�سالم اأي�سًا من خالل التعاليم 

القانونية واخللقية اخلا�سة به يف 
حل هذه امل�سكلة .

تقدير موقف 

بقلم الأ�ستاذة:كنزة دومي 
اأخ�سائية نف�سانية باتنة
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عي�شة ق.

الثورة  على  الدفاع  اجل  من 
يرفعها  التي  والق�ضية  اجلزائرية 
املجاهدون من الأخذ با�ضتقالل 
ولعب  احلرية،   وا�ضتعادة  الوطن 
الفرن�ضي  الدوري  يف  املرحوم 
عندما حمل األوان اأندية يف �ضورة 
بيزي وبوردو، بالإ�ضافة اإىل اللعب 

الذي  مولودية  م�ضقطه  فريق  مع 
اجلمهورية  كاأ�س  بلقب  معه  توج 
ب�ضمته  وترك  ومرب  كالعب 
بني  من  عمارة  �ضعيد  وكان  معه، 
املجد  �ضنعت  التي  الأ�ضماء 
من  خا�ضة  الأفالن  منتخب  مع 
عاليا  الوطنية  الراية  رفع  خالل 
اجلزائرية  الق�ضية  عن  والدفاع 
عرب خمتلف بقاع العامل من اجل 

اجلزائرية  الثورة  �ضوت  اإ�ضماع 
و�ضحذ الدعم لها من طرف دول 

العامل.
عدة  تقلد  قد  الراحل  وكان 
منا�ضب عليا يف الكرة امل�ضتديرة 
انتخابه  غرار  على  اجلزائرية 
لكرة  رئي�ضا لالحتادية اجلزائرية 
القدم ومديرا لل�ضباب والريا�ضة، 
لكرة  اجلهوية  للرابطة  رئي�ضا 

ذلك  جانب  اإىل  ب�ضعيدة،  القدم 
بعدما  تدريبية  م�ضرية  ل  كانت 
الفنية  العار�ضة  على  اأ�رشف 
�ضبيبة  وهرا،  مولودية  لأندية 
توج  الذي  مع�ضكر  وغايل  تيارت 
يف  اجلمهورية  كاأ�س  بلقب  معه 
العام 1984، بالإ�ضافة اإىل خو�ضه 
جتربة احرتافية عرب تدريب نادي 

اأهلي بنغازي الليبي.

فقدت الأ�شرة الريا�شية ب�شفة عامة والكروية ب�شفة خا�شة اأحد جنوم منتخب جبهة التحرير الوطني �شعيد 
عمارة الذي غادر عاملنا �شبيحة اأم�ض مبقر �شكناه يف ولية �شعيدة بعد معاناة مع املر�ض، حيث وافته املنية 

عن عمر ناهز 87 عاما وذلك عقب عمر طويل حافل بالجنازات وم�شوار كروي حافل كالعب ومدرب وخربته 
يف الت�شيري، اأين كان من بني الأوائل الذين لبوا نداء جبهة التحرير الوطني من اأجل اللتحاق باملنتخب خالل 

اأعوام اخلم�شينيات 

وافته املنية �شبيحة ام�ض عن عمر 87 عاما بعد �شراع مع املر�ض

الأ�ضرة الريا�ضية توّدع �ضعيد عمارة اإىل مثواه الأخري

الفرن�ضي  ني�س  نادي  �ضحق 
بقيادة لعبيه اجلزائريني الزائر 
ال�ضلوفاكي  �ضرتيدا  دوناي�ضكا 
اإطار  يف  نظيفة  ب�ضدا�ضية 
حت�ضريا  الودية  املباريات 
الكروي  املو�ضم  لنطالق 
الالعبون  تاألق  حيث  اجلديد، 
وتركوا  اللقاء  يف  اجلزائريون 
املدافع  �ضورة  يف  ب�ضمتهم، 
الأمين للمنتخب الوطني يو�ضف 
متريرتني  منح  الذي  عطال 

الفوز  يف  و�ضاهم  حا�ضمتني 
العري�س من خالل تقدمي متريرة 
جاء  الأول  ال�ضوط  يف  حا�ضمة 
من خاللها الهدف الثالث لكتيبة 
بعدج  فيريا  باتريك  املدرب 
وزميله  مواطنه  مع  رائع  عمل 
يف املنتخب ه�ضام بوداوي اأنهاه 
الالعب  اإىل  كرة  بتوزيع  عطال 
اأ�ضكن  الذي  موري�س  األيك�س 
الكرة ال�ضباك، قبل اأن يعود ابن 
جمددا  الربوز  اإىل  وا�ضية  قرية 

املقابلة  من  الثاين  ال�ضوط  يف 
الأخري  بوداوي  مواطنه  رفقة 
الذي قام  اإىل عطال  الكرة  منح 
خالل  من  رائع  فردي  بعمل 
مراوغة مدافع املناف�س قبل اأن 
موري�س  املهاجم  جمددا  يجد 
من  طبق  على  الكرة  ومنحه 
الهدف  اإثرها  على  �ضجل  ذهب 
وكان  اللقاء.   يف  اخلام�س 
الالعبني  اأف�ضل  احد  بوداوي 
الذي  وهو  امليدان  ار�ضية  فوق 

الأهداف  جميع  خلف  كان 
خالل  من  زمالئه  �ضجلها  التي 
على  به  قام  الذي  الكبري  العمل 
خا�ضة  املواجهة  اأطوار  مدار 
كبري  عدد  با�ضرتجاع  قام  واأنه 
متكن  جهته،  من  الكرات،  من 
اأمني  الفرانكو جزائري  الالعب 
هو  ب�ضمته  ترك  من  غويري 
الآخر يف اللقاء من خالل توقيع 

ثنائية ومنح متريرة حا�ضمة.
عي�شة ق.

مزيان ممررا حا�شما وي�شاهم يف انت�شار الرتجي

عريبي هداف ويقود النجم ال�ضاحلي 
للفوز خارج الديار

الدويل اجلزائري كرمي عريبي  الالعب  قاد 
الفوز  اإىل  التون�ضي  ال�ضاحلي  النجم  ناديه 
خارج  اأم�س  اأول  جمعته  التي  باملباراة 
القواعد اأمام �ضبيبة القريوان حل�ضاب اجلولة 
ا�ضتئناف  عقب  التون�ضي  الدوري  من   17
انت�ضار  ب�ضبب  طويل  توقف  بعد  املناف�ضة 
بثالثية  اللقاء  انتهى  اأين  كورونا،  جائحة 
مقابل هدف، �ضجل منها عريبي هدفا كان 
الثاين للنجم يف الدقيقة 75 من اللقاء، بينما 
الدقيقة  تغيريه يف  قبل  اأ�ضا�ضيا  زردوم  لعب 
الثاين  ال�ضوط  يف  بديال  مواقي  ودخل   ،70
اأين منح ركلة جزاء لفريقه �ضجل على اإثرها 
الثالث. من جهته، ويف  اأحد زمالئه الهدف 
الرحمان  عبد  الالعب  �ضاهم  ال�ضياق  نف�س 

حققه  الذي  الثمني  النت�ضار  يف  مزيان 
فريق الرتجي على ح�ضاب ال�ضيف م�ضتقبل 
�ضليمان بهدفني لواحد يف اللقاء الطي جرى 
على ار�ضية ملعب "املنزه" يف العامة تون�س، 
احتاد  لنادي  ال�ضابق  الالعب  منح  حيث 
العا�ضمة متريرة حا�ضمة اإىل زميله اخلني�ضي 
اإثرها هدف الفوز لفريقه  الذي �ضجل على 
متكن  بعدما  املقابلة  من   34 الدقيقة  يف 
الرتجي من قلب الطاولة على الزوار بعدما 
عقب  بهدف  النتيجة  يف  متاأخرين  كانوا 
مرور 12 دقيقة فح�ضب على انطالق اللقاء، 
عادل  الطي  الهندي  حمادو  الالعب  عرب 
الرتجي من  19ـ ومتكن  الدقيقة  النتيجة يف 
تعزيز ال�ضدارة يف جدول الرتتيب بفارق 13 

وعرفت  ال�ضفاق�ضي،  املالحق  عن  نقطة 
املباراة م�ضاركة ال�ضدا�ضي اجلزائري �ضتي، 
بدران، توقاي، بن غيث، مزيان يف الت�ضكيلة 
 20 اآخر  �ضاحة  بن  لعب  بينما  الأ�ضا�ضية، 

دقيقة من اللقاء.

اأ�ضطورة  رونالدينيو  الربازيلي  اقرتب 
نادي بر�ضلونة، من احل�ضول على حريته 
والإقامة  العتقال  من  اأ�ضهر  بعد  اأخرًيا 
و�ضقيقه  رونالدينيو  واُعتقل  اجلربية، 
يوم 4 مار�س املا�ضي لدخولهما  روبرتو 
مزورة،  �ضفر  جوازات  عرب  باراغواي 
اجلربية  الإقامة  عقوبة  حالًيا  ويق�ضيان 
الباراغوائية  بالعا�ضمة  فندق  داخل 
�ضن"  "ذا  ل�ضحيفة  ووفًقا  اأ�ضون�ضيون، 
و�ضقيقه  رونالدينيو  فاإن  الربيطانية، 
وكان  اإفراج،  على  احل�ضول  اأعتاب  على 

الإقامة  اإىل  ال�ضجن  غادرا  قد  الثنان 
 1.2 قدرها  كفالة  دفع  بعد  اجلربية 
اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  اإ�ضرتليني،  مليون 
اأوراق  بتجميع معظم  اأن املدعني قاموا 
احل�ضول  من  يتمكنوا  لكنهم مل  الق�ضية، 
لإدانة  اأخرى  جوهرية  اأدلة  اأي  على 
املتهمني، واأو�ضحت اأن اخلطوة املقبلة، 
الإقامة  ال�ضقيقني من  اإطالق �رشاح  هي 
حتقق  ال�ضلطات  كانت  بعدما  اجلربية، 
تهمة  وجود  يف  ال�ضتباه  ب�ضبب  معهما 

غ�ضيل اأموال.

بلحاج ي�شجل هدفا رائعا وينقذ ال�شيلية من الهزمية

عزي: مباراة قطر نهائي ونلعب م�ضرينا

اللقاء  عزي  اأيوب  الالعب  و�ضف 
الذي يخو�ضه نادي اأم �ضالل اليوم 
اجلولة  حل�ضاب  قطر  نادي  اأمام 
بالنهائي  القطري  الدوري  19 من 
له عن  بديل  اأن فريقه ل  باعتبار 

النقاط  وح�ضم  املباراة  يف  الفوز 
اأو�ضح  حيث  ل�ضاحلهم،  الثالث 
مولودية  لنادي  ال�ضابق  الالعب 
اجلزائر خالل ت�رشيحات اأدىل بها 
�ضبقت  التي  ال�ضحافية  الندوة  يف 
مهدد  فريقه  اأن  اللقاء  موعد 
باللعب على ال�ضقوط اإىل الدرجة 
الدنيا، ومركزه يف جدول الرتتيب 
مينعه من ال�ضقوط يف فخ النتيجة 

ال�ضلبية، وبالتايل �ضيدخلون اللقاء 
وتفادي  غري  ل  الفوز  اأجل  من 
�ضتكون  التي  للنقاط  ت�ضييع  اأي 
تواجدهم  على  عك�ضية  نتائجها 
يف دوري جنوم قطر، باعتبار انهم 
ي�ضعون اإىل البتعاد �ضبح ال�ضقوط 
وا�ضتطرد  الثانية،  الدرجة  اإىل 
الذي  الفوز  اأن  ابن مدينة وهران 
عادوا به يف اجلولة ال�ضابقة امام 

موا�ضلة  على  يحفزهم  الدحيل 
واعترب  اليجابية،  النتائج  م�ضرية 
م�ضلحة  عن  البحث  هدفه  اأن 
الفريق رغم اأنه مل يخف �ضعاجته 
املن�رشمة  اجلولة  يف  بالت�ضجيل 
اأمام الدحيل والتي متنحه حافزا 
معنويا من اأجل اللعب بقوة وتقدي 

الأف�ضل يف اجلولت املتوالية.
الدويل  الالعب  منح  جهته،  من 

بلحاج  نذير  ال�ضابق  اجلزائري 
ال�ضقوط  من  اأنقذه  ثمينا  تعادل 
يف فخ اخل�ضارة على ملعبه عندما 
ا�ضت�ضاف ناديه ال�ضيلية املناف�س 
ال�ضحانية اأين انتهى اللقاء بهدفني 
يف كل �ضبكة، جنح خاللها الظهري 
الوطني  للمنتخب  ال�ضابق  الأي�رش 
يف ا�ضتعادة �ضهية التهديف جمددا 
خالل  من  رائعا  هدفا  و�ضجل 

�ضكنت  بعيد  من  قوية  ت�ضديدة 
�ضباك حار�س النادي الزائر متكن 
اإثرها من تعديل النتيجة يف  على 
الدقيقة 37 من اللقاء عندما كانوا 
تعود  ان  قبل  بهدف،  متاأخرين 
التقدم،  هدف  لت�ضجيل  ال�ضيلية 
لكن الزوار خطفوا تعادل ثمينا يف 

الوقت ال�ضائع من املباراة.
عي�شة ق.

مان�ض�ضرت يونايتد يحدد بديل لدي خيا
بديل  اأف�ضل  يونايتد  مان�ض�ضرت  حدد 
تراجع  الذي  خيا،  دي  ديفيد  حلار�ضه 
الكثري  وتلقى  املو�ضم  هذا  م�ضتواه 
على  يعترب  كان  بعدما  النتقادات،  من 
العامل،  حرا�س  اأف�ضل  من  وا�ضع  نطاق 
الربيطانية،  �ضن"  "ذا  �ضحيفة  وبح�ضب 
�ضيتي  لي�ضرت  حار�س  اإىل  يونايتد  ينظر 
اجلاهز  اخليار  باعتباره  �ضمايكل،  كا�ضرب 
لتعوي�س الدويل الإ�ضباين، كما يرى النادي 
اأن احلار�س ال�ضاب، دين هندر�ضون املعار 
امل�ضتوى  دون  زال  ل  يونايتد،  ل�ضيفيلد 

املطلوب.
اأ�ضطورة  جنل  كا�ضرب  عقد  يف  ويتبقى 
مع  �ضنوات   3 �ضمايكل،  بيرت  اليونايتد 
من  البالغ  احلار�س  لكن  �ضيتي،  لي�ضرت 
العمر 33 عاًما واملتوج بلقب الربميريليغ 
عام 2016، يعد خياًرا اأقل يف الثمن مقارنًة 
بحار�س اأتلتيكو مدريد يان اأوبالك، وميلك 
مع  تعاقده  يف  جزائيا  �رشطا  ال�ضلوفيني 
 109 تبلغ  قيمته  اأن  اإل  الروخيبالنكو�س، 
اأن  ال�ضحيفة  وذكرت  اإ�ضرتليني،  ماليني 

اأويل جونار �ضول�ضكاير، مدرب ال�ضياطني 
على  هندر�ضون  قدرة  يف  ي�ضك  احلمر 
رغم  حاليا،  الفريق  عرين  م�ضوؤولية  تويل 
هذا  قدمها  التي  املميزة  امل�ضتويات 
اأخطاء دي  اإزاء  املو�ضم، كما فقد �ضربه 
حار�س  امتالك  �ضول�ضكاير  ويريد  خيا، 
لقب  على  املناف�ضة  يف  لرغبته  به،  يثق 
الربميريليغ يف املو�ضم املقبل، اإىل جانب 
اأبطال  دوري  يف  قوي  ب�ضكل  الظهور 

اأوروبا.

رونالدينيو على اأعتاب احلرية

غويري �شجل ثنائية ومنح متريرة حا�شمة

عطال وبوداوي ي�ضاهمان يف �ضحق دوناي�ضكا 
�ضرتيدا ال�ضلوفاكي

عي�شة ق.
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بريطاين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
انتقال  ف�صل  �رس  البارحة 
الغابوين بيري اإميرييك اأوباميانغ 
ت�صيل�صي  اإىل  اآر�صنال،  مهاجم 
ال�صتوي  املريكاتو  خالل 
الذي  اأوباميانغ  وكان  املا�صي، 
عقده  يف  الأخري  العام  يدخل 
اأحرز  جتديد،  دون  اآر�صنال  مع 
ت�صيل�صي  �صباك  يف  هدفني 

كاأ�س  لقب  ح�صما  اأم�س  اأول 
ل�صالح  الإجنليزي  الحتاد 
»ذا  ل�صحيفة  ووفًقا  الغانرز، 
�صن« الربيطانية، فاإن اأوباميانغ 
اأراد الرحيل بالفعل عن اأر�صنال 
ال�صتوي  املريكاتو  خالل 

املا�صي.
الالعب  وكالء  اأن  اإىل  واأ�صارت 
فرانك  مع  توا�صلوا  الغابوين 
لمبارد مدرب ت�صيل�صي، حل�صم 
املا�صي،  جانفي  يف  ال�صفقة 
ذلك  يف  لمبارد  اأن  واأو�صحت 

الوقت جمد املهاجم الفرن�صي 
تعاقد  يكن  ومل  اأوليفييه جريو، 
بعد مع تيمو فرينر من ليبزيج، 
الطرفني  اإن  ال�صحيفة،  وقالت 
ف�صال يف التو�صل لتفاق خالل 
طلب  ب�صبب  املن�رسم  ال�صتاء 
الأعلى  يجعله  لراتب  اأوباميانغ 
واأ�صافت  النادي،  تاريخ  يف 
ا  حري�صً يزال  ل  ت�صيل�صي  اأن 
على  لكن  اأوباميانغ،  �صم  على 
مطالبه  عن  يتخلى  اأن  الالعب 

املالية ال�صخمة.

كتالوين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
ب�صاأن  جديد  تطور  عن  اأم�س 
اإيفان  الكرواتي  م�صتقبل 
و�صط  لعب  راكيتيت�س 
�صحيفة  ذكرت  فقد  بر�صلونة، 
البار�صا  اأن  ديبورتيفو«  »موندو 
فر�صة  راكيتيت�س،  �صيمنح 
يف  بالعتزال  حلمه  حتقيق 
فريقه ال�صابق اإ�صبيلية، واأ�صارت 
اإىل اأن و�صيف الليغا وافق على 
الأندل�صي  للفريق  لعبه  رحيل 
فقط،  يورو  ماليني   10 مقابل 
كي يوفر راتبه، ومن املقرر اأن 
الكرواتي،  الدويل  عقد  ينتهي 
يوجد  ول  املقبل  العام  �صيف 

نحو  الطرفني  من  حترك  اأي 
التمديد.

اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
عدم  يف  يفكر  البلوغرانا، 
رحيل  عند  الأموال  خ�صارة 
يجعله  لن  ذلك  لكن  راكيتيت�س، 
اأخرى،  اأندية  اإىل  بيعه  يحاول 
وقالت  الالعب،  رغبة  عك�س 
»موندو ديبورتيفو« اإن ذلك يعود 
لراكيتيت�س،  بر�صلونة  لتقدير 
الذي ت�رسف طوال م�صريته يف 
ت�صوبها  ل  بطريقة  نو«  »كامب 
بعك�س  �صنوات،   6 ملدة  �صائبة 
ميلو،  اآرثر  زميله  من  بدر  ما 
الذي مترد عقب ا�صتغناء النادي 

تقارير  وكانت  خدماته،  عن 
�صحفية اأخرى، قد حتدثت عن 
تبادلية  �صفقة  اإبرام  احتمال 
ت�صم  وجوفنتو�س  بر�صلونة  بني 

راكيتيت�س ورودريغو بنتانكور.

متكن اأر�صنال من التتويج بلقب 
اأول  الإجنليزي  الحتاد  كاأ�س 

النهائي  يف  فوزه  عقب  اأم�س 
يف   1-2 ت�صيل�صي  ح�صاب  على 
على  اأقيمت  التي  املواجهة 
ال�صهري يف لندن،  ملعب وميبلي 
كري�صتيان  الأمريكي  وافتتح 
لفريق  الت�صجيل  بولي�صيت�س 
ت�صيل�صي ثم اأدرك الغابوين بيري 
يف  التعادل  اأوباميانغ  اإميرييك 
منا�صبة اأوىل لفريق اأر�صنال من 
لي�صجل  عاد  ثم  اجلزاء،  عالمة 
هدف احراز اللقب يف الدقيقة 
�صمن  الفوز،  هذا  وبعد   ،67

م�صابقة  يف  التواجد  اأر�صنال 
ف�صل  اأن  بعد  الأوروبي  الدوري 
من  اأوروبية  م�صاركة  �صمان  يف 
الذي  الدوري  مناف�صات  بوابة 
يذكر  الثامن.  املركز  يف  اأكمله 
الأكرث  هو  اأر�صنال  فريق  اأن 
تتويجاً بهذه امل�صابقة باحرازه 
تاريخه،  يف   14 للمرة  اللقب 
اأرتيتا،  ميكيل  الإ�صباين  وبات 
الحتاد  بكاأ�س  يفوز  من  اأول 
كقائد  اأر�صنال  مع  الإجنليزي 

ومدرب.

تقّدم جنم كرة القدم الإيفوارية 
برت�صحه  دروغبا  ديدييه 
بالده  احتاد  رئا�صة  لنتخابات 
يف  نه�صة  حتقيق  يف  واعداً 
تعاين  التي  ال�صعبية  الريا�صة 
ال�صابق  الهداف  بح�صب  راهناً 
الإجنليزي،  ت�صيل�صي  لنادي 
ملنتخب  ال�صابق  القائد  وكان 
يف  �صفعة  تلقى  قد  »الفيلة« 
املا�صي  جويلية  منت�صف 
عندما رف�صت رابطة الالعبني 
الإيفواريني تاأييده، لكنه حظي 
رعايات  ثماين  النهاية على  يف 
املجموعات  اإحدى  من  ودعم 
للرت�صح  املطلوبة  اخلم�س 
دروغبا  وقال  لالنتخابات، 
يهمني  »ل  عاماً:   41 البالغ 
لالحتاد  رئي�صاً  اأكون  اأن  كثرياً 

املهمة  بل  الإيفواري، 
كرتنا  الوظيفة  بهذه  املرتبطة 
يف  بامل�صاهمة  نلتزم  تعاين، 

نه�صة كرة القم الإيفوارية«.
على  عازم  واأنا  »عدت  تابع: 
وتطوير  جتديد  يف  امل�صاهمة 

كرة القدم الإيفوارية«، معترباً: 
»من الهام اأن اعيد لكرة القدم 
تقدمي  وبعد  يل«،  قدمته  ما 
الطلبات اأمام اللجنة النتخابية 
ملفات  لتحليل  اأيام  خم�صة 
عليها،  وامل�صادقة  الرت�صيح 
تر�صح  دروغبا،  اىل  وبالإ�صافة 
الرئي�س  نائب  ديالو  اإدري�س 
واملدعوم  الحتاد  يف  ال�صابق 
ونائب  الالعبني،  رابطة  من 
رابطة  ورئي�س  الرئي�س احلايل 
الدوري �صوري دياباتيه، وكانت 
كرة  لالعبي  الدولية  النقابة 
اأوقفت  قد  املحرتفني  القدم 
الإيفواريني  الالعبني  نقابة 
للقانون  امتثالها  عدم  ب�صبب 
دروغبا  تر�صح  دعم  ورف�صها 

لنتخابات رئا�صة الحتاد.

اإن  ميالن  اإنرت  مدرب  كونتي  اأنطونيو  قال 
مواجهة  يف  ولعبيه  هو  يدعمه  مل  النادي 
اأع�صاء  بع�س  اأن  وا�صتكى  النتقادات، 
كونتي  واأبلغ  للمنتقدين،  ان�صموا  الإدارة 
ال�صحفيني بعد فوز فريقه 2-0 على اأتالنتا 
لينهي املو�صم يف املركز الثاين بفارق نقطة 
اأعتقد  »ل  البطل:  واحدة خلف جوفنتو�س 
اأن العمل الذي قام به الالعبون مت تقديره، 

واأ�صاف  تقديره«،  مت  عملي  اأن  اأعتقد  ول 
»ح�صلنا جميعا على القليل جدا من احلماية 
من النادي، ينبغي علينا التطور والتح�صن يف 
امللعب،  اأر�س  على  خا�صة  اجلوانب  كافة 
لعبيه  حماية  كبري  ناد  اأي  على  ويجب 
يف  ذلك  »�صنناق�س  واأ�صاف  اأكرب«،  ب�صورة 
نهاية املو�صم، يجب اأن اأقابل الرئي�س وهو 
يف ال�صني حاليا، ل يعجبني ان�صمام النا�س 

يف  موجودين  يكونوا  اأن  يجب  لالنتقادات، 
ال�صيئة  الأوقات  واأي�صا يف  الأوقات اجليدة 
وهذه  كذلك«.  الأمر  يكن  مل  اإنرت  يف  وهنا 
لي�صت اأول مرة ي�صتكي فيها كونتي علنا من 
النادي، ففي نوفمرب املا�صي انتقد كونتي 
التخطيط ال�صيئ قائال اإن الت�صكيلة �صغرية 
الإيطايل  الدوري  يف  تناف�س  لكي  للغاية 
باإبرام  النادي  ورد  اأوروبا،  اأبطال  ودوري 

انتقالت  فرتة  يف  التعاقدات  من  العديد 
الدوري  يناف�س يف  اإنرت  زال  وما  جانفي، 
الأوروبي، ويواجه خيتايف يف ثمن النهائي، 
نهاية  بعد  قراره  �صيتخذ  اإنه  كونتي  وقال 
الأوروبي،  الدوري  »بعد  واأو�صح  املو�صم، 
املقبل،  املو�صم  ب�صاأن  قراراتنا  �صنتخذ 

�صاأتخذ قراري والنادي �صيتخذ قراره«.

انهزم جوفنتو�س املتوج بلقب الدوري 
اأمام  ام�س  اأول  توالياً  التا�صعة  للمرة 
�صيفه روما 1-3 يف اجلولة اخلتامية 
للدوري الإيطايل، وافتتح الأرجنتيني 
لل�صيدة  الت�صجيل  هيغواين  غونزالو 
وبعد  اخلام�صة  الدقيقة  يف  العجوز 
املواجهة  بزمام  روما  م�صك  ذلك 
كالينيت�س  نيكول  الكرواتي  فعّدل 
دييغو  الأرجنتيني  اأ�صاف  ثم  الكفة،  
بريوتي الثاين من ركلة جزاء والثالث 
يف الدقيقة 52، وتّوج جوفنتو�س قبل 
بطاًل  املو�صم،  نهاية  من  مرحلتني 
للدوري الإيطايل للمرة التا�صعة توالياً، 
ويحتل روما الذي �صمن امل�صاركة يف 
املركز  الأوروبي،  الدوري  م�صابقة 
وخلت  نقطة،   70 بر�صيد  اخلام�س 

التي واجهت روما  يوفنتو�س  ت�صكيلة 
من ا�صم كري�صتيانو رونالدو، ما يرجح 
اإراحة  ل  ف�صّ �صاري  ماوريت�صيو  اأن 
ليون  ل�صت�صافة  ا�صتعداداً  الربتغايل 
الفرن�صي يف اإياب الدور ثمن النهائي 
يوفنتو�س  وخ�رس  الأبطال،  لدوري 
بنتيجة  ليون  �صد  الذهاب  مباراة 
تعليق  قبل  املا�صي،  فيفري  0-1 يف 
فريو�س  ب�صبب  امل�صابقة  مناف�صات 
كورونا امل�صتجد، وغاب عن ت�صكيلة 
جوفنتو�س املهاجم الأرجنتيني باولو 
اإ�صابة تهدد  ديبال، والذي يعاين من 
دوري  املباراة  يف  م�صاركته  اأي�صاً 

الأبطال. 
مفاجاأة  اأتالنتا  ثورة  اإنرت  اأوقف 
منهياً  الإيطايل  الدوري  يف  املو�صم 

الثاين.فر�صت  املركز  يف  امل�صابقة 
تغلب  عندما  نف�صها  اإنرت  خربة 
وحافظ   ،0-2 اأتالنتا  م�صيفه  على 
رفع  بعدما  الثاين  املركز  على  اإنرت 
اأربع  بفارق  نقطة   82 اإىل  ر�صيده 
ولزيو  الثالث  اأتالنتا  عن  نقاط 
نقطة  بفارق  ومتخلفاً  الرابع  روما 
اللقب،  وحيدة عن جوفنتو�س حامل 
اآ�صلي  والإجنليزي  اأمربو�صيو  ووقع 
يف  احلا�صمة  اإنرت  ثنائية  على  يونغ 
�صل�صلة  اإنرت  واأنهى  الأول،  ال�صوط 
نتائج اأتالنتا املبهرة اإذ مل يخ�رس اأي 
مباراة يف جميع امل�صابقات منذ 20 

جانفي املن�رسم.
يف  روما  لزيو  خ�رس  املقابل،  يف 
لكن  نابويل  اأمام  املهمة  مباراته 

حفر  من  متكن  اإميوبيلي  مهاجمه 
الإيطايل  الدوري  �صجالت  يف  ا�صمه 
ال�صعود  يف  لزيو  وف�صل  التاريخية، 
اأمام  خ�رس  بعدما  الثالث  للمركز 
ثالثية  و�صّجل   ،1-3 نابويل  م�صيفه 
رويز  فابيان  الإ�صباين  من  كل  الفائز 
وبوليتانو،  جزاء  ركلة  من  واإن�صيني 
فيما متكن اإميوبيلي من و�صع ب�صمته 
الوحيد،  لت�صيو  هدف  بت�صجيل 
�صريو  الدويل  لت�صيو  مهاجم  ودخل 
اميوبيلي التاريخ عندما اأ�صبح اأف�صل 
تاريخ  يف  واحد  مو�صم  يف  هداف 
اإىل 36 هدفاً  ر�صيده  الدوري، رافعاً 
على غرار مهاجم جوفنتو�س احلايل 
الذي  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني 
�صجل 36 هدفاً يف 2015-2016  حني 

األوان نابويل، وتوقف  كان يدافع عن 
يف  نقطة   78 عند  لت�صيو  ر�صيد 
الثالث  اأتالنتا  خلف  الرابع  املركز 

حامل  وجوفنتو�س  الو�صيف  واإنرت 
اإىل  ر�صيده  نابويل  رفع  فيما  اللقب، 

65 نقطة يف املركز ال�صابع.

روما يقلب الطاولة على جوفنتو�س وانتري و�ضيفا

كونتي: ال اأحظى بالدعم الكايف يف اإنرت ميالن

اأوباميانغ يقود اأر�ضنال للتتويج بكاأ�س االحتاد

دروغبا يرت�ضح لرئا�ضة االحتاد االإيفواري

بر�ضلونة يحقق رغبة راكيتيت�س

مبابي يزف 
ب�ضرى جلماهري 

البي ا�س جي

زادت اآمال كيليان مبابي مهاجم 
الفرن�صي  جريمان  �صان  باري�س 
اتالنتا  مبواجهة  اللحاق  يف 
اأوت   12 يوم  املقررة  الإيطايل، 
نهائي  ربع  دور  يف  اجلاري، 
دوري اأبطال اأوروبا، فقد ذكرت 
اأول  الفرن�صية  »ليكيب«  �صحيفة 
ام�س اأن مبابي يتعافى مبعدلت 
اإ�صابته  من  للغاية،  متقدمة 
اليمنى،  القدم  كاحل  يف  بالتواء 
حلاقه  فر�س  اأن  اإىل  واأ�صارت 
تتجاوز  باتت  اأتالنتا  مبباراة 
50%. وكان الدويل الفرن�صي قد 
ظهر يف احتفالت �صان جريمان 
رابطة  بكاأ�س  التتويج  بعد 
املن�رسم،  اجلمعة  املحرتفني 
عكازين،  بدون  ي�صري  وهو 
الإ�صابة  لهذه  مبابي  وتعر�س 
 24 يوم  اإيتيان  �صانت  مباراة  يف 
جويلية املا�صي، حل�صاب نهائي 
النادي  واأعلن  فرن�صا  كاأ�س 
لثالثة  �صيغيب  اأنه  الباري�صي 

اأ�صابيع.

الك�ضف عن �ضر ف�ضل انتقال 
اأوباميانغ اإىل ت�ضيل�ضي
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الأ�سري اأحمد جرادات �سرية 
وم�سرية ن�سالية 

من  جرادات،  �سليمان  طيب  اأحمد 
كانون  من  ع�رش  ال�سابع  عام  مواليد 
اليامون  بلدة  �سكان   ،1955 الثاين 
ق�ساء جنني، متزوج ولديه �ستة اأبناء، 
ويعمل  العامة،  الثانوية  على  حا�سل 
األأمن  يف  متقاعد  �سابط  حاليا 

الوقائي.

كيفية الندماج بالعمل الوطني
باأمل  و�سعرنا  الحتالل  مرحلة  ع�سنا 
الهزمية يف طفولتنا، بداأ جل اهتمام 
الحتالل،  من  التخل�ص  كيفية  الفرد 
بع�ص  كتابة   1974 عام  يف  بداأنا 
املن�سورات وو�سعها باملدار�ص، حيث 
كان ذلك ب�سكل فردي، وبعدها عملنا 
على ت�سكيل جمموعات �سبابية نفكر 
الحتالل.  مواجهه  وكيفية  بطريقة 
من�سورات  بو�سع  البداية  كانت 

مقاومة الحتالل وعمالئه.

مراحل العتقال والتحقيق 
واملحاكمة

من�سورات  توزيع  على  اعتقايل  مت   
داخل البلدة، ومت العرتاف علي من 
قبل �سباب مت اعتقالهم، واأم�سيت 18 
املحقق  جنني،وكان  يف  حتقيق  يوم 
وتعر�ست  مردخاي  يو�سف  يدعى 
�رشبي  مت  وال�رشب،  للتعذيب 
ذلك  وت�سبب  ظهري  على  بالبندقية 
حتى  منها  اأعاين  بالظهر،  الآلم  يف 
فيها  غرفة  يف  و�سعي  ومت  الآن. 
واحد،  بحرام  نتغطى  اأ�سخا�ص  �ستة 
ومت  �سدي  �سيء  اأي  اإثبات  يتم  مل 
الإفراج عني.بعد اإطالق �رشاحي زاد 
ومقاومة  الوطني  بالعمل  اهتمامي 
يف  بداأنا  اأخرى،  بطريقة  الحتالل 
الوطنني.  النا�ص  بني  عالقات  اإقامة 
مواجهه  اأجل  من  ونتفق  نلتقي  كنا 
الحتالل. �ساركنا يف املظاهرات ومت 
مالحقتنا ومراقبتنا من قبل العمالء. 
كنت على علم بهذه الأمور من خالل 
من  جا�سو�ص  منها  للكتب  قراءتي 
ت�سادمت  كوهن(.  )اإيلي  اإ�رشائيل 
بال�رشب  لهم  وتعر�ست  العمالء  مع 
�سكوى  وقدموا  للمخابرات  وذهبوا 
ت�سكيل  مت   1977 عام  يف  �سدي. 
تعر�ص  ذلك  اأثناء  م�سلحة،  جمموعه 
�سديق يل لالعتقال والتحقيق،وبعث 
يل ر�سالة اقطف الوردة، وكانت هذه 
بع�ص  ت�سفية  ايل  ت�سري  بيننا  اإ�سارة 
العمالء، فقمت مبا�رشة بزيارة اخ يل 
يقول  �سديقك  اأن  واأخربين  بال�سجن 
اليوم  الوردة. م�ساء نف�ص  لك اقطف 
حاولت اأن اأرى ال�سخ�ص الذي يتوفر 
معه ال�سالح ومل اأجده بالبيت، وعندما 
عدت اإىل البيت متاأخرا متت مداهمه 
بو�سع  قاموا  حيث  لياًل،  املنزل 
القيود يف يدي وع�سب عيوين واأخذي 
جنني،  يف  املقاطعة  اإىل  البيت  من 

ح�سن،  ابو  يلقب  ال�سابط  كان  حيث 
امل�ساعدين  مع  معي  بالتحقيق  وبداأ 
يتبادلون  تركي  واخر  يهودي  �سابط 
مالب�سي  بخلع  قاموا  تعذيبي.  على 
وكان  مك�سوفة  منطقة  يف  وو�سعي 
اجلو بارداً جدا، وقاموا ب�سكب املاء 
وبعد  وج�سدي،  راأ�سي  على  البارد 
الرباط  انهياري على الأر�ص مت فك 
عن عيني وقمت بارتداء مالب�سي مع 
ا�ستمرار ال�سبح لثاين يوم. مت اإح�سار 
تناول  اأ�ستطع  مل  ولكني  يل  الطعام 
الطعام ب�سبب و�سعي ال�سحي ال�سيئ 
من التعذيب، ومع ذلك مت �رشبي من 
اإرجاعي  ومت  الطعام  اأتناول  اأن  اأجل 
لل�سبح.جاء �سابط اآخر يدعى جيم�ص 
يل  وال�سماح  ال�سبح  من  فكي  ومت 
ل�ساعات  بدخول احلمام. حقق معي 
معلومة.  اأية  على  يح�سل  مل  ولكن 
ومت اإح�سار املحقق الأول يدعى اأبو 
اأجبتهم  الأ�سلحة  عن  �ساألوين  ح�سن، 
التايل  اليوم  ليوجد عندي �سيء. يف 
مت اأخذي ب�سيارة ووجدت اأخي بنف�ص 
يتم  �سوف  انه  اإخباري  ومت  ال�سيارة، 
بداأت  الع�سكري،  ال�سجن  ايل  نقلي 
اأنه  يل  واأ�سار  اأخي  مع  احلديث 
جهاز  وجود  ب�سبب  الكالم  ليجوز 
الع�سكرية.  ال�سيارة  داخل  ت�سجيل 
حدود  حر�ص  �سيارة  اإىل  نقلي  ومت 
وبعدها اإيل طولكرم ومت اإرجاع اأخي 
بالزنازين.  و�سعي  ومت  ال�سجن  اإيل 
وثاين يوم وبعد العد ال�سباحي بداأت 
املوجودين  الأ�سخا�ص  مع  نقا�ص 
ومت  ب�رشبتهم  وقمت  معي،  بالغرفة 
وجاء  النتظار.  غرفه  على  اأخذي 
ال�سابط ووجهه يل اأمور ل يوجد لها 
اأ�سا�ص من ال�سحة، مت و�سول مكاملة 
اإيل  نقلي  اأجل  من  لل�سابط  هاتفية 
اجلو  وكان  بالبو�سطة.  نابل�ص  �سجن 
بارد جدا واأنا ارتدي مالب�ص خفيفة 
لوحدي ملدة  انتظار  بغرفه  وو�سعي 
اأربع �ساعات. مت نقلي اإىل املقاطعة 
يف نابل�ص وو�سع كي�ص رائحته كريهة 
�ساعات  حتى  وتقييدي  راأ�سي  على 
امل�ساء، ومت اإنزايل اإيل الزنازين الذي 
كان مبنى قدمي م�ساحته �سيقة، وكنت 
التحقيق.  من  قوي  �سداع  من  اأعاين 
اأم�سيت 60 يوم يف التحقيق. وبعدها 
مت نقلي ايل �سجن جنني وو�سعي يف 
�سباح  كل  اأخذي  يتم  وكان  الزنازين. 
ومل  بامل�ساء،  واإرجاعي  للتحقيق 

اإطالق  فتم  �سيء  اأي  على  اعرتف 
�رشاحي من جنني. وبعد 12 يوم من 
خروجي من ال�سجن بداأت بالتخطيط 
للقيام بعمل �سد الحتالل. مت اعتقال 
�سديقي،واأثناء �سفري اىل الأردن مت 
البالد.  مغادرة  من  ومنعي  اإرجاعي 
وا�ستيقظت  اإىل املنزل  عدت م�ساءا 
البيت،  داخل  اجلي�ص  �رشب  على 
و�ساألوين  �سالح  عن  بالبحث  بداأوا 
والتعذيب  ال�رشب  حتت  ال�سالح  عن 
تفاجاأت من اعرتاف �سديقي، وطلب 
يوجد  ل  اأنه  اأجبته  اعرتف.  اأن  مني 
القيود  و�سعوا  اأقوله.  �سيء  لدي 
واإم�ساكي  بالع�سا  و�رشبي  يدي  يف 
حتى  بال�سارع  وتعذيبي  �سعري  من 
اإنزايل  مت  وبعدها  ال�سباح،  �ساعات 
و�سعونا يف  جنني.  املقاطعة يف  اإىل 
التحقيق  عملية  وا�ستمرت  الزنازين 
معي 35 يوما، جولت حتقيق موؤملة 
التهديد  اأجل  من  بفمي  قنبلة  وو�سع 
اأربعة  جتمع  ثم  اجل�سدية.  بالت�سفية 
�سباط من اأجل التحقيق معي، وبعد 
املحكمة  اىل  حتويلي  مت  التحقيق 
بال�سجن  علي  واحلكم  الع�سكرية 
خم�ص �سنوات فعلي وخم�ص �سنوات 
تنفيذ يف حمكمة جنني بوجود  وقف 
املحكمة  ا�ستمرت  ق�ساة.  ثالثة 
ربع  مدتها  جل�سه  كل  جل�سات  ثالث 
�ساعة. كان احلكم بعد عدة جل�سات 
حيفا  من  عني حمامي  ورافع  اإثبات 
النتماء  التهام  لئحة  وت�سمنت 
لتنظيم غري م�رشوع، والقيام باأعمال 
ع�سكرية �سد الحتالل، ونقل �سالح، 
ام�سيت   .1977 عام  يف  ذلك  وكان 
عملت  �سجن جنني  ون�سف يف  عاما 
ال�سجن،  يف  الأمن  جهاز  يف  خاللها 
فتح  حركه  عام  موجه  وا�ستلمت 
وعملنا  الأمنية،  اللجنة  ومن�سق 
من  جمموعة  مع  التحقيق  على 
قبل  من  ا�ستدعائي  ومت  العمالء. 
معي  والتحقيق  خمابرات  �سابط 
ب�سبب التحقيق مع عميل، ومت نقلي 
مت  ع�سقالن.  �سجن  اإىل  اأثرها  على 
ع�سقالن  �سجن  اإدارة  من  ا�ستقبايل 
غرف  من  غرفة  يف  و�سعي  ومت 
يخرجون  كانوا  الأ�رشى  ال�ساحة.كل 
اإىل العمل اإل اأنا ام�سي الوقت بقراءة 
الكتب. وبعدها مت اإر�سايل اإىل غرفه 
حيث  الأ�رشى  الأخوة  مع   17 رقم 
اأم�سيت عاما ون�سف. وبعد خالفات 

مع الإدارة مت نقلي اإيل �سجن نابل�ص.
بال�سجن  انتخابات  اإجراء  مت  هناك 
ومت  العام  املوجه  تغري  اأجل  من 
به  قام  ما  بت�سليح  وبداأنا  ا�ستبداله 
مع  وطنية  واإقامة عالقة  ف�ساد،  من 
ف�سائل منظمة التحرير على اأن يقوم 
حدوده  على  باحلفاظ  تنظيم  كل 
�سجن  اإىل  اإبعادي  مت  ثم  التنظيمية، 
الإدارة،  مع  خالفات  بعد  طولكرم، 
لفرتة �سهرين حلني اإطالق �رشاحي. 
كان  ال�سجن  من  خروجي  وبعد 
التوجه عل خلق حركة وطنية وعمل 
العمل امل�سلح،  جماهريي بعيدا عن 
ت�سكيل  على  عملنا   1983 عام  ويف 
ومدينة،  قريه  بكل  تنظيمية  جلان 
تنظيمي  رابط  خلق  على  والعمل 
القيادة يف اخلارج. كان الت�سال  مع 
اأبو  الوزير،  خليل  الأخ  مع  مبا�رش 
جهاد والأخوة امل�ساعدين له، وبداأت 
ومواجهة  اجلامعات  يف  ن�ساطاتنا 
الحتالل وعمالئه، وكنت ع�سو جلنة 
تنظيمية يف جنني. ويف �سهر ت�رشين 
منزيل  مداهمة  1985 متت  عام  اأول 
لنا  واأخذي ملنزل جريان  وتفتي�سه 
العرتاف  اأجل  من  عميل  واإح�سار 
�سجن جنيد  اإىل  اقتيادي  ومت  علي، 
بال�سجن  علي  حكم  واإ�سدار  نابل�ص 
�ستة اأ�سهر اإداري. وبعد �سهرين من 
 1986 عام  يف  ال�سجن  من  خروجي 
املنزل  من  اأخرى  مرة  اعتقايل  مت 
واحلكم  وتفتي�سه،  مداهمته  بعد 
اعتقال  اأ�سهر  ب�سته  مبا�رشة  علي 
يف  جنيد  �سجن  يف  اأم�سيتها  اإداري 
يل  املوجة  التهم  وكانت  نابل�ص. 
فتح  حركة  يف  وقيادي  بارز  ع�سو 
ملفات  على  بناء  �رشية  ون�ساطات 
العمالء.  من  واعرتافات  �رشية 
اأثناء وجودي يف ال�سجن مت اعتقال 
اأ�سدقاء يل ومت العرتاف علي ومت 
وجودي  اأثناء  للتحقيق  ا�ستدعائي 
يف ال�سجن، وبقيت مده 45 يوما يف 
�سجن جنيد،وقبل انتهاء ال�ستة اأ�سهر 
بيومني مت ا�ستدعائي وانزايل حتقيق 
من  جنني  زنازين  يف  يوما   45 ملدة 
اأجل احل�سول على اي اعرتاف، ومت 
اكرث من �سخ�ص لالعرتاف  اإح�سار 
انني  الإعرتاف  مت  وبالفعل  علي 
التنظيمية  واللجنة  بالتنظيم  ع�سو 
ذلك  وطنية.بعد  باأعمال  والقيام 
ام�سيت يومني بال�سبح ومت ارجاعي 
اىل زنازين �سجن نابل�ص ملدة ثالثة 
ون�سف،  �سنة  علي  احلكم  اأيام، ومت 
وام�سيت الفرتة بنف�ص ال�سجن حلني 
خروجي. تابعت عملي الن�سايل بعد 
خروجي،ويف عام 1989 مت اعتقايل 
جنني  �سجن  يف  واودعت  البيت  من 
بدون اي حتقيق او حمكمة، وبعدها 
واحلكم  النقب  �سجن  ايل  نقلي  مت 
وقبل  اداري.  اأ�سهر  �سته  علي 
الإدارة  جاءت  ال�سجن  من  خروجي 
اإبالغي بتمديد احلكم الإداري  ومت 
يف  ام�سيتهم  اإ�سافية  اأ�سهر  بثالثة 

�سجن النقب.

جتربة الأ�سري اأحمد جرادات
يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر بحلقة هذا 

الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر اأحمد جرادات من بلدة اليامون ق�ساء جنني .

حملة الربغوثي تنعى املحامية 
جيزيل حليمي 

توجهت حملة القائد املنا�سل مروان 
الربغوثي بالتعزية اإىل جماهري �سعبنا 
واأمتنا  ال�سقيق  التون�سي  وال�سعب 
واحرار  الفرن�سي  وال�سعب  العربية 
احلقوقية  النا�سطة  برحيل  العامل 
الفرن�سية- التون�سية املحامية جيزيل 
على  حا�رشة  كانت  والتي  حليمي، 
مدار اكرث من 70 عاما يف دعم ق�سايا 
التحرر وحقوق املراة على امل�ستوى 
التحرير  حرب  وم�ساندة  العاملي 
حليمي  العربية.  واحلقوق  اجلزائرية 
للدفاع  كذلك  حياتها  كر�ست  التي 
عن حقوق ال�سعب الفل�سطيني، كانت 
اوائل  من  املا�سيني  العقدين  خالل 
الزعيم  حرية  مل�ساندة  املبادرين 
الربغوثي  الفل�سطيني مروان  الوطني 
واحلكم   2002 العام  اختطافه  منذ 
موؤبدات  خلم�سة  بال�سجن  عليه 
الدائمة  والنا�سطة  عاما،  واأربعني 
حلرية  الدولية  احلملة  مل�ساندة 

الأ�رشى.  وجميع  الربغوثي  مروان 
اأن  املنا�سبة  بهذه  احلملة  واأكدت 
اأجل  من  حليمي  الراحلة  ن�سال 
حرية مروان الربغوثي كرمز للوحدة 
اأجل  من  ومقاتل  واملقاومة  الوطنية 
حرية  �سبيل  يف  ون�سالها  احلرية، 
هو  الفل�سطينية،  والق�سية  الأ�رشى 
قتال على اجلبهة الأمامية لكل اأحرار 
العامل وحركات التحرر لتحقيق احللم 
فيه  حترتم  اأف�سل  بعامل  الن�ساين 
كرامة الإن�سان وحقوقه وحريته، خال 
والعن�رشية  والحتالل  ال�ستعمار  من 
فل�سطني  وال�ستغالل.اإن  واحلروب 
حتمل راية احلرية والدفاع عن م�رشوع 
مانديال،  قال  كما  العامل  يف  احلرية 
العن�رشية  ودولتها  ال�سهيونية  وحتمل 
والحتالل  والقتل  ال�ستعمار  راية 
والعدوان، ولقد كانت الراحلة الكبرية 
اجلانب  يف  نا�سطة  حليمي  جيزيل 

ال�سحيح والأخالقي من التاريخ.

اجلزء01 

بني ال�سجانني بـفريو�س )كورونا(
الأ�سرى يواجهون خماطر كبرية 

بعد ت�ساعد الإ�سابات 
اإدارة  اإن  الأ�سري  نادي  قال  الأ�سري:  نادي 
�سجن »رميون« نقلت جمموعة من الأ�رشى 
بفريو�ص  باإ�سابتهم  لال�ستباه  احلجر  اإىل 
»كورونا«، بعد خمالطتهم لأ�سري نقل قبل 
اأيام عرب »البو�سطة«، وتبني لحقاً اأن اأفراد 
وحدة »النح�سون« التي نقلته م�سابني، كما 
اأعلنت الإدارة عن ت�سجيل اإ�سابات اأخرى 
مت  فقد  لالأ�رشى  ووفقاً  ال�سجانني.  بني 
الأق�سام  واإغالق  الطوارئ  حالة  اإعالن 
ومنع احلركة بينها، كما وتقرر اأخذ عينات 
عدا  الأ�رشى،  من  اأخرى  جمموعة  من 
وياأتي  حجرهم.  مت  الذين  الأ�رشى  عن 
اإ�سابة  عن  اأم�ص  يوم  الإعالن  بعد  ذلك 
احلزين من خميم  الأ�سري املحرر حممد 
�سجن  من  بيوم  عنه  الإفراج  بعد  قلنديا، 
يف  يقبع  كان  حيث  ال�سحراوي«،  »النقب 
وقد  حترره،  قبل  ال�سجن،  يف   )22( ق�سم 
ال�سحراوي«،  »النقب  �سجن  اأ�رشى  طالب 
باأن يكون هناك جلنة طبية ت�ستقبلهم فور 
الإفراج عنهم قبل خمالطتهم لأي �سخ�ص، 
ال�سحة  ووزارة  الأ�سري  نادي  اتفق  وعليه 
نادي  وقال  الإجراء.  بهذا  العمل  يتم  باأن 

ا�ستمرار حتذيراتنا من  ورغم  اأنه  الأ�سري 
ال�سجانني  عرب  لالأ�رشى  الفريو�ص  انتقال 
وقوات »النح�سون«، ودعواتنا لل�سغط على 
الحتالل، بالإفراج عن الأ�رشى املر�سى 
فاإن  اخل�سو�ص،  وجه  على  ال�سن  وكبار 
ت�ستمر  العك�ص  على  الحتالل  �سلطات 
ال�سن  كبار  ومنهم  العتقال،  عمليات  يف 
واملر�سى واجلرحى، عدا عن اأن ال�سجون 
وكما اأو�سحنا يف مرات �سابقة، تت�سم باأنها 
بيئة خ�سبة لنت�سار الوباء، خا�سة مع حالة 
ولفت  والزنازين.  الأق�سام  يف  الكتظاظ 
نادي الأ�سري اأنه ومنذ انت�سار الوباء، اأكدنا 
اإدارة ال�سجون مل تتخذ اإجراءات  على اأن 
بل  الأ�رشى،  اأق�سام  يف  حقيقية  وقائية 
حّولت الوباء كاأداة تنكيل، ودعا اإىل �رشورة 
وجود جلنة طبية حمايدة ملعاينة الأ�رشى، 
والإطالع على النتائج العينات التي يجريها 
اأو�ساعهم  ومتابعة  لالأ�رشى،  الحتالل 
اإدارة �سجون الحتالل  اأن  ال�سحية، حيث 
مار�ست  املا�سية،  العقود  مدار  وعلى 
والتنكيل  الأ�رشى  لقتل  �سيا�سات ممنهجة 

بهم، عرب �سيا�سة الإهمال الطبي. 

تقرير: اإعالم الأ�سرى

ا�ستهتار  اأن  الأ�رشى  اإعالم  مكتب  اأكد 
اإدارة �سجون الحتالل اأدى لإ�سابة الأ�سري 
قلنديا  املحرر »حممد حزين« من خميم 
فور  اكت�سافه  مت  والذي  كورونا  بفريو�ص 
يف  الأ�رشى  اإعالم  وقال  اأم�ص.  حترره 
عن  الإعالن  »عقب  مقت�سب:  ت�رشيح 
بفريو�ص  حزين«  »حممد  املحرر  اإ�سابة 
ق�سم  اأغلقت  النقب  �سجن  اإدارة  كورونا، 
باأنها  وادعت  فيه،  يتواجد  كان  الذي   22
ذات  لالأ�رشى«.ويف  فحو�سات  �ستجري 
ال�سياق، اأ�سار اإعالم الأ�رشى اإىل اأن اإدارة 
وعزلت  رامون  �سجن  اأغلقت  ال�سجون 

عن  الك�سف  بعد  بع�سها  عن  الأق�سام 
»النح�سون«  وحدة  عنا�رش  اأحد  اإ�سابة 
اآخرين  ل�سجانني  بالإ�سافة  القمعية 
بفريو�ص كورونا اأم�ص، الأمر الذي يوؤكد ما 
حذرنا منه باأن ال�سجان هو م�سدر اخلطر 
الأ�رشى.  يهدد  الذي  الرئي�سي  والعدوى 
من  اخلطر  ناقو�ص  ندق  املكتب:  وقال 
جديد ونقول للعامل اأ�رشانا يف خطر و�سط 
ال�ستهتار والتهاون من قبل اإدارة ال�سجون 
الدولية  املوؤ�س�سات  وطالب  باأرواحهم. 
واحلقوقية ب�رشعة التحرك وال�سغط على 
املر�سى  الأ�رشى  عن  لالإفراج  الحتالل 
خا�سة الأ�سري كمال اأبو وعر الذي اأ�سيب 

موؤخرا بفريو�ص كورونا.

املحرر »حممد حزين« اأ�سيب 
بكورونا ب�سبب ا�ستهتار ال�سجان
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ق.د/وكالت

اأ�شهر من التوقف جراء  وبعد نحو 5 
جائحة كورونا، بداأت الكويت، ال�شبت، 
املرحلة الأوىل من ا�شتئناف الطريان 
القادمة  الرحالت  با�شتثناء  التجاري 
يعمل  بينها م�رش، التي  دولة،  من 31 
مواطنيها بالكويت  من  الآلف  مئات 
الإدارة  وقالت  خمتلفة  مهن  يف 
الكويتية،  املدين  للطريان  العامة 
القرار  اإن  تويرت،  على  ح�شابها  عرب 
ال�شلطات  تعليمات  على  »بناًء  ياأتي 
�شمن  م�رش،  ا�شم  ال�شحية«وورد 
قائمة الدول الـ31، رغم اأن »الطريان 
بيان، يف  الكويتية قالت عرب  املدين« 
28 جويلية املن�رشم، اإنها �شت�شتاأنف 
الرحالت اإىل 20 دولة، ت�شمل م�رش، 
خطة  الأوىل  املرحلة  دخول  مع 
واأدى  التجارية  الرحالت  ا�شتئناف 
ارتباك  اإىل  القرارين  بني  الت�شارب 
يف حركة الطريان مب�رش اإذ مت اإنزال 
ركاب من رحالت كانت متوجهة من 
اأ�شدرت  فيما  الكويت،  اإىل  القاهرة 
الناقل  للطريان«،  م�رش  »�رشكة 
اإلغاء  فيه  تعلن  بيانا  للبالد،  الوطني 
جميع رحالتها اإىل الكويت حتى اإ�شعار 
اآخر، وطالبت العمالء بالتوا�شل معها 

ملراجعة احلجوزات.

م�سر.. »غ�سب« غري ر�سمي

مواقع  عرب  نا�شطون م�رشيون، 
عن  اأعربوا  الجتماعي،  التوا�شل 
دخول  حظر  قرار  من  غ�شبهم 
للكويت،  بالدهم  من  القادمني 
واأرجعوا الأمر اإىل التوتر بني الدولتني 
موؤخرا وا�شتغرب بع�ش النا�شطني اأن 
يتم حظر الطريان من م�رش للكويت، 
با�شتقبال  الأخرية  ت�شمح  فيما 
رحالت من الوليات املتحدة، الدولة 
وفيات  عدد  يف  العامل  تت�شدر  التي 

واإ�شابات كورونا.
ومناكفات  �شجال  ت�شاعد  وموؤخرا، 
البلدين  من  مغردين  بني  كالمية 
انت�شار  التوا�شل، عقب  من�شات  عرب 
على  كويتي  لعتداء  م�شور  مقطع 
عامل م�رشي بال�شفع 3 مرات متتالية 
يف �شوبر ماركت بالكويت الغ�شب من 
اخلطوة الكويتية انتقل اإىل اإعالميني 
من  بقربه  معروف  بع�شهم  بارزين، 
بهذه  »اغ�شبوا«،  امل�رشي  النظام 
امل�رشي  الإعالمي  ا�شتهل  الكلمة 
 ، تعليقه  خري،  علي  حممد  البارز 
قائال:  في�شبوك  على  �شفحته  عرب 
»يحق للكويت اأن متنع رعايا 31 دولة 
م�رش  بينها  من  اأرا�شيها  دخول  من 

لأ�شباب �شحية، ويحق لنا )كذلك(«.
اأن  يقينا  اأرى  زلت  »ل  واأ�شاف: 
اأكرث  خطاب  لغة  حمتاجة  م�رش 
دول  بع�ش  مع  حدة  واأكرث  ح�شما 
العامل، ولغة اخلطاب احلالية الهادئة 
جتدي(  )ل  هتنفع  م�ش  دي  الناعمة 
القوية  م�رش  عن  تعرب  ل  اأنها  كما 
ذاته،  النحو  الغا�شب«على  �شعبها  اأو 
قال الإعالمي امل�رشي املقرب من 
�شفحته  عرب  مو�شى،  اأحمد  النظام 
على في�شبوك: »برافو )ممتاز( م�رش 

الكويت  اإىل  الرحالت  اإلغاء  للطريان 
الكويتية  للخطوط  رحلة  واإعادة   )..(
�شوهاج  ملطار  طريقها  يف  وهي 

)جنوب(«.
اأن  يجب  باملثل  »املعاملة  واأ�شاف: 
تكون بني الدول والكرامة اأولوية اأوىل، 
ونحب ونحرتم اجلميع طاملا احرتموا 
العظيم«وعرب  و�شعبه  الوطن  هذا 
الإعالمي  قال  تويرت،  على  تغريدة 
النظام  من  املقرب  والربملاين 
الكويتي  القرار  اإن  بكري،  م�شطفى 
الآلف من  »يوؤثر على م�شالح مئات 
امل�رشيني، ولالأ�شف القرار ل ي�شتند 
اإىل اأ�شباب حقيقية، وهو حتى مل يعط 
هو  من  اأو  العودة  يريد  ملن  فر�شة 
البالد«واأ�شاف:  يف  مب�شالح  مرتبط 
»عدد كبري من م�شت�شفيات العزل يف 
م�رش مل يعد فيها اأحد من املر�شى، 
امل�شابني  ن�شبة  تراجع  عن  ناهيك 
م�شاء  كبرية«وحتى  بن�شبة  والوفيات 
اإ�شابات كورونا  بلغ اإجمايل  ال�شبت، 
يف م�رش 94٫316، بينها 4٫834 وفاة، 

و41٫137 حالة �شفاء.

الكويت.. تو�سيح وتال�سن

الكويتي، اأو�شح  اجلانب  على 

العامة  الإدارة  با�شم  املتحدث 
العتيبي، للتلفزيون  �شعد  للطريان 
ي�شتهدف  ل  »القرار  اأن  الر�شمي، 
دولة(  ي�شمي  اأن  )دون  معينة  جن�شية 
واإمنا هو تقييم �شحي ل غري للمناطق 
التي ينت�رش فيها الفريو�ش«كما عقب 
الكندري، عرب  الكرمي  الربملاين عبد 
ت�رشيحات  على  تويرت،  يف  ح�شابه 
النائب امل�رشي بكري، قائال: »عمليا 
تربر  اأن  الكويت  حتتاج  ل  وقانونيا 
قراراتها لأحد، لكن الذي يحتاج فعال 
لتربير هو اإ�رشاركم على التدخل يف 
النائبة  قالت  فيما  الداخلي«.  �شاأننا 
التي  تويرت،  عرب  الها�شم،  �شفاء 
يف  امل�رشيني  عمالة  تنتقد  ما  عادة 
بالدها: »بلغني وزير اخلارجية ال�شيخ 
ال�شحة  وزير  بر�شالة  النا�رش،  اأحمد 
دول جديدة  من  الكويت  دخول  مبنع 
ها�شتاغ  مدرجة  م�رش«،  �شمنها  من 
الها�شم،  واأعادت  )جيد(«  »#متام 
با�شم  كويتي  حل�شاب  تغريدة  ن�رش 
�شالح اأحمد عا�شور، خاطب حكومة 
»تعرفون  القرار:  �شدور  قبل  بالده 
ول  كبرية  مب�رش  الإ�شابات  جيدا 
القادمني  واأكرث  الدول  هذه  عن  تقل 
عمالة هام�شية ل نحتاج اإليها بالوقت 
قراراتكم  بت�شحيح  فعليكم  احلايل 
م�شلحة  لأن  بكم  ثقتنا  تفقدون  اأو 

الكويت اأكرب منكم«.
من  يوم  بعد  اجلدل  هذا  وياأتي 
القاهرة  يف  الكويت  �شفارة  اإعالن 
رف�شها دعوات )مل حتدد من وراءها( 
وزارة  ورف�ش  الكويتي،  العلم  حلرق 
يتداول  ما  امل�رشية  اخلارجية 
تقف  »وقيعة  من  التوا�شل  مبن�شات 
قوة  موؤكدة  مغر�شة«،  جهات  وراءها 
العالقة الأخوية هذه الدعوات جاءت 
لعتداء  م�شور  مقطع  انت�شار  عقب 
بال�شفع  م�رشي  عامل  على  كويتي 
ماركت  �شوبر  يف  متتالية  مرات   3

بالكويت.

ت�ساعد غ�سب غري ر�سمي يف م�سر، ال�سبت، جراء اإدراج الكويت للقاهرة �سمن 31 دولة منعت دخول 
مواطنيها اإليها، و�سط مطالبات من اإعالميني م�سريني بالرد باملثل فيما اأكد م�سوؤول حكومي كويتي، اأن 

القرار لي�س موجها �سد دولة بعينها، واإمنا مرتبط باإجراءات مواجهة تف�سي فريو�س كورونا.

م�سر والكويت

 قائمة حظر �شفر توؤجج »توترا غري ر�شمي« 
ـ     الكويت منعت مواطني  31 دولة من دخول اأرا�سيها 

لأول مرة 
املوؤمتر النتخابي للحزب 

اجلمهوري الأمريكي بدون �شحافة

العراق

»الفتى العاري« يطيح بقائد قوات حفظ النظام

اجلمهوري  احلزب  يعتزم 
يف  الأوىل  وللمرة  الأمريكي، 
تاريخه، عقد موؤمتره النتخابي 
يف  اأوت،   24-21 يف  املقرر 
كارولينا،  نورث  بولية  �شارلوت 
يف نظام مغلق لل�شحفيني وبرر 
للموؤمتر،  ال�شحفي  املكتب 
وباء  بانت�شار  الت�رشف  هذا 
يف  امل�شتجد  كورونا  فريو�ش 
بيان:  يف  املكتب  وقال  البالد 
جميع  تكون  لأن  »نخطط 
من  �شارلوت  يف  الأحداث 
اجلمعة 21 اأوت اإىل الثنني 24 
ال�شحافة،  اأمام  مغلقة  اأوت، 
ال�شحية  الإجراءات  ب�شبب 
املفرو�شة  والقيود  احلكومية 
�شيكون  امل�شاركني.  عدد  على 

اأن نخربكم  من دواعي �رشورنا 
اإذا حدث تغيري يف ذلك«وب�شبب 
مت  التاجي،  الفريو�ش  انت�شار 
الذين  تخفي�ش عدد املندوبني 
من  الفعالية  يف  �شي�شاركون 
يح�رش  عادة   .336 اإىل   2550
ع�رشات  املوؤمترات  هذه  مثل 
يف  مبن  النا�ش،  من  الآلف 
ذلك ممثلو ال�شحافة الأمريكية 

والأجنبية.
يف ال�شهر املا�شي، قال الرئي�ش 
اإنه  ترامب  دونالد  الأمريكي 
تخلى عن فكرة تنظيم فعاليات 
انتخابية يف جاك�شونفيل بولية 
يكون  اأن  يريد  لأنه ل  فلوريدا، 
خالل  ملواطنيه  �شيئة  قدوة 

فرتة الوباء.

النظام  حفظ  قوات  قائد  اأقيل 
على  الأحد،  اأم�ش  فجر  بالعراق، 
عرب  م�شور  مقطع  تداول  خلفية 
اعتداء  يظهر  التوا�شل،  من�شات 
اأنه  يبدو  عاٍر«  »فتى  على  ع�شكريني 
مل يبلغ �شن الر�شد واأفاد بيان لوزارة 
الداخلية العراقية، اأن رئي�ش الوزراء 
قائد  اأعفى  الكاظمي،  م�شطفى 
قوات حفظ النظام اللواء الركن �شعد 
خلف بدر من من�شبه، عقب �شاعات 
التي  الواقعة  يف  حتقيق  اإجراء  من 

اأثارت غ�شبا وا�شعا يف البالد.
تق�شري  »ثبوت وجود  اأن  البيان  وذكر 
قائد  قبل  من  وال�شيطرة  القيادة  يف 
اإعادة  مت   )..( القانون  حفظ  قوات 

من  الذي  الت�شكيل  بهذا  النظر 
لتعزيز  ا�شتحداثه  مت  اأنه  املفرت�ش 
الكرامة  وحفظ  القانون  �شيادة 
الإن�شانية وحماربة كل املظاهر غري 

القانونية«.
تبني  احلقيقات  »بعد  البيان:  وذكر 
الفيديو  يف  ظهر  الذي  ال�شخ�ش  اأن 
لدى  موقوف  العتداء  عليه  ووقع 
وفق  بغداد  اإجرام  مكافحة  مديرية 
ل�رشقته  املا�شي،  ماي  يف  القانون، 
دراجة نارية وفق قرار قا�شي حتقيق 
ومت  بغداد(  )يف  الر�شافة  حمكمة 
العتداء عليه من قبل منت�شبي حفظ 
على  التعرف  »مت  القانون«وتابع: 
الإجرامي  الفعل  هذا  مرتكبي  هوية 

العمل  فرق  وبا�رشت  ي�شمهم(  )مل 
عليهم،  القب�ش  اإلقاء  باإجراءات 
التحقيق  ل�شتكمال  واحتجازهم 
القانونية  الإجراءات  واتخاذ  معهم، 
باأمت �شورة  التحقيق  لإجناز  الالزمة 
العام  القائد  اأمام  النتائج  وعر�ش 
اأمر  امل�شلحة«وال�شبت،  للقوات 
الكاظمي، بالتحقيق يف مقطع م�شور 
ب�شكل  عراقيون  مغردون  تداوله 
الأ�شخا�ش  من  عددا  يظهر  وا�شع، 
يحيطون  وهم  ع�شكريا،  زيا  يرتدون 
الر�شد،  �شن  يبلغ  مل  اأنه  يبدو  بفتى 
عاريا  الأر�ش  على  يجل�ش  وهو 
الع�شكريني  اأحد  يقوم  فيما  متاما، 
اآخرون  واأهانه  الفتى،  �شعر  بق�ش 

القائد  با�شم  الناطق  وقال  بال�شتائم 
يحيى  اللواء  العراقي  للجي�ش  العام 
اأمر  اإن »الكاظمي  بيان،  يف  ر�شول، 
وقوع  تاريخ  ومعرفة  حتقيق  باإجراء 
العتداء وحتديد مكانه«وكانت  هذا 
الفيديو  بح�شب  الع�شكرية،  العنا�رش 
الذي مل يتبني مكان وزمان ت�شجيله، 
اإذا كان قد  ت�شتجوب الفتى حول ما 
ل   اأم  الأمن  قوات  على  قنابل  األقى 
الكاظمي  اأمر  املا�شي،  والأ�شبوع 
بقتل  للتحقيق  جلنة  بت�شكيل 
لحقا  اأعلنت  والتي  املتظاهرين، 
�شباط،  بينهم  اأمن  عنا�رش   3 اإدانة 
املحتجني  من  اثنني  قتل  حادثة  يف 

بالعا�شمة بغداد، الأحد املا�شي.

لدعمه اأ�سر الأ�سرى الفل�سطينيني

دعوات اأمريكية لفر�س عقوبات 
�شخ�شية على عبا�س 

النواب  جمل�ش  ع�شو  طالب 
الرئي�ش  لمبورن،  دوغ  الأمريكي، 
عقوبات  بفر�ش  ترامب  دونالد 
الفل�شطيني  الرئي�ش  �شد  �شخ�شية 
اإغاثة  ل�شتمراره يف  عبا�ش  حممود 
عائالت الأ�رشى الفل�شطينيني ودفع 
»ي�رشائيل  �شحيفة  وقالت  رواتبهم 
اإن  ال�شبت  اأم�ش  اأول  م�شاء  هيوم«، 
لمبورن، وجه ر�شالة اإىل ترامب ذكر 
اأنه على الرغم من النتقادات  فيها 
رف�ش  مازن  اأبو  فاإن  الدولية، 
الأ�رشى  رواتب  دفع  عن  التوقف 
مدار  »على  واأ�شاف:  الفل�شطينيني 
املخربني  اآلف  ع�رشات  �شنوات، 
املخربني  وعائالت  امل�شجونني، 
هجومية،  عمليات  يف  قتلوا  الذين 
الدولرات  اآلف  على  يح�شلون 
�شهريا  يدفع  الذي  واملبلغ  �شهريا، 
مقابل عمليات القتل اجلماعي �شد 
الرجال  من  الأبرياء  الإ�رشائيليني 

 3500 لـ  ي�شل  والأطفال  والن�شاء 
دولر«وعلى هذه اخللفية، كتب ع�شو 
الكونغر�ش لرتامب، مطالبا »بفر�ش 
لي�ش  رادعة  �شخ�شية  عقوبات 
كافة  وعلى  بل  عبا�ش،  على  فقط 
الآخرين  الفل�شطينيني  امل�شوؤولني 
الذين ينفذون هذه ال�شيا�شة«واأ�شارت 
ال�شحيفة العربية اإىل اأن مراكز لوبي 
وراء  تقف  لإ�رشائيل  داعمة  �شغط 
دعم هذه املبادرة لع�شو الكونغر�ش 
على  »نظرة  مركز  منها  الأمريكي، 
و«منتدى  الفل�شطيني«،  الإعالم 
ال�رشق الأو�شط - اإ�رشائيل« برئا�شة 
اأكدت  جانبها،  من  فاي�ش  دانييل 
نيف  للمنتدى،  التنفيذية  املديرة 
وجود  من  الرغم  »على  اأنه  درومي، 
الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  يرون  من 
اإىل  الإ�شارة  املهم  من  �رشيكا، 
تدعم  هيئة  عن  يدور  احلديث  اأن 

الإرهاب بوجهني«.

عامليا

 اإ�شابات كورونا تتخطى حاجز 
الـ18 مليون

كورونا  فريو�ش  اإ�شابات  تخطت 
مليون،  الـ18  حاجز  العامل  حول 
 »Worldometer« موقع  وفق 
اإح�شاءات  ر�شد  يف  املتخ�ش�ش 
الفريو�ش واأظهرت معطيات املوقع 
الفريو�ش  اإ�شابات  اإجمايل  اأن 
األفا  حول العامل بلغ 18 مليونا و23 

و614.
دول  املتحدة  الوليات  وت�شدرت 
العامل بعدد اإ�شابات بلغت 4 ماليني 
و764 األفا و318 حالة وحلت الربازيل 
و708  مليونني  بـ  الثانية  املرتبة  يف 
بـ  برالهند  ثم  اإ�شابة،  و876  اآلف 

فيما  اإ�شابة  و919  األفا   751 مليون 
تركيا  يف  الإ�شابة  حالت  عدد  بلغ 

231 األفا و869. 
الإ�شابة  حالت  عدد  بلغت  عربيا، 
اإ�شابة،  و704  األفا   126 العراق  يف 
تبعتها قطر بـ 110 اآلف و911 اإ�شابة 
وانت�رش فريو�ش كورونا يف اأكرث من 
ظهوره  منذ  العامل  حول  دولة   200
 12 يف  ال�شينية  ووهان  مدينة  يف 
دي�شمرب/كانون الأول 2019 وت�شبب 
الفريو�ش بوفاة 688 األفا و974 حول 
العامل، فيما متاثل 11 مليوًنا و334 

األفا و694 م�شابا لل�شفاء.
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فنانون جزائريون ينعون املاي�سرتو الراحل

�شتبقى حيا يف قلوبنا يا �شعيد بو�شلو�ش 
 �ساءت الأقدار اأن يغادرنا  اإىل دار البقاء املوؤلف واملوزع املو�سيقي  اجلزائري »�سعيد 

بو�سلو�س« اأول اأم�س بعد تدهور حالته ال�سحية  عن عمر ناهز 45 �سنة ولقد وري جثمان » 
فقيد  الفن اجلزائري » بعد ظهر اأم�س الرثى مبقربة بابا ح�سن باجلزائر العا�سمة  ، وعلى 

اإثر رحيله تخ�سر  الأ�سرة الفنية اجلزائرية هذا املاي�سرتو الذي  اأفنى عمره يف خدمة الفن 
الراقي مبختلف طبوعه املو�سيقية املختلفة  ال�سبابية والرايوية وال�سعبي والقبائلي  ،فلقد 
تعامل  هذا الفنان املتكامل  مع كبار الفنانني  واملخرجني يف اجلزائر ، حيث اأنه �سجل ا�سمه 

باأحرف  من ذهب على لئحة الأوفياء للفن اجلزائري الأ�سيل .

حكيم مالك 

  م�سرية فنان جزائري 
متكامل 

كما اأن املاي�سرتو الراحل �سعيد 
بو�سلو�ش  له ارتباط وثيق بعامل 
بداأ  فقد  املو�سيقى  ولهذا 
اآلة  على  بالعزف  الفني  م�سواره 
اأعمدة  اأحد  يعد  ،فهو  البيانو 
املو�سيقي  والتلحني  التوزيع 
اجلزائر  يف  ال�سبابية  والأغنية 
املو�سيقي  بالتوزيع  .فلقد  قام 
يف  الفن  النجوم  اأملع  لأغاين 
بينهم  الفنان  من  اجلزائر 
الكينغ   ، عالوة  حممد  القبائلي 
ال�ساب خالد ، حمبوب اجلماهري 
كادير اجلابوين ، الفنان القبائلي 
ر�سيد ك�سيلة والفنان �سيد اأحمد 
�سونيا    احلرا�سي  وال�سابة 
بالريمو  جليل  والنجم  املبدع 

 ،« »نا�سك ظلموين   : اأغنيتني  يف 
لأغنية  بالإ�سافة   ، داين«  »وا�ش 
 ، خال�ش  لل�ساب  نازي«  »قلبك 
ملوح  بكري«  و«مازالني  كيما 

خلي   « واأغنية  ميالنو 
يقولو طاحت بينا » للفنان 
بلخري  ، ويف ر�سيد املوزع 
بو�سلو�ش  املو�سيقي 
 1 توندون�ش  األبومني 
لأغنية  تقدميه  مع  و2 
خا�سة بالأطفال يف اليوم 
وقدم   ، للطفولة  العاملي 
مو�سيقى لعدة م�رسحيات 
تلفزيونية  ،  اإ�سهارات  و 
كما اأنه تعامل مع  الكثري 
الأغاين  منتجي  من 
اجلزائر  يف  الع�رسية 

حقق  بالأغاين  اخلا�سة  ،ولقد 
باملنتخب الوطني اجلزائري لكرة 
القدم جناحا منقطع النظري ، كما 
اأن فقيد الأ�رسة الفنية اجلزائرية 

معروف عن ع�سقه الكبري لفريق 
و�سع    ولقد   ، اجلزائر  مولودية 
بو�سلو�ش  �سارات البداية  للكثري 
من  الأفالم  ال�سينمائية 

»عطور   : بينها  اجلزائرية  من 
اجلزائر«  »جنم  اجلزائر«، 
للمخرج   « مطار�ش   « و 
 ، حاج  بن  ر�سيد  اجلزائري 
العديد  بالإ�سافة جلنرييك 
التلفزيونية  امل�سل�سالت  من 
الأ�سود  :«الربيع  اجلزائرية 
»عام 2006، »المتحان ال�سعب« 
يف   « �رساع  يف  2007،  »قلوب 
بجائزة  بف�سله  توج  اأين   2008
الفنك الذهبي يف 2009،  »الذكرى 

الأخرية« 2010  .  
 مليكة بن دودة :  �سعيد 

ان حمُبوب  ب�سلو�س فَنّ
وَكرمي اْلِفَعال

 
ولقد نعت وزيرة الثقافة والفنون 
عائلة  الراحل  دودة  بن  مليكة 
اللَّوعة  من  » ِبكثري  بالقول 
نباأ  ينا  تلَقّ والأ�َسى،  واحُلزن 
انتقال املرحوم الفنَّان املحبُوب 
ب�سلو�ش،  �َسِعيد  الِْفَعال  والَكرمي 
اإِىل ِجوار َرِبّه؛ وقد ِامتطى �سهَوة 
َواأهله،  ترقبنا،  حَلظة  ِحيل  الَرّ
�ِسفاَءه  وحمِبّيه  اأ�سدقائه  وكّل 

رحم  فعل،  �َساء  وما  الَلّ  ر  قَدّ  ..
الفردو�ش  واأ�سكنه  الَفقيد،  الَلّ 
رب  الأعلى، واألهم اأَهله وذويه ال�سَّ

اجَلميل.
 

  املخرج 
امل�سرحي 

جمال قرمي : 
تعازينا احلرة 
لأ�سرة الفقيد 
�سعيد بو�سلو�س

اإليه  واإنا  لل  اإنا 
اللهم  راجعون 
له  واغفر  ارحمه 
رو�سة  قربه  واجعل 
اجلنة  ريا�ش  من 
اآمني، لل ما اأعطى ولل ما  اللهم 
اأخذ بحزن كبري نتلقى خرب وفاة 
بو�سلو�ش،  �سعيد  القدير  الفنان 
واملغفرة،  له  الرحمة  ونطلب 
وداعا   ، واأحبابه  ال�سرب  لعائلته 
يف  را�سخا  �ستبقى  الفنان  اأيها 
وارحمه  له  اغفر  قلوبنا.اللهم 
وا�سكنه ف�سيح جناتك وارزق اأهله 
وال�سلوان.  ال�سرب  وذويه وحمبيه 
اإنا لل واإنا اإليه راجعون. كل نف�ش 

احلارة  تعازينا  املوت.  ذائقة 
بو�سلو�ش.  �سعيد  الفقيد  لأ�رسة 
وجعل  رحمته  بوا�سع  الل  تغمده 
اجلنة.  ريا�ش  من  رو�سة  قربه 
النور  قربه  على  اأنزل  اللهـم 
وال�رسور  والف�سحة  وال�سياء 
وال�سديقني  النبيني  مع  واح�رسه 
اللهـم  وال�ساحلني.  وال�سهداء 
يا  عندك  مقبول  �سيفا  اجعله 

رب العاملني.

  الفنان اأمني »تي جي 
يف » : وداعا اأيها الفنان 

الكبري 

اللهم  راجعون  اإليه  واإنا  لل  اإنا 
قربه  واجعل  له  واغفر  ارحمه 

اللهم  اجلنة  ريا�ش  من  رو�سة 
اأخذ  ما  ولل  اأعطى  ما  لل  اآمني، 
وفاة  خرب  نتلقى  كبري  بحزن 
بو�سلو�ش،  �سعيد  القدير  الفنان 
واملغفرة،  له  الرحمة  ونطلب 
وداعا   ، واأحبابه  ال�سرب  لعائلته 
يف  را�سخا  �ستبقى  الفنان  اأيها 

قلوبنا.

  املمثلة �سعاد �سبكي : اإن 
�ساء اهلل تفتح لك اأبواب 

اجلنة 

بو�سلو�ش  �سعيد  الفنان  الل  رحم 
اإن  املبارك  الأ�سحى  يف  عيد 
�ساء الل تفتح لك  اأبواب اجلنة يف 
العظيمة  الدينية  املنا�سبة  هذه 

اخلا�سة بالأمة الإ�سالمية .

الفيلم  عن  الإفراج  اأخريا  مت 
امل�سمى  اجلديد  اجلزائري 
عر�سه  عرب  موازية«  »عالقات 
العمومي  التليفزيون  قنوات  على 
من  والثالث  الثاين  يومي  جزئنب 
ويتمثل  املبارك،  الأ�سحى  عيد 
هذا العمل ملخرجه �سليم بويحيى 

هالل  بن  منال  ال�سيناريو  وكاتبة 
يعالج  الطويلة  الأفالم  نوع  من 
بطريقة درامية مو�سوع اجتماعي 
املجتمعات  يف  انت�رس  �سائك 
اجلزائري  واملجتمع  العربية 
الأخرية  الآونة  باخل�سو�ش خالل 
وهو اخليانة الزوجية بكل انواعها 

اإنتاجه  مت  الذي  العمل  ويجمع 
من  كوكبة    2016 �سنة  وت�سويره 
تتداخل  املتاألقني  الفنانني 
يرافقها  �رساعات  يف  اأدوارهم 
ينتهي  ل  الذي  الت�سويق  عن�رس 
ومن  الفيلم  من  لقطة  اآخر  حتى 
»مرمي  نذكر  الفنانني  هوؤلء 

زبريي« و »حورية بهلول«و »فريد 
بلحامي�سي«  فاطمة  غامن«و« 
وغريهم وتدور احداثه حول ق�سة 
واقعية من عمق املجتمع بعد اأن 
جمعت ق�سة حب بني �ساب وفتاة 
�رسعان  لكن  باخلطوبة  توجت 
يرتكبها  قتل  جرمية  اإىل  تتحول 

خيانته  اكت�سافه  بعد  الفتاة  والد 
لها مع اأختها ومن هنا تبقى و�سمة 
ال�سحفية  الفتاة  ترافق  احلادثة 
مراحل  يف  كابو�سا  لها  وت�سكل 
ال�سياق  ويف   ، اجلديدة  حياتها 
العمل«مرمي  بطلة  املمثلة  اأكدت 
لنا  مقت�سب  ت�رسيح  يف  زبريي« 

هو  للعمل  الرئي�سي  الهدف  اأن 
تقدمي ر�سائل اإجتماعية وتوعوية 
هادفة من اأجل امل�ساهمة يف بناء 
بالقيم  ومتما�سك  �سلب  جمتمع 
املجتمع  يف  املتجذرة  واملبادئ 

اجلزائري .
اأح�سن مرزوق

تناول ق�سة واقعية موؤملة

فيلم »عالقات موازية«..ر�شائل توعوية للمجتمع



ح�سام �لدين �إ�سالم/
�لأنا�سول 

ال�صحية  الإجراءات  ظل  يف 
املطبقة تفاديا لنت�صار عدوى 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س 
طوارق  يتخذ  )كوفيد19(، 
ال�صاربة  اللثام  عادة  اجلزائر 
واقيا  قناعا  التاريخ  عمق  يف 

يغنيهم عن الكمامة الطبية.
الطوارق  جمتمع  وي�صتهر 
باجلزائر اأق�صى جنوبي البالد، 
العمامة  التقليدي  باللبا�س 
التي  حملية(  ت�صمية  )ال�صا�س 
با�صتثناء  والراأ�س  الوجه  تغطي 
وتختلف  وتتنوع  العينني، 
ماي   24 ويف  واأ�صكالها  األوانها 
احلكومة  فر�صت  املن�رصم، 
املواطنني  ارتداء  اجلزائرية 
العامة  الأماكن  يف  الكمامات 
وياأتي  والأ�صواق  واملحالت 
الإجراءات  اإطار  يف  ذلك 
وباء  من  للوقاية  الحرتازية 
كورونا املتف�صي يف البالد منذ 
ح�صب  املا�صي.  فرباير  الـ25 

بيان احلكومة.
جذور �للثام

ويعّد اللثام يف جمتمع الطوارق 
الأجيال  يتوارثها  عريقة  عادة 
مدعاة  وتعترب  جيل  بعد  جيال 
واإحدى  والرجولة،  للفخر 

رياح  من  تقيهم  التي  الو�صائل 
تاريخ  ودون  العاتية  ال�صحراء 
روايات  تقول  لظهوره،  حمدد 
اإّن  اللثام،  جذور  حول  متداولة 
الطوارق  قبائل  اإحدى  رجال 
خرجوا مرة يف مهمة، وخالفهم 
حيث  م�صاربهم،  اإىل  العدو 
فقط  واأطفالهم  ن�صاوؤهم 
احلي  يف  كان  الرواية  وح�صب 
الن�صاء  ن�صح  حكيم،  عجوز 
الرجال  مالب�س  ترتدين  باأن 
ال�صالح  ويحملن  ويتعممن 
رجال  عاد  وفجاأة  ففعلن، 
احلي، فظن العدو اأنه وقع بني 
جي�صني، وانهزم وفّر، ومنذ تلك 
يرتدون  الرجال  اأ�صبح  الواقعة 

اللثام ب�صكل دائم.
قدماء  اأن  ا  اأي�صً ويحكى 
ب�صفه  اللثام  ي�صعون  الطوارق 
اجل�صم  مداخل  حلماية  رمزية 
ال�رصيرة  الأرواح  ت�رصب  من 
اإليها، كما يعتقد عندهم قدمياً 
مل  فاإذا  عورة  مبثابة  الفم  اأّن 
كلمة  منه  �صتخرج  حفظه  يتم 

ال�صوء.
هل يعو�ض �للثام 

�لكمامة؟

اجلنوب  )اأق�صى  و«الطوارق« 
من  جمموعة  هم  اجلزائري(، 
الأ�صل،  الأمازيغية  القبائل 
الكربى  ال�صحراء  ا�صتوطنت 

والأهقار  مايل  �صمايل  واأزواد 
جنوب �رصقي اجلزائر، و�صمال 
ليبيا  غرب  وجنوب  النيجر 
وفق  فا�صو.  بوركينا  و�صمال 

باحثني.
احلكومة  فر�س  مع  وتزامنا 
من  للوقاية  الكمامات  ارتداء 
ي�صتغني  كورونا  وباء  عدوى 
لأنهم  عنها  اجلزائر  طوارق 
من  واقيا  قناعا  اللثام  يرتدون 
اأطباء  الفريو�س يف ظل حتفظ 
زايدي  الطبيبة  وقالت  عليه 
املعدية  الأمرا�س  يف  خمت�صة 
مبحافظة اإليزي )جنوبي البالد( 
الكمامة  يعو�س  ل  »اللثام  اإّن 
يف  زايدي  الطبية«واأ�صافت 
ت�رصيح للتلفزيوين الر�صمي، اأّن 
»القما�س الذي ي�صنع منه اللثام 
بدخول  وي�صمح  ورقيق  خفيف 
الفريو�س«وتابعت: »من يلب�صون 
مّرات  عّدة  يلم�صونه  اللثام 
ي�صاعد  هذا  لذلك  اليوم،  يف 
بفريو�س  الإ�صابة  خطر  يف 
كورونا< واأ�صارت املتحدثة اإىل 
الكمامة  مل�س  عدم  »يجب  اأّنه 
اأن تكون  واإذا حدث ذلك يجب 

للثام  وبالن�صبة  معقمة  الأيدي 
الأمر �صعب«.

يف  الباحثة  قالت  جهتها،  من 
»اللثام  اإّن  الرتاث فاطمة تقابو 
عند  والوقار  للهيبة  رمزا  يعّد 

الرجل الطوارقي«.

لـ«الأنا�صول«  تقابو  واأو�صحت 
بعد  اللثام  يلب�س  »الرجل  اأّن 
بلوغه �صن الر�صد ليعرب للجميع 
امل�صوؤولية  حتمل  باإمكانه  اأنه 
للتملك  مهما بلغت ويعترب رمز 
املتحدثة  املراأة«وقالت  عند 
اإليزي  مبنطقة  الرجل  لثام  اإّن 
)جنوبي البالد( ي�صمى »اأماوال« 

ولثام املراأة »تكالت«.
قما�س  يختلف   « واأ�صافت: 
غطاء الراأ�س الذي ي�صكل باآخره 
منطقة  من  الرجل  عند  اللثام 

لأخرى وح�صب املنا�صبة«.
»تختلف  قائلة:  وا�صتطردت 
ال�صن  ح�صب  اللثام  لّفة 
ويرتدى  الجتماعية،  واحلالة 
البيئة  ومتطلبات  متا�صيا 
اجلاف  ال�صحراوي  واملناخ 
اأّنه  املتحدثة  والبارد«وترى 

»ل ميكن اعتماد اللثام ككمامة 
املعقدة  ارتدائه  طريقة  لأّن 
اأجزاء  اليد تالم�س عدة  جتعل 
انتقال  ي�صهل  ما  الوجه  من 
»اإذا  الفريو�صات«ووفقها 
طيه  وجب  ككمامة  ا�صتعمل 
عّدة طبقات عديدة وتغيريه كل 
ثالث �صاعات متاما مع احلر�س 

على عدم مل�صه كثريا«.

حقيقة �للثام عند 
�لطو�رق

عثمان  الرتاث  يف  الباحث 
اإليزي،  حمافظة  من  اأوقا�صم 
الإميوهاغي«  »اللثام  اأّن  راأى 
تعني  طارقية  كلمة  )اإميوهاغ 
الرجال النبالء ومفردها اأماهغ( 
الكمامة  بدل  يحل  اأن  ميكن 
لكون �صمكه غليظ ومينع دخول 
يحتمل  والذي  الفم  اإىل  الهواء 

اأن يكون ناقال للفريو�س«.
وقال اأوقا�صم لـ«الأنا�صول«: »اأنا 
فاإ�صافة  الكمامة،  اأ�صتعمله بدل 
لكونه عادة وتقليد عندنا، وجدته 
بعد  كورونا  من  للوقاية  منا�صبا 

تف�صيها يف بالدنا«.

»اللثام  اأّن  املتحدث  واأو�صح 
الذي  واملناخ  بالبيئة  يرتبط 
ي�صتقر  اأن  قبل  بهما  يتواجد 
والبدو  )الطوارق(  عند 
يرافق  »اللثام  الراحل«واأ�صاف: 
الكربى،  ال�صحراء  �صكان 
م�صافات  يقطع  ملن  في�صتلزم 
اأو  لل�صيد  يخرج  اأو  طويلة 
 « قوله:  ارتداءه«وتابع  للفالحة 
العوامل الطبيعية  ذلك ملواجهة 
�صواء  القا�صية  ال�صحراء  يف 
اأو  الربد  اأو  ال�صم�س  حرارة 
الرملية«بدوره،  والزوابع  الرياح 
ورقلة  بجامعة  الأكادميي  قال 
)جنوب( بودة العيد اإّن »اللثام اأو 
الطوارق،  بلهجة  )تاجلمو�صت( 
طويلة  قما�س  قطعة  عن  عبارة 
على  عمامة  �صكل  على  تُلّف 

كامل الوجه والراأ�س«.
حديثه  يف  العيد  واأكمل 
العينني،  »وترتك  لـ«الأنا�صول«: 
وتكون  الروؤية  للرجل  ليت�صنى 
مزيجا من اللون الأبي�س والأزرق 
النيلي«. واأ�صار املتحدث اإىل اأّن 
حاولوا  الأنرثوبولوجيني  »عديد 
من  فمنهم  العادة  هذه  تف�صري 
ارتدائه  يرجع  كيان  اأنه  يرى 
والأرواح  اجلن  من  الوقاية  اإىل 
اأن  يرون  واآخرون  ال�رصيرة، 
وجهه  لإخفاء  يلجاأ  الطارقي 
يعرفه  ل  كي  اللثام  طريق  عن 
»فريقا  اأّن  اإىل  اأعداوؤه«ولفت 
من  للوقاية  باأنه  ف�رّصه  اآخر 
الرميلة  والزوابع  ال�صم�س  حر 
ال�صحراوية والربد القار�س«ودعا 
الرتاث  مراجعة  اإىل  الباحث 
وحماولة  للطوارق  الأ�صطوري 
وحقيقتهم،   واقعهم  مع  مقاربته 
-ح�صبه-  الآخرون  كتبه  ما  لأن 
كثريا  يحمل  الفرن�صيني  خا�صة 

من املغالطات التاريخية.

رغم �لتحذير�ت �لطبية منه كونه ينقل �لعدوى ب�سهوله، يتخذ طو�رق �جلز�ئر عادة �للثام �ل�ساربة يف عمق �لتاريخ قناعا و�قيا يغنيهم 
عن �لكمامة �لطبية.

طو�رق �جلز�ئر

 اللثام بديل الكمامة يف زمن الكورونا 
.       باحث: �أدعو � �إىل مر�جعة �لرت�ث �لأ�سطوري للطو�رق وحماولة مقاربته مع و�قعهم وحقيقتهم.

بقلم:حممد ب�سكر

الرحمن  عبد  بن  ال�ّصيخ حمّمد  اّطلع 
الدي�صي، - وهو عامل �صويف، رحماين 
الطريقة-على تاأليف عا�صور اخلنقي، 
بها  ح�صا  التي  ال�صفاهة  تر�صه  فلم 
وتطرفا،  غلوا  فيه  فراأى  كتابه، 
ينتق�س من حّق الأ�رصاف، فرد ّعليه 
يف ر�صالة �صماها« هدم املنار وك�صف 
املدافع  موقف  فيها  وقف  العوار«، 

جاء  ومّما  مهنا،  ابن  ال�ّصيخ  اآراء  عن 
فيها:»وقد وقفنا على كالم ابن مهنا 
الذي حتامل عليه هذا التحامل، فما 
هم  راأينا فيه اإّل ن�صح الأ�رصاف،وح�صّ
ال�صيخ  اأعجب  الأعمال«.وقد  على 
عبد احلميد ابن بادي�س بالنقد الذي 
اأورده الدي�صي يف ر�صالته، وملا و�صل 
الأخري موقف ابن بادي�س من  كتابه، 
�صعادته  فيها  اأبدى  بر�صالة  عليه  رد 
بلغني  »وقد  فقال:   ، بن�رصتهالآرائه 

به  ق�صدنا  ما  الذي  للنقد،  ن�رصتك 
اإّل ن�صيحة ال�رصفاء وعوام امل�صلمني 

الذين و�صلهم كتاب عا�صور«.
بن  �صالح  حممد   « ال�صيخ  تراث  اإّن 
البحث  اإىل  حاجة  يف  زال  ما  مهنا« 
الجتماعية  وحياته  والتنقيب، 
يف  والغمو�س  الندرة  تلّفها  والعلمية 
حظي  اأّنه  رغم  جوانبها،  كثريمن 
الأ�صتاذ  طرف  من  وافية  بدرا�صة 
�صليمان ال�صيد )رحمه اهلل(، اأورد فيها 

ما تركه ابن مهنا من تراث، مل يُن�رص 
اأعماله  معظم  لتبقى  القليل،  اإّل  منه 
يف  اأّنها  اأقل  مل  اإن  الأدراج،  حبي�صة 
ال�صيخ  تاأ�صف  وقد  ال�صائع،  حكم 
املهدي البوعبديل يف اآخر مقاله عن 
» ابن مهنا«، عن �صياع اآثاره وموؤلفات 
غريه من علماء ق�صنطينة، فقال:» وقد 
الكتب  بخزائن  ق�صنطينة  ا�صتهرت 
بالد  يف  نظريها  يُوجد  اأن  قَلّ  التي 
علماوؤها  وتوارث  العربي،  املغرب 

واأبناء اأُ�رصها تلك اخلزائن، واأين هي 
اأربابها،  منها  ا�صتفاد  وماذا  ؟  الآن 
الرتاث،  ذلك  من  البالد  ا�صتفادته  اأو 
بع�س  يف  عليه  يعرث  ما  اإّل  اللّهم 
اأ�صواق اخلردة، وما لنا نذهب بعيدا، 
كتب  بع�س  على  بنف�صي  اّطلعت  وقد 
احلميد  عبد  ال�صيخ  املرحوم  خزائن 
وخامته  خّطه  عليها  بادي�س،  ابن 
اخلردة،  اأ�صواق  يف  بدورها  بيعت 

ُم بحّريتها وا�صتقاللها«. والبالد تتنَعّ

حممد �سالح �بن مهنا 

 يف �صجاله من اأجل االإ�صالح الّديني واالجتماعي
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العليم حليم ، و ال�سفيه كليم . غري انه 
يف اإدارة �س�ؤون الدولة ، يعترب احللم يف 
غري م��سعه خطر على ال�سالح العام و 
�سبب لل�رضر و مف�سدة للم�سالح  يعترب 
ت�ساوق دواليب الدولة و مرافقها العليا 
و   ، العام  ال�ساأن  اإدارة  على  ال�ساهرة   ،
مت�سيها مع حركة املجتمع ، ت�سحيحا 
العام  للقلق  ورعايتها   ، �سيا�سة  و 
و   ، املجتمع  ا�ستقرار  اأ�سباب  من    ،
ال�سياق  و  ال�اقع  مع  امل�س�ؤول  متاهي 
التحديات  مع  متا�سيه  و  االجتماعي 
االآنية  احلاجات  و  النازلة  و  احلا�سلة 
و  احلك�مات  ا�ستقرار  من  املرتقبة  و 
امل�س�ؤوليات ، وغري هذا خرط القتاد .

هذه  يف   ، ال�زارات  جل  اأن  املالحظ 
ا�ستكملت  قد   ، الفا�سلة  احلك�مة 
اأ�سباب بقائها ، فال يعقل عدم جتندها 
ا�سرتاكها عرب  و   ، الت�عية  يف حمالت 
انت�سار وباء ك�فيد  للتقليل من  قن�اتها 
رغم   ، االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة   19
يف  ع�سناها  التي  القا�سية  التجربة 
مبادرة  وال  ن�ساهد  فلم   ، الفطر  عيد 
عدا   ، قطاع  اأي  من  ميدانية  فعلية 
ذات  للقطاعات  العادية  االلتزامات 
ال�سلة، بل االأدهى اأن بع�سها راح يغرد 
خارج ال�جع مثريا م�ا�سيع و اأن�سطة ال 
عالقة لها ب�اقعنا املعي�ش ، اأو كاأننا يف 
من   ، ع�سناه  ،ما  اأمرنا  من  ورفاه  دعة 
االأ�س�اق  تتغ�سى   ، النا�ش  من  جحافل 
الف��س�ية و تتحلق ح�ل ركام الفحم يف 
التي  االإ�سابات  اأرقام  رغم   . االأر�سفة 
فات�رته  ندفع  �س�ف   . ي�ميا  تتزايد 

خالل 15 ي�م القادمة .
مل يبق لنا اإال الدعاء باأن تك�ن النتائج 
يك�ن  و  عنا،  خفيفة  االأيام  قابل  يف 
هذا ال��سع ه� ذروته و بعدها ينحدر 
لالنفراج ، و يك�ن م�سري ه�ؤالء م�سري 

زميلهم وزير العمل .

قلم جاف

وزارات تتفرج 
الوليد فرج

اجللفة 

حريق بغابة "الب�سبا�سة"  
ب�سيدي بايزيد  

امل�سرتكة  للفرق  ال�رضيع  التدخل  �ساهم 
ب�الية  املدنية  واحلماية  الغابات  الأع�ان 
حريق  واحت�اء  حما�رضة  من  اجللفة، 
ببلدية  الب�سبا�سة"   " بغابة  ن�سب  مه�ل 
�سيدي بايزيد ) 55 كيل�مرت �رضق ال�الية(، 
م�سالح  من  االأحد  اأم�ش  علم  ما  ح�سب 

احلماية املدنية.

تناول الأزمة الليبية

بوقادوم يتباحث مع 
نظريه امل�سري

اأجرى وزير اخلارجية  �سربي ب�قادوم حمادثة 
هاتفية مع نظريه امل�رضي �سامح �سكري اأم�ش 
باالأو�ساع  متعلقة  ملفات  بحثا خاللها  االأحد 
يف  امل�رضية  اخلارجية  واأكدت  املنطقة،  يف 
الر�سمية  ن�رضته على �سفحتها  بيان مقت�سب 
اإطار  "يف  جاءت  املكاملة  اأن  "في�سب�ك"  يف 
ال�سقيقني"،  البلدين  بني  الدائم  التن�سيق 
"عددا  تناوال  وب�قادوم  �سكري  اأن  م�سيفة 
من الق�سايا امل�ؤثرة على اال�ستقرار االإقليمي 

واالأمن الق�مي العربي".
املكاملة  تطرقا يف  ال�زيرين  اأن  البيان  وتابع 
مل�ا�سلة  بينهما،  قريب  لقاء  ترتيب  اإىل 
بني  امل�سرتك  االهتمام  ذات  الق�سايا  متابعة 

الدولتني.

على الطريقة ال�صينية

فح�ص ثلث �سكان بكني
 يف 18 يوما

بكني  ال�سينية  العا�سمة  يف  م�س�ؤول  اأعلن 
اأم�ش االأحد، اأن �سلطات املدينة كثفت جه�د 
امل�ستجد،  ك�رونا  فريو�ش  فح��ش  اإجراء 
مع  �سكانها،  ثلث  نح�  االآن  حتى  و�سملت 
�سعي ال�سلطات الحت�اء تف�ش م�سدره �س�ق 

للبيع باجلملة بداأ ال�سهر اجلاري.
اللجنة  يف  امل�س�ؤول  قيانغ،  ت�سانغ  وقال 
البلدية لبكني، يف م�ؤمتر �سحفي اإن �سلطات 
االأحد،  اأم�ش  ظهر  حتى  جمعت،  املدينة 
من  وانتهت  لفح�سها،  عينة  ملي�ن   8.29

فح�ش 7.69 ملي�ن منها.

جملة "ذي لن�صت"

كورونا جراء  الأبي�ص  اجلي�ص  كبري" يهدد  "خطر 
اأظهرت درا�صة ن�صرت اأول اأم�س ال�صبت، اأن 

املعاجلني كانوا يواجهون يف اأبريل خطرا 
اأعلى باأكرث من 3 مرات للإ�صابة بكوفيد19- 
مقارنة مع �صائر ال�صكان، حمذرة من خطورة 
اأكرب تطاول الطواقم العلجية املتحدرة من 

الأقليات الإتنية.
ق.د/وكالت

ن�رضت  التي  الدرا�سة  وحللت 
نتائجها جملة "ذي الن�ست" بيانات 
تطبيق  يف  م�ستخدم�ن  اأدخلها 
خم�س�ش ملر�سى ك�فيد-19 عرب 
مار�ش   24 بني  الذكية  ه�اتفهم 
و23 اأبريل، يف بريطانيا وال�اليات 
الدرا�سة  معدو  وقارن  املتحدة، 
بني  بالعدوى  االإ�سابة  خماطر 
املعاجلني الذين يحتك�ن مبا�رضة 
مع املر�سى وباقي امل�ستخدمني.
امل�ؤكدة  االإ�سابات  عدد  وكان 
 100 لكل   2747 املر�ش  بهذا 
ي�ستخدم�ن  كان�ا  معالج  األف 
م�سابا   242 مقابل  يف  التطبيق، 
من  م�ستخدم  األف   100 لكل 

اأخذ  ومع  ال�سكانية،  الفئات  باقي 
فح��ش  اإجراء  اإمكان  يف  الفروق 
ال�سكان يف  لدى املعاجلني وباقي 
الدرا�سة  معدو  خل�ش  االعتبار، 
ي�اجه�ن  "املعاجلني  اأن  اإىل 
خطرا اأعلى بـ3.4 مرات لالإ�سابة 

بك�فيد-19".
واأو�سح معدو الدرا�سة اأن اخلطر 
لدى  مرات  بخم�ش  اأعلى  يك�ن 
اإنهم  يق�ل�ن  الذين  املعاجلني 
"من اأفراد االأقليات االإتنية، ال�س�د 
مراعاة  مع  حتى  االآ�سي�ي�ن"،  اأو 
اإريكا  وقالت  الطبية،  ال�س�ابق 
الطب يف هارفرد  كلية  وورنر من 
ما�سات�س��ست�ش  وم�ست�سفى 
الفروق  ت�ؤكد  "نتائجنا  اإن  العام 
لقد  ك�فيد.  م�اجهة  يف  البني�ية 

من  املتحدرون  املعاجل�ن  كان 
يف  للعمل  عر�سة  اأكرث  االأقليات 
مع  خط�رة  اأكرث  طبية  اأو�ساط 
حمتملني  اأو  مثبتني  م�سابني 
يتمتع�ن  كان�ا  كما  بك�فيد، 
احلماية  معدات  اإىل  اأقل  بنفاذ 

املطل�بة".
يف  امل�ساواة  عدم  فاإن  كذلك 
الكمامات  على  احل�س�ل  فر�ش 
ال�قاية  ومعدات  والقفازات 
مت�قع  ه�  كما  ي�سكل  االأخرى 
خطر  يفاقم  اأ�سا�سيا  عامال 

 2.6 ح�اىل  �سارك  وقد  االإ�سابة 
ملي�ن م�ستخدم يف بريطانيا و182 
األفا و408 م�ستخدمني يف ال�اليات 
بدئها  عند  الدرا�سة  يف  املتحدة 
االأ�سخا�ش  عن  التغا�سي  ومع 
لفرتة  التطبيق  ا�ستخدم�ا  الذين 
الذين  واأولئك  �ساعة   24 عن  تقل 
بالفريو�ش م�سبقا،  اإ�سابتهم  ثبتت 
الدرا�سة  يف  امل�سرتكني  عدد  بلغ 
عّرف�ا   99795 بينهم  ملي�ن   2.1
على  معاجل�ن  باأنهم  اأنف�سهم  عن 

متا�ش مبا�رض مع املر�سى.

املجلة اجلزائرية لل�صياحة و ال�صفر العدد 4
ميلة

درا�سة خا�سة حلماية 4 مواقع اأثرية 
تعمل م�سلحة الرتاث مبديرية 
الثقافة ل�الية ميلة على اإعداد 
الدرا�سة اخلا�سة بحماية اأربعة 
للفرتة  تع�د  اأثرية  م�اقع   )4(
بلديتي  بني  تت�زع  الرومانية 
امل�سرية واأوالد اخل�ف )جن�ب 
اأم�ش  علم  ما  ح�سب  ال�الية(، 
م�سلحة  رئي�ش  من  االأحد 

الرتاث الثقايف بذات املديرية 
لزغد �سيابة.

ذات  اأو�سح  ت�رضيح  يف  و 
حاليا  الدرا�سة  باأن  امل�سدر 
وهي  الثانية  مرحلتها  يف 
والت�سخي�ش"  "احلفظ  مرحلة 
حيث مت م�ؤخرا اإنهاء املرحلة 
"املعاينة  االأوىل و املتمثلة يف 

و البيانات وامل�سدر التاريخي" 
درا�سات  مكتب  بها  قام  التي 
عملية  اإليه  اأ�سندت  خمت�ش 
اخلا�سة  الدرا�سة  اإعداد 
اأثرية  بحماية ثالثة )3( م�اقع 
امل�سرية  ببلدية  ب"ب�تخماتن" 
اأوالد  ببلدية  رابع  اأثري  وم�قع 

اخل�ف.

ا�ستكمال  ال�سع�دية  اأعلنت 
والرتتيبات  اال�ستعدادات  جميع 
احلرام  امل�سجد  يف  الالزمة 
اهلل  بيت  حجاج  ال�ستقبال 

احلرام، الأداء ط�اف ال�داع.
ال�سع�دية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
"وا�ش" عن قائد الق�ة اخلا�سة 
الل�اء  احلرام  امل�سجد  الأمن 
العقيل،  الرحمن  بن عبد  يحيى 
تنفيذ  على  "نعمل  ق�له: 
حج  الإجناح  املعتمدة  اخلطط 
هذا العام وفق التدابري ال�قائية 
منذ  االحرتازية  واالإجراءات 
احلرام  اهلل  بيت  حجاج  قدوم 

اإىل  و�س�ال  املكرمة  مكة  اإىل 
ُرتب  حيث  ال�داع،  ط�اف  اأداء 
معينة،  اأب�اب  من  دخ�لهم 
من  حمددة  م�سارات  وفق 
اإىل  النزول  حتى  الدخ�ل  وقت 
وت�زيعهم  املطاف،  �سحن 
روعي  التي  امل�سارات  على 
والبدء  املكاين،  التباعد  فيها 

بالط�اف ب�سكل جماعي".
اخلا�سة  الق�ة  قائد  ولفت 
النظر  احلرام  امل�سجد  الأمن 
احلرم  اأمن  ق�ة  ا�ستعداد  اإىل 
اجلهات  جميع  مع  للم�ساركة 
�سي�ف  خلدمة  الر�سمية 

منا�سكهم  لي�ؤدوا  الرحمن 
ب�سالم اآمنني، وفق اال�سرتاطات 
ال�قائية  والتدابري  ال�سحية 
و�سالمة  �سحة  على  للحفاظ 

حجاج بيت اهلل احلرام.

ال�صعودية

تدابري وقائية لأداء طواف الوداع

بالب�يرة  نظيف  م�ؤ�س�سة  اأح�ست 
من  طنا   70 عن  يزيد  ما  رفع 
عيد  اأيام  اأول  خالل  النفايات 
خمتلف  عرب  املبارك  االأ�سحى 
طنا   27 منها  املدينة  اأحياء 
ومتثلت  م�سكنا    140 حي  يف 
النفايات يف خملفات عملية نحر 
ال�ساحات  متت  التي  االأ�ساحي 
لل�سكنات  املحاذية  وال�س�ارع 
اأغلبية  ي�ستجب  مل  حيث 
املحافظة  لنداءات  امل�اطنني 

خالل  من  املحيط  نظافة  على 
واالأو�ساخ  النفايات  رمي  عدم 
واالأماكن  يف  و�سعها  و�رضورة 
املخ�س�سة لها ، هذا وتناقل رواد 
وم�ساهد  �س�را  الت�ا�سل  م�اقع 
النف��ش  منها  ت�سمئز  م�ؤ�سفة 
�سحي  ظرف  يف  ونحن  خا�سة 
ال�سل�كيات  هذه  ومثل  ا�ستثنائي 
امل�سينة ال تزيد �س�ى من انت�سار 

االأمرا�ش واالأوبئة .
اأح�صن مرزوق

 24 ال  خالل  ن�سب  حريق  ت�سبب 
ن�ال  اآيت  بجبال  االأخرية  �ساعة 
�سمال  باأق�سى  ال�اقعة  مزادة 
حد  اإىل  اإتالف  يف  �سطيف  والية 
ال�ساعة ما يف�ق عن 70 هكتارا من 
امل�ساحات الغابية ممثلة يف اأدغال 
علم  ما  ح�سب  مثمرة،  اأ�سجار  و 
احلماية  م�سالح  من  االأحد  اأم�ش 
باالإعالم  املكلف  اأكد  و  املدنية. 

و االت�سال بذات امل�سالح النقيب، 
اندلع  احلريق  باأن  لعمامرة  اأحمد 
"اإي  مبنطقة  االأمر  بادئ  يف 
ع�سالن" ال�اقعة بعر�ش اآيت ن�ال 
اللهب نح� م�ساتي و  األ�سنة  لتمتد 
قرى املنطقة حيث �سكلت خطرا 
اأن  بعد  �سكانها  على  حقيقيا 
و  املنازل  حميط  النريان  و�سلت 

ب�ساتني االأ�سجار املثمرة.

مدينة البويرة

جمع 70 طنا من النفايات يوم العيد
 جبال اآيت نوال مزادة �صطيف

 احلرائق تتلف ما يفوق 70 هكتارا 
من الغابات

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

 .   ت�صجيل 515 حالة اإ�صابة 
جديدة بفريو�س كورونا

جديدة  وفيات   8 ت�صجيل     .
ب�صبب كورونا

�صفاء  حالة   431 ت�صجيل     .
جديدة من فريو�س كورونا

الإ�صابات  اإجمايل  ارتفاع     .
اإىل 31465

الوفيات  اإجمايل  ارتفاع     .
بكورونا اإىل 1231

حالت  اإجمايل  ارتفاع     .
ال�صفاء اإىل 21419

العناية  يف  حالة   54     .
املركزة



هذه الصحيفة تم تحميل 
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