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تنادي ب"جترمي جي�ش التحرير" 

الأقدام ال�سوداء تهدد جهود املوؤرخ بنجامان �ستورا 
.     النوايا احل�صنة لن ت�صحح الأخطاء التاريخية
حذرت اأو�صاط مهتمة مبلف الذاكرة بني اجلزائر وفرن�صا من الر�صائل امل�صمرة التي اأطلقها املوؤرخ بن 

جامان �صتورا الذي قال  يف مقابلة مع املوقع اللكرتوين لإذاعة »اآرايف اأنه لي�ش ممثاًل للدولة الفرن�صية 
ومل ُيطلب منه التعاون مع اجلانب اجلزائري، م�صيفًا اأنه من ال�صعب كتابة تاريخ م�صرتك بني البلدين 

لكن بالإمكان التو�صل اإىل قوا�صم م�صرتكة متّهد لإحالل »�صالم الذاكرة«.

عبد ال�صالم.غ

ر�صدها  مت  التي  الأخرى  العقبة 
ال�صيا�صي«  التماهي  »غياب  هي 
اأن قدرة  بني ماكرون و�صتورا حيث 
هذا  على  التاأثري  على  ماكرون 

املوؤرخ حمدودة جداً .
بن  موقف  انتظار  امللفت  من  و 
مطالبات   حيال  �صتورا  جامني 
الفرن�صي  العام  الراأي  من  �رشيحة 
التحرير  جبهة  اتهام  يف  ترتدد  ل 
الوطني بارتكاب جرائم مماثلة �صد 
الفرن�صيني،  واملدنيني  الع�صكريني 
دوماً  تتخذ  ل  ال�رشيحة  فهذه 
و�صعية الدفاع، بل تبادر اإىل الهجوم 
اجلانب  كان  اإذا  عما  والت�صاوؤل 
اجلزائري م�صتعداً لعرتاف مماثل 
بهذه اجلرائم، بل وت�صّوق لإيجابيات 

التي  بالتنمية  متغنية  احلقبة  تلك 
عرفتها اجلزائر.

اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  يواجه 
كبرية  �صغوطا  الأيام  هذه  ماكرون 
من جهات عديدة تعمل على عرقلة 
الأر�صيف  م�صكل  بحل  التزامه 
الأطراف  ذات  وهي  اجلزائر  مع 
علب  مكنون  فتح  من  املت�رشرة 
على  ال�صوء  ت�صليط  و  الأر�صيف 
من  �صواء  جرائم  من  اقرتفته  ما 
اإليها  امل�صند  امل�صوؤوليات  خالل 
اأو  ر�صمية  موؤ�ص�صات  اإطار  يف 
الأطر  خارج  مببادرات  متت  التي 
اجلهات  نف�س  و�رشعت  الر�صمية 
يف  املزيفة  احلواجز  ن�صب  يف 
حني   2017 منذ  امللف  حل  طريق 
 « ال�صهرية  مبقولته  ماكرون  نطق 
»جرمية  كان  الفرن�صي  ال�صتعمار 

�صد الن�صانية.
مدى  هو  امل�رشوع  الت�صاوؤل  لكن 
هذا  يف  بعيدا  الذهاب  يف  اجلراأة 
امللف امللغم وما هو �صقف احلرية 

املمنوع للموؤرخ بنجامني �صتورا 
تو�صيات  برفع  ر�صميا  كلف  الذي 
بني  امل�صاحلة  تعزيز  �صبل  حول 

»ال�صعبني الفرن�صي واجلزائري«.
ت�رشيحات  الإطار  هذا  يف  تاأتي  و 
ع�صو  كولرد،  جيلبري  الربملاين 
حزب  عن  الأوروبي  الربملان 
ماكرون  الذياتهم  الوطني،  التجمع 
النحياز  هذا  خالل  من  باخلنوع 
املعروف  فمن  الأيديولوجي. 
ينبذ  الفرن�صي  الي�صار  اأق�صى  اأن 
لفرن�صا، توجه  ال�صتعماري  التاريخ 

قد يعززه �صتورا.  
يف  مراد  ح�صن  الكاتب  يت�صاءل 

اللكرتوين  املدن  مبوقع  له  مقال 
اأهلية  حيال  الفرن�صي  اجلدل  عن 
بهذه  لال�صطالع  �صتورا  جامان  بن 
املهمة، لي�س اإل جزءاً من اإ�صكالية 
اأو�صع: ملاذا متتنع فرن�صا عن تقدمي 
الإعتذار للجزائر؟ اعتذاٌر من �صاأنه 

ت�صميد هذا اجلرح املفتوح.
الواقع،  »يف  اأنه  الكاتب  يرى  و 
تختلف عالقة فرن�صا باجلزائر عن 
ال�صابقة:  مب�صتعمراتها  عالقتها 
نفت اجلزائر كجزء من الأرا�صي  �صُ
اأ�صحاب  اعتبار  )مع  الفرن�صية 
من  مواطنني  الأ�صليني  الأر�س 
الدرجة الثانية(، بالتايل، كان انتزاع 
مرادفاً  ل�صتقاللهم  اجلزائريني 
اأن  حتى  فرن�صية،  اأر�س  خل�صارة 
ما جرى  ت�صف  الفرن�صيني  فئة من 
لي�س  اليوم  لغاية  الأهلية،  باحلرب 

بفرن�صيني  ال�صطدام  ال�صعب  من 
ل�صتقالل  رف�صهم  عن  يعربون 
اجلزائر ولو على نحو غري مبا�رش: 
الفرن�صي  الوجود  باأن  كالدعاء 
اإ�صالحه  ميكن  كان  اجلزائر  يف 
به  يحتذى  منوذج  اإىل  اإما  وحتويله 

يف العالقة بني �صفتي املتو�صط .
واملق�صود باملدنيني يف هذا ال�صياق 

فرن�صيون  وهم  ال�صوداء«،  »الأقدام 
طوال  اجلزائر  يف  وعا�صوا  ولدوا 
املليون  عددهم  بلغ  حتى  �صنوات 
البالد  ا�صتقالل  ع�صية  ن�صمة 
العام  يف  مغادرتها  اإىل  وا�صطروا 
1962 خوفاً من الأعمال النتقامية 
لهم  �صمنتها  التي  احلماية  رغم 

اتفاقيات اإيفيان.

العدد الأخري من اجلريدة الر�صمية  

تغيريات �ا�سعة يف �سفوف ر�ؤ�ساء اأمن الوليات
اأنهى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
ولئي  اأمن  رئي�س   34 مهام  تبون 
وح�صب ما جاء يف العدد الأخري من 
على  وبناء  فاإنه  الر�صمية   اجلريدة 
 9 بتاريخ  �صادرة  رئا�صية  مرا�صيم 
اإنهاء مهام روؤ�صاء  جويلية 2020 مت 
اأ�صماوؤهم  الآتية  الولئيني  الأمن 
حممد  اأخرى  بوظائف  لتكليفهم 
ولية  لأمن  رئي�صا  ب�صفته  �صاقور 
اأمن  رئي�س  �صودار  ،عمار  البليدة 
يف  وابري  الكرمي  عبد  قاملة  ولية 
يف  زروق  ق�صنطينة،تيجاين  ولية 
ولية اإليزي ،عبد احلكيم عاليل يف 
برغوتي  ،عبد احلكيم  الوادي  ولية 

يف  زناتي  ،مراد  خن�صلة  ولية  يف 
ولية  يف  بغداد  ،حممد  ميلة  ولية 
يف  كعبي�س  ،خمتار  الدفلى  عني 
ولية  عني تيمو�صنت ،حممد �صالح 

زغادنية يف ولية غرداية.
رئا�صي  مر�صوم  مبوجب  مت  كما 
�صادر بتاريخ  9 جويلية  2020 اإنهاء 
التية  الوليات  امن  روؤو�صاء  مهام 
اأ�صماوؤهم لإعادة اإدماجهم يف رتبهم 
الأ�صلية وهم : قدور �صا�صي يف ولية 
باتنة ،يو�صف هامل يف ولية ب�صكرة 
ب�صار  ولية  يف  لريبي  ،ها�صمي 
البويرة  ولية  يف  خمالفي  ،بوبكر 
مترنا�صت  ولية  يف  مكيد  ،عكا�س 

تلم�صان  ولية  يف  خملوف  ،�صالح 
جيجل  بولية  زوهري  ،حممد 
�صطيف  ولية  يف  اأخريب  ،حممد 
�صعيدة  ولية  بلق�صايري يف  ،عي�صى 
�صكيكدة  ولية  يف  خزماط  ،حممد 
�صيدي  ولية  يف  طاهوري  ،جياليل 
ولية  يف  خال�صي  ،�صمري  بلعبا�س 
يف  بلقا�صم  الدين  ،نور  م�صتغامن 
مزيان  اآيت  ،ليا�صني  امل�صيلة  ولية 
يف ولية مع�صكر ،يحيى بو�صالح  يف 

ولية ورقلة
البي�س  ولي�صة  يف  حمايلية  مولود 
ولية  يف  املالك  عبد  بن  ،حميد 
اإميرازن  ،�صليمان  بوعريريج  برج 

يف ولية تيندوف ،حممد �صلبي  يف 
اأهرا�س حممد بوقنادل  ولية �صوق 
النعامة ،ومبوجب مر�صوم  يف ولية 
رئا�صي اأخر موؤرخ يف 9 جويلية 2020 
اأ�صماوؤهم  الأتية  ال�صادة  مهام  تنهى 
ب�صفتهم روؤ�صاء اأمن الوليات الآتية 
الأ�صلية  رتبهم  اإدماجهم يف  لإعادة 
وهم: حممد طالبي يف ولية املدية 
بومردا�س  ولية  يف  بداوي  ،علي 
،قمر الزمان بوبري يف ولية الطارف 
رئا�صي   مر�صوم  على  وبناءا  مت  كما 
موؤرخ يف 9 جويلية 2020  اإنهاء مهام 
عبد اهلل بن نا�رش ب�صفته رئي�س اأمن 

ولية بجاية .

التن�صيقية الوطنية ملوظفي ال�صحة العمومية:

تنا�سد الرئي�ض لفر�ض حجر كلي 
الوطنية  التن�صيقية  نا�صدت 
ملوظفي ال�صحة العمومية، اأم�س، 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
كلي  حجر  فر�س  اأجل  من  تبون، 
على كل وليات الوطن، على مدار 
بهدف  وهذا  على24،  �صاعة   24
احلد من تف�صي فرو�س كورونا من 
جهة، ورحمة بالأطقم الطبية من 
مع  معاناتهم  ظل  يف  اأخرى  جهة 

هذا الوباء.
ر�صالة  عرب  التن�صيقية،  واأو�صحت 
اجلمهورية،  لرئي�س  وجهتها 
الر�صمية،  �صفحتها  عرب  ن�رشتها 
موظفي  اأن  الفاي�صبوك،  على 
يعانون  اأ�صنافهم  وبجميع  ال�صحة 
حيث  اجلائحة،  ملجابهة  يوميا 
وقد  يوميا،  املوت  يواجهون 
الأطقم  �صقط �صحايا عديدة من 

�صبيل  يف  الوباء،  بهذا  الطبية 
اأغلب  اأن  م�صرت�صلة  املواطنني، 
الفريو�س  بهذا  جاهلون  النا�س 
والأطقم  بالتدابري،  يتقيدون  ول 
الطبية وحدهم من يتحملون دفن 
جثث عمال ال�صحة، وقد اأرهقهم 
اأن  نف�صيا وج�صديا، خا�صة  التعب 

اأغلبهم بعيدون عن عائالتهم.
كما اأ�صارت التن�صيقية يف ر�صالتها 

يف  الأول  امل�صوؤول  اإىل  املوجهة 
البالد، اأن عمال ال�صحة ل ينامون 
العدوى  انتقال  اأو  نقل  من  خوفا 
الرئي�س  منا�صدين  واإليهم،  منهم 
التعب  اأهلكهم  اأن  بعد  باملنا�صبة، 
اأجل  من  الفريو�س  مقاومتهم  يف 
ال�صعب، اأن يرحمهم بفر�س حجر 
الوطن  وليات  جلميع  كلي  �صحي 

24�صا/24.
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الرئي�ض تبون اأعاد �سابطا 
هاربا مبكاملة هاتفية 

و�صفته  رويرتزعما  وكالة  نقلت 
البارز  جزائري  الأمني  بامل�صدر 
بنظريه  ات�صل  تبون  الرئي�س  اإن 
اأجل  من  املا�صي  ال�صهر  الرتكي 
فر  هارب  ع�صكري  م�صوؤول  عودة 
وفاة  من  اأيام  بعد  اجلزائر  من 
واأ�صاف  دي�صمرب،  يف  اجلي�س  قائد 
بونويرة  تركيا  ت�صليم  اأن  امل�صدر 
ال�صوء  ي�صلط  اجلزائرية  لل�صلطات 
اأنقرة  توليها  التي  الأهمية  على 
القوية  اجلارة  باجلزائر  لعالقتها 
الرتكية  القوات  تدخلت  التي  لليبيا 
حكومة  لدعم  فيها  ال�رشاع  يف 

الوفاق، املعرتف بها دوليا.
الرئي�س  اإن  لرويرتز  امل�صدر  وقال 

ات�صل  تبون  اجلزائري عبد املجيد 
هاتفيا بالرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان قبل نحو اأ�صبوع من عطلة 
عيد الأ�صحى لطلب ت�صليم بونويرة، 
واأ�صاف امل�صدر اأن بونويرة، يواجه 
اتهامات ثقيلة �صيف�صل فيها الق�صاء 

الع�صكري.

حمكمة �صيدي احممد باجلزائر العا�صمة

التما�ض اأربع �سنوات �سجنا يف 
حق درارين �بلعربي 

احممد  �صيدي  حمكمة  التم�صت 
اأربع  عقوبة  العا�صمة  باجلزائر 
ال�صحفي  حق  يف  �صجن  �صنوات 
بلعربي  �صمري  و  درارين  خالد 
احلرمان  مع  حميطو�س  و�صليمان 

من احلقوق املدنية.
بنهم  الثالثة  املتهمني   يتابع  و 
غري  التجمهر  على  التحري�س 
امل�صلح وامل�صا�س بالوحدة الوطنية 
�رشح  املحاكمة   جل�صة  وخالل 
ك�صحفي  عمله  مار�س  اأنه  درارين 
تغطية  خالل  من  وحر،  م�صتقل 
لتمكني  ال�صعبي   احلراك  م�صريات 
اأن  نافيا  املعلومة  من  القارئ 
على  ن�رش خطابات حتت  قد  يكون 
بالوحدة  وامل�صا�س  الكراهية  ن�رش 

رئي�صة   القا�صية  وواجهته  الوطنية 
اجلل�صة  مبن�صورات منتقدة لل�صلطة 
عن  ب�صوؤاله  القا�صية  قامت  كما   ،
مار�س   7 بتاريخ  تواجده  �صبب 
اأنه  املتهم  ليوؤكد  باملظاهرات 
�صمع  اأين  ديدو�س  �صارع  يف  يقطن 
لتغطية  لينزل  املتظاهرين  �صوت 

املظاهرات
لالإ�صارة كان املتهمان �صمري لعريبي 
ا�صتفادا  قد  حميطو�س  و�صليمان 
بقرار  املن�رشم   جويلية   2 بتاريخ 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  من 
على  يومها  ف�رشه  اإجراء  وهو  تبون 
نية   وح�صن  النظام  من  خطوة  اأنه 
لتهدئة الأو�صاع مع ن�صطاء احلراك 

ال�صعبي.

ع.غ

اجلريدة الر�صمية

�سد�ر مر�سوم املنحة املالية للمهن املت�سررة
الر�صمية  اجلريدة  يف  �صدر 
يت�صمن  تنفيذي  الأخرية مر�صوم 
بقيمة  مالية  م�صاعدة  منح 
اأ�صحاب  لفائدة  دج   30.000
اآثار  من  املت�رشرة  املهن  بع�س 
و  )كوفيد-19(  كورونا  جائحة 
املوقع  املر�صوم،  هذا  يهدف 
من قبل الوزير الأول، عبد العزيز 

مالية  م�صاعدة  منح  اإىل  جراد، 
املهن  بع�س  اأ�صحاب  لفائدة 
املت�رشرة من جائحة كوفيد-19، 
ح�صب الن�س ال�صادر يف اجلريدة 
ذات  اأو�صح  و   44 رقم  الر�صمية 
امل�صاعدة  هاته  اأن  امل�صدر 
دج   30.000 املالية حتدد مببلغ 
يف ال�صهر، م�صيفا اأنها تدفع ملدة 

ثالثة اأ�صهر تعوي�صا عن اخل�صائر 
ال�صحي  احلجر  بفرتة  املرتبطة 
هاته  متنح  املر�صوم،  ح�صب  و 
»تقييم  بعد  املالية  امل�صاعدة 
مهنية  فئة  كل  لو�صعية  دقيق« 
املا�صية،  اأ�صهر  الأربعة  خالل 
م�صريا اإىل اأن هاته امل�صاعدة ل 
ل�صرتاكات  ول  لل�رشيبة  تخ�صع 

ال�صمان الجتماعي.
حتديد  اأن  اإىل  البيان  اأ�صار  كما 
هذا  اأحكام  تطبيق  كيفيات 
قرار  مبوجب  �صيتم  املر�صوم 
الوزراء  بني  م�صرتك  وزاري 
املكلفني بالداخلية و اجلماعات 
و  العمل  و  املالية  و  املحلية 

التجارة. 

مرمي خمي�صة

ع.غ

ع.غ باية ع  
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ال�سلة  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
النفط  ت�سمل  التي  لأوبك  املرجعية 
اجلزائري )�سحراء بالند(, ا�ستقرت 
عند اإل 02ر43 دولرا اجلمعة املا�سية 
بعد اأن تراجعت اخلمي�س الفارط اإىل 
99ر 42 دولر للربميل و كان متو�سط 
اأ�سعار خامات اأوبك قد عرف حت�سنا 
الفارط  جويلية  �سهر  خالل  ملحوظا 
اذ تراوح ما بني 42 و 44 دولر مقارنة 
بامل�ستويات التي باعها �سهر جوان اإذ 
كانت قيمة �سلة اأوبك قد بلغت 05ر37 

دولر للربميل.
و من بني اخلامات التي عرفت حت�سنا 
هو  الفارط  جوان  خالل  الأ�سعار  يف 
48ر40  بلغ  الذي  اجلزائري  اخلام 
�سعر  حتديد  ويتم  للربميل  دولر 
النفط اخلام اجلزائري وفًقا لأ�سعار 
املرجعي  النفط  خام  برنت,  خام 
�سوق  يف  املدرج  ال�سمال  لبحر 

خل�سائ�سه  اإ�سافية  عالوة  مع  لندن 
تف�سلها  التي  الكيميائية  و  الفيزيائية 

م�سايف التكرير.
اأنهى خام برنت ت�سليم �سبتمرب  و قد 
30ر43  عند  بلندن  اجلمعة  جل�سة 

دولر بارتفاع 8ر0 باملائة اأو 36 �سنتا 
مقارنة باإغالق اخلمي�س.

و على مدار �سهر جويلية حت�سن خام 
خالل  و  باملائة   5 من  باأكرث  برنت 
خام  تراجع  الثنني  هذا  �سبيحة 

اكتوبر  ت�سليم  ال�سمال  لبحر  برنت 
بانخفا�س  بلندن,  دولر  11ر43  اىل 
باإغالق  مقارنة  باملائة  94ر0  ب 
ا�ستقرار  ياأتي  و  املا�سية  اجلمعة 
اأ�سعار الذهب الأ�سود عند م�ستوى م 
43 دولر يف ظل تطور الأزمة ال�سحية 
من  خماوف  و  كوفيد-19  العاملية 
الذي  الوقت  يف  الطلب  على  اآثارها 
على  حلفائها  و  اأوبك  دول  توا�سل 
خف�س  اتفاق  تطبيق  رو�سيا  راأ�سهم 
الإنتاج املربم يف اأفريل الفارط لدعم 

اأ�سعار اخلام.
الذي  احلاد  النخفا�س  وقف  ولأجل 
قامت  الأ�سود,  الذهب  اأ�سعار  عرفته 
ب  اإنتاجها  بخف�س  حلفائها  و  اأوبك 
خالل  اليوم   يف  برميل  مليون  7ر9 
امل�ستوى  هو  و  جوان  و  ماي  �سهري 
الفارط  اإىل جويلية  الذي مت متديده 
على اأن ت�رشع يف تخفي�س قدره 7ر7 
اأوت  من  بداية  يوميا  برميل  مليون 

اجلاري. 

اأنهت �سلة اأوبك, املكونة من االأ�سعار املرجعية لـ 13 نفطا خاما �سهر جويلية الفارط عند م�ستوى اأزيد من 
)اأوبك(. للنفط  امل�سدرة  البلدان  منظمة  عن  االثنني  اأم�س  ال�سادرة  للبيانات   وفقا  دوالر,   43

متو�سط �سعر اخلام الأوبك ينهي �سهر جويلية 

اخلام اجلزائري يتجاوز 48ر40 دوالر للربميل
.     توا�سل تطبيق اتفاق خف�س االإنتاج املربم يف اأفريل الفارط

عبد  العايل  التعليم  وزير  ا�ستقبل 
الثنني  اأم�س  زيان  بن  الباقي 
الوليات  �سفري   , الوزارة  مبقر 
جون  باجلزائر  الأمريكية  املتحدة 
ديرو�سيه,وتطرق الطرفان يف بداية 
اللقاء اإىل الو�سعية الوبائية الراهنة 
وكيفية التعامل معها ,يف هذا الإطار 
ال�سحي,  الربوتوكول  الوزير  عر�س 
الذي اأعده القطاع من اأجل مواجهة 
اجلامعية  ال�سنة  ,لختتام  اجلائحة 
املو�سم  دخول  وحت�سري  احلالية 

اجلامعي املقبل..
بني  املحادثات  �سملت  كما 
التعليم  م�سائل  من  عدد  الطرفني 
بينها  ,ومن  العلمي  والبحث  العايل 
للتكوين,واأي�سا  برايت«  برنامج«فول 

وتو�سيع  التعاون  تطوير  اإمكانيات 
وحركية  والبحث  التكوين  يف  اآفاقه 
من  وت�سجيعها  البلدين  يف  الباحثني 
اخلربات  واكت�ساب  التقارب  اأجل 
والعملية,ومبا  امليدانية  والتجارب 
والبحث  العايل  التعليم  قطاع  اأن 
العلمي يف اجلزائر ينفتح اأكرث فاأكرث 
,فاإن  القت�سادي  املحيط  على 
الأمريكي  اجلانب  من  طلب  الوزير 
امل�ساعدة يف ال�ستفادة من جتارب 
باع  لها  التي   الأمريكية  اجلامعات 
والت�سغيل  التمهني  ميدان  يف  طويل 
على  كذلك  الطرفان  اتفق  ,كما 
من  العديد  لي�سمل  التعاون  تنويع 

التخ�س�سات الأخرى.
عبدال�سالم.غ

بوؤرة حريق   550 يزيد عن  ما  اأتلفت 
املن�رشم  جويلية  �سهر  خالل  ن�سبت 
الغابات  من  هكتار   200 من  اأكرث 
معظم  عرب  واحل�سائ�س  والأحرا�س 
ح�سبما  بومردا�س,  ولية  بلديات 
املدنية  احلماية  به م�سدر من  اأفاد 
اأ�سار م�سوؤول خلية  بالولية. وبعدما 
املالزم  املدنية  باحلماية  الت�سال 
ت�سجيل,  اإىل  بو�سا�سية  ح�سني  الأول 
نحو  املذكورة,  احلرائق  جممل  من 
هكتار   100 زهاء  اأتلفت  حريقا   30
والأع�ساب  الأ�سجار  خمتلف  من 
والأدغال خالل يومي عيد الأ�سحي, 
اأكد ب«اأن هذه احلرائق الناجمة عن 
املنطقة  تعي�سها  التي  احلر  موجة 
اإ�سابات  اأو  خ�سائر  اأية  تخلف  مل 
اأ�رشار  اأي  تلحق  ومل  الأرواح  يف 
هذه  واأتلفت  والبنايات«.  باملنازل 
امل�ساحة  جممل  من  احلرائق 
املذكورة, يو�سح املالزم بو�سا�سية, 
اأ�سجار  نحو 9 هكتارات من خمتلف 
 140 من  تقرتب  وم�ساحة  الغابات 
واأدغال  اأحرا�س  عن  عبارة  هكتار 
40 هكتار عبارة عن ح�سائ�س  ونحو 
كذلك,  احلرائق  هذه  واأتت  جافة 
نحو  على  امل�سدر,  نف�س  ي�سيف 
من  غالبيتها  مثمرة  �سجرة   5000
م�ساحة  اإىل  اإ�سافة  الزيتون  اأ�سجار 

مزروعة تقدر ب 17 هكتار من القمح 
وال�سعري بالإ�سافة اإىل ما يفوق 840 
حزمة تنب. و�سجلت م�سالح احلماية 
املدنية عرب وحداتها املنت�رشة عرب 
املذكورة,  الفرتة  نف�س  يف  الولية 
عن  يزيد  ما  احل�سيلة,  ذات  ح�سب 
580 تدخل لإخماد احلرائق منهم نحو 
20 تدخل لإخماد النريان التي ن�سبت 
على م�ستوي الغابات ونحو 110 تدخل 
اأخر لإخماد احلرائق التي ن�سبت يف 
م�ساحات الأحرا�س والأدغال وقرابة 
احل�سائ�س  م�ساحات  يف  تدخل   420
عن  يزيد  وما  اجلافة  والأع�ساب 
التي  احلرائق  لإخماد  تدخل   30
املثمرة  الأ�سجار  مناطق  يف  ن�سبت 
ولإخماد  الزراعية  واملحا�سيل 
املذكورة,  احلرائق  بوؤر  خمتلف 
املدنية,  احلماية  م�سالح  جندت 
اإىل نف�س امل�سدر, ما يزيد  ا�ستنادا 
خالل  من  تدخل  عون   1000 عن 
عرب  املنت�رشة  وحداتها  خمتلف 
الرئي�سية  بالوحدة  مدعمني  الولية, 
الوحدة  اإىل  اإ�سافة  الولية  مبقر 
تن�سيبها  مت  التي  اجلديدة,  املتنقلة 
قبيل مو�سم ال�سطياف على م�ستوى 
�ساحنات  وكل  عمران,  بني  بلدية 
الإطفاء و�سيارات الإ�سعاف و�سيارات 

الإت�سال.

اأعلنت عنها وزير الت�سامن

االجتماعي  ال�سمان  اإىل  "لالنت�ساب  وطنية  "حملة 

متحور حول التكوين والبحث وحركية الباحثني

لقاء بني وزير التعليم العايل 
و ال�سفري االأمريكي

بومردا�س

550 ب�ؤرة حريق خالل
 �سهر ج�يلية

بخ�سو�س تخفي�س معدل القبول يف البكالوريا: 

وزارة الرتبية تنفي ما مت تداوله 
اأم�س  الوطنية,  الرتبية  وزارة  نفت 
الإثنني,  كل ما ثم تداوله بخ�سو�س  
متعلقة  لقرارات  م�ساحلها  اإ�سدار 
لهذه  البكالوريا  �سهادة  بامتحان 
تداوله  مت  ما  اأن  اإىل  موؤكدة   ال�سنة, 
من  لها   اأ�سا�س  ل  معلومات  من 
الراأي  منها   لتغليط  الهدف  ال�سحة 

وا�ستقرار  نف�سية  على  والتاأثري  العام 
من  الرتبية  وزارة  كذبت   التالميذ. 
خالل بيان لها كل ما ثم تداوله  رواد 
مواقع التوا�سل الجتماعي بخ�سو�س 
وثيقة من�سوبة لوزارة الرتبية �سدرت 
�سهادة  امتحان  ب�ساأن  قرارات  فيها 
اأن  اأبرزها  كان  والتي  البكالوريا, 

ي�ساوي  اأو  يفوق  مبعدل   القبول  يتم 
امل�سدرباأن  ذات  20/9.  واعترب 
مغلوطة  معلومات  هكذا  مثل  ترويج 
والتاأثري  العام  الراأي  لتغليط  يهدف 
على نف�سية وا�ستقرار التالميذ خالل 
املرتبطة  احل�سا�سة  الفرتة  هذه 
تتطلب  والتي  المتحان  بتح�سري 

ودعا  والرتكيز.  الطماأنينة  من  كثريا 
امل�سدر ذاته اجلميع ل�رشورة تق�سي 
الر�سمي,  م�سدرها  من  املعلومة 
على  الدوري  الطالع  خالل  من 
املوقع الإلكرتوين للوزارة و�سفحاتها 
التوا�سل  مواقع  على  الر�سمية 

الجتماعي.

الكنابا�ست را�سلت اجلهات املعنية بالبويرة

اأ�ساتذة يحرم�ن من نقاط احلركة التنقلية

بلدية اجللفة 

1300 �سكن ينتظر الت�زيع

البويرة  بولية  الأ�ساتذة  عديد  اأثار 
ق�سية عدم احت�ساب مديرية الرتبية 
ب�سهادة  اخلا�سة  الأربعة  التقاط 
احلركة  مقيا�س  يف  البكالوريا 
مل  اأنهم  بحجة  ال�سنة  بهذه  التنقلية 
يرفقوا ن�سخا منها يف ملف احلركة 
وهذا بالرغم من اأن جميع الأ�ستاذة 
لنقابة  بيان  يف  جاء  ما  ح�سب 

العامة  للمديرية  موجه  كنابا�ست 
الرتبية  ووزير  العمومي  للوظيف 
الوطنية نحوز ن�سخة منه �رشحوا يف 
التنقلية  احلركة  الرغبات  ا�ستمارة 
و�سهاداتهم  موؤهالتهم  بجميع 
عليها  وختم  عليها  واأم�سوا  العلمية 
التعليمية,  املوؤ�س�سات  مديرو 
واأ�ساف ذات امل�سدر اأنهم حت�سلوا 

�سواء  عليا  جامعية  �سهادات  على 
وهي  الأ�ساتذة  العليا  املدار�س  من 
البتدائي  التعليم  اأ�ستاذة  �سهادة 
و  املتو�سط  التعليم  اأ�ستاذة  و�سهادة 
�سهادة اأ�ستاذة التعليم الثانوي اأو من 
طرف املوؤ�س�سات اجلامعية ك�سهادة 
العليا  الدرا�سات  �سهادة  و  لي�سان�س 
اأو دكتوراه وغريها  و �سهادة ما�سرت 

من ال�سهادات التي ل ميكن احل�سول 
البكالوريا  عليها من دون النجاح يف 
الأ�ساتذة  هوؤلء  طالب  ال�سياق  ,ويف 
واأخذ  الق�سية  النظر يف هذه  اإعادة 
املودعة  الطعون  العتبار  بعني 
اجلميع  ي�ستفيد  حتى  طرفهم  من 
احلركة  الفر�س يف  تكافوؤ  مبداأ  من 

التنقلية .

بلدية  مواطني  نداءات  جتددت 
عن  الأول  للم�سوؤول  اجللفة, 
اجللفة,   بولية  التنفيذية  الهيئة 
م�سالح  لإلزام  امل�ستعجل  للتدخل 
ملفات  درا�سة  ببدء  اجللفة  دائرة 
ال�سكنات  من  ال�ستفادة  طلبات 

الجتماعية.
اأ�سحاب  عرب  ال�سياق,  هذا  ويف 
امللفات ال�سكنية من �سيغة العمومي 
بالجتماعي  املعروف  الإيجاري 
الإفراج  يف  الإ�رشاع  يف  اأملهم  عن 
عن قوائم امل�ستفيدين من ح�س�س 
ا�ستكملت  التي  الجتماعي  ال�سكن 
ح�سة  منها  مدة  منذ  الأ�سغال  بها 
بالقطب  اجتماعي  �سكن   1300
الأ�سغال  املنتهية  بربيح  احل�رشي 
اجتماعي  �سكن   470 وم�رشوع  به 
بربيح  احل�رشي  بالقطب  اإيجاري 
اجنازه  اأ�سغال  ن�سبة  قاربت  الذي 

الذي  املواطنني  معاناة   .%  50
�سنوات  لعدة  ال�سكن  م�سكل  اأرقهم 
ال�سكن  برامج  رغم  تنتهي  مل 
ال�سنوات  واملوزعة خالل  املنجزة 
الفارطة ببلدية اجللفة, لأنها ح�سب 
الدرا�سة  عملية  ترق  مل  املتابعني 
بل  وامل�سداقية  للجدية  والتوزيع 
معيار  على  الغالب  يف  اعتمدت 
الفئات  الذي هم�س طموح  الكوطة 
بتحقيق  و  احلق  هذا  بنيل  اله�سة 
ل�سنوات  املوؤجل  احللم  هذا 
و�سنوات عديدة, خا�سة واأن اأغلبهم 
اأرباب عائالت وي�ستاأجرون �سكنات 
اأرهقت كاهلهم ومب�ساريف  باأثمان 
اأن  اإىل  اإ�سافة  عنها,  غنى  يف  هم 
ه�سة  ب�سكنات  يقطن  من  منهم 
-الفو�سوي- واأخرى اآيلة لل�سقوط, 

تفتقر ملعظم املرافق ال�رشورية.
اجللفة : حممد �سبع

الوطني  الت�سامن  وزيرة  اأعلنت 
وكذا  املراأة  وق�سايا  والأ�رشة 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل 
كريكو,  كوثر  بالنيابة,  الجتماعي 
عن  مترنا�ست  من  الثنني  اأم�س  
حلملة  قريبا  قطاعها  اإطالق 
ل�سناديق  لالنت�ساب  للرتويج  وطنية 
ال�سمان الجتماعي و قالت الوزيرة 

لعدد  تفقد  و  عمل  زيارة  خالل 
التابعة  املراكز  و  املوؤ�س�سات  من 
العمل  و  الوطني  الت�سامن  لقطاعي 
الجتماعي,  ال�سمان  و  الت�سغيل  و 
التح�سري حلملة  ب�سدد  قطاعها  ان 
ب�رشورة  للتح�سي�س  كربى  وطنية 
ال�سمان  ل�سناديق  النت�ساب 
الظروف  اأن  مو�سحة  الجتماعي 

�رشورة  اأثبتت  احلالية  ال�سحية 
ذلك.

اأن  ال�ساأن  هذا  كريكو يف  واأو�سحت 
»الأو�ساع املرتتبة عن جائحة كورونا 
واأ�سحاب  احلرفيني  حاجة  اأثبتت 
الن�ساطات اإىل التغطية الجتماعية« 
»ال�سيا�سة  اأن  الوزيرة  اعتربت  و 
اأدوات  تطوير  على  ترتكز  اجلدية 

التلقائي  الآيل  النت�ساب  واآليات 
قبل  الجتماعي«  ال�سمان  ل�سناديق 
اأن تدعو جميع احلرفيني لالنت�ساب 
الجتماعي  ال�سمان  هيئات  اإىل 
»لال�ستفادة من الأداءات املمنوحة« 
و اأ�سارت باملنا�سبة اإىل اأن 55.883 
ل�سندوق  األف حريف منت�سبني حاليا 

ال�سمان الجتماعي لغري الأجراء.

اأح�سن مرزوق

ك�سفت اجلوية اجلزائرية عرب بيان لها عن برجمة 
اجلاري,  اأوت  �سهر  و9 من   5  ,4 رحالت جوية يف 
فرن�سا  يف  العالقني  اجلزائريني  الرعايا  لإجالء 

واأ�سار ذات ال�رشكة يف بيان لها ن�رش عرب ح�سابها 
الر�سمي على تويرت اإىل برجمة رحلة يف 9 من �سهر 
اأوت اجلاري, من اأجل اإجالء اجلزائريني العالقني 

التي  الرحالت  باأن  ذاته  اإجنلرتا وذكر امل�سدر  يف 
يف  مبا  املوؤهلني  للرعايا  خم�س�سة  برجمتها  مت 

ذلك املواطنني واملقيمني.

اجلوية اجلزائرية عرب بيان لها

اإجالء العالقني بفرن�سا عرب رحالت اأيام 4، 5 و9 اأوت 

اإميان لوا�س 
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2  �أبو  جامعة  �جلز�ئر  �ضتحت�ضن 
 14 و   13 ،يومي  �هلل  �ضعد  �لقا�ضم 
�ضبتمرب �ملقبل �مللتقى �لوطني حول 
 : �ل�ضحي  �لقطاع  يف  �لعمل  ظروف 
توعية،   « �ضعار  حتت  و�لآفاق  �لو�قع 
ثقافة وقائية ، �قت�ضاد ، حت�رض وتنظم 
هذه �لفعالية من طرف خمرب �لوقاية 
�جلمعية  مع  بالتعاون  و�لأرغنوميا 
و�ضتعرف  للأرغنوميا  �جلز�ئرية 
و�لباحثني  �لأ�ضاتذة  من  م�ضاركة  كل 
وطلبة �جلامعة و�لأطباء و�ملمر�ضني 
�ملهتمني  وكل  �مل�ضت�ضفيات  ومدر�ء 

ب�ضوؤون قطاع �ل�ضحة. 
ت�ضخي�ص  �إىل  �مللتقى  هذ�  ويهدف 
مع  �ل�ضحي  بالقطاع  �لعمل  ظروف 
ت�ضخي�ص �ملخاطر �ملبنية �لفيزيائية 
و�ل�ضحية  و�لجتماعية  و�لنف�ضية 
تفعيل  وكذ�  �ل�ضحي  �لقطاع  يف 
�لقطاع  يف  �لأرغنومية  �ملمار�ضة 
�لوقائية  �لثقافة  ترقية  مع  �ل�ضحي 
يف  و�مل�ضاهمة  �ل�ضحي  بالقطاع 
�جلامعة  بني  �لتو��ضل  �ضبل  توطيد 

و�لو�قع �لقت�ضادي و�لجتماعي.
حكيم مالك

فرتة  ببومرد��ص  �لإثنني  �أم�ص  �نتهت 
�حلجر �ل�ضحي ل 236 رعية جز�ئرية 
مت �إجلوؤها  من دولة رو�ضيا، يف �إطار 
كورونا  فريو�ص  من   �لوقاية  تد�بري 
�إ�ضابة  �أي  ت�ضجيل  دون  �مل�ضتجد، 
به  �أفاد  ح�ضبما  �لد�ء  بهذ�  تذكر 
م�ضدر من مديرية �ل�ضحة و �ل�ضكان 

بالولية.
بذ�ت  �لإعلم  بخلية  �ملكلف  وقال 
ت�رضيح،  يف  باركي،  حممد  �لقطاع، 
 236 عن  رفع  �ل�ضحي  �حلجر  �أن 

دولة  من  �إجلوؤها  جز�ئرية مت  رعية 
�ملحددة  �ملدة  �نتهاء  بعد  رو�ضيا 
�لتي  و  �لحرت�زي  �لإجر�ء  لهذ� 
�إىل  �لإ�ضارة  مع  �أيام،  ب�ضبعة  حددت 
�ل�ضحي  �حلجر  مدة  تقلي�ص  مت  �أنه 
يف  تعديل  �إجر�ء  بعد  �لحرت�زي 
�ملدة من 14 يوما �إىل �ضبعة �أيام �إثر 
��ضت�ضارة �جلهات �ل�ضحية �ملعنية مع 
تعهد�ت  باحلجر،  �ملعنيني  �إم�ضاء 
مبو��ضلة �حلجر �لحرت�زي مبنازلهم 

�إىل غاية �إمتام مدة 14 يوما.

اإميان لوا�س 

عبد  و�ل�ضكان،  �ل�ضحة  وزير  طماأن 
�جلز�ئريني  بوزيد  بن  �لرحمن 
�نت�ضار  بخ�ضو�ص  و�جلز�ئريات 
�أن  �إن  �إىل  م�ضري�  كورونا،  فريو�ص 
كورونا  لفريو�ص  �مل�ضاد  توفري�للقاح 
ل  �لوقت  �أن  غري  جد�،  ممكنا  بات 
ت�ضارب  هناك  �أن  مبا  مبكر�،  يز�ل 
يف �كت�ضافه بني من يقول �إنه �ضيتوفر 
يكون  لن  �إنه  يقولون  و�آخرون  قريبا 
حد  على  �ل�ضنة  نهاية  قبل  متوفر� 

قوله .
باأن  بوزيد   بن  �ل�ضحة  ولفت وزير 
وقت  م�ضاألة  �أ�ضحى  �للقاح  توفري 
فقط، لكون �لأبحاث يف هذ� �ملجال 
قال  حني  كبري، يف  ب�ضكل  تتقدم 
�ل�ضرب  يجب  �أنه  �إل    »: �ملتحدث 
و�ضلمة  �لنهائية  �لنتائج  لنتظار 

�للقاحات«.
رئي�ص  باأن  �ملتحدث   �أ�ضار  و 
كبري�  �هتماما  �أبدى  �جلمهورية 
و�ضتكون  كورونا  لقاح فريو�ص  بتوفري 
منه،  �مل�ضتفيدين  �أو�ئل  من  �جلز�ئر 
عبد  �جلمهورية،  رئي�ص  �إن    »: قائل 
�لفوري  بالتن�ضيق  �أمر  تبون،  �ملجيد 
مع �ملر�كز �ملتقدمة يف جمال �إنتاج 

�للقاح من �أجل �قتنائه فور توفريه.«
و ��ضتبعد بن بوزيد وجود �أي �إ�ضكال 
كورونا  لقاح  �قتناء  بخ�ضو�ص  مادي 
غري  �ملايل  �مل�ضكل  باأن  ، لفتا 
مطروح بتاتا بخ�ضو�ص �قتناء �للقاح، 
مفيد� باأن �لوزير  �لأول �أمره باتخاذ 
هذ�  غ�ضون  يف  �رضيعة  �إجر�ء�ت 
حتى  �ملقبل  �لأ�ضبوع  �أو  �لأ�ضبوع 
يربط �ت�ضالت مع �ل�ضفر�ء يف رو�ضيا 
و�ل�ضني و�لوليات �ملتحدة وبريطانيا 
حتى يتم مناق�ضة �لإجر�ء�ت �ملتعلقة 

بتوفري و�قتناء �للقاح.
يكون  لن  �للقاح  �أن  �ملتحدث  و�أكد 
�ضيتم  حيث  �ملو�طنني،  على  �إلز�ميا 
�إعطاء  مع  �لأ�ضخا�ص،  �حرت�م حرية 

و�مل�ضابني  �لطبية  للطو�قم  �لأولوية 
و�لأ�ضلك  �ملزمنة،  بالأمر��ص 

�لأمنية.
�ملتحدث  قال  ذ�ته،  �ل�ضياق  ويف 
:« عمال قطاع �ل�ضحة هم من يكونو� 
�مل�ضتفيدين �لأو�ئل من لقاح فريو�ص 
يف  �ملتو�جدين  باعتبارهم  كورونا 
�لوباء،  هناك  �لأول ملو�جهة  �ل�ضف 
و�لفئات  �لتلقيح  عملية  يف  �أولويات 
عمال  و�أن  �للقاح،  من  �مل�ضتفيدة 
�لقطاع �لطبي و�ضبه �لطبي �ضيكونون 
�لأو�ئل يف عملية �ل�ضتفادة من لقاح 

كورونا، 
�لأولوية  لهم  �لأبي�ص  �جلي�ص   عمال 
�لق�ضوى يف �ل�ضتفادة من �للقاح، ثم 
ياأتي بعدهم �لأ�ضخا�ص �لذين لديهم 
و�ضيتم  �ل�ضن،  وكبار  مزمنة  �أمر��ص 
تطبيق بروتوكول تعقيم ح�ضب ما يتم 

تطبيقه عامليا.«.
باأنه  بوزيد  بن  �ل�ضحة   وزير  �أكد  و 
لن يتم جتريب �للقاح على �ملو�طنني  
فيه  �ضيدققون  با�ضتور  معهد  وخرب�ء 
�ملعايري  باأن   مفيد�  ��ضتعماله،  قبل 
من  �للقاح  �قتناء  �أجل  من  �ملحددة 
�ضيتم  �كت�ضافه  يف  �لناجحة  �ملخابر 
�ملجل�ص  مع  جل�ضات  عرب  در��ضتها 
�للقاح  هذ�  فّعالية  لتبيان  �لعلمي 

و�ملر�حل �لتي مّر بها و�آثاره �جلانبية 
على �مل�ضابني.

بوزيد  بن  �أو�ضح  �ل�ضياق،  هذ�  ويف 
�جلز�ئر  �إىل  دخوله  عند  �للقاح  باأن 
ول  �ملن�ضاأ  بلد  يف  ُجّرب  قد  �ضيكون 
عّدة  ولدينا  مو�طنينا،  على  يُجّرب 
�مللف  عرب  �ملجال  هذ�  يف  معايري 

�لعلمي �ملتبع من طرفنا.
قال  �للقاح،  جمانية  بخ�ضو�ص  و 
�ملتحدث باأن   جمانية �ل�ضتفادة من 
لقاح “كورونا” �ضتتم در��ضتها لحقا، 
�أبناءها  حتمي  �جلز�ئر  باأن  منّوها 
ماد�م �لطب جمانيا يف �لبلد، تكلفة 
غري  كبرية،  �ضتكون  �للقاح  �قتناء 
رئي�ص �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، 
كّرر عدة مر�ت باأن �جلز�ئر يف خدمة 
�لتكلفة  كانت  ولو  وحتى  مو�طنيها 

كبرية ف�ضتوفرها �لدولة.«.
و رد بن بوزيد على  كل ما ثم تد�وله 
بفريو�ص  �لإ�ضابات  �أرقام  بخ�ضو�ص 
كورونا، مربز�  باأن  �لأرقام �مل�ضجلة 
باإ�ضابات كورونا يف �جلز�ئر �ضحيحة 
عرب جميع مر�كز ومديريات �ل�ضحة.

و �أكد بن بوزيد باأن   �لرتفاع �لأخري  
�مل�ضجل يف عدد �لإ�ضابات بفريو�ص 
م�ضري�  رئي�ضيني،   �ضببني  له  كورونا  
�ملبا�رضة  �لعلقة  له  �ملو�طن  باأن 

كل  يجب حتميله  ل  لكن  �لرتفاع  يف 
�أملانيا  يف  حدث  ما  خ�ضو�ضا  �ضيء، 
ر�ف�ضني  مو�طن  �ألف   17 بخروج 
يف  حمقني  يجعلنا  ما  وهذ�  للحجر، 
تخفيف �لإجر�ء�ت، لأن �حلجر يوؤثر 
نف�ضيا على �ملو�طن، �أما �ل�ضبب �لثاين 
فحتى  �لفريو�ص،  ونوعية  طبيعة  فهو 
�نت�ضاره،  من  حّذرت  �ل�ضحة  منظمة 
�أي خبري ينبئ مبا �ضيكون  فل يوجد 
عليه �لفريو�ص م�ضتقبل، فالعامل كله 

يعاين من �لنت�ضار �ل�رضيع له.
�ملتحدث  �ضدد  مت�ضل،  �ضياق  يف  و 
�لو�ضع  يف  متحكمة  �لبلد  باأن   »:
يف  مثل  �لأ�رضة  عدد  و�أن  �ل�ضحي، 
جويلية  يف  و�رتفع  �آلف   4 كان  ماي 
�ألفا بعد �إجر�ء�ت متخذة مع  �إىل 11 
وتوفري  �مل�ضت�ضفيات  ومديري  �لولة 
فنادق للحتياط، قائل:«  �لإجر�ء�ت 
�لتي ثم �تخاذها  يوم 10 جويلية بعد 
لقاء مع رئي�ص �جلمهورية قبلها بيوم، 
عرفت  �لذين  ولة   5 مع  لقاء  وبعد 
كل  جمع  ومّت  كبري�  �ضغطا  ولياتهم 
باأن  و�لتو�ضيح  �مل�ضت�ضفيات  مديري 
كل �لأق�ضام �ضتكون من �أجل م�ضابي 
باأنه  �ل�ضحة  وزير  و�أكد  “كورونا”. 
هذ�  مع  �لتعاي�ص  وجوب  جليا  ظهر 
وتو�ضيات  تد�بري  باأخذ  �لفريو�ص 
يجري  و�أنه  خا�ضة  �نت�ضاره،  لتفادي 
يف  م�ضتمر  تقدم  عن  �حلديث  حاليا 
�أو�ئل  من  �ضنكون  �لذي  �للقاح  توفري 

�ملتح�ضلني منه.
�للقاح  �كت�ضاف  باأن  بوزيد  بن  �أكد  و  
غري �ضهل كما ينظر �إليه �لبع�ص، مبا 
ي�ضّكل  ول  فّعال  يكون  �أن  يجب  �أنه 
خطورة على �ملر�ضى ويجب �أن ميّر 
على مر�حل متعددة للأخذ باأنه لقاح 
ميّر  كورونا  لقاح  بان   لفتا  نهائي، 
�أي  �أول على �لتجارب �ل�رضيرية مثل 
لقاح قبل �لتجارب �لأولية، من خلل 
در��ضة تركيبته و�ضكله وما عملها على 
�خلليا، خا�ضة لدى �حليو�ن وبعدها 

جتربته على �لب�رض.

اأكد  وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات، عبد الرحمان بن بوزيد يف ت�صريح للقناة الإذاعية الأوىل، باأن 
اجلزائر �صتكون من الدول الأوائل التي �صت�صتفيد من اللقاح �صد وباء كورونا فور اإنتاجه وت�صويقه، لفتا  باأن 

توفري اللقاح امل�صاد لكورونا بات قريبا جدا، غري اأنه يجب ال�صرب فقط لنتظار فعاليته النهائية.
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ملتقى حول واقع واآفاق العمل يف 
القطاع ال�سحي 

بومردا�س 

انتهاء احلجر ل 236 مرحال من رو�سيا  

تن�صيق مبا�صر مع خمتربات رو�صية و �صينية

توفري لقاح كورونا بات قريبا جدا
.     اجلزائر �صتكون  من اأوائل امل�صتفيدين منه

با�ضتور،  ملعهد  �لعام  �ملدير  ك�ضف 
�للقاح  جلب  �أن  در�ر، �أم�ص  فوزي 
�أن  ميكن  �لذي  �لوحيد  �حلل  �ضيكون 
بوؤرة وباء فريو�ص كورونا،  يقل�ص من 
�لوقائية  �لأد�ة  هو  �أنه  �عتبار  على 
�لكفيلة لإنهاء هذه �ملحنة، �لتي تعاين 

منها �لإن�ضانية.
للإذ�عة  ت�رضيح  يف  در�ر،  و�أورد 
معهد  �أن  �خل�ضو�ص،  بهذ�  �لوطنية، 
با�ضتور �جلز�ئر له تقاليد قدمية، من 
�ملنتجة  �ملخابر  مع  �لتعامل  ناحية 
للتلقيح، خا�ضة �أن هناك تبادل معريف 

بني معهد با�ضتور و�ملخابر �لأ�ضا�ضية 
وترتيب  معرفة  حيث  من  �لأخرى، 
يجب  �لتي  �جلرعة  ون�ضبة  �لتلقيح، 
�لرتتيبات  هذه  �أن  م�ضيفا  حقنها، 
و�لذي  للمتاجرة،  �لت�رضيح  بعد  �ضتتم 
��ضتعمال  يف  �لأخري  �ملنعرج  �ضيكون 

هذ� �لتلقيح.
معهد  �ملتحدث،�أن  ذ�ت  �أو�ضح  كما 
على  ي�رضف  �لذي  هو  با�ضتور 
�لربنامج �لوطني للتلقيح يف كل �ضنة، 
مبينا �أن �جلز�ئر من �أو�ئل �لدول �لتي 
�قتنت لقاحات �لوباء �لعاملي »�إت�ص 1 

�إن 1« �ضنة 2009، وكان معهد با�ضتور 
�آنذ�ك،  �لفعال  �لدور  لعب  من  هو 
معهد  �ل�ضياق، �أن  نف�ص  يف  لفتا 
�رضوط  دفرت  على  �ضيعتمد  با�ضتور 
�للقاح،  جناعة  مدى  ملعرفة  معني 
بعد  �ملكت�ضبة  �ملناعة  ن�ضبة  ومدى 
�ملوؤ�رض�ت  هذه  كل  و�أن  ��ضتعماله، 
�ضوف تدون يف دفرت �ل�رضوط لختيار 
�للقاح �لأجنع، مربز� �أنه يجب �لأخذ 
�للقاحات  هذه  هل  �لعتبار،  بعني 

�ضتنتج بن�ضبة كافية �أو ل.
بتجارب  �جلز�ئر  قيام  وبخ�ضو�ص 

�ملدير  قال  �للقاح،  جناعة  حول 
تكون  لن   « �أنه  با�ضتور  ملعهد  �لعام 
نعتمد  ونحن  جتارب،  �أية  هناك 
فقط«  �لرئي�ضية  �ملخابر  نتائج  على 
لي�ص  �أنه  علمكم  يف  »ليكن  م�ضيفا 
�لتي  هي  �ملعروفة،  �ملخابر  جميع 
�لكوفيد- �ضد  لقاح  لإيجاد  ت�ضتغل 
�ضنع  على  تعمل  �لتي  فاملخابر   ،19
�للقاح هي �لتي �ضت�ضكل حمور دور�ن 
عليها، ومعهد با�ضتور يتابع يوميا �آخر 

�ملت�ضجد�ت يف هذ� �ل�ضاأن«.
مرمي خمي�صة

معهد با�صتور

 حت�سري دفرت �سروط الختيار لقاح كورونا 

ك�ضف رئي�ص م�ضلحة �لأمر��ص �ملعدية 
يو�ضفي،  حممد  بوفاريك،  مب�ضت�ضفى 
كورونا،  فريو�ص  �ضد  �للقاح  �أن  �أم�ص، 
هو لي�ص علج بل وقاية من �لفريو�ص، 
خا�ضة �أن من �ضيتلقاه لن يكون م�ضاب 
بالوباء، بل من غري �مل�ضابني لكت�ضاب 

كوفيد-19.  فريو�ص  �ضد  مناعة 
على  �ضيفا  حلوله  عند  و�أ�ضار يو�ضفي 
لتفادي  و�ضيلة  �أح�ضن  �أن  �لنهار،  قناة 
�لفريو�ص هي �لوقاية، لأن �للقاح يعطي 
�إمكانية للج�ضم لكت�ضاب �ملناعة، ومنه 
�جل�ضم،  على  خطورة  لأي  وجود  فل 

�جلز�ئر  �أن  �ل�ضياق،  ذ�ت  يف  م�ضيفا 
مهما  توفره  مبجرد  �للقاح  �ضتقتني 
�لدول  من  مربجمة  وهي  �لثمن،  كان 
�للقاح  �أن  م�ضيفا  لقتنائه،  �لأو�ئل 
بالفريو�ص  �مل�ضابني  غري  �ضيتلقاه 
�مل�ضاب،  ولي�ص  �ملناعة،  لكت�ضاب 

لتكون �لأ�ضلك �لطبية، وكذ� �أ�ضحاب 
�حلماية  و�أعو�ن  �ملزمنة،  �لأمر��ص 
يف  متو�جد  هو  �ضخ�ص  وكل  �ملدنية 
من  �لفريو�ص،  ملو�جهة  �لأول  �ل�ضف 

�أو�ئل �ملتلقني لهذ� �للقاح.
مرمي خمي�صة

رئي�س م�صلحة الأمرا�س املعدية مب�صت�صفى بوفاريك

لقاح كورونا �سيتلقاه غري امل�سابني الكت�ساب املناعة

الأخ�صائية النف�صانية:
ليلى �صيباين

فر�ص  �لذي  �لجتماعي  �لتباعد  �إن 
على �جلميع بعد �نت�ضار جائحة كورونا 
�لآن  حديث  فل  �لنف�ضي  �لقلق  �ضّبب 
�ضيطر  �لذي  كورونا«   « حديث  غري 
على جميع �لأجو�ء مما نتج عنه �لقلق 
و�ضل  بل  �لنوم  فى  و�ضعوبة  و�خلوف 
عن  ناهيك  �لنتحار،  ملحاولة  �لأمر 
مر�ضى  تد�هم  �لتي  �لأعر��ص  تلك 
عن  �لنعز�ل  ب�ضبب  كورونا  فريو�ص 
ما  وهو  �ملوت  من  و�خلوف  �ملجتمع 
جعل �لهتمام بالناحية �لنف�ضية �ضمن 

�أولويات �لدعم �ملوّجه للمر�ضى. 
خط  �لنف�ضية  �ل�ضحة  جعل  ما  وهذ� 
فريو�ص  ملجابهة  �لأ�ضا�ضي  �لدفاع 
�لعلوم  وبلغة   )19 كوفيد  كورونا) 
�لنف�ضية و�لإجتماعية يوؤكد �لأخ�ضائيني 
�خلوف  نوبات  �أن  على  �لنف�ضانيني 
لذلك  �نعكا�ضية  �آثار  �إل  ماهي  و�لقلق 
�ملجهول  مع  �لتعامِل  عن  �لناجت  �لهلُع 
وترّقب �لإ�ضابة باملر�ص. ومع �نت�ضاِر 
ت�ضتُدّ  و��ضع،  نطاٍق  و�لفَزع على  �لوباء 
من  يزيُد  مما  �جلماعي  �خلوف  وطاأة 
يف  و�ضكوِكهم  �لنا�ص  من  كثرٍي  �رتباِك 
�ضحة ما ي�ضلهم ويزد�ُد �لفزُع بانت�ضار 
و�لتحليلِت  �ملغلوطة،  �ملعلوماِت 
ف�ضًل  �مُلقلقة  و�لإ�ضاعاِت  �خلاطئة 

عن »فوبيا« �جلر�ثيِم و�لعدوى.
و�لإحباط  �مُلفرط  �لت�ضاوؤُم  �أن  كما 
وقت  �مُلختلفة  �ل�ّضلوكيات  �ضمن  من 
�لأزمات �إذ يلعب �ل�ضياق �لذي ن�ضع فيه 
�حلدث دور� مهما يف ت�ضكيل �نفعالتنا 
وعليه وجب عدم �لإفر�ط �أو �لتفريط، 
ومبعنى �أدق: �أل نقلل من حجم �خلطر، 
من  نهول  �أو  نبالغ  �أل  ذ�ته  �لوقت  ويف 
حجمه فينتج من ذلك �لإهمال �ل�ضحي 
�أو حدوث �إجهاد نف�ضي يتمثل يف �ضورة 
نوبات �ضديدة من �خلوف و�لذعر، مع 

نوبات من �لهلع �ل�ضديدة نتيجة لإفر�ز 
�لقلق  هرمونات  من  كبرية  كميات 
بدوره  يوؤدي  �لذي  �لكورتيزون  �أهمها 
�إىل �إنهاك جهاز �ملناعة د�خل �جل�ضم 
�ضائغة  ولقمة  �ضعيفاً  في�ضبح  �لب�رضي 
دماغنا  ولأن  له  �لفريو�ص  ملهاجمة 
مربمج على �ملحافظة على بقائنا فاإنه 
�لتي  �ملو��ضيع  من  باخلطر  �ل�ضعور 
و�لأوبئة،  �لأمر��ص  مثل  للوفاة  توؤدي 
توؤدي  حلوًل  تقدم  ل  �لتي  تلك  خا�ضة 
�إىل �ضمان �ضلمتنا من هذه �جلائحة. 
فالهدوء و�لثبات �لنفعايل هما �لطريق 
�لنف�ضي  �ل�ضغط  يف  للتحكم  �لفاعل 
على  عنيف  مبا�رض  ب�ضكل  يوؤثر  �لذي 

�ل�ضحة �لعامة للأ�ضخا�ص.
�ل�ضلبية  �لنفعالت  هذه  وملو�جهة 
�لأن�ضطة  ملمار�ضة  �لتخطيط  يجب 
�ليومية  للحياة  معنى  �ضت�ضيف  �لتي 
بع�ص  �إىل  �لنف�ضية  �لناحية  من  ون�ضري 
�ملمار�ضات �ل�ضحية مثل �للتز�م بنظام 
فعال  �جليد،  �لنوم  و  �ل�ضحي  �لغذ�ئي 
يعترب  �لذي  �لبدنية  �ملناعة  دعم  يف 
�لفريو�ضات  �ضد  �لأهم  �لدفاع  خط 
كما  �لريا�ضية،  �لتمارين  وممار�ضة 
�ل�ضوي  �لتفكري  على  �حلفاظ  يعترب 
وفهم �لأمور و�لظروف �ملحيطة على 
�أنها جزء� من �ملحافظة على �ل�ضحة 
حالة  وحتقيق  و�جل�ضدية  �لنف�ضية 
نقطة  �إىل  بالإ�ضافة  و�ضليمة،  متو�زنة 
فتح  خلل  من  للتنفي�ص  جد�  مهمة 
�لإيجابي  �لجتماعي  �لتو��ضل  باب 
�لدماغ على �خلروج من  ي�ضاعد  �لذي 
�إىل �ل�ضرتخاء وممار�ضة  حالة �لإنذ�ر 
�لنف�ضي  و�ل�ضرتخاء  �لذهنية  �ليقظة 
�لتعامل  �لفرد من  يتمكن  ويف حال مل 
بطريقة  و�لنفعالت  �لأفكار  تلك  مع 
�مل�ضاعدة  �إىل  باللجوء  ين�ضح  �إيجابية 

للح�ضول على �لتوجيهات �ملنا�ضبة.
�ملجال  يف  كن�ضيحة  �لقول     ميكننا 
�لتفكري  يف  تنغم�ص  ل   »: �لنف�ضي 
ن�ضيان  لدرجة  كورونا  بفريو�ص 
�لأ�ضا�ضية  �ل�ضحية  �ملمار�ضات 
�ملرحلة  لتخطي  �لأ�ضا�ضي  و�ملفتاح 
�ل�ضلبية هي �لعمل على فهم �ملخاوف 
حتى  �ل�ضحيح  �ضياقها  يف  وو�ضعها 
بطريقة  حياتك  عي�ص  من  متنعك  ل 

�ضحّية.

اإ�صاءات

كورونا يف ميزان علم النف�س
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لأمن  ال�رشطة  م�صالح   قامت 
الأمن احل�رشي  الولية ممثلة يف 
الثالث من توقيف �صخ�ص يبلغ من 
اأمرق�صائي  العمر )39�صنة( حمل 
ا�صتعمال  و  التزوير  ق�صية  عن 
وثائق  و  حمررات  على  راملزور 

اإدارية و انتحال �صخ�صية الغري.
قيام  اىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
عنا�رش ال�رشطة العاملة بامليدان 
م�صتوى  على  راكبة  بدوريات 
اإنتباههم  لفت  اأين   ، اأنكوف  حي 
حجزه  ليتم  �صبهة،  حمل  ل�صخ�ص 

وحتويل املعني اإىل املقر لدرا�صة 
حالة  ، وعند تنقيطه على م�صتوى 
، تبني  ق�صم املحفوظات املحلية 
اإح�صار  و  �صبط  اأمر  حمل  اأنه 
و  ق�صية التزوير  عن  ق�صائي 
حمررات  على  راملزور  ا�صتعمال 

و وثائق اإدارية و اإنتحال �صخ�صية 
اإجراءات  الإنتهاء من  بعد  الغري ، 
التحقيق مت تقدميه اأمام اجلهات 
يف  لي�صدر  املخت�صة  الق�صائية 
الرقابة  حتت  بالو�صع  اأمر  حقه 

الق�صائية .

يطالب �صكان حي فليا�ص م�صالح 
مراعاة  ب�رشورة  ب�صكرة  بلدية 
باإ�صالح  املتعلق  ان�صغالهم 
م�صتوى  على  العمومية  الإنارة 
ال�صوارع املحاذية ل�صوق اجلملة، 
الظالم  يف  تغرق  التي  الأخرية 

الدام�ص منذ اأ�صابيع.
�صكان  نا�صد 
ل�صوق  حي فليا�ص املجاورون 
وعلى  املحلية  ال�صلطات  اجلملة 
اأجل  من  البلدية  م�صالح  راأ�صها 
على  العمومية  الإنارة  اإ�صالح 
م�صتوى ال�صوارع املحيطة بال�صوق 
ال�صاكنة  قال  حيث  املذكور، 

الذي  الن�صاط  من  وبالرغم  باأنه 
ال�صاعات  منذ  املنطقة  ت�صهده 
التجار  للفجر بتوافد  الأوىل 
جانب  اإىل  اجلملة،  �صوق  على 
تزايد عدد ال�صكان بذلك التجمع 
ي�صيف  الذي  الأمر  ال�صكاين، 
مطالب  الن�صغالت  قائمة  اإىل 
الإنارة العمومية وحت�صني و�صعية 
ال�صكان  اأكد  ما  الطرقات ح�صب 
الذين ينتظرون التفاتة من بلدية 

ب�صكرة على حد قولهم.
م�صاكل  اآخر عادت  �صياق  يف 
ب�صكرة  اأحياء  يف  باملياه  التزود 
طاولة  على  ملفاتها  لتطرح 

امل�صوؤولني مرة اأخرى، اأين يعاين 
�صكان حي الزدهار و�صيدي غزال 
باملدينة  م�صكن   350 حي  وكذا 
منذ  عط�ص  اأزمة  من  اجلديدة 
اأكد  حيث  كامل،  اأ�صبوع  قرابة 
باأن  املذكورة  الأحياء  �صكان 
زاد  منازلهم  عن  املياه  انقطاع 
للظروف  نظرا  غ�صبهم  حد  من 
وزيادة  بهم،  املحيطة  الراهنة 
حوله  احليلة  وقلة  الوباء  على 
يحتاج  التي  العيد  اأيام  وكذا 
املادة من  لهذه  فيها املواطنون 
فاإن  ذلك،  وغري  التنظيف  اأجل 
املواطنني �صجلوا ان�صغالهم على 

بالأمر،  الو�صية  الإدارة  م�صتوى 
اجلزائرية  ب�رشكة  الأمر  ويتعلق 
تاأخر  الأخرية  هذه  ولكن  للمياه 
تدخلها وو�صع املواطنني يف و�صع 
حمرج. هذا ويف �صياق غري بعيد 
يطالب �صكان الأحياء بتعوي�صات 
عانوا  التي  �صوء اخلدمات  نظري 
خالل م�صاكل املياه  منها من 
وذلك  املا�صية،  الأ�صابيع  خالل 
خالل تخفي�ص الفواتري  من 
تعوي�ص  جانب  املقبلة اإىل 
برنامج  وتعديل  التزود  �صاعات 

توزيعه.
اأحمد نا�صري

حمل  اأمر ق�صائي 

الإدارة املحلية تدير ظهرها للمواطنني

اأمن مترنا�ست يطيح بثالثيني 

الإنارة العمومية والتزود باملياه كابو�س عا�سمة الزييان

ب�صبب التعاطي ال�صلبي مع ملفات ال�صغل ، ال�صكن والتنمية املحلية 

دخول اجتماعي �ساخن ينتظر ولة ورقلة ، 
مترنا�ست و اأدرار

.     ف�صل ذريع يف ا�صرتجاع 280 هكتار من قب�صة مافيا العقار  

اأحمد باحلاج 

املحلي  لل�صاأن  املتتبعني  حذر  
بوليات ورقلة ، مترنا�صت و اأدرار 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�صط« 
مهددة  العمومية  ال�صلطات  اأن   ،
ب�صبب  �صاخن  اجتماعي  بدخول 
الرتاكمات  التي  حلحلة  يف  العجز 
بخم�ص قطاعات تاأتي يف مقدمتها 
املر�ص  يعترب  الذي  ال�صغل  ملف 
الذي اأنهك واقع واآفاق التنمية يف 
ظل مت�صك طالبي العمل مبا فيهم 
املعاهد   ، اجلامعات  خريجي 
الكربى املدار�ص العليا ومرتب�صي 
وحتى  املهني  التكوين  مراكز 
عدميي امل�صتوى بالتطبيق ال�صارم 
لتعليمات احلكومية القا�صية مبنح 
اأولوية التوظيف بال�رشكات الوطنية 
النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة 
لفائدة اأبناء اجلنوب �رشط تطبيق 
مبداأ ح�صب الأولويات و الإمكانات 
للطرق  حد  و�صع  مع   ، املتاحة 
امللتوية يف تعيني مدراء ال�رشكات 
النفطية و مدراء املوارد الب�رشية 
الع�صابة  عليها  تعتمد  كانت  التي 
الكفاءات  واق�صاء  بتهمي�ص 
�صامية  منا�صب  تقلد  من  املحلية 
على  العاملة  ال�رشكات  بهاته 

غرار �رشكات الأ�صغال يف الآبار ، 
خدمات الآبار ، املوؤ�ص�صة الوطنية 
وتوات  غاز  �صالح  عني   ، للتنقيب 

غاز .
هوؤلء  اتهم  فقد  ثانية  جهة  من 
مبمار�صة  العمومية  ال�صلطات 
الأمام  اإىل  الهروب  �صيا�صة 
عن  البحث  عو�ص  واللتفاف 
امل�صجلة  لرتاكمات  جذرية  حلول 
تعلق  ما  خا�صة  ال�صكن  بقطاع 
الجتماعي  ال�صكن  بنمطي 
والتجزئات  العمومي  الإيجاري 

للبناء احل�رشي  العقارية ال�صاحلة 
وذلك   ، املدعمة  و غري  املدعمة 
اأبرزها  من  لعل  اأ�صباب  لعدة 
تدارك  يف  حقيقية  اإرادة  غياب 
تفاوت  ب�صبب  املتاأخرة  امل�صاريع 
ن�صاط  على  الرقابية  الأدوات 
املكلفة  املقاولتية  املوؤ�ص�صات 
تهيئة  و  ال�صكنية  احلظائر  باجناز 

التجزئات العقارية .
هوؤلء  اأرجع  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
مبا فيهم ممثلي اجلمعيات املحلية 
التنموي  الركود  �صبب  الفاعلة 

امل�صجلة  النقائ�ص  غرار  على 
و�صبكة  واملياه  الري  يف جمالت  
الطرقات و الإنارة العمومية لجناز 
المنائية  العمليات  هذه  خمتلف 
و  التقنية  املعايري  عن  بعيدا 
القانونية املعمول بها مع ت�صجيل 
وهو  ت�صليمها  يف  مربر  غري  تاأخر 
املحددة  الآجال  مع  يتنافى  ما 
وفقا لالإجراءات املن�صو�ص عليها 
يف دفاتر ال�رشوط . وعلى �صعيد 
اأخر فقد اتهمت �صكاوى وعرائ�ص 
الولة  للمركزية  رفعت  احتجاجية 
هكتار   280 ا�صرتجاع  يف  بالعجز 
يف  املوجودة  الدولة  عقار  من 
التاأخر  ب�صبب   ، املافيا  قب�صة 
التنفيذية  املجال�ص  ت�صكيل  يف 
عملية  على  لالإ�رشاف  امل�صغرة 
قرارات  من  املئات  تنفيذ 
امل�صتودعات  و  للبنايات  الهدم 
�صيدت  التي  الع�صوائية  واحلظائر 
وجه  دون  الدولة  ممتلكات  فوق 
يهدد  بات  الذي  الأمر  وهو   ، حق 
املح�صوبة  امل�صاريع  عديد 
كالرتبية  عمومية  قطاعات  على 
والريا�صة  ال�صباب   ، ال�صحة   ،
حتويلها  اأو  بالإلغاء  ال�صكن  و 
ا�صتعدادا  الأكرث  اأخرى  لوليات 

لحت�صانها 

مما ل يختلف اثنان بوليات ورقلة ، مترنا�صت واأدرار ،اأن الدخول الجتماعي اجلديد �صيكون 
�صاخنة على جميع الأ�صعدة ب�صبب التعاطي ال�صلبي للم�صوؤولني مع خمتلف امللفات ال�صائكة التي 

لها �صلة بيوميات املواطن .

امل�صرتكة  الأمن  م�صالح  متكنت 
احلدودي  بال�رشيط  املرابطة 
حماولة  اإحباط  من  اجلنوبي 
تهريب لـ22300 من الوقود باجتاه 
واجلوار  الإفريقي  ال�صاحل  دول 
واعتقال  توقيف  مت  فيما   ،
اإفريقي بتهمة الإقامة  288رعية 
الوطني  بالرتاب  ال�رشعية  غري 

ح�صب املعلومات املتاحة .
ال�صارم  التطبيق  اإطار  يف 
لل�صلطات  ال�صارمة  للتعليمات 
الرامية  بالبالد  العليا  الع�صكرية 
احليطة  و  اليقظة  بروح  للتحلي 
القت�صاد  حلماية  واحلذر  
الوطني من اأ�رشار التهريب ، فقد 
الأول  ال�صدا�صي  خالل  متكنت 
الأمن  قوات  اجلارية  ال�صنة  من 
بال�رشيط  املرابطة  امل�صرتكة 
احلدودي اجلنوبي مع دول مايل 
والنيجر وليبيا وتون�ص ، من تنفيذ 
19 عملية اأمنية نوعية مكنت من 
 22300 تهريب  حماولة  اإجها�ص 
دول  باجتاه  الوقود  من  لرت 
 ، واجلوار  الإفريقي  ال�صاحل 
العمليات  هذه  اأ�صفرت  حيث 
بينهم  من  مهربا   22 توقيف  من 
ا�صتكمال  اأفارقة وبعد  07 رعايا 

اجناز  و  القانونية  الإجراءات 
املوقوفني  �صد  ق�صائية  ملفات 
اجلمهورية  لوكالء  حتويلهم  مت 
كل ح�صب اإقليم اخت�صا�صه للنظر 
و  التهريب  بتهمة  و�صعيتهم  يف 
الأ�رشار بالقت�صاد الوطني وفق 

املعطيات املتاحة .
من جهة ثانية فقد متكنت نف�ص 
اجلارية  ال�صنة  خالل  امل�صالح 
بوليات مترنا�صت ، اأدرار ، ب�صار 
غرداية   ، ورقلة   ، الأغواط   ،
وب�صكرة من توقيف واعتقال 288 
جن�صيات  يحملون  اإفريقي  رعية 
النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
ت�صاد  و  ال�صينغال   ، الغابون   ،
للم�صالح  املوقوفني  اقتياد  ليتم 
ملفات  اجناز  وبعد  الأمنية 
اإحالتهم  مت  �صدهم  ق�صائية 
على وكالء اجلمهورية كل ح�صب 
اإدانة  مت  اأين  اخت�صا�صه  اإقليم 
موقوفة  �صجنا  ب�صنة  اجلميع 
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم 
قبل  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
ترحيلهم من  اإجراءات  ا�صتكمال 
الإقامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
اأوردته  ما  وفق  ال�رشعية  غري 

م�صادرنا .

توقيف 288 رعية افريقي 

اإحباط حماولة تهريب 
22300 لرت من الوقود 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
للحد من انت�صار فريو�ص كورونا، 
بالأمن  ال�رشطة  قوات  توا�صل 
احل�رشي الرابع تطبيق اإجراءات 
وهذا  اجلزئي  ال�صحي  احلجر 
الوحدات  خمتلف  خالل  من 
امليدان  يف  املنت�رشة  العملياتية 
الثالثي  خالل  متكنت  ،حيث  
من 05/04/2020 اإىل  املمتد 
من   1 5 /0 7 /2 0 2 0 ية  غا
متعلقة  ت�صجيل 22 خمالفة 
اجلزئي  الغلق  قرار  مبخالفة 
التجارية  املحالت  لبع�ص 
متعلقتني  و02 خمالفتني 
الحتفالت  منع  قرار  مبخالفة 
فيما  تقدمي 52 اإعذار،  مع 
بال�صلع  امل�صاربة  يخ�ص 

ت�صجيل 05 ق�صايا  مت  فقد 
�صلع  بعر�ص  غالبها  يف  تتعلق 
مع  ال�صالحية  منتهية  للبيع 
بعدم  متعلقة  حترير169 خمالفة 
الوقائية  الإجراءات  احرتام 
للحد من انت�صار الفريو�ص )عدم 
توفري  الكمامة- عدم  ارتداء 
واملطهرات-عدم  املعقم 
 ، اجل�صدي  التباعد  احرتام 

اإ�صافة اإىل 47 اإعذار .
اأما يف جمال التح�صي�ص والتوعية 
ال�رشطة  قوات  �صجلت  فقد 
الرابع ما يزيد  بالأمن احل�رشي 
م�صت  حت�صي�صية  عن 180 حملة 
اإقليم  عرب  والتجار  املواطنني 
احل�رشي  الأمن  اخت�صا�ص 

الرابع.

يف اإطار تطبيق تدابري الوقاية من انت�صار كورونا 

اأمن اأدرار ي�سجل 22 
خمالفة باملحالت التجارية 

.    52 اإعذار ملنع الحتفالت 

اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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 يف �صريورة التطور الطبيعي 
جاءت العلمانية الغربية 

حتطم مرحلة التجمد 
العقلي والتدين القيمي و 

ا�صتعباد النا�س با�صم الإله.. 
وكان لها من الدفع العملي 

ما يكفي لنبعاث اأجيال من 
النا�س للحرية من �صطوة 

القهر الديني اإىل عامل 
رحب من التحرر الفكري 

وال�صلوكي يف حالة قطيعة 
مع �صلطة الدين، وكان لذلك 

اأثر بالغ يف تطور احلياة 
عندهم.. ونتيجة اإمالءات 

ال�صتعماريني على حكام 
مثل اأتاتورك و�صاه اإيران 

واآخرين،اأو بالحتكاك مع 
الغرب من خالل ا�صتعماره 
وحمالته، ت�صربت املعادلة 

نف�صها لبع�س النا�صئة، 
ف�صّمروا عن �صاعد التهدمي 

ملوروثنا احل�صاري، مفتعلني 
واقعا وهميا من �صطوة الدين 
ورجاله، وانفلتوا اإىل تقليد 
النموذج الغربي، وتوزعوا 
على تيارات من الي�صار اىل 
اليمني، ورغم متكنهم من 
نوا�صي و�صائل عديدة اإل 

اأنهم اأخفقوا.. ذلك لأنهم مل 
يكونوا نتيجة تطور طبيعي 

يف جمتمعاتهم. 

ت�صويه

و�قع �لعلمانية بني �لعرب و �لغرب
الع�صور الو�صطى:

 لبد من �لإ�صارة �رسيعا �إىل م�صطلح قاعدي 
ي�صتخدم  و�لعلمنة  �لتغريب  عمليات  يف 
من  �ملا�صي  عن  للحديث  �صحري  كمفتاح 
�صو�ء..  و�لغربيني  �لعرب  �لعلمانيني  قبل 
ع�رسة  �لو�صطى«..  »�لع�صور  م�صطلح  �إنه 
�أنها  �أوربا تعرف يف �لغرب  قرون مرت بها 
�ملمتدة  �لفرتة  وهي  �لو�صطى،  �لع�صور 
�خلام�س  �لقرن  حّتى  �خلام�س  �لقرن  من 
�نهيار�ت  بد�ية  منذ  �أي  �مليالدي،  ع�رس 
بد�ية  �إىل  �لغربية،  �لرومانية  �لإمرب�طورية 
بد�ية  مع  �آخر  وبتاأريخ  �لنه�صة..  ع�رس 
�لت�صدع  بد�ية  وحتى  �لإ�صالمي،  �ل�صعود 
وهنا  �لأوىل..  �لإ�صالمية  �لعاملية  يف 
�لو�صطى  �لع�صور  قرون  �أن  مفارقة  تكمن 
�لنور  من  قرون  ع�رسة  يقابلها  �لغرب،  يف 

و�ملنعة و�حل�صارة عند �مل�صلمني.
�لأديرة  بُنيَت  �لتاريخية قد  يف هذه �حلقبة 
�أوروبا  لتن�صري  كحمالٍت  و��ِصٍع  ِنطاٍق  على 
و�لتي  �لكني�صة  �صلطة  وتكّر�صت  �لوثنّية، 
متثلت نتائجها على �ل�صعيد �لد�خلي يف قمع 
�لعلوم �لتجريبية وحماولت �لتنوير وحماربة 
ما يت�صلل من ثقافات تنويرية من �لأندل�س، 
�لكن�صي،  و�لتف�صري  بالالهوت  �لعقل  وربط 
تاريخيا  به  �أ�صو�أ ما مرت  وو�صع �ملر�أة يف 
من خالل تف�صري�ت دينية منحرفة، وجملة 
�حلاكمة  باملوؤ�ص�صات  �لكني�صة  حتالف  كان 
�لتاريخية  باحلقب  مر  ما  �أ�صو�أ  عن  عبارة 
و��صتعباد،  جتهيل  من  �لإن�صان  حق  يف 
�أوروبا  َغرِب  م�صيحيي  بتحري�س  وخارجيا 
�لعربي  و�مل�رسق  فل�صطني  على  لل�َصيَطرة 
�أَعلن  حيث  �ل�صليبّية  �حلمالت  خالل  من 
�لبابا �أوربانو�س �لثاين)�لبابا 1088-99( َعن 
�حلملة �ل�صليبية �لأوىل يف جمل�س كلريمون 
يف عام 1095 ��صتجابة ِلَطلب ِمن �لإمرب�طور 
كومنينو�س؛  �لأول  �ألك�صيو�س  �لبيزنطي 
�لتقدم  من  �ملزيد  مو�جهة  يف  للم�صاعدة 
من  �لآلف  ع�رس�ت  تعبئة  مت  �لإ�صالمي. 
يف  �ملجتمع  م�صتويات  جميع  من  �لنا�س 
�لقد�س  على  و��صتولت  �أوروبا  �أنحاء  جميع 
�ل�صليبية  �حلروب  كانت   .1099 عام  يف 
�لع�صكري  �لتنظيم  من  جديد  نوع  �أ�صا�س 
�لرهباين، �لأو�مر �لع�صكرية لفر�صان �لهيكل 
�حلياة  دجمت  �لتي  �لإ�صبتارية،  وفر�صان 

هبانية باخلدمة �لَع�صكرية. �لَرّ
�لإ�صباِنية  �ل�صليبية  �حلروب  �أ�صبحت   
من  �لأندل�س  على  �ل�صتيالء  يف  ِهر  تَن�صَ
و  �لتفتي�س  حماكم  خالل  من  �مل�صلمني 
مت  نف�صه  و�لأمر  �جلماعية  �لإبادة  حروب 
حمالتهم  يف  �ل�صليبيني  قبل  من  �نتهاجه 
على �مل�رسق �لعربي و�ملغرب �لعربي حيث 
و�ل�صتيالء  بالقوة  و�لتن�صري  �ملجازر  كانت 

على ثرو�ت �لعباد هي �لأ�صلوب �ملتبع.   
�لع�صور  من  �مُلتاأّخرة  �لَفرتة  �ّت�صَمت 
�لو�صطى بالتناُزع و�لن�صقاق د�ِخل �لكني�صة 
�أوربا،  د�خل  �لأهلية  و�حلروب  �لكاثوليكية 
حلقتها،  �لتي  و�لكو�ِرث  بامل�صاِعب  و 
هّددت  و�حلروب  و�لطاعون  فاملجاعات 
 1350  -  1341 عامي  فبني  �ل�صكان،  تعد�د 
ثُلِث  حياة  �لأ�صود  �ملوت  طاعون  �َصلَب 
�لتنويريني  منح  �لذي  �لأمر  �أوروبا..  �ُصّكان 
�لكني�صة  على  �لنق�صا�س  فر�صة  �لأوربيني 
�لنه�صة  مرحلة  �إىل  و�لنطالق  ومنهجها 
من خالل دول علمانية نحت جانبا �صيطرة 

�لكنائ�س ورجالها على �ملجتمع.
يف هذه �ملرحلة �لتاريخية من �لقرن �ل�صابع 
كانت  ميالدي  ع�رس  �خلام�س  �لقرن  حتى 
�لفتوحات  فعالة من خالل  �لإ�صالم  حركية 
��صتبد�دية  نظم  من  �لنا�س  �أخرجت  �لتي 
�مل�صاو�ة  قو�نني  �ىل  عبودية  و�أو�صاع 
و�لعد�لة �لإن�صانية و تك�صري هيمنة �لأ�صنام 

�لروحية بكل �أ�صكالها وبناء موؤ�ص�صات مالية 
وعلمية و�إر�صاء قو�نني ت�صبط �صلوك �لفرد 
�أدبية  علمية  نه�صة  خالل  ومن  و�ملجتمع 
�مل�صلمون  ��صتطاع  و��صعة  ثقافية  فل�صفية 
و�لتي  �لغابرة  �ل�صابقني  علوم  نقل  فيها 
لتكون  �لعربية  �للغة  �إىل  �لن�صيان  طو�ها 
علماء  ومتيز  �ملتخلفة..  �أوربا  نحو  ج�رس� 
يف  منهم  �ملن�صغلون  ل�صيما  �مل�صلمني 
من  و�لإن�صانية  �لجتماعية  �لعلوم  �أبو�ب 
فكانو�  و�طالع  �أفق  ب�صعة  ر�صد  �بن  �أمثال 
�أبناء  لتعليم  �لأندل�س  �ملد�ر�س يف  يقيمون 
�مل�صلمني و�لو�فدين من �أوربا �لغربية �صو�ء 
�أحدث هزة يف وعي �لنخبة يف  �لأمر �لذي 
رجال  �أو�صاط  يف  �لرف�س  لقى  و  �لغرب 
معاهد  �إن�صاء  �إىل  �أ�رسعو�  �لذين  �لدين 
�لفال�صفة  �أفكار  من  للو�فد  للت�صدي  دينية 

�مل�صلمني.
�لو�صطى  �لع�صور  مرحلة  �ملرحلة  هذه  يف 
بالغ  باهتمام  �مل�صلمني  لدى  �لعلوم  متتعت 
و�لهند�صة  �لطب  يف  �ملجالت  �صتى  يف 
و�لعمر�ن  و�ملو�صيقى  و�لفلك  و�لفيزياء 
�مل�صلمون  و�صيد  �لفل�صفة..  و  و�لآد�ب 
من  �أي  ملثلها  تت�صع  مل  تاريخية  ح�صارة 
�لرقعة  م�صتوى  على  �ل�صابقة  �حل�صار�ت 
�جلغر�فية �أو �لتاريخية ومل ترتق ملثلها �أي 
و�صعة  �إن�صانيتها  يف  �صابقة  ب�رسية  حماولة 
�لإن�صاين..  �لثقايف  لالإنتاج  برتكيبها  �فقها 

و�لبناء عليه يف عمل مكثف 
بالأمويني  مرور�  �لر��صدة  �خلالفة  فمن 
�لنه�صة  كانت  �لأندل�س  و�لعبا�صيني ومملكة 
و�لثقايف  �لقيمي  �ل�صعيد  على  �لإن�صانية 
مرحلة  كانت  �أنها  بو�صوح  تعني  و�لإن�صاين 
عن  وبعيد�  لالأمة  �صاأن  عظم  و  نه�صة 
�ملظامل على �ل�صعيد �لد�خلي �لتي مار�صها 
�أنها  �إل  معار�صيه  �صد  �ل�صيا�صي  �لنظام 
كانت �ملرحلة �ملكثفة بالعطاء�ت و �صيادة 

�لعقل و�لجتهاد و�لتجريب. 
 

العلمانية الغربية:
 نرى �أهمية تو�صيح من�صاأ �لعلمانية �لغربية 
�لفكرة  خ�صو�صية  نرى  لكي  تطورت  وكيف 
�لو��صح  فاملعنى  و�ل�صريورة  و�ملن�صاأ 
�أنها  �لتاريخية  بيئتها  ح�صب  لـ«�لعلمنة« 
وظائف  نقل  لعملية  بالتحديد  ت�صري 
وممتلكات وموؤ�ص�صات بعينها من يد �لكني�صة 
مبوؤ�ص�صاتها ورجالها �ىل يد �أنا�س عاديني ل 
مر�حل  خالل  من  بالكني�صة  لهم  عالقة 
مل�صطلح  �لنظر  يجب  وهنا  �نتقالية،  
تطورت  مقولة  بو�صفه  �ملعا�رس  �لعلماين 
كان  �لالتيني..�إذ  �مل�صيحي  �لعامل  �صمن 
ينظر يف �لفكر �مل�صيحي �ىل بع�س �لأماكن 
و�لأ�صخا�س و�ملوؤ�ص�صات و�لأفعال على �أنها 
وثيقة �ل�صلة باملقد�س �أو بالزمن �لأعلى.. 
بينما كان ينظر �إىل �أخرى على �أنها متعلقة 
�لدولة  �أن  فيقال  وحده  �لعادي  بالزمن 
�أ�صاقفة  و�ن  للكني�صة  �لزمني  �لذر�ع  هي 
�لبر��صيات �لعاديني علمانيون لأنهم يعملون 
باخلارج وذلك يف مقابل �أقر�نهم �ملرتهبني 
لقو�عدها  يعي�صون وفقا  و�لذين  �لأديرة  يف 

هكذ� كانت بد�ية �مل�صطلح يف �لغرب.
هذ� هو �لأ�صل مل�صطلح �لعلمانية وهو نتاج 
�مل�صيحية..  �لثقافة  د�خل  �حلر�ك  لتطور 
تطورت يف بد�ية �لقرن �لتا�صع ع�رس ليربز 
و�لعلماين  �ملقد�س  بعديها  يف  �ن�صقاقها 
وين�صحب  ف�صيئا  �صيئا  �لعلماين  لي�صيطر 
للعلماين  جديد  معنى  يبد�أ  وهنا  �ملقد�س 
�ملفيد  ومن  �لكني�صة  عن  �ملبتعد  �أي 
للتو�صيح هنا �لإ�صارة �إىل �لأمناط �لتاريخية 
للتحولت  �ملزعومة  �أو  �لفعلية  و�لتجريبية 
�ملوؤ�ص�صات  بني  وقعت  �لتي  و�لتمايز�ت 

�حلديثة  �ملجتمعات  وموؤ�ص�صات  �لدينية 
و�لقت�صاد  �لدولة  »موؤ�ص�صات  �ملبكرة 
و�لرفاهية«..  و�للهو  و�ل�صحة  و�لفن  و�لعلم 
وتطورت م�صامني �لعلماين �ىل �ن ي�صبح هو 
�لديني  �أق�صى  وقد  كلها  بال�صلطة  �ملتحكم 
�لتوكيد  هذ�  و�صيعود  متاما  �ل�رس�كة  من 
�جلمهورية  مع  �لعلمانية  على  �ل�رس�س 
لئكيتها  تاأ�ص�صت  �لتي  �لثالثة،  �لفرن�صية 
على فكرتي �كتفاء �لعلماين بنف�صه و�إق�صاء 
�لقول  عن  غني  �حلياة..  م�رسح  عن  �لدين 
باأن هذه �لروح ل تز�ل تو��صل �رسيانها يف 
فرن�صا �ملعا�رسة بتطور متوح�س للعلمانية، 
كما ميكن للمرء �أن يرى يف ذلك �جلدل �لذي 
�صالمي..  �إل  �حلجاب  منع  حول  ينقطع  ل 
�لف�صاء  �أيجاد  �إذن:  نف�صه  �لإ�رس�ر  �إنه 
�أي  �أن يكون نقيا من  �لعمومي، �لذي ل بد 

مرجعية دينية.
و  �لكني�صة  بني  حاد  �رس�ع  نتاج  هذ�  كان 
وقوى  ومفكرين  مثقفني  من  �حلياة  �صناع 
ل�صالح  ح�صم  عندما  و�صيا�صية  �جتماعية 
�لعلمية  �لغرب  نه�صة  بد�أت  �لعلمانيني 
فالعلمانية  �ملجالت..  �صتى  يف  �لو��صعة 
نتاج  �لالتينية  �ملتولدة من رحم �مل�صيحية 
و�صريورة  خا�صة  مبالب�صات  خا�س  غربي 

خا�صة متاما.

العلمانية يف بالدنا:

ولدت  متاما  �لغربية  �لتجربة  عك�س  على 
علو  �لتنوير عندنا يف ظل  وع�صور  �لنه�صة 
و�لجتهاد  �لإ�صالمية  و�لثقافة  �لدين  �صاأن 
و�لفل�صفة وعلوم �لإ�صالم و�لآد�ب و�لفل�صفة 
�لإ�صالمية.. ثم عرب تاريخنا مل تكن �صلطة 
�صد  ميار�صونها  �لدين  لعلماء  ول  للم�صجد 
�لن�صاط �لعلمي و�لتطور ومل ي�صرتك علماء 
�حلكم  ثنائية  يف  �حلكام  مع  عندنا  �لدين 
عدم  يظهر  �لبد�ية  فمن  ولهذ�  و�لدين.. 
مع  عندنا  للعلمانية  �مليالد  �رسوط  تو�فق 

�لعلمانية �لغربية..
�لعلمانية عندنا مل تكن تطور� يف منظومتنا 
�لفكرية و�لثقافية كما ح�صل يف �لغرب �إمنا 
كانت بقر�ر من �حلكام كما ح�صل يف تركيا 
قبل  من  حكومية  مر��صيم  بفعل  و�إير�ن 
�أتاتورك و�ل�صاه يف بد�يات �لقرن �لع�رسين 
يف عملية قهرية ل عالقة لها بالثقافة ول 
لأو�مر  خ�صوعا  �منا  �جتماعية  بحاجة 
عبارة  �لعلمانية  كانت  لذلك  و  �لأجنبي.. 
�لتو��صل �لتاريخي  عن �رسبة �صيف لقطع 
مع �لثقافة �لإ�صالمية ت�صتبدل نظم �حلياة 
لي�س  وت�رسيعات  قو�نني  ب�صل�صلة  جميعها 
�لأمة ول ثقافتها وقد  لها عالقة بوجد�ن 
مع  �رس�عا  �ملفرو�صة  �لعلمانية  �فتعلت 
درجة  �ىل  و�حل�صاري  �لثقايف  �ملوروث 
تغيري لغة �لآذ�ن و�حلرف و�لد�صتور و�أمناط 
�ملو�ريث  وقو�نني  �ملر�أة  وزي  �حلياة 

و�لأحو�ل �ل�صخ�صية..
�حتكت  �لتي  �لدول  يف  �لعلمانية  ت�صللت 
يف  �لفرن�صية  و�حلمالت  بال�صتعمار 
من  �لعربي   و�ملغرب  �لعربي  �مل�رسق 
لبع�س  �ل�صتعماريني  �لتقاط  خالل  
بال�صعار�ت  وحتميلهم  �لعرب  �ملثقفني 
�لفرن�صية عن �لعلمانية وتنحية �لدين على 
وبرز  و�لتنوير،  للنه�صة  معطل  �أنه  �عتبار 
يروج  �لعربيني  و�ملغرب  �مل�رسق  يف  جيل 
لف�صل �لدين عن �ل�صيا�صة وهو يف �حلقيقة 
�نها  عليه  �هلل  رحمة  بادي�س  �بن  قال  كما 

دعوة لتدخل �ل�صيا�صة يف �صئون �لدين.
لقتحام  �لغرب  يف  �لعلمانية  ذهبت  فيما 
يف  �ملكر�س  �ملاثل  �لو�قع  مع  معركة 
عندنا  �لعلمانيون  ذهب  و�لإد�رة  �ل�صلطة 
لفتعال معركة مع �لتاريخ وموروثه �لثقايف 

ي�صتقيم  ولكي  و�صوره..  مر�حله  �أبهى  يف 
م�صادر  يف  للت�صكيك  ذهبو�  �لأمر  لهم 
معارك  جملة  و�فتعلو�  و�رسعيتها  ثقافتنا 
بد�أ مبوقفهم من �للغة �لعربية و�لت�رسيعات 

و �أ�صول �لدين و دوره يف حياة �ملجتمع.
�ن�صغل �لعلمانيون يف بالدنا مبحاربة �لدين 
�و برفع �صعار ف�صله عن �ل�صيا�صة كما رفع 
من  خطوة  يقرتبو�  مل  فيما  �لفرن�صيون 
كما  و�صناعية  �قت�صادية  جمتمعات  بناء 
�صعار�ت  ورفعو�  �لغربية..  �لعلمانية  بنت 
�لعمل  وحرية  �لتعبري  وحرية  �لدميقر�طية 
�لغربي  �لنموذج  وفق  و�حلزبي  �ل�صيا�صي 
فلقد  يطرحون،  ما  مع  �أمناء  يكونو�  ومل 
بها  ومرحبا  مقبولة  �لعناوين  هذه  كانت 
حني  يف  ل�صاحلهم  تنتهي  كانت  طاملا 
يتحولون �إىل وحو�س �صارية �إن فلت �لأمر 
من بني �أيديهم ر�ف�صني �أن يكون للدين �أي 

ح�صور يف �مل�صهد �ل�صيا�صي.
ل  �لعرب  بالد  يف  �لعلمانيني  �ن  ورغم 
�لالديني  فمنهم  و�حد  لون  حتت  ين�صوون 
�لذي  ومنهم  �ل�صيوعي  ومنهم  �لليرب�يل 
يخلط �صيئا من �لدين على �صعيد �ل�صلوك 
�لغربية  �حل�صارة  روؤية  ويتبنى  �ل�صخ�صي 
�ملجتمع  �إد�رة  فل�صفة  يف  فرن�صا  ل�صيما 
و�لدولة ومع هذ� فاإن م�صكلة �لعلمانيني يف 
�أنهم مل ي�صتطيعو�  �لعرب و�مل�صلمني  بالد 
�قت�صاد  ول  قومية  �أو  وطنية  �صيادة  بناء 
يف  ي�صريون  دوما  وكانو�  �نت�صار�ت،  ول 
�ل�صيوعي  �و  �لر�أ�صمايل  �أما  �لأجنبي  فلك 
�لأمر �لذي عر�س بلد�ننا دوما �ىل �لتبعية 

�لقت�صادية و�لرتهان �ل�صيا�صي..

ملخ�س امل�صاألة:
و�مل�صلمني  �لعرب  بالد  يف  �لعلمانيني  �إن 
ظاهرة ثقافية منبتة ل �صلة لها بتطور ثقايف 
عن  عبارة  وهي  جمتمعاتنا،  يف  �جتماعي 
�لفرن�صية  �لثقافية  لل�صعار�ت  ترديد �صدى 
�لدين عموما، و�لت�صكيكات  و�لليرب�لية عن 
تاريخنا  بحق  �مل�صت�رسقون  يطلقها  �لتي 
و�إ�صالمنا.. ومن �ملالحظ �ن �لعلمانية يف 
بالد �لعرب و�مل�صلمني مل ت�صعد من حتت 
نزلت  �إمنا  �لثقايف،  �ل�صعبي  �حلر�ك  حيث 
بفرمان �حلاكم �خلا�صع لإمالء�ت �لغربيني 
تركيا  و�أتاتورك  �إير�ن  �صاه  �صاأن  كان  كما 
�رسيحة  خالل  من  �أو  بورقيبة  �حلبيب  �و 
تتلمذت على �لثقافة �لفرن�صية خ�صو�صا.. 
حتاول  عندما  �لعلمانيني  طبقة  تلجاأ  و 
�لغرب  على  �لتكاء  �إىل  �ل�صيا�صي  �لعمل 
�لغربية..  �لعلمانية  زعيمة  فرن�صا  ل�صيما 
و�لتابعة  �لفرن�صية  �لإعالم  و�صائل  وتتجند 
�لعلماين  �لتيار  وت�صخيم  �لرتويج  يف  لها 
�مل�صاو�ة  مبادئ  كل  متجاهلة  ما  بلد  يف 
�لعمل  يف  �لآخرين  وحقوق  و�حلريات 
�لر�أي.. وهذ� يقود  و�لتعبري عن  �ل�صيا�صي 
من  �لنافر  موقفهم  تز�وج  �إىل  �لعلمانيني 
فمن  فل�صطني  من  �ملائع  مبوقفهم  �لدين 
�أتاتورك و�ل�صاه �إىل �حلبيب بورقيبة ورهط 
يعترب  ليرب�ليني  �أو  ي�صاريني  �لعلمانيني 
�لإقر�ر ب�رسعية وجود �إ�رس�ئيل م�صلما من 
�لعلمانية  �ل�صيا�صية.. حيث تتو�جد  روؤ�هم 
يف �أي بلد من بالدنا �لعربية يبد�أ �ل�رس�ع 
على �لهوية و�لدين وفل�صطني.. �لأمر �لذي 
خطاب  م�صوغات  �لعرب  �لعلمانيني  يفقد 
و�قعي �لأمر �لذي يلجئهم دوما �ىل �حل�صم 
�ن  ينبغي  ذلك  �لأخر.. رغم  �ملتطرف يف 
يو�جه �لعلمانيون باحلو�ر و�لنقا�س وتغليب 
�ل�صماح  وعدم  م�صرتك  عن  �لبحث  منطق 
�أن يتحول ذلك �ىل �ن�صقاقات جمتمعية لأن 
ذلك ما يبغي �ل�صتعماريون و�هلل غالب على 

�أمره.

بقلم: �صالح عو�س
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وتاأتي اللهجة احلكومية اجلديدة وكاأنها 
مرة  لأول  تكت�شف  احلكومة  اأن  توحي 
على  يخفى  ل  بينما  الختاللت  هذه 
اجلزائر  على  عام  مير  مل  اأنه  اأحد 
دون اأن ت�شهد مثلها اأو اأكرب منها عددا 
باملراقبني  احلال  يذهب  بل  وحدة، 
اختالف  �شبب  عن  الت�شاوؤل  اإىل  اأحيانا 
اإىل  بالنظر  اأخرى  اإىل  �شنة  من  حدتها 
ذات  مزمنة  اختاللت  �شارت  اأنها 
عالقة باأزمة هيكلية ووظيفية يف الدولة 
اختارت حكومة جراد  ومع هذا  ذاتها. 
اأن تفرت�ض اأن هناك اأيادي ممتدة لتنال 
يعي�شه  الذي  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  من 
الرئا�شية  النتخابات  بعد  ل�شيما  البلد 

الأخرية. 
ي�شتكي  التي  الأوىل  املرة  هذه  ولي�شت 
فيها راأ�ض ال�شلطة من هذه الختاللت 
التي يكون م�شدرها عادة من يفرت�ض اأنه 
ميثل امل�شالح احليوية للدولة املرتبطة 
بحياة املواطن على م�شتوى اجلماعات 
املحلية. فقد �شبق اأن امتع�ض الرئي�ض 
تبون من تاأخر و�شول املنح التي اأقرها 
للمعوزين وكذا العاملني يف �شلك ال�شحة. 
ولي�شت هذه املرة الأوىل التي ياأمر فيها 
الرئي�ض تبون باإجراء حتقيقات عن �شري 
اأجهزة اأو حول حوادث تظهر اختاللت 

مو�شوعية اأو مفتعلة. 
من  الختاللت  هذه  مثل  اأن  �شك  ول 
تبذلها  التي  اجلهود  تن�شف  اأن  �شاأنها 
ال�شلطة يف �شبيل تقدمي خطاب مطمئن 
لدى املواطن  الثقة  ا�شرتجاع  يف اجتاه 
يف الدولة بعدما ظل ي�شعر منذ �شنوات 

العام  ال�شاأن  امل�شاركة يف  بعيد عن  اأنه 
نف�شه  اعتبار  اإىل  الأمر  به  يذهب  بل 
اأن يجد  اأ�شعب  لكن ما  بلده.  �شيفا يف 
هذا اخلطاب نف�شه يف حرج وهو الذي 
يحاول الت�شويق جلزائر جديدة خمتلفة 
اإىل  قبل  من  انق�شمت  التي  تلك  عن 
بل  نافعة  غري  ومناطق  نافعة  مناطق 
يجد  واأن  الظل  مناطق  ت�شمى  اأخرى 
اأمامه جدارا �شلبا ميثل اآلة بريوقراطية 
املمار�شة  من  عقود  عن  موروثة  ثقيلة 
زمن  يف  �شاحلة  تعد  مل  اآليات  �شمن 

اقت�شاد وجمتمع املعرفة. 
عن  انبثقت  التي  احلكومة  ورثت  لقد 
و�شعا  املا�شي  دي�شمرب  رئا�شيات 
وميدانا  امل�شتويات  جميع  على  �شعبا 
الو�شع  اإىل  فبالإ�شافة  بالألغام  مليئا 
تاأزما بعد تراجع  الذي زاد  القت�شادي 
خملفات  وبروز  املحروقات  عائدات 
غري  التمويل  اإىل  املكثف  اللجوء 
الكلية  املالية  التوازنات  على  التقليدي 
ف�شال عن اكت�شاف املجتمع اأن الف�شاد 
مل يكن يعني بوؤرا معزولة بل ا�شت�رشى يف 
دواليب الدولة وتعمم وم�ض قمتها وامتد 
ريا�شة وطنية.  اإىل قاعدتها حتى �شار 
اأن احلراك  الو�شع  وما زاد من �شعوبة 
ال�شعبي ولد طموحات جديدة جادة لدى 
�رشائح عري�شة واأدخل الإميان بالتغيري 
لدى الكثري ممن كان الياأ�ض وال�شتقالة 
قد غلبا عليهم ل�شنوات. لقد �شار على 
احلكومة اليوم واجب اأن تربهن عن كل 
�شنوات  بديال عن  يكون  اإيجابي  ما هو 
واجلمود  ال�شيا�شيني  واجلنون  الفو�شى 

والركود القت�شاديني التي تريد اجلزائر 
اخلروج منها ب�رشعة والنتقال اإىل و�شع 

خمالف متاما بني ع�شية و�شحاها.
املواطن  ذلك   2020 جزائري  يعد  مل 
عندما  واحد  طعام  على  ي�شرب  الذي 
اكت�شف بعد �شربه ل�شنوات اأن هناك من 
ا�شتغل �شربه ليمتد اإىل املال العام نهبا 
وعبثا وتبديدا وبعدما �شار قليل الإميان 
لقد  والت�شويفات.  وامل�شاريع  باملثل 
مواطنا  العجاف  ال�شنوات  تلك  اأن�شاأت 
الأحزاب  اأن  حتى  بامتياز  انتهازيا 
والدينية  الفكرية  والنخب  ال�شيا�شية 
من  احلياة  ب�رشورة  اإقناعه  يف  ف�شلت 
�شارت  عندما  ح�شاري  م�رشوع  اأجل 
عالقته باجلغرافيا والتاريخ وامل�شتقبل 
و�شع  وبراغماتية.  مو�شوعية  عالقة 
لالنفجار  املجتمع  ير�شح  قد  كهذا 
احلكومة  �شارت  ما  وهو  حلظة  اأي  يف 
خالل  من  لإدراكها  خيفة  منه  تتوج�ض 
التوتر  اأن  يوميا  ت�شلها  التي  التقارير 
قائم واأن النفجار ل ينتظر اإل �رشارة 
من هنا اأو هناك بالنظر اإىل اأن اجلميع 
ذاتها  اللحظة  ويف  �شيء  بكل  يطالب 
م�شغرة  �شورة  بينته يف  ما  مثل  متاما 
الأيام  �شهدناها يف  التي  ال�شيولة  اأزمة 
املا�شية اأو اأزمة املياه وقد تاأتي تباعا 

اأزمات مماثلة يف امل�شتقبل القريب.
من  اأكرث  اأحوج  احلكومة  �شارت 
ل  لكي  الهدوء  اإىل  م�شى  وقت  اأي 
العاجل  بالت�شدي  الكتفاء  اإىل  ت�شطر 
ح�شاب  على  والطوارئ  للم�شتجدات 
خطة  و�شع  وهو  اأولوياتها  من  الهام 

التي  العميقة  الهيكلية  الأزمة  لتجاوز 
اجلزائر  دخلت  اأن  ومنذ  اإذ  نعي�شها، 
احلكومة  غرقت  ال�شحية  الأزمة  يف 
العاجل  متابعة  يف  الدولة  واأجهزة 
يت�شع  اأن  دون  الأفعال  بردود  والكتفاء 
لالأفعال.  ت�شورات  لو�شع  الوقت  لها 
وما اإن بداأت تفكر يف الت�شدي لالأزمة 
اإىل  العواجل  عادت  حتى  احلقيقية 
بها  اأدى  متتابع  وب�شكل  وبقوة  الظهور 
اأن  دون  موؤامرة  يحدث  ما  اعتبار  اإىل 
حتدد من ت�شتهدف هذه املوؤامرة، هل 
هي حكومة جراد التي تقدم على اأنها 
بف�شلها  الو�شع  عن  الأوىل  امل�شوؤولة 
العادية؟  للحياة  الأدنى  توفري احلد  يف 
عدم  عليها  يوؤاخذ  التي  ال�شلطة  اأم 
وا�شحني  وروؤية  م�رشوع  على  توفرها 
قادرين على اإقناع الأغلبية بال�شري فيه 
باطمىنان وثقة؟ اأم الدولة بكاملها وهو 
اأجندات  تواطوؤ مع  ما قد يحتمل معه 
ال�شلطة  اإلهاء  اإىل  ترمي  خارجية 
مبعاجلة الأزمات الداخلية امل�شتعجلة 
مثل  اإقليمية  اأدوار  بلعب  تهتم  اأن  على 

التدخل يف الأزمة الليبية.
التي  الختاللت  فاإن  هذا  كل  ومع 
تظهر هنا اأو هناك جملة اأو تف�شيال ل 
حتتاج فقط اإىل اإن�شاء جلان حتقيق بل 
اإ�شالح �شامل لهياكل الدولة  اإىل  تدعو 
ينف�ض  اأن  �شاأنه  من  اإ�شالح  ومهامها، 
الغبار عن اآلة مهرتئة غري معقمة �شد 
اأ�شاليب  بقوة  يدرج  باأن  وكفيل  الف�شاد 
احلكامة احلديثة القائمة على الرقمنة 

واقت�شاد املعرفة.

�أمر��ض ل تعالج بالأ�سبريين 

بقلم اح�سن خال�ص   

اأخرجت االختالالت التي �سهدها 
البلد هذه االأيام احلكومة عن �سمتها 

وانتف�ص الوزير االأول عبد العزيز 
جراد غا�سبا متوعدا بالردع وذهب 

اإىل حد افرتا�ص وجود تاآمرق�سد 
امل�سا�ص باال�ستقرار العام يف الوقت 

الذي ي�سهد املجتمع حالة توتر غري 
م�سبوقة ب�سبب ا�ستمرار االأزمة 
ال�سحية وما تبعها من انعكا�سات 

اقت�سادية على كثري من العائالت 
التي اجتازت اأيام العيد يف حالة من 

اال�سطراب ب�سبب انقطاعات متكررة 
للكهرباء واملاء واندالع حرائق يف 

مناطق متعددة من البالد.

بني اخللل واملوؤامرة

واجه  الذي   ، ال�شعبي  اأن جناح احلراك 
حتديات كبرية و رهيبة ،  يف الو�شول اإىل 
يف  دميقراطية  بطريقة  رئي�ض  انتخاب 
ظروف ح�شا�شة جدا ، يكون قد تخطى 

اأكرب عقبة 
ي�شتطيعون  ل  املتكهنون  يزال  ما  لكن 
احلراك  �شيوؤدي  هل  على:  التاأكيد 
اإىل ازدهار الدميقراطية؟ وهل  ال�شعبي 
موؤ�ش�شات  اإر�شاء  اإىل  احلراك  مهد 
ت�شاعد على التحول الدميقراطي �شل�ض 
نداءات  مع  فعليا  الرئي�ض  ؟ هل متاهى 
احلراك ال�شعبي ؟ هل للحكومة احلالية 
براجمية  م�رشوعية  و  ؟  �شعبية  �رشعية 
هل  ؟  ال�شعب  طموحات  على  جتيب 
الأحداث الأخرية من قطع التزود باملاء 
عنابة  يف  الوقت  نف�ض  يف  و  بالعا�شمة 
و  للكهرباء  املتكررة  النقطاعات  و 
حرق الغابات يف نف�ض التوقيت و نق�ض 
ال�شيولة النقدية وكل هذا جاء متزامنا و 
اأيام العيد ، هل هذا برئ ؟ اأن كان بفعل 
فاعل فمن يكون وراءه ؟ واإىل ما يهدف ؟ 
من ي�شتطيع اللعب بهذا الأ�شلوب القذر ؟ 
وهل هناك �شوابق مماثلة يف ال�شجالت 

ال�شيا�شية التي عرفتها اجلزائر ؟
 

يعتمد النظام ال�شمويل يف العادة ، على 
جمموعة تنظيمات زبائنية ، و موؤ�ش�شات 
و   ، عمالية  نقابات  �شكل  يف  منتظمة 
يف  تقوم   ، جماهريية  �شعبية  منظمات 
عن   ، املنا�شبتية  التعبئة  بدور  الغالب 
بهيولة  لفه  و   ، احلدث  م�رشحة  طريق 
جوفاء لالإيحاء بالإجماع ال�شعبي حوله ، 

لغر�ض ال�شتقطاب من خالل ال�شيطرة 
تتنازل  الغالب  و يف  العامة  الإرادة  على 
الرمزي  راأ�شمالها  بع�ض  عن  الدولة 
التنظيمات  لهذه  ال�شيا�شوي  لال�شتغالل 
لالأ�شوات  الت�شدي  عند  �شيما  ل   ،
املناه�شة ل�شتبداده ،  تتغذى من فتات 
الريع و تعي�ض على الهوام�ض القريبة من 
ال�شلطة ، و نادرا ما تلتحق بال�شف الأول 
له ، ي�شعى النظام على املحافظة عليها 
كاأذرع ميدانية ، تنت�رش داخل املجتمع و 
يف كل موؤ�ش�شات الدولة ، كم�شاعد على 
و  �شيا�شته  عن  ومدافع  النظام  حفظ 

مرافع عن �شخو�شه . 
تكوين  اإىل   ، اأحيانا  امل�شتبد  ينزع  كما 
اأو  ال�شلطة  مثقف  عليه  ي�شطلح  ما 
�رشعنة  مهمة  يوؤدي  الذي   ، ا�شتقطابه 
فل�شفة  �شعد  �شتى  يف   ، امل�شتبد  حكم 
احلكم ، فمثقف علم الجتماع ينفي عنه 
ال�شلبية  الجتماعية  الظواهر  اأ�شباب 
املرتدية ، فاملنتحر الذي قرر النتقال 
اإىل العامل الآخر ، �شبب انتحاره عوامل 
خو�ض  يف  املجازف  قرر  من  و  نف�شية 
عباب البحر على قارب ، �شببه ال�شتالب 
الد�شتوري  القانون  رجل  و   ، الغربي 
يهند�ض وثيقته على مقا�ض هوى احلاكم 
الدميقراطية  مبادئ  فت�شبح   ، بالتمام 
ل  �شوريا  مبداأ  ال�شلطات  بني  كالف�شل 
ميكن تطبيقه ، و مبداأ ا�شتقالل الق�شاء 
وجور  حيف  و  التع�شف  يولد  مبداأ 
و   ، اليد  نف�شه طليق  الق�شاء متى وجد 
خبري القت�شاد يرجع الأزمات و تف�شي 
البطالة و �شعف املوؤ�رشات القت�شادية 

للو�شع العاملي .

هذه الفئات التي كانت تتغذى من فتات 
كما   ، جمتمعة  الفا�شد  النظام  موائد 
التي   ، ال�شعبي  اأثناء احلراك  لحظناها 
يف  البي�شاء  الثورة  اإ�شقاط  على  عملت 
غربية  ب�شعارات  تعوميها  و   ، العدمية 
 ، باري�شي  ا�شتالب  وخطاب   ، غريبة 
الإرادة  حتريف  يف  جهدها  حاولت 
الأوىل  الأهداف  عن  البي�شاء  الثورية 
بها  بلغ  بل   ، اأجلها  من  خرجت  التي   ،
التهور اإىل حماولت اإ�شعال فتيل الفتنة 

بني فئات ال�شعب . 
من  �شعي  و   ، �شعيهم  خاب  اأن  بعد 
 ، ال�شعبي  احلراك  تفجري  يف  ورائهم 
الدميقراطي  النتقال  مالمح  وبداأت 
النتخابات  جناح  بعد  الأفق  يف  تلوح   ،
 ، لرئي�شه  ال�شعب  باختيار   ، الرئا�شية 
يعار�شونها  كانوا  التي  النتخابات  تلك 
جذريا و �شعوا بكل الطرق و و�شل بهم 
الياأ�ض اإىل ال�شتنجاد بالحتاد الأوروبي 
دخلوا   . امل�شبوهة  ماآربهم  لتحقيق 
بوؤ�شا  زادها   ، �شيا�شي  ياأ�ض  مرحلة 
وباء  اأزمة  اإبان  ال�شعبية  اجلبهة  متا�شك 
الت�شامن  موجات  خالل  من   ، كورونا 
اأ�شيل  ك�شلوك    ، ال�شعبي  التكاتف  و   ،
اللفيف  ليتفاجاأ   ، اجلزائري  ال�شعب  يف 
الوثوب على  اإىل  ، الذي �شعى  امل�شتلب 
 ، ال�شعبي  احلراك  خالل  من   ، ال�شلطة 
ال�شعبية  اللحمة  بهذه    ، رف�شه  الذي 
و  فئاته  بينا  فيما  التام  التماهي  و 
و   ، البوؤ�ض  يف  اإيغال  فزاد   ، موؤ�ش�شاته 

اأدرك انه دخل يحث اخلطى اإىل مزبلة 
التاريخ ، و قرب يف ار�ض الن�شيان الأبدي 
، و هو يلفظ اأنفا�شه الأخرية ، على حافة 
له  يبق  مل  انه  مدركا   ، الندثار  هاوية 
�شيئا يخ�رشه ، �رشخ باأعلى �شوته القذر 
عليا و على اأعدائي ، فلم يجد اأمامه اإل 
القرائن  تدل  كما   ، التقليديني  زبانيته 
الأ�شحى  عيد  منا�شبة  انتهزوا  الذين    ،
الذي يعي�شه ال�شعب يف ظروف ا�شتثنائية 
تخريبية  عمليات  مبجموعة  فقاموا   ،
من  اندلع جمموعة  راأ�شها  على  جاءت 
املهولة يف مناطق خمتلفة يف  احلرائق 
الأ�رشار  لتنتقل جمعية   ! التوقيت  نف�ض 
النقدية  ال�شيولة  امت�شا�ض  عملية  اإىل 
بطريقة  البنوك  و  الربيد  مراكز  من 
 ، قبل  من  املرافق  هذه  ت�شهدها  مل 
ليحاولوا اأيام العيد داخل كربيات املدن 
يف حالة عط�ض من خالل تخريب بع�ض 
نف�ض  يف  عنابة  و  فوكة  يف  املن�شئات 

التوقيت و بنف�ض الطريقة .
من غري املعقول اأن تكون هذه الأحداث 
اأن  املنطق  غري  من  و   ، بريئة  عفوية 
تكون جرائم معزولة ، فاأهدافها وا�شحة 
هي الغ�شب ال�شعبي الرامي اإىل الفو�شى 
ال�شطو  الفو�شى يريد  اإىل  ، ومن ي�شعى 
على الإرادة ال�شعبية ، متنا�شيا اأن العقل 
ال�شيا�شي ال�شعبي اليوم ، ن�شج من خالل 
ل   ، ميادين  و  واأدوات  و�شائل  ا�شتغالله 
تخطر على بال الفواعل التقليدين مهما 

كان مركزهم .    

بني عجلة �لنتقال �لدميقر�طي و ع�سا �لع�سابة

كانت الثورة البي�ساء التي اندلعت يف 
ال�سيا�سي  الف�ساد  زمر  �سد  فيفري   22

و املايل  ، وممن ر�سخت اأقدامهم 
داخل دواليب ال�سلطة بعد مقدم 

الرئي�ص بوتفليقة وعلى راأ�سهم زمرة 
�سقيقه القابع يف ال�سجن ، كواحدة 

من االإجنازات التي ال ي�ستهان ، 
فاالنتفا�سات ال�سعبية التي عمت كل 

اأرجاء الوطن بطرق �سلمية ، ح�سارية 
، ب�سعارات تنادي للحرية و امل�ساواة و 

احلياة الكرمية ،قد ترددت اأ�سداءها يف 
كل بقاع العامل ، كاأن�سع واأن�سف در�ص 
ملناه�سة اال�ستبداد و الظلم و الف�ساد .

املافيا ال�سيا�سية 

بقلم الوليد فرج
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به  يق�صد  الذي  و  الق�رسي  التهجري  عن  اأما 
الفرد  التي يجرب عليها  الإ�صطرارية  الهجرة 
و اجلماعات .اإما لأ�صباب اإقت�صادية كالبحث 
عن عمل اأو اأ�صباب �صيا�صية كاللجوء اإىل بلد 
من  حكم  و  داخلية  �صغوط  نتيجة  جماور 
الدولة اإ�صتبدادي  على اأفرادها كما حدث يف 
الت�صعينيات اأو لأ�صباب قهرية نف�صية اأجربت 

الأفراد على املغامرة يف املياه .
للهجرة  الثالث  ال�صكل  يتمثل  و   

ذلك  يكون  و  بالب�رس  الجتار  ال�رسية يف 
اأمام  للهجرة  امل�رسوعة  القنوات  بغلق 
ي�صطرون  الذين  الأفراد،  و  ال�صباب 
يف  متخ�ص�صة  ع�صابات  اإىل  اللجوء  اإىل 
و   . م�رسوعة  غري  بطرق  الب�رس  ت�صفري 
غالبا ما يخ�صع هوؤلء املهاجرون بالقوة 
الإ�صتغالل  لأغرا�ض  اخلداع  و  الغ�ض  اأو 

املادي بجميع اأنواعه
ال�صباب  من  العديد  بقع  و   
الفقر  من  للهروب  ال�صاعني  اجلزائري 
الجتار  لع�صابات  �صحايا  احلاجة  و 
بالب�رس الذين ل يهمهم غري املال ، حيث 
و�صلت ن�صبة عدد املهاجرين اجلزائريني 
اإىل  البطالة   ب�صبب  الأخرى  ال�صفة  اإىل 
 %23.7 اإىل  و�صلت   قد  ن�صبته   ما 
القت�صادي  الوطني  املجل�ض  ح�صب 
للت�صاوؤل  يدفعنا  ما  هو  و  والجتماعي، 

عن : الأ�صباب و الدوافع احلقيقية وراء هجرة 
ال�صباب اجلزائري نحو اأوروبا ؟، فوفقا لآراء 
الهجرة  اأ�صباب  ترجع  الباحثني  من  العديد 
الأ�صباب  من  جمموعة  اإىل  امل�رسوعة  غري 
الإقت�صادية و الإجتماعية و ال�صيا�صية و التي 

ميكننا تف�صيلها على الوجه التايل 
و  الإقت�صادية  الدوافع  عن  اأما   
ع�صب  الباحثني  من  الكثريين  يعتربها  التي 
عليها  يطلق  ما  اأو  ال�رسعية  غري  الهجرة 
التي  الأ�صباب  اأهم  فهي  ال�رسية،  الهجرة 
تدفع الأفراد خلو�ض هذه املغامرة من غري 
اإهتمام حلياتهم، فالبطالة  اكرتاث و ل حتى 
تدين  و  املعي�صة  و غالء  الأجور  اإنخفا�ض  و 
هنا  نق�صد  و   – اأوطانهم  داخل  م�صتواها 
القانونية  للمخالفات  يدفعهم   – اجلزائر 
بالد  يف  املوعودة  اجلنة  اإىل  للتطلع 
املجزية  الأجور  يف  تتمثل  التي  و  املهجر، 
الذي  التقدير  و  العلمي  البحث  ت�صهيالت  و 
التي  العوامل  من  غريها  و  املوهوبون  يلقاه 
و  البالد  اإىل تلك  الكفاءات  و  الأفراد  جتذب 
ما اأكرثها يف اإيطاليا – لمبادوزا – و يلعب 
التباين يف امل�صتوى القت�صادي دوره ب�صورة 
وا�صحة بني الدول الطاردة والدول امل�صتقبلة 

.
هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وترية التنمية 
اأ�صا�صا يف  يف هذه البالد التي لزالت تعتمد 
وهما  والتعدين  الفالحة  على  اإقت�صاداتها 
التنمية  يف  ا�صتقرارا  ي�صمنان  ل  قطاعان 
نظرا لرتباط الأول بالأمطار والثاين باأحوال 
�صلبية  انعكا�صات  له  ما  وهو  الدولية  ال�صوق 

على م�صتوى �صوق العمل.
العلوم  بكلية  باحث  يوؤكد  و   
من  حية  م�صكلة  باأن  باجلزائر  الجتماعية 
خالل الأحداث املاأ�صاوية التي تتواىل ب�صاأنها 
اأو الأخبار التلفزيونية من  �صواء يف ال�صحف 
لكونها  ح�صا�صة  م�صكلة  وهي  لآخر.  حني 
مت�ض جميع �رسائح املجتمع بحيث اأ�صبحت 
الظاهرة ل مت�ض فئة ال�صباب وخا�صة الذكور، 
الق�رس،  والأطفال  الإناث  فئة  اإىل  تعدت  بل 
يف  حتى  متداول  )احلرقة(  م�صطلح  واأ�صبح 

الأغاين للتعبري عن الظاهرة.
بامتدادها  ال�رسية  الهجرة  ظاهرة  وتتميز 
الزمن  اإنها م�صتمرة يف  اأي  ال�صنة  على طول 
منت�رسة  كانت  بعدما  املكان،  يف  ومنت�رسة 
البالد، امتدت ب�صورة فائقة  بكرثة يف غرب 

اإىل و�صط و�رسق البالد حيث مت توقيف 130 
مهاجرا �رسيا بولية عني متو�صنت �صنة 2007، 
واإعادة اأكرث من 540 مطرودا من اإ�صبانيا اإىل 
من  اأكرث  وتوقيف   ،2008 �صنة  وهران  ولية 

1100 يف ولية عنابة �صنة 2007.)5(
اإن املتمعن يف هذه الظاهرة بل يف املقبلني 
ماأ�صاوية  مدى  يكت�صف  احلراڤة  عليها 
�صعاراتهم التي نقراأها يف الكثري من جدران 
�صعار  مثل  العمومية  واملوؤ�ص�صات  العمارات 

من  اأف�صل  البحر(  يف  )غرقا  �صمكة  »تاأكلني 
اأن تاأكلني دودة بعد الدفن يف الأر�ض«، وهو 

يحمل الكثري من دللت البوؤ�ض والإحباط.
تاريخا  نذكر  اأن  ميكن  فال  حاولنا  مهما 
القول  ن�صتطيع  ولكن  احلرڤة  لظهور  حمددا 
ت�صديد  بعد  مبا�رسة  كان  ظهورها  وقت  اإن 
وغلق احلدود الإ�صبانية التي تعترب بوابة دول 
الأوروبي مع املغرب، ولعل املغرب  الحتاد 
غلق  نتيجة  الظاهرة  هذه  �صهد  من  اأول  هو 
�صبتة  مدينتي  خا�صة  اإ�صبانيا  مع  حدودها 

ومليليا.
الغزوات  مدينة  فت�صهد  اجلزائر  يف  اأما 
ح�صب  الت�صعينات  �صنوات  منذ  الظاهرة 
من  تغريت  م�صالكها  اأن  اإل  املنطقة  �صكان 
م�صالك برية اإىل م�صالك بحرية، اأي الختباء 
ل  قوارب  ا�صتعمال  اأو  التجارية  ال�صفن  يف 

تتوفر فيها اأدنى �رسوط ال�صالمة.
ونظرا لتعقد هذه الظاهرة وانت�صارها الوا�صع 
يف اجلزائر وما تثريه من ق�صايا، فهي ت�صتلزم 
مثل  واملو�صوعي  العلمي  والتحليل  الدرا�صة 

م�صكلة التكيف الجتماعي .
اإن ما زاد يف م�صكلة الهجرة ال�رسية تعقيدا 
يف  البطالة  و  الفقر  معدلت  اإرتفاع  هو 
اإذا ما  الفردي  اجلزائر و كذا �صعف الدخل 
ال�رسائية  القدرة  م�صتوى  مع  مقارنته  متت 
الدول  نحو  التوجه  ثمت  ومن  الفرد،  لدى 
عي�ض  يف  التفكري  و  الإنتقالية  نحو  الغنية 
امل�رسوعة  الهجرة  فر�ض  ت�صييق  و  اأف�صل، 
يف وجه الراعبني و خا�صة ما تعلق بالوثائق 

املثقلة و الأموال املكلفة .
تدفع  التي  الإجتماعية  الأ�صباب  عن  اأما 
غري  الهجرة  اإىل  اجلماعات  و  الأفراد 
عمق  يف  باأنف�صهم  املخاطرة  و  امل�رسوعة 
غري  ماآل،  و  حلما  ي�صنونها  لوجهة  البحار 
ماهو  احللم  اأن  باملرة  تثبت  التي  احلقيقة 
اأن  بالإ�صارة  فاجلدير    « ووهم  »جتارة  اإل  
و  اإرتباطا  مرتبطة  الإجتماعية   الأ�صباب 
ثيقا بالأ�صباب الإقت�صادية ، فالبطالة و تدين 
كونها  من  الرغم  على  املعي�صة  م�صتويات 
اإنعكا�صات  ذات  اأنها  اإل  اإقت�صادية،  عوامل 
ذات  يف  �صلبية  اأمنية  و  نف�صية  و  اإجتماعية 

املجتمع التي تن�صاأ فيه .
حلم  بدافع  الهجرة  اإىل  يتطلعون  فالأفراد 
الوجاهة  عن  بحثا  اأو  الإجتماعي  النجاح 
بفعل  بالدهم  يف  املفقودة  الجتماعية 

و  الهجرة  نحو  يندفعون  و  الفقر،  و  البطالة 
فيه  يقبلون  الذي  اإىل احلد  قبول املخاطرة، 
– �صعيا  اأو تافها  – مهما كان مذل  اأي عمل 
وراء حتقيق اأحالمهم الذاتية . و حتولت فكرة 
ملدة  موؤقتة  و  �رسورية  عملية  اإىل  الهجرة 
قدر  اأكرب  جمع  خاللها  يتم  خم�ض  اأو  �صنتني 
ممكن من املدخرات الالزمة للزواج و توفري 
م�صكن لئق و م�رسوع �صغري لإ�صتكمال م�صرية 
احلياة ... و بهذا ت�صبح الأو�صاع الإجتماعية 
تدفع  التي  ال�صديدة  الدوافع  احدى 
اإىل  اإختالف تخ�ص�صاتهم  ال�صباب على 
يوؤدي  مما  الغنية،  البلدان  اإىل  الهجرة 
لو  و  حتى  الهجرة  ظاهرة  اإنت�صار  اإىل 

كانت يف �صورتها غري امل�رسوعة .
مزيدا  الدميغرايف  البعد  ي�صيف  و 
الهجرة  م�صكلة  على  التعقيد  من 
الزيادة  خالل  من  امل�رسوعة،  غري 
الدول  يف  ال�صكان  تعداد  يف  املطردة 
الفقرية مقابل اإنخفا�ض كبري يف تعداد 
لأحدث  وفقا  الغنية  الدول  يف  ال�صكان 
عن  �صادر  دميوغرافيني  خلرباء  تقرير 
بوا�صنطن  ال�صكان  موؤ�رسات  مكتب 
مما   ،)WWW.annabaa.org(
يتوقع معه زيادة حماولت الهجرة غري 
امل�رسوعة من الدول الفقرية اإىل الدول 
الغنية على وجه العموم، و من اجلزائر 

اإىل دول الإحتاد الأوروبي بوجه اخل�صو�ض .
و �صورة من  لإعطاء منوذج  الإ�صارة  و جتدر 
بها  يتباهى  التي  الجتماعي  النجاح  �صورة 
عند  املهجر  بالد  يف  اجلزائري  املهاجر 
عودته  اإىل بلده لق�صاء العطلة، حيث يتفانى 
هدايا،  �صيارة،  الغنى:  مظاهر  اإبراز  يف 
ا�صتثمار يف العقار .... وكلها مظاهر تغذيها 
و�صائل الإعالم املرئية، التي ت�صاعد ال�صباب 
التفكري يف الهجرة و البحث  على امل�صي يف 
الأوهام  جتارة  و  ال�صفة  بالد  يف  اجلنة  عن 
بالأحرى ...؟. و لعل عدم اإغفال دور الإعالم 
له  ال�رسعية  غري  بالهجرة  العقول  تغذية  يف 
بقنواته  املرئي  الإعالم  يوؤثر  اإذ  اأي�صا  دوره 
فجعلت  العامل  يعرفها  التي  و  املختلفة 
ال�صكان حتى الفقراء منهم ي�صتطيعون اقتناء 
الهوائيات التي متكنهم من العي�ض عرب مئات 
القنوات يف عامل �صحري يزرع فيهم الرغبة يف 

الهجرة.و عدم الإكرتاث لعواقبها .
كاأحد  اجلغرايف  القرب  اأهمية  لنا  تربز  كما 
غري  الهجرة  على  تدفع  التي  امل�صببات 
ال�صاطئ  عن  تبعد  ل  فاأوروبا  امل�رسوعة، 
املغربي اإل بـ14  كلم وال�صاطئ الإ�صباين ميكن 
روؤيته �صحوا من ال�صاطئ املغربي املمتد من 
من  اأ�صبح  حتى  ال�صليبة.  �صبتة  اإىل  طنجة 
لي�ض   ( عبارة  يردد  اأن  املهاجر  على  املعتاد 
طارق  جبل  م�صيق  �صوى  اأوروبا  بني  و  بيني 
بح�صب   ... بلدي  عن  كلم   14 بـ  يبعد  الذي 

ت�رسيح الراغب يف الهجرة ( .
القت�صادية  العوامل  هذه  اإىل  اإ�صافة 
واملحفزة، هناك عوامل اأخرى م�صدرها دول 

ال�صتقبال.

عوامل النداء  
رد  وهو  املمنوع،  نتاج  هو  الهجرة  حلم  اإن 
فعل اأمام غلق الأبواب اأمام الهجرة ال�رسعية 
وال�صيا�صة التي تبنتها اأوروبا يف هذا املجال 
والتي كانت لها اآثار عك�صية حيث اأججت من 
باهظة  كلفتها  ال�رسية وجعلت  الهجرة  وترية 

بالن�صبة للمر�صح للهجرة.
مكلفا  م�رسوعا  الهجرة  اأ�صبحت  وهكذا 
للتمويل  م�صادر  تعبئة  بـ  يقت�صي  وا�صتثمارا 
من اأجل حتقيقه من ديون ومن بيع لالأر�صي 
اإقبال  كيفية  يف�رس  ما  هذا  واملمتلكات... 
مهما  عمل  اأي  على  ال�رسعي  غري  املهاجر 
كان مذل و�صعبا لأنه يف كل احلالت ل يقبل 

اأن يرجع خاوي اليدين .
نوعي  طلب  وجود  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
الطلب  هذا  ال�صتقبال،  دول  يف  العمل  على 
العامل  ت�صغيل  كلفة  ملعايري  وفقا  ي�صتجيب 
ح�صب  �صعبة  اأعمال  قبول  يف  ومرونته 
تكون هذه  ما  وغالبا  العمل  �صوق  احتياجات 
وهذا  اجتماعيا.  ومنبوذة  موؤقتة  الأعمال 
الطلب ي�صدر اأ�صا�صا عن قطاعات كالفالحة 

والبناء واخلدمات.
ويوفر املهاجرون كذلك ما يحتاجه القطاع 
هذا  عاملة حيث ميثل  يد  من  املهيكل  غري 
املحلي  الناجت  من  و%25   20 بني  ما  القطاع 
 . الأوروبي  الإحتاد  دول  يف  الإجمايل 
وحت�صل هذه القطاعات على امتيازات مالية 
التي  العاملة  اليد  هذه  بتوظيف  واجتماعية 
هذا  يف  مكلفة.و  وغري  طيعة  بكونها  تتميز 
القادمة من بالد  العاملة  لليد  ب�صع  اإ�صتغالل 
اإىل  العمل  قلة  و  الفقر  الفارة من  و  املهجر 
و يف   . الأموال  و  بالرثوات  تزخر  غنية  بالد 
هذا ال�صاأن »يظل اجلزاء القانوين حتى الآن، 
ورغم القوانني ال�صادرة للحد من الهجرة غري 
ال�رسعية، دون حد رادع لأ�صحاب العمل عن 

ا�صتغالل اليد العاملة غري ال�رسعية ».
والطلب  القانوين  الرف�ض  جدلية  اأدت  وقد 
ت�صميته  ميكن  ما  اإنعا�ض  اإىل  القت�صادي 
�صبكات  تكونت  وقد  الأوهام«.  بـ«جتارة 
منظمة يف خمتلف مناطق مرور املهاجرين 
ويوؤدي  هوؤلء.  اإىل  خدماتها  لتقدم  ال�رسيني 
املر�صح للهجرة ال�رسية ما بني 600 اإىل 5500 

دولر يف م�صيق جبل طارق.
وتفوق هذه الكلفة بكثري هذه القيمة 
اآ�صيا  بني  العاملة  لل�صبكات  بالن�صبة 
واأوروبا اأو الوليات املتحدة، ويقدر 
على  ال�صبكات  هذه  معامالت  رقم 
ماليني   7 بحوايل  الدويل  امل�صتوى 

دولر يف ال�صنة.
يف  الرغبة  تغذي  العوامل  هذه  كل 
الهجرة، وهذا النزوح هو اأقوى عند 
ال�صباب كما تدل على ذلك خمتلف 
امل�صوح التي اأجريت يف هذا ال�صاأن 
يف دول املغرب العربي والتي تربز 
يف  الهجرة  يف  الرغبة  اأن  بع�صها 
من   %19 عند  موجودة  املغرب 
ال�صكان الن�صيطني وهي اأعلى عند عن الطلبة 
الن�صبة كثريا  حيث تبلغ 54%. و ل تبعد هذه 
التحليل  هذا  اإن   . اجلزائري  املهاجر  عن 
ال�رسعية  غري  الهجرة  لأ�صباب  الب�صيط 
خال�صة  يف  و�صعه  ميكننا  �صلفا  املذكورة 
ومتباينة  كثرية  الهجرة  اأن حمددات  مفادها 
ال�صتقبال ل  لدول  القانونية  الإجراءات  واأن 
ميكن اأن تكون فاعلة اإل اإذا واكبتها اإجراءات 
اإطار  العوامل يف  هذه  على  للتاأثري  م�صاحبة 
الدميغرايف  العامل  ويلخ�ض  �صاملة  مقاربة 
 Alfred �صويف  األفريد  الكبري  الفرن�صي 
اأن  اإما   « بقوله:  الهجرة  اإ�صكالية   Sauvy
اأن  واإما  الب�رس  يوجد  حيث  الرثوات  ترحل 

يرحل الب�رس حيث توجد الرثوات«... يتبع

مدينة  فت�شهد  اجلزائر  " يف 
الغزوات الظاهرة منذ �شنوات 

الت�شعينات ح�شب �شكان املنطقة اإال 
اأن م�شالكها تغريت من م�شالك برية 

اإىل م�شالك بحرية، اأي االختباء 
يف ال�شفن التجارية اأو ا�شتعمال 

قوارب ال تتوفر فيها اأدنى �شروط 
ال�شالمة. ونظرا لتعقد هذه الظاهرة 

وانت�شارها الوا�شع يف اجلزائر وما 
تثريه من ق�شايا، فهي ت�شتلزم 

الدرا�شة والتحليل العلمي واملو�شوعي 
مثل م�شكلة التكيف االجتماعي  "

الثالث  ال�شكل  "  و يتمثل 
للهجرة ال�شرية يف االجتار بالب�شر و 
يكون ذلك بغلق القنوات امل�شروعة 

للهجرة اأمام ال�شباب و االأفراد، 
الذين ي�شطرون اإىل اللجوء اإىل 

ع�شابات متخ�ش�شة يف ت�شفري الب�شر 
بطرق غري م�شروعة . و غالبا ما 

يخ�شع هوؤالء املهاجرون بالقوة اأو 
الغ�ض و اخلداع الأغرا�ض االإ�شتغالل 

املادي بجميع اأنواعه "

اأما ما يتعلق بال�شكل االأول 
للهجرة غري ال�شرعية و 

املتمثل يف الهجرة االإنتقالية 
فاملق�شود بذلك الرتكيز على 
اإ�شتقدام اليد العاملة املاهرة 

و التخ�ش�شات الدقيقة، 
حيث �شرعت دول االإحتاد 

االأوروبي -على �شبيل املثال 
املتميزين  اإ�شتقبال  – يف 
من الباحثني يف املجاالت 
املختلفة م�شتغلة بذلك 

ظروف العي�ض يف بلدانهم 
و اإ�شتغالل قدراتهم ل�شالح 
البلدان الغنية ، مما يوؤدي 
اإىل اإفراغ البلد من عقوله 
الذي ينعك�ض بدوره على 

�شعف يف التنمية  و اإ�شتغالل 
العن�شر الب�شري املتقد 
باحليوية و الكفاءة من 

خدمة دولته باجلزائر اإىل 
خدمة دولة غنية باملهجر، و 
لعل هذا ال�شكل من الهجرة 
يعود بالكثري على البلدان 

املتقدمة كما فعلت فرن�شا و 
اإيطاليا بخرية �شبابنا .

ت�شاوؤالت عن الظاهرة 

م�شببات �لهجرة غري �ل�شرعية لل�شباب �جلز�ئري نحو �أوروبا  

بقلم االأ�شتاذ: قوا�شمية 
عادل، طالب دكتوراه 

جامعة االأمري عبد القادر 
ق�شنطينة.

اجلزء02 
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قانون احلالة املدنية اأو قانون 
الألقاب: 

قبل  اجلزائرية  الألقاب  كانت 
الرتكيب  ثالثية  الفرن�سي  ال�ستعمار 
حالت  ويف  واجلد(،  والأب  )البن 
بحيث  الرتكيب،  خما�سية  اأخرى 
ت�ساف لها املهنة واملنطقة. اأ�سدرت 
 23 يف  الفرن�سية  ال�ستعمارية  الإدارة 
املدنية  احلالة  قانون  1882م  مار�س 
على  ين�س  الذي  الألقاب  قانون  اأو 
الثالثية  اجلزائريني  األقاب  ا�ستبدال 
بالن�سب.  ترتبط  ل  باألقاب  وتعوي�سها 
حماولت  القانون  هذا  �سدور  و�سبق 
اجلزائرية،  الهوية  لطم�س  متوا�سلة 
-وهو  الأهايل  اإجبار  مالحمها  اأهم 
اجلزائريني- لتو�سيف  ال�سائع  التعبري 
وعقود  اجلدد  املواليد  ت�سجيل  على 
املدنية  احلالة  م�سلحة  لدى  الزواج 
يق�سدون  كانوا  بعدما  الفرن�سية، 

القا�سي ال�رشعي اأو �سيخ اجلماعة.
األقاب  ا�ستبدال  من  الغاية  وكانت   
وتعوي�سها  الثالثية  اجلزائريني 
تفكيك  هو  بالن�سب  ترتبط  ل  باألقاب 
على  ال�ستيالء  لت�سهيل  القبيلة  نظام 

الأرا�سي، واإبراز الفرد كعن�رش معزول، 
الأ�سا�س  اإىل  امللكية  اأ�سا�س  وتغيري 
القبيلة،  اأ�سا�س  من  بدل  الفردي 
والإ�سالمية  العربية  الهوية  وطم�س 
الدللة  ذات  الأ�سماء  تغيري  من خالل 
هجينة،  بهوية  وتعوي�سها  الدينية 
الإدارية  الفرد يف املعامالت  واإحالل 
واأخريا  اجلماعة،  مكان  والوثائق 
تطبيق النمط الفرن�سي الذي يخاطب 

ال�سخ�س بلقبه ولي�س با�سمه. 
تكتف  مل  القانون  هذا  ومبوجب 
اأ�سماء  بتغيري  ال�ستعمارية  ال�سلطات 
ع�سوائية  ب�سفة  اجلزائريني  واألقاب 
باأ�سماء  منها  العديد  عو�ست  بل 
لأع�ساء  ن�سبة  وبع�سها  ونابية  م�سينة 
واألقابا  اجل�سدية،  والعاهات  اجل�سم 
اأخرى ن�سبة لالألوان وللف�سول ولأدوات 
وللمالب�س  وللح�رشات  الفالحة 
وللحيوانات ولأدوات الطهي. ومل يكن 
الألقاب  اإطالق  يف  منطق  اأي  هناك 
هو  هنالك  ما  وكل  الأ�سخا�س،  على 
رغبة يف حتطيم معنويات اجلزائريني، 
من خالل منح الفر�سة لرتديد اأ�سمائهم 
م�سينة طول الوقت وعلى مّر الأزمان. 
يتوارثون  والأحفاد  الأبناء  يزال  وما 

وهي  1882م  عام  منذ  الأ�سماء  هذه 
اآباوؤهم،  ول  هم  يختاروها  مل  اأ�سماء 

واإمنا اأجربوا على حملها حتى اليوم. 
الألقاب  على  احلية  الأمثلة  ومن 
امل�سينة التي حتملها عائالت جزائرية 
املحررات  كل  يف  تداولها  ويتم  اليوم 
والوثائق الر�سمية لقب »حمار«، ولقب 
ولقب  النار«،  »خاين  ولقب  »بوذيل«، 
ولقب  »بومعزة«،  ولقب  »جمنون«، 
اخ  »بومنجل«........  ولقب  »كّنا�س« 
اجلزائري  ق�سة  التاريخ  يذكر  كما 
غامن«  بن  اأحمد  بن  البخاري  »احلاج 
القادر  وعبد  حممد  اأولد:  اأربعة  وله 
هذا  خ�رش  فقد  واحلبيب،  واأحمد 
ال�سخ�س اأر�سه بعد رحيله اإىل �سوريا، 
األقاب  بتغيري  الإدارة  قامت  وبعدما 
ع�ّسال،  »حممد  اأ�سبحوا  حيث  اأولده 
وعبد القادر بوو�سمة، واأحمد البحري، 

واحلبيب نّداه.
الفرن�سية  ال�ستعمارية  الإدارة  تعامل 

مع ال�سعب اجلزائري: 
اأن  اإىل  اإليه  الإ�سارة  يتوجب  ما 
الفرن�سية وجدت  ال�ستعمارية  الإدارة 
مع  تعاملها  خالل  عديدة  �سعوبات 
تعلق  ما  خ�سو�سا  اجلزائري،  ال�سعب 

بنظام الأ�سماء املتداولة عند ال�سعب 
الت�سابه  عليها  غلب  التي  اجلزائري، 
مثل  اجلزائرية  العائالت  اأغلبية  عند 
تعالج  اأن  حاولت  لذلك  حممد.  اإ�سم 
لقانون  باإ�سدارها  ال�سعوبات  هذه 
�سكان  على  وتعميمه  املدينة  احلالة 

اجلزائر. 
ومن جهة اأخرى فقد اأدى العمل بنظام 
من  جديد  نوع  اإحداث  اإىل  الألقاب 
اأ�سبحت  حيث  العائالت  بني  الروابط 
جتتمع يف رابطة اللقب العائلي، وتغيب 
الجتماعية  والروابط  الدم  رابطة 
القانونية  الثغرات  اأن  اإذ  املعروفة، 
عدم  اإىل  اأدت  القانون  يف  املوجودة 
املنطقة  العائلي يف  اللقب  نف�س  منح 
العائالت  بني  للخلط  تفاديا  الواحدة 
متييز  عند  املراقبة  لعملية  وتي�سرًيا 

الألقاب العائلية. 
لهذا  ال�سلبية  املخلفات  تتوقف  مل 
بل  وفقط،  احلد  هذا  عند  القانون 
اجلماعية  امللكية  تفكيك  اإىل  امتد 
الدموية  الروابط  تفكيك  بعد  لالأر�س 
والإخوة  والأقارب  العمومة  اأبناء  بني 
الذين اأ�سبح كل واحد منهم يحمل لقبا 

خمتلفا عن بقية اإخوته. 

�لتعدي على هوية �ل�شعب �جلز�ئري

بقلم الأ�ستاذ الدكتور بوبكر حفظ 
اهلل/ عميد كلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية جامعة تب�سة

راهنت ال�سلطات ال�ستعمارية الفرن�سية 
على قانون احلالة املدنية التي اأ�سدرته 
�سمن �سيا�ستها الدماجية لأجل اإعادة 

ترتيب الأر�ض والعائلة اجلزائرية، وقد 
اختار القائمون على هذا القانون عددا 
من الألقاب التي حتمل دللت رمزية 

ونف�سية وذهنية تهب للق�ساء على الهوية 
الوطنية واحل�سارية لل�سعب اجلزائرية، 

اعتمادا على الألقاب العائلية التي هدفت 
من خالل اإىل تفتيت وحدة املجتمع 

لت�سهيل عملية ال�سيطرة عليه تدريجيا. 

حرب الإبادة الفرن�سية يف اجلزائر

من  الكثري  حقيقة  عن  الوباء  ك�سف  كما 
ال�سطح  على  طفت  التي  املو�سوعات 
ال�سحية،  الثقافة  كمفهوم  عارية 
املوؤ�س�سة، الأمن ال�سحي، وظهرت بدائل 
الفريو�س  بقعة  لتو�سع  للت�سدي  جديدة 
للجمعيات،  الت�سامني  العمل  يف  متمثلة 
القنوات  ال�سحي يف  الإعالم  وحل حمل 
نقلت  التي  املواطن  �سحافة  العمومية  
معا  والإ�ساعة  ال�سحيحة  املعلومة 
الت�سخم  يف  اأخرى  جهة  من  �ساهم  مما 
الإعالمي يف مواقع التوا�سل الجتماعي 

ب�سبب انت�سار املعلومات املغلوطة. 
وتبقى كيفية املوازنة بني الأمن ال�سحي 
بني  من  لل�ساكنة،  القت�سادي  والأمن 
اأمام  اأننا  باعتبار  القائمة،  التحديات 
ال�سحة  الأول  حدها  جمتمعية  معادلة 
القت�سادي،  النمو  والثاين  العمومية 
ال�سحي  احلجر  ل�سيا�سة  ميكن   ول 
دون  املجتمعي  ال�ستقرار  ت�سمن  اأن 
احرتازية  وقرارات  �سيا�سات  التفكري يف 
وتنبئية م�ساحبة للو�سع املعي�سي للفئات 
اله�سة يف املجتمع اجلزائري، مما يوؤكد 
يوؤرق  الذي  الأكرب  التحدي  قيام  فر�سية 
املحك،  على  وي�سعها  ال�سلطة  عمل 
التي هي  اله�سة  الأ�رش  واأن حال  خا�سة 
فاقمت  ال�سحي  احلجر  حتت  حاليا 
بعدما  اأكرث  معاناتها  من  كورونا  جائحة 
ل�سهور، وزيادة  الوباء  عمر وا�ستمر هذا 
البيوطبي  البحث  انتظار  مدة  ذلك  على 

لبتكار عالج اأو لقاح ي�سع حدا له.  
واىل وقت غري بعيد كانت ق�سايا ال�سحة 
ل حت�س باهتمام وا�سع وتعد �ساأنا داخليا 
يف اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة، وب�سبب 
وخماطرها  ال�سحية  التهديدات  تنامي 
تاأثرياتها  واأي�سا  واملجتمع  الفرد  على 
لتتحول  احليوية،  املجالت  كافة  على 
وما  الأمنية  ال�سواغل  اأهم  اىل  تدريجيا 
الإعالم  و�سائل  تطور  ذلك  يف  �ساعد 

ووعي  التوا�سل  �سبكات  منها  خا�سة 
اأ�سبح  حيث  ال�سحية،  وثقافته  املواطن 
اجلزائر  يف  اجلديد  ال�سحي  الثالوث 
الثقافة  الإعالم،  الأمن،  يف  واملتمثل 
واملهمة  املتكاملة  العنا�رش  كاأحد 
الأوبئة  خطر  ملجابهة  واملعتمدة 

الفتاكة. 

دور العالم ال�سحي يف مواكبة 
التحولت والتغريات التي 

ت�سهدها اجلزائر 

يف  فعال  دورا  ال�سحي  الإعالم  يوؤدي 
والأحداث  والتغريات  التحولت  مواكبة 
 ، خا�سة  واجلزائر  العامل  ي�سهدها  التي 
يف ظل حدوث اأزمات �سحية فجائية مثل 
الإعالم  لعب  اأين   ،19 كوفيد  كورنا  وباء 
الإعالم  و�سائل  خالل  من  ال�سحي 
بارزا  دورا  واجلمعيات  والعامة  اخلا�سة 
ن�رش   « خالل  من  الأفراد  توعية  يف 
اآنية  بطريقة  والآراء  والأخبار  احلقائق 
»، فهو و�سيلة رئي�سية من و�سائل التحكم 

ومظهرا من مظاهر القوة وال�سيادة. 
كما يتيح هذا النوع من الإعالم بجهوده 
املن�سبة يف اإحاطة النا�س علما مبا يدور 
ال�سوء  وت�سليط  ال�سغري،  جمتمعه  يف 
التي حتتاج  واملو�سوعات  الق�سايا  على 
املحلية  الأجهزة  ودعم  اهتمام  اىل 
باخلرب  اأ�سا�سا  يهتم  فهو  واملركزية، 
يهم  خرب  كل   « يعترب  والذي  احلدث  اأو 
�سواء  بلده  �سوؤون  من  معرفته  القارئ 
كان ب�سيطا عاديا، اأم خطريا، اأو ما �سابه 
لها  والتي  املثرية  اخلطرية  الأخبار  من 
مثل  واملجتمع  الفرد  على  انعكا�سات 

الأوبئة القاتلة«.  
وهو بذلك يوؤدي اأدوارا متعددة، �سيا�سية 
وبيئية  وثقافية  واجتماعية  واقت�سادية 
اأفكار  على  املجتمع  انفتاح  يف  ت�ساهم 
اجلانب  يف  ت�ساهم  كما  حديثة،  ومبادئ 

التوعوي من خالل توجيه ر�سالة �سامية 
جميع  بني  الت�ساركية  العملية  ت�ساعد 
هدف  لأجل  وطبقاته  املجتمع  فئات 

الإقناع. 
اإذا كان العامل املبا�رش والرئي�سي  ومنه 
يف جمال ال�سحة هو التحكم يف املر�س 
والتطبيب ملعاجلته من خالل اخلدمات 
ال�سحية،  الهياكل  خمتلف  تقدمها  التي 
فان هناك العديد من العوامل احلا�سمة 
التي تقع خارج نطاق قطاع ال�سحة لعل 
اأهمها غياب الوعي ال�سحي لدى الأفراد 
املعيقة  الأ�سباب  اأهم  اأحد  يعد  والذي 

للتنمية ال�سحية.  

حتديات اجلزائر يف بناء اأمن �سحي 
جديد 

يف  يوم  بعد  يوم  اجلزائر  خربة  تتزايد 
كورونا  جائحة  م�ستجدات  مع  تعاملها 
مقاربة  اأ�سبحت  فلقد   ،19- كوفيد 
لها يف  اأكرث من �رشورية  ال�سحي  الأمن 
اأهم  اأحد  اأ�سبح  بعدما  الراهن،  الوقت 
للمجتمعات  ال�سامل  الأمن  مرتكزات 
اىل  عمدت  بعدما  عامة،  الإن�سانية 
لليقظة  فعالة   اإ�سرتاتيجية  تطبيق 
والتكفل  العقالين  والك�سف  ال�سحية 
باحلالت مهما كانت خطورتها واإ�رشاك 
للتدابري  ال�سارم  التطبيق  يف  املواطنني 
التحديات  بني  ومن  املقررة،   الوقائية 
لت�سحيح  عليها  املعول  امل�ستقبلية 
جائحة  ك�سفتها  التي  الختاللت  كل 
الكلي  النظر  اإعادة  على  العمل  كورونا، 
اأن مهمة  لذلك   ، ال�سحية  املنظومة  يف 
اأعظم  من  تعد  املواطن  ب�سحة  العناية 
الأولويات، لأنها ق�سية ل حتتمل اجلدل، 
على  وقدرته  املواطن  طاقة  فوق  فهي 
لذا  القادمة،  الزمن  عوار�س  مواجهة 
يجب و�سع خطط زمنية لرتميم اجلهاز 
ال�سحي وتطوير امل�ست�سفيات احلكومية 

اخلدمة  م�ستوى  ورفع  بها،  والعناية 
العامة للمواطن والق�ساء على كل اأ�سكال 
الرتهل الإداري، وو�سع حد لكل مظاهر 
الت�سيب التي تكون على ح�ساب املري�س 

و�سحته.  
اإلزامية الدولة ب�سمان جودة 
العالج يف م�سودة د�ستور2020 

ت�سمنت م�سودة م�رشوع تعديل الد�ستور 
اذي وزعته رئا�سة اجلمهورية على خمتلف 
اأرائهم  وتقدمي  لإثرائه  الفاعلة  الهيئات 
املقرتحة،  ال�ستة  املحاور  بخ�سو�س 
بـ  املتعلق  الأول  املحور  ت�سمن  حيث 
العامة«  واحلريات  الأ�سا�سية  احلقوق   «
عدة مقرتحات تخ�س حق املواطن من 
بينها تر�سيخ مبداأ الأمن القانوين واحلق 
يف احلياة كما ت�سمن اإقرار حق املواطن 
والوثائق  املعلومات  اىل  الو�سول  يف 
وتداولها،  واكت�سابها  والإح�سائيات 
مت  فقد  ال�سحة  جمال  بخ�سو�س  اأما 
اإلزام   « الإلـــــــزام  وب�سفة  اقرتاح  اإدراج 
الدولة ب�سمان جودة العالج وا�ستمرارية 
اإعادة  اخلدمات ال�سحية«، والهدف منه 
�سليما  بناءا  ال�سحي  العام  القطاع  بناء 
بالكفاءات  الهتمام  معا�رشا عن طريق 
الطبية املتميزة وال�ستفادة من الأطباء 
واأ�سحاب الخت�سا�سات، وتوفري الأجهزة 
ذلك  على  زيادة  الطبية،  وامل�ستلزمات 
ما  كل  تت�سمن  طبية  اإ�سرتاتيجية  و�سع 
له عالقة بال�سحة من ثقافة واإعالم من 

اأجل تعزيز مكانة الأمن ال�سحي. 
يبقى  اإليه،  الإ�سارة  مت  ما  خالل  ومن 
حاجات  اإحدى  ي�سكل  ال�سحي  الأمن 
اإحلاحا، يف  الأكرث  واملجتمعات  الأفراد 
اأن  يجب  التي  اجلديدة  اجلمهورية  ظل 
ال�سحي،  لالإعالم  وا�سع  اهتمام  تعطي 
والتوجه نحو تثقيف املواطن �سحيا من 

خالل ادراج ذلك يف الربامج التعليمية. 

قر�ءة قانونية يف �ملفهوم وحتديات �لعالقة 

اإن ظهور فريو�ض كورونا امل�ستجد بهذا 
ال�سكل املفاجئ، وخالفا لكل التوقعات 

اأبان على ه�سا�سة الو�سع ال�سحي يف 
اجلزائر نظرا لغياب اأي خمططات 

طارئة ملواجهة هذا النوع من املخاطر، 
ورغم ذلك ا�ستطاعت دولة اجلزائر 

اأن تواكب التطورات التي رافقت هذا 
الفريو�ض، حيث �سعت جاهدة لتطوير 

جمالها ال�سحي والطبي وال�ستعداد 
ملواجهة الوباء الفتاك كورونا كوفيد 19، 
بالعتماد على و�سائلها املتاحة وحت�سني 
اأمنها ال�سحي، واحتواء املخاطر املعروفة 

املحدقة بال�سحة العمومية. 

الثالوث ال�سحي اجلديد يف اجلزائر: الأمن،الإعالم،الثقافة، يف مواجهة جائحة كورونا. 

بقلم: الأ�ستاذ ابراهيم �سالمي  
جامعة باتنة-1 
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عي�شة ق.

ح�ساب  على  فولهام  عرب  بينما 
�أين  �سيتي،  كارديف  �ملناف�س 
يعول بن رحمة على حتقيق �حللم 
�لذي ير�فقه منذ �نطالق �ملو�سم 
�لكروي �جلاري بلعب ورقة �ل�سعود 
�سيعو� خالل ىخر جولتني  و�لتي 
من �ملو�سم حتقيق �سعود مبا�رش 

لعب  �إىل  �إثرها  على  و��سطرو� 
�ملو�سم  غنهاء  بعد  �ل�سعود  دورة 
�لدرجة  بدوري  �لثالث  �ملركز  يف 
�بن  ميني  �أين  �الجنليزية،  �الأوىل 
�لنف�س  تيمو�سنت  عنب  مدينة 
�ل�سعود  حتقيق  غلى  ناديه  قيادة 
ناديه  وو�سع  "�لربميرليغ"  لدوري 
وملا  �الجنليزية  �الأجنية  كبار  مع 
وزميله  مو�طنه  �سيناريو  تكر�ر  ال 

يف �ملنتخب �لوطني ريا�س حمرز 
�لذي �سبقه يف قيادة فريقه �ل�سابق 
للدوري  �ل�سعود  �إىل  �سيتي  لي�سرت 
بعد  و�لتتويج  �ملمتاز  �الجنليزي 

مو�سم و�حد باللقب.
على  برينتفورد  نادي  ويعول 
قدم  �لذي  �جلز�ئري  العبه  تاألق 
مو�سما ��ستثنائيا �أ�سحى على �إثره 
�أف�سل  بجائزة  للتتويج  مر�سحا 

العب يف "�ل�سامبيون�سيب" بف�سل 
�أظهرها  �لتي  �لر�ئعة  �مل�ستويات 
طول �ملناف�سة وم�ساهمته �لكبرية 
يف تو�جد ناديه على بعد 90 دقيقة 
�أ�سبح  حيث  �ل�سعود،  حتقيق  من 
بن رحمة مطلوبا من كبار �الأندية 
من  كل  يتقدمهم  �جنلرت�،  يف 
�أر�سنال  يونايتد،  ليذز  ت�سيل�سي، 

و�أ�ستون فيال.

يخو�ض الالعب الدول اجلزائري �شعيد بن رحمة مباراة املو�شم بالن�شبة ولناديه برينتفورد عندما يلتقي 
�شهرة اليوم مبناف�شه فولهام على امللعب ال�شهري "وميبلي" يف مباراة حتديد هوية ثالث ال�شاعدين اإىل الدوري 

الجنليزي املمتاز، حيث يقتطع الفائز مبواجهة اليوم اآخر تذاكر ال�شعود اإىل دوري الأ�شواء بعد خو�ض 
مباراة متهيدية، فاز بها رفقاء مهاجم املنتخب الوطني على ح�شاب �شوانزي �شيتي بعد هزمية خارج الديار 

بهدف دون رد والفوز داخل القواعد بثالثية لهدف

يالقي �شهرة اليوم فولهام يف مباراة املو�شم

بن رحمة على بعد 90 دقيقة من ال�ضعود اإىل الربميرليغ

نادي  �إد�رة  ك�سف رئي�س جمل�س 
�عر�ب  �لدين  عز  �سطيف  وفاق 
ر�سمية  مبر��سلة  تقّدمو�  �أنهم 
لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية  �إىل 
�لقدم من �أجل �لطعن يف حرمان 
�لفريق من �مل�ساركة يف مناف�سة 
مت  �لتي  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة 
�جلز�ئر  مولودية  غلى  منحها 
يتقا�سم  �لذي  �لوفاق  �أن  رغم 
منا�سفة  �لرتتيب  جدول  و�سافة 
من �ملولودية �الأف�سل من حيث 
بني  �لفا�سل  �للقاء  �حت�ساب 
�ملعمول  �لقو�نني  وفق  �لناديني 

�لتي  �لقانونية  �النظمة  يف  بها 
�لوطنية،  �لبطولة  عليها  ت�سري 
يف  �لفدر�يل  �ملكتب  �أعلن  �أين 
�ملن�رشم  �الأ�سبوع  �جتماعه 
�إىل  �ل�سطايفي  �لنادي  حتويل 
وفق  �لكاف  كاأ�س  يف  �مل�ساركة 
يف  يتو�جد  ال  �لذي  �ملعامل 
ت�سري  �لتي  �لقانونية  �للو�ئح 
�لكرة �مل�ستديرة يف بالدنا، ويف 
يف  �أعر�ب  �أو�سح  �ل�سدد  هذ� 
�أم�س  �أول  تلفزيونية  ت�رشيحات 
�أنهم قامو� باالجر�ء�ت �لقانونية 
�الآجال �ملن�سو�س عليها  ح�سب 

حيث  �أم�س،  �أول  �نتهت  و�لتي 
�إىل  ووجههوها  �ملر��سلة  دونو� 
�لهيئة �لكروية �إىل جانب ت�سديد 
وتقدمي  �ملطلوبة  �لتكليف 
�لوثائق �لالزمة يف هذ� �ل�سياق، 
و�أ�ساف �أن �إد�رة �لوفاق تنتظر رد 
هيئة �لرئي�س خري �لدين زط�سي، 
�أقدمو�  �أنهم  �ملتحدث  و��سار 
على توجيه �ملر��سلة �إىل �لفاف 
بني  �الجتماع  قبل  �لرد  و�نتظار 
للخروج  �الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء 
�مل�ستجد�ت  من  نهائي  مبوقف 
�الأيام  خالل  ينتظرونها  �لتي 

�ملقبلة. يف �سياق خمتلف، ك�سف 
�سطيف  وفاق  ديركتو�ر  رئي�س 
جابر زغال�س �أن ت�سكيلة "�لن�رش 
�الأ�سود" ال ت�ستبعد مقاطعة لعب 
حال  يف  �لكاف  كاأ�س  مناف�سة 
�إ�رش�ر �لفاف على حرمانها من 
ر�بطة  م�سابقة  لعب  يف  حقها 
�أبطال �إفريقيا، حيث �سدد �نهم 
حقوقهم  ��سرتد�د  على  ي�رشون 
لعب  �إىل  وحتويلهم  �مله�سومة 
�الن�سحاب  �أو  �الأبطال   ر�بطة 

من كاأ�س �لكاف.
عي�شة ق.

م�شوؤولو ال�شفاق�شي يعلنون ت�شوية ق�شية بن �شاهة

اإدارة احتاد العا�ضمة تنفي قدوم عنرت يحي بباخرة خا�ضة
�الأقاويل  �لعا�سمة  �حتاد  نادي  �إد�رة  نفت 
�لفارطني  �ليومني  خالل  �نت�رشت  �لتي 
بخ�سو�س �لتحاق �ملدير �لريا�سي للفريق 
باخرة  عرب  �لوطن  �أر�س  �إىل  يحي  عنرت 
�ملالك  "�سريبور"  ل�رشكة  مملوكة  خا�سة 
مرفوقا  �لعا�سمي،  �لنادي  �أ�سهم  الأغلبية 
و�لالعبني  للت�سكيلة  �جلديد  باملدرب 
�ملغرتبني �لذين مت �لتوقيع معه لاللتحاق 
بالفريق خالل �ملركاتو �ل�سيفي �حلايل، �أين 
ك�سفت �إد�رة عبج �لغني هادي يف تكذيب مت 
على  للفريق  �لر�سمية  �ل�سفحة  ن�رشه عرب 
موقع �لتو��سل �الجتماعي "فاي�سبوك" �أن 
�إ�ساعات  �لذي قيل حول �ملو�سوع  �لكالم 
يف  و�أو�سحت  �ل�سحة،  من  لها  �أ�سا�س  ال 
يلتحق  �سوف  يحي  عنرت  باأن  �ل�سياق  هذ� 
باأر�س �لوطن خالل �الأيام �ملقبلة لكن عرب 
�لعليا  �ل�سلطات  تنظيم  من  عادية  رحلة 

ل�ساأن �إجالء �ملو�طنني �لعالقني يف فرن�سا، 
�الإجالء خالل  �لبالد عملية  ��ستاأنفت  �أين 
وبحرية  جوية  رحالت  عرب  �ملقبلة  �الأيام 
وبو�خر  طائر�ت  توفري  خالل  من  خا�سة 
الإعادة �ملو�طنني �إىل �أر�س �لوطن، يف ظل 
بقاع  خمتلف  عرب  كورونا  لوباء  �النت�سار 

�لعامل.

�لنادي  �إد�رة  �أعلنت  خمتلف،  �سياق  يف 
ق�سية العبها  ت�سوية  �لتون�سي  �ل�سفاق�سي 
زكريا بن �ساعة مع �الحتاد �لتون�سي لكرة 
�لذي  وهو  �لقانونية  �لناحية  من  �لقدم 
قادما  �ملن�رشم  جانفي  ب�سفوفه  �لتحق 
�سكل  على  "�سو�سطارة"  �أبناء  ت�سكيلة  من 
�إعارة، حيث �أو�سحت �إد�رة �ل�سفاق�سي يف 
�أ�سحى حتت ت�رشف  �لالعب  �أن  لها  بيان 
ت�سكيلتها �بتد�ء من لقاء �أم�س �أمام �حتاد 
تطاوين و�إىل غاية نهاية �ملو�سم �جلاري، 
ويبقى �جلدل حول م�ستقبل �لالعب خا�سة 
تفعيل  يف  ترغب  �ل�سفاق�سي  �إد�رة  و�أن 
�حتاد  �إد�رة  رغبة  عك�س  �لعقد  �رش�ء  بند 
ب�ساأن  قر�رها  عن  �أعلنت  �لتي  �لعا�سمة 
له  و�الن�سمام  �لتعد�د  �إىل  �ساعة  بن  عودة 

حت�سبا للمو�سم �لكروي �ملقبل.
عي�شة ق.

بن  حممد  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �ساهم 
يطو يف �لتعادل �لذي عاد به فريقه �لوكرة على 
�ملقابلة  �خلور خالل  نادي  �مل�سيف  ح�ساب 
�لتي جمعت �لفريقني م�ساء �أول �م�س حل�ساب 
�جلولة 19 من دوري جنوم قطر، و�لتي �نتهت 
�لالعب  وكان  �سبكة،  كل  يف  هدف  بنتيجة 
�للقاء  �سطيف هد�فا يف  وفاق  لنادي  �ل�سابق 
كان  بعدما  �ملو�سم  هذ�   11 هدفه  وقع  �أين 
�ل�سباق �إىل �فتتاح باب �لت�سجيل ل�سالح ناديه 
�نطالق  على  دقيقة   17 مرور  عقب  �لوكرة 

متريرة  ��ستغالل  خالل  من  وذلك  �ملبار�ة، 
�لوكرة جنح  ل�سالح  ركنية  الأحد زمالءه عقب 
�أن  قبل  �ل�سباك،  �لكرة  �إيد�ع  يف  �إثرها  على 
يتمكن �أ�سحاب �الأر�س من �لتعديل يف �ل�سوط 
�لذي  وهو  �أ�سا�سيا  يطو  بن  ودخل  �لثاين، 
لناديه،  �لفني  للطاقم  �أ�سا�سية  ركيزة  �أ�سحى 
�للحظات  يف  �مليد�ن  �أر�سية  يغادر  �أن  قبل 
ب�سبب معاناته من  �الأول  �ل�سوط  �الأخرية من 
د�همته  �لتي  �الآالم  �أرغمته  حيث  �ال�سابة، 

على �لتغيري.

اإدارة ريال بيتي�ض طلبت زيادة 1.8 من اأجل املوافقة على رحيله

ليفربول يعر�ض 9 مليون جنيه ا�ضرتليني ال�ضتقدام ماندي
يبدو �أن �المور �أ�سحت مت�سارعة 
�لدويل  �لالعب  �نتقال  ب�ساأن 
غلى  ماندي  عي�سى  �جلز�ئري 
�للعب يف �مل�ستوى �لعايل ومغادرة 
فريقه ريال بيتي�س �ال�سباين، ويف 
�أم�س جريدة  ك�سفت  �ل�سدد  هذ� 
"مريور" �لربيطانية �أن �إد�رة نادي 
قامت  قد  �الجنليزي  ليفربول 
�هتمامها  ب�ساأن  ر�سمية  بخطوة 

�ملحوري  �ملد�فع  بخدمات 
منها  �سعيا  �لوطني  للمنتخب 
مرحلة  خالل  معه  �لتعاقد  �إىل 
�لتحويالت �ل�سيفية و�النتقال �إىل 
�سفوف حامل �لدوري �الجنليزي، 
"�لريدز"  �إد�رة  تقدمت  حيث 
بعر�س ر�سمي �أول قيمته 9 مليون 
�إقناع  �أجل  من  ��سرتليني  جنيه 
�ال�سباين  �لنادي  من  نظريتها 

مهمة  وت�سهيل  عنه  باال�ستغناء 
هذ�  ويف  ليفربول،  �إىل  �نتقاله 
�أن  �مل�سدر  نف�س  ك�سف  �ل�سدد 
قيمة  رفع  طلب  �ال�سباين  �لنادي 
مليون   11 يقارب  ما  �إىل  �لعر�س 
جنيه من �أجل �ملو�فقة على بيعه، 
ورغم �أن �ل�رشط �جلز�ئي يف عقد 
�إال  �أورو  مليون   30 قيمته  ماندي 
ال  �الأندل�سي  �لنادي  م�سوؤويل  �أن 

�رشوطهم  تخفي�س  يف  ميانعون 
رحيل  ت�سهيل  �أجل  من  �ملالية 
خريج نادي ملعب رمي�س �لفرن�سي 
و�النتقال �إىل فريق جديد، خا�سة 
مع  مو�سم  �آخر  يف  يتو�جد  و�نه 
�لعقد  �أن  �عتبار  بيتي�س  ريال 
و�لالعب   2021 �لعام  �إىل  �ساري 

رف�س مفاو�سات �لتمديد.
يورغن  �الأملاين  �ملدرب  وي�سعى 

مد�فع  عن  �لبحث  �إىل  كلوب 
حموري من �أجل �لتعاقد معه من 
ديان  مد�فعه  رحيل  تعوي�س  �أجل 
فريق  �إىل  بيعه  مت  �لذي  لوفرين 
زينيت �سان بطر��سبورغ �لرو�سي، 
خليفة  �أف�سل  ماندي  يعترب  حيث 
يف  �للعب  على  قادر  باعتباره 

خمتلف �خلطوط يف �لدفاع.
عي�شة ق.

الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم ي�شتعر�ض الإح�شاءات 
والأرقام التي حققها

بوجناح مر�ضح للت�ضكيلة املثالية 
بدوري ابطال اآ�ضيا

بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يتناف�س 
بوجناح حول �لتو�جد يف �لت�سكيلة �ملثالية 
 ،2018 للعام  �آ�سيا  �بطال  دوري  ملناف�سة 
حيث ك�سف �الحتاد �الآ�سيوي لكرة �لقدم 
بالتناف�س  �ملعنيني  �لالعبني  الئحة  عن 
العبا   11 �أف�سل  قائمة  �سمن  للتو�جد 
�لعام  ن�سخة  خالل  �لقارية  �مل�سابقة  يف 
مهاجم  ��سم  �سمت  و�لتي  �ملنتق�سي، 
نادي  رفقة  و�ملحرتف  �لوطنية  �لت�سكيلة 
�لت�سويت  و�سع  مت  �ين  �لقطري،  �ل�سد 
�لتي  �الأ�سماء  �ختيار  �جل  من  للمتتبعني 
�ملثالية  �لت�سكيلة  يف  �لتو�جد  ت�ستحق 

للمناف�سة �لقارية يف �آ�سيا.
�سبعة  مع  وهر�ن  مدينة  �بن  ويتناف�س 
�ثنني  الختيار  �لهجوم  من�سب  يف  العبني 
�لدويل  بينهم  من  �لنهائية  �لقائمة  يف 

يف  ين�سط  �لطي  �لعربي  يو�سف  �ملغربي 
وك�سف  �لقطري،  �لدحيل  نادي  �سفوف 
�الحتاد �الآ�سيوي للعبة �أرقام و�إح�ساءيات 
يف  �مل�ساركة  خالل  حققها  �لتي  �لالعب 
�أين �سجل جمموع 13  ن�سخة �لعام 2018، 
�لت�سفيات  دور  يف  �أهد�ف   6 منها  هدفا 
قائمة  وت�سدر  �ملجموعات  دور  يف  و7 
وعادل  �لقارية  �ملناف�سة  يف  �لهد�فني 
�لرقم �لقيا�سي �مل�سجل يف طبعة و�حدة 
رفقة  منا�سفة  �الآ�سيوية  باملناف�سة 
 ،2016 �لعام  و�أدريانو   2013 عام  موريكي 
وقام بت�سديد جمموع 49 كرة منها 25 كرة 
م�سددة على �ملرمى جعلته �الف�سل �أي�سا 
من بني �ملهاجمني �إىل جانب منحه ثالث 
ت�سكيلة  يف  زمالئه  �إىل  حا�سمة  مترير�ت 

"�لزعيم".

�شيع فوزا باملتناول وغادر امللعب متاأثرا بالإ�شابة

بن يطو ي�ضجل الهدف 11 

زغال�ض ل ي�شتبعد مقاطعة امل�شاركة يف كاأ�ض الكاف

اأعراب: تقدمنا بالطعن اإىل الفاف وننتظر الرد

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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ليونيل  الأرجنتيني  النجم  جاء 
على  بر�شلونة  قائد  مي�شي 
من  الأهداف  م�شجلي  راأ�س 

تفوقه  ليثبت  احلرة،  الركالت 
على  اجلانب  هذا  يف  الدائم 
اخلم�شة  الدوريات  جنوم 
»اأوبتا«  �شبكة  وبح�شب  الكربى، 
لالإح�شائيات، فاإن مي�شي �شجل 
احلرة  الركالت  من  هدًفا   33
املبا�رشة، بنجاح تهديفي بلغت 
اأف�شل  لي�شبح   %9.6 ن�شبته 
الركالت  من  لالأهداف  م�شجل 
مو�شم  بداية  منذ  احلرة 
املركز  يف  وجاء   2012-2011
الثاين،البو�شني مرياليم بيانيت�س 
و�شط جوفنتو�س احلايل  لعب 

 16 بر�شيد  ال�شابق،  وروما 
واحتل   ،%11.9 بن�شبة  هدًفا 
هاكان  الرتكي  الثالث  املركز 
كالهانوجلو، لعب ميالن احلايل 
وباير ليفركوزن ال�شابق بر�شيد 
وحل   ،%9.9 بن�شبة  هدًفا،   14
رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 
مهاجم جوفنتو�س احلايل وريال 
مدريد ال�شابق، يف املركز الرابع 
بر�شيد 14 هدًفا مبعدل %5.4، 
بريلو يف  اأندريا  الإيطايل  وجاء 
 12 بر�شيد  اخلام�س  املركز 

هدًفا مبعدل %10.3.

ح�شابه  يف  القطري  ال�شد  ن�رش 
فجر  تويرت  عرب  الر�شمي 
النجم  و�شول  من  �شوراً  اأم�س 
اإىل  كازورل  �شانتي  الإ�شباين 
الدوحة،  القطرية  العا�شمة 
وغّرد ال�شد حامل لقب الدوري 
القطري على ال�شور التي ظهر 
بها كازورل وهو يرتدي و�شاحاً 
حمل �شعار النادي: »�شور و�شول 
الدوحة«،  اإىل  كازورل  �شانتي 
اأ�شطورة  كازورل  وارتبط 
اإىل  بالنتقال  الإ�شباين  فياريال 
�شابق  وقت  يف  القطري  ال�شد 
بانتظار  ال�شفقة  اكتمال  وبات 

وكان  فقط،  الر�شمي  الإعالن 
من  اأقل  منذ  غّرد  قد  ال�شد 
اأ�شبوعني: »التفاق مت، بانتظار 
العا�شمة  اإىل  الالعب  قدوم 
بقية  لمتام  الدوحة  القطرية 

التفا�شيل«.
يف  م�شريته  كازورل  وبداأ 
�شفوف النادي الأ�شفر واأم�شى 
م�شريته  مراحل  معظم  فيه 
منها  فرق  لعدة  اأي�شاً  لعب  كما 
اإىل  عاد  ثم  واأر�شنال  مالغا 
معاناته  بعد   2018 يف  النادي 
من م�شكالت يف الكاحل، ويبقى 
 2008 اأوروبا  اأمم  بلقب  التتويج 

يف  الأبرز  اإ�شبانيا  مع  و2012 
ت�شايف هرينانديز  زميل  م�شرية 
مهمة  يتوىل  والذي  ال�شابق، 

تدريب ال�شد حالياً.

دوري  اإىل  الهبوط  من  جنا جنوى 
فيما  اإيطاليا  يف  الثانية  الدرجة 
وبري�شيا،  �شبال  اإىل  ليت�شي  ان�شم 
انتظار  اإىل  جنوى  ي�شطر  ومل 
اإذ  وبارما،  ليت�شي  مباراة  نتيجة 
انت�رش  بعدما  بيده  موقفه  ح�شم 
 0-3 فريونا  هيال�س  �شيفه  على 

اأول ام�س يف املرحلة 38 والأخرية 
و�شهدت  الإيطايل،  الدوري  من 
اللحظات الأخرية طرد كا�شاتا من 
�شفيان  واملغربي  الفائز  �شفوف 
اأمرابط من جهة هيال�س فريونا، 
 18 ليت�شي  عن  يبتعد  جنوى  وكان 
بفارق نقطة قبل انطالق املرحلة 

الأخرية الأمر الذي جعله بحاجة 
للفوز دون انتظار خدمة من بارما 
 ،3-4 ليت�شي  على  انت�رش  الذي 
ورفع جنوى ر�شيده اإىل 39 نقطة 
ر�شيد  توقف  17فيما  املركز  يف 
ليت�شي عند 35 نقطة. يف املقابل، 
الأ�شواء  دوري  ليت�شي  وّدع 
بخ�شارته الأحد اأمام �شيفه بارما 
و�شجل   ،4-3 هجومية  مباراة  يف 
وباجيو  باراك  اأنتونني  الت�شيكي 
لبادول  وجانلوكا  ميكارييلو 
اأهداف ليت�شي، مقابل اأربعة لفابيو 
لوت�شيوين من ركلة جزاء وجانلوكا 
اأندريا�س  والدمناركي  كابراري 
اإنغلي�شي،  وروبرتو  كورنيليو�س 
�َس اليوم الأخري من الدوري  وُخ�شِ
لثالث مباريات هام�شية واأخريني 

لل�رشاع على البقاء.

مدرب  لمبارد،  فرانك  بات 
قبل  حقيقية  ورطة  يف  ت�شيل�شي 
مواجهة بايرن ميونخ على ملعب 
يف  املقبل  ال�شبت  اأرينا،  األيانز 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اإياب 
يدخل  اللندين  الفريق  اأوروبا، 
�شبه معدومة يف  باآمال  املباراة 
ذهاًبا  خل�شارته  نظًرا  التاأهل 
نظيفة،  بثالثية  ملعبه  على 
�شبورت  »�شكاي  �شبكة  وبح�شب 
�شيواجهون  البلوز  فاإن  اأملانيا«، 
حمتملة،  غيابات  ب�شتة  بايرن 
التي  ال�رشبات  بعد  ل�شيما 

مواجهة  خالل  الفريق  تلقاها 
الحتاد  كاأ�س  نهائي  اآر�شنال يف 
الإجنليزي هذا الأ�شبوع، و�شهدت 
 2-1 ت�شيل�شي  خ�شارة  املباراة 
ف�شاًل عن تلقيه �رشبات موجعة 
اأزبلكويتا  باإ�شابة الثنائي �شيزار 
وبيدرو رودريغيز، بالإ�شافة اإىل 
الأمريكي كري�شتيان بولي�شيت�س.
غياب  املتوقع  من  واأ�شبح 
املباراة  عن  الثالثي  هذا 
الربازيلي  اإىل  لين�شم  املرتقبة، 
عاودته  الذي  �شيلفا  دا  ويليان 
عن  اأبعدته  التي  الإ�شابة  اآلم 

يف  وولفرهامبتون  مواجهة 
الربميريليغ،  مناف�شات  ختام 
الغائبني  عدد  يبلغ  قد  وبذلك 
البافاري 6  الفريق  عن مواجهة 
لإيقاف ماركو�س  نظًرا  لعبني، 
وكذلك  طرده،  ب�شبب  األون�شو 
البطاقات،  لرتاكم  جورجينيو 
اإجراء  اإىل  لمبارد  و�شي�شطر 
ت�شكيلة  على  عديدة  تغيريات 
املقبلة  مباراته  يف  ت�شيل�شي 
ي�شعف  مما  الأبطال،  بدوري 
بايرن  عقبة  حظوظه يف جتاوز 

ميونخ.

انتقد فرانك لمبارد مدرب ت�شيل�شي موعد 
انطالق املو�شم اجلديد للدوري الإجنليزي 
قائال  املقبل،  �شبتمرب   12 بتاريخ  املقرر 
اإنه ل ي�شمح بح�شول لعبيه على الفر�شة 
املو�شمي،  بني  والإعداد  للراحة  املنا�شبة 
و�شيخو�س ت�شيل�شي مباراة الإياب يف دور 
يف  اأوروبا،  اأبطال  بدوري  النهائي  ثمن 
ال�شبت  اأملانيا  بطل  ميونخ  بايرن  مواجهة 

اإذا  بعد هزميته 3-0 ذهابا، وحتى  املقبل، 
ف�شل فريق لمبارد يف التاأهل لدور الثمانية 
تزيد  مدة  اأمامه  �شيكون  البطولة،  وودع 
قبل  وال�شتعداد  للراحة  �شهر  عن  قليال 
يف  لمبارد  وقال  اجلديد.  املو�شم  انطالق 
مبوعد  نبلغ  اأن  »اأتوقع  اإعالمية  ت�رشيحات 
يف  نتيجتنا  على  ذلك  و�شيعتمد  بدايتنا 
اإذا  مثاليا  الأمر  يكون  لن  بايرن،  مواجهة 

توا�شلت م�شريتنا، لأن الالعبني �شيحتاجون 
الأداء املطلوب يف  اإىل م�شتوى  للعودة  وقتا 
الدوري الجنليزي«، واأ�شاف لمبارد »حتى 
يف اأ�شواأ �شيناريو، واإن مل نتاأهل يف املواجهة، 
اأكرث من  فاإن موعد 12 �شبتمرب يبدو مبكرا 
لإعداد  اأحتاج  لأنني  يل،  بالن�شبة  الالزم 
واأ�شيب  جديد«،  من  للعب  للعودة  الالعبني 
بولي�شيك  وكري�شتيان  اأزبليكويتا  �شيزار 

اأمام   1-2 ت�شيل�شي  هزمية  خالل  وبيدرو 
ويخ�شي  اإجنلرتا،  كاأ�س  نهائي  يف  اآر�شنال 
لنف�س  اآخرون  لعبون  يتعر�س  اأن  لمبارد 
»الالعبون  ذلك  عن  لمبارد  امل�شري.وقال 
بحاجة اإىل وقت لال�شرتاحة وهذا هو �شبب 
من  لعبني  وا�شتبعاد  الفريق  يف  الإ�شابات 
رابطة  تعيد  اأن  اأمتنى  ذلك،  قبل  املباراة 

الدوري املمتاز النظر يف هذا الأمر«.

رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل  وّجه 
حتتوي  ر�شالة  جوفنتو�س  نادي  جنم 
على العديد من الإ�شارات عقب تتويج 
ويعّد  الإيطايل،  الدوري  بلقب  فريقه 
على  الأول  جوفنتو�س  قائد  رونالدو 
اأ�شهم ب�شكل موؤثر  اإذ  امل�شتوى الفني 
باللقب قبل  العجوز  ال�شيدة  تتويج  يف 
اأّن  علماً  الدوري،  نهاية  من  جولتني 
ب�شكل  الكاأ�س  ا�شتلم  البيانكونريي 
ر�شمي ال�شبت الفارط وغاب رونالدو 
التي  الأخرية  جوفنتو�س  مباراة  عن 
احتل  كما   ،1-3 روما  اأمام  خ�رشها 
املركز الثاين يف �شباق جائزة هداف 
هدفاً   31 بر�شيد  الإيطايل  الدوري 
روما  لزيو  مهاجم  اإميوبييلي  خلف 
36 هدفا، كّرر رونالدو ما قاله �شابقاً 

زميله بونوت�شي ب�شاأن الرتويج ل�شهولة 
الذي  الإيطايل  الدوري  بلقب  التتويج 
حافظ عليه جوفنتو�س للمرة التا�شعة 
اأكرث  كان  الدفاع  قلب  اأّن  ومع  توالياً، 
اإل اأّن رونالدو اأّكد على ذات  و�شوحاً 
باللقب  الفوز  �شعوبة  وهي  الفكرة 
الفائت:  الإثنني  يوم  بونوت�شي  وقال 
»كان لقباً �شعباً، بداأنا م�شرية جديدة 
جديد،  مدرب  مع  جديدة  وفل�شفة 
واجهنا �شعوبات وكانت هناك اأ�شوات 
الفريق«، فيما  اأثرت على  من اخلارج 
الر�شمي  ح�شابه  عرب  رونالدو  كتب 
باآخر  بفوزي  »�شعيد  اإن�شتغرام:  على 
بطولتني يف الدوري الإيطايل من اأ�شل 
ت�شعة توالياً مع جوفنتو�س«، واأ�شاف: 
كذلك«،  لي�س  لكنه  �شهاًل  يبدو  »ذلك 

على  ورونالدو  بونوت�شي  توافق  واأتى 
خلفية عدم ر�شا جماهري جوفنتو�س 
اإذ  املو�شم،  هذا  الفريق  م�شرية  عن 
نظراً  ثانوياً  �شيئاً  الدوري  لقب  بات 
ال�شيدة  بني  الفنية  الفوارق  لت�شاع 

العجوز والفرق الأخرى.
على  لرفقائه  التاأكيد  رونالدو  واأراد 
اإذ  يتوقف،  مل  جوفنتو�س  م�شوار  اأّن 
يجب على اجلميع التكاتف والإ�رشار 
اقتنا�س  اأجل  من  اجلاد  العمل  على 
البطولت املنتظرة: »�شنة وراء �شنة، 
اجلاد  والعمل  والتفاين  املوهبة  مع 
ميكنك حتقيق اأهدافك وتكون اأف�شل 
مهمة  جوفنتو�س  وينتظر  قبل«،  من 
حمفوفة باملخاطر عندما ي�شت�شيف 
نهائي  ثمن  اإياب  يف  الفرن�شي  ليون 

من  ال�شابع  يف  اأوروبا  اأبطال  دوري 
ال�شهر اجلاري، وهو مطالب بتعوي�س 
منذ  نظيف  بهدف  ذهاباً  خ�شارته 

قرابة خم�شة اأ�شهر .
كانت  ر�شالته  اآخر  يف  قليلة  كلمات 
كافية لتاأكيد ا�شتمراره مع جوفنتو�س 
ودح�س ال�شائعات التي ربطته باإمكانية 
الرحيل عن بطل اإيطاليا والبحث عن 
»هيا  الدون:  كتب  اإذ  جديد،  م�رشوع 
الدوري  -لقب  الثالثة  اأجل  من  بنا 
املقبل-«. املو�شم  يف  الإيطايل 
فريقه  من  بكل  رونالدو  ا�شم  وارتبط 
القدمي ريال مدريد الإ�شباين وباري�س 
من  والعديد  الفرن�شي  جريمان  �شان 
مغرية،  م�شاريع  متلك  التي  الأندية 
لكنه قطع ال�شك باليقني اأم�س موؤكداً 

اإيطاليا،  اأبطال  قمي�س  يف  ا�شتمراره 
ويرى العديد من ع�شاق يوفنتو�س اأن 
م�شرية الفريق يف دوري اأبطال اأوروبا 
حا�شماً  دوراً  تلعب  اأن  �شاأنها  من 

اأ�شحاب  وحتى  رونالدو  قرارات  يف 
القرار الإداري يف البيانكونريي، نظراً 
بال�شكل  تتوافق  مل  �شاري  اأفكار  لأّن 

املنتظر مع رونالدو ورفاقه.

كري�ضتيانو يح�ضم م�ضتقبله مع ال�ضيدة العجوز

المبارد م�ضتاء من موعد انطالق الربميريليغ

جنوى ينجو من الهبوط وليت�ضي ي�ضقط

ال�ضد يعلن و�ضول كازورال اإىل الدوحة6 غيابات تورط المبارد اأمام بايرن ميونخ

�ضيتني ي�ضتقر 
على ت�ضكيلة 
موقعة نابويل

ملواجهة  بر�شلونة  ي�شتعد 
م�شريية اأمام نابويل على ملعب 
يف  املقبل،  ال�شبت  نو  كامب 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اإياب 
يف  الفريقان  وتعادل  اأوروبا، 
بهدف  باإيطاليا  الذهاب  مباراة 
�شحيفة  وذكرت  �شبكة،  كل  يف 
الإ�شبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
الفني  املدير  �شيتني  كيكي  اأن 
لرب�شلونة ا�شتقر فيما يبدو على 
ت�شكيلة مباراة نابويل، واأ�شافت 
بو�شكيت�س  غياب  ظل  يف  اأنه 
الإيقاف  ب�شبب  فيدال  واأرتورو 
�شيتني  فاإن  البطاقات،  لرتاكم 
ت�شم  ت�شكيلة  على  �شيعتمد 
و�شريجي  راكيتيت�س  يونغ،  دي 
روبريتو يف خط الو�شط، ولفتت 
البار�شا  موهبة  بويج  ريكي  اأن 
البدلء،  مقاعد  على  �شيجل�س 
بر�شلونة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
غريزمان  اأنطوان  �شي�شتعيد 
تعافى  بعدما  الفريق،  مهاجم 
من الإ�شابة التي تعر�س لها يف 

الفرتة الأخرية.
املحتملة  الت�شكيلة  وجاءت 
�شتيغن  تري  كالتايل::  لرب�شلونة 
�شيميدو،  املرمى،  حرا�شة  يف 
بيكيه، لينجليت، األبا يف الدفاع، 
روبريتو  راكيتيت�س،  يوجن،  دي 
غريزمان،  امليدان،  و�شط  يف 

مي�شي و�شواريز يف الهجوم.

مي�ضي يت�ضدر اأوروبا يف 
الركالت احلرة
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الكاتب: عي�سى قراقع

�سجن  بتوقيت  الثانية فجراً  ال�ساعة  يف 
را�سم  الفل�سطيني  الأ�سري  اقتيد  نفحة 
قاعة  اإىل  الطعام  عن  امل�رضب  حالوة 
للتعذيب  تعر�ض  الإجباري،  الغذاء 
يف  ح�رضجات  والتهديد،  وال�رضب 
ال�سدر، دماء على الوجه، نقل را�سم اىل 
ال�رضائيلي  هروفيه  اأ�ساف  م�ست�سفى 
�سهيداً  ارتقى  اأن  اإىل  �سعبة  حالة  يف 
الربابي�ض  نزع  اأن  بعد   1980/7/24 يوم 
بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة  بيديه. 
الفل�سطيني  الأ�سري  اأقتيد  نفحة  �سجن 
اأ�سحق مراغة امل�رضب عن الطعام اىل 
ل�ستى  تعر�ض  الإجباري،  الغذاء  قاعة 
اأنواع ال�سغوطات والتعذيب حتى �سقط 
اأ�ساف  اإىل م�ست�سفى  مغ�سياً عليه ونقل 
هروفيه الإ�رضائيلي واأدخل ق�سم العناية 
من  يعاين  مراغة  اإ�سحق  ظل  املكثفة، 
مدار  على  اجلهنمية  الليلة  تلك  اآثار 
تاركاً  �سهيداً  اإرتقى  �سنوات حتى  ثالث 

و�سيته يف ق�سيدة تقول:

من نفحة الأحرار اأكتب ق�ستي
واأخط قبل املوت فيها و�سيتي

فلي�سحبوا عني الهواء فانني
عندي املزيد من الهواء: ق�سيتي

�سجن  بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة 
الفل�سطيني  الأ�سري  ا�ست�سهد  نفحة 
خالل  ع�سقالن  �سجن  يف  دولة  اأن�ض 
يف  امل�رضبني  الأ�رضى  مع  ت�سامنه 
الحتالل  �سلطات  نفحة، لزالت  �سجن 
لن  عاماً  اأربعني  منذ  جثمانه  حتتجز 
يف  حتلق  لزالت  نفحة  �سهداء  اأرواح 
كل مكان. ال�ساعة الثانية فجراً بتوقيت 
الإ�رضائيلي  الطبيب  قام  نفحة  �سجن 
واملالزم  فيلرمان  املدعو  املجرم 
الأول املمر�ض املدعو روفائيل روميي 
مبمار�سة الإطعام الق�رضي بحق اأ�رضى 
اإ�رضابا  خا�سوا  الذين  نفحة  �سجن 
 1980/7/14 يوم  الطعام  عن  مفتوحاً 
دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم الإن�سانية 
مبجزرة  انتهى  يوماً   33 اأ�ستمر  والذي 
�سجون  �سلطات  حاولت  اأن  بعد  دموية 

بالقوة  �سوكة امل�رضبني  الإحتالل ك�رض 
والعنف.

�سجن  بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة 
نفحة وقف اجلرنال الإ�رضائيلي املدعو 
ليفي يف باحة ال�سجن قائاًل: لو كان لدّي 
لقدت  هنا  عمل  م�ساغل  لفتح  امكانية 
كالكالب  فيها  للعمل  الأ�رضى  جميع 
لو  الزنزانة،  يف  الراف�سني  وحل�رضت 
لفعلت،  عنهم  الهواء  امنع  ان  ا�ستطعت 
حينها انفجر ال�سجن يف وجهه وع�سفت 
الثانية  ال�ساعة  القيامة.  الرمال وقامت 
اأثر  وعلى  نفحة  �سجن  بتوقيت  فجراً 
بحق  جرت  التي  الب�سعة  اجلرمية 
العامل  �سمع  الإ�رضاب  خالل  الأ�رضى 
بني  من  خارجاً  الثوري  الن�سيد  ذلك 
ن�سيد  ال�سائكة،  والأ�سالك  اجلدران 

البطولة والكربياء:

نعم لن منوت ولكننا
�سنقتلع املوت من اأر�سنا

�سجن  بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة 
احلرية  ق�سية  اىل  العامل  اإنتبه  نفحة 
ويف  الدم  نوافري  و�سط  حلقت  التي 
ل  للجوع  نعم  وال�سمود:  التحدي  ذلك 
اأبواب  بني  من  ال�سوت  خرج  للركوع، 
ال�سجن  غرف  ومن  امل�سفحة  احلديد 
فتحات  ومن  واملظلمة  ال�سيقة 
�سوت  كان  بال�ساج،  املقفلة  ال�سبابيك 
احلياة.  ويعانق  املوت  يك�رض  احلرية 

�سجن  بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة 
حياة  يف  جديدة  مرحلة  بداأت  نفحة 
احلركة الوطنية الأ�سرية: اإنطالق الروح 
الفل�سطينية العنيدة التي حتدت ال�سجن 
والأغالل، ثورات الأ�رضى وانتفا�ساتهم 
الإن�سانية  وحقوقهم  حريتهم  �سبيل  يف 
امل�رضوعة، �سارت ملحمة نفحة �سعاراً 
ونهجاً لكل املعذبني واملقهورين يف كل 
فجراً  الثانية  ال�ساعة  الأر�ض.  اأ�سقاع 
اجلرمية  ات�سحت  نفحة  �سجن  بتوقيت 
مل  واأ�رضانا،  �سعبنا  بحق  املنظمة 
امل�سلح  املبنى  ذلك  نفحة  �سجن  يعد 
املراقبة،  واأجهزة  بالأ�سالك  واملحاط 
امل�سيج  الوطن  هذا  نفحة  �سجن  �سار 
اىل  واملقطع  واملق�سم  املعزول 
كانتونات واأقفا�ض ومعازل، �سار �سجن 
كل  لزج  ال�ستعماري  النموذج  هو  نفحة 
ليتاآكل  ال�سجن  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
بالقمع واخلنق واملوت. ال�ساعة الثانية 
الفل�سطيني  ال�سعب  ا�ستيقظ  فجراً 
ذلك املخطط  على  العامل  �سعوب  وكل 
حتويل  ي�ستهدف  الذي  ال�رضائيلي 
و�سجناء  عبيد  اىل  الفل�سطيني  ال�سعب 
وهند�سوا  �سمموا  الذين  الأبد،  اىل 
�سجن نفحة هم اأنف�سهم الذين يهند�سون 
الآن اأر�ض فل�سطني لتكون �سجناً �سبيهاً 
واملتاري�ض  بالأبواب  مغلقاً  بنفحة 
واحلواجز الع�سكرية، يتحكم ال�سجانون 
مب�سري الفل�سطيني وبكمية املاء والهواء 
والدواء وميقات احلياة. ال�ساعة الثانية 

�ساعة  نفحة،  �سجن  بتوقيت  فجراً 
لزالت  ال�سجون،  يف  تتوقف  مل  املوت 
الأ�رضى  اأرواح  وتفرت�ض  عقاربها  تدق 
لهذا  ت�ساء  ح�سبما  الوقت  نهاية  وتعلن 
ال�ساعة  هذه  عقارب  ذاك،  اأو  ال�سجني 
الأ�رضى:عمر  من  العديد  اأرواح  زهقت 
الفحم،  ابو  القادر  عبد  القا�سم، 
حممد  الدربي،  فادي  الويل،  �سيطان 
اأبو  اأبو حمدية، �سامي  الأ�سقر، مي�رضة 
الراعي،  ابراهيم  بارود،  فار�ض  دياك، 
عرفات جرادات، يا�رض حمدونة، عزيز 
عوي�سات وغريهم العديد من ال�سهداء، 
فوق  الآن  تدق  ال�ساعة  هذه  ولزالت 
اأبو  كمال  املر�سى:  الأ�رضى  روؤو�ض 
وعر، ن�سال ابو عاهور، من�سور موقدة، 
خالد ال�ساوي�ض، حممد برا�ض، معت�سم 
رداد، يا�رض ربايعة، موفق العروق، مراد 
وغريهم  ال�سوبكي  فوؤاد  معاليق،  ابو 
�ساعة  املر�سى،  الأ�رضى  من  املئات 
اأ�سابع  عقاربها  حترك  هذه  املوت 

الطبيب و�سوط ال�سجان.
�سجن  بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة 
نفحة، �ساعة املوت تعمل بنظام وعلى 
قاعدة اأن ل يحت�رض الأ�سري الفل�سطيني 
كلما  لأنه  ب�رضعة،  ميوت  اأن  طوياًل، 
�سائر  تداعت  احت�ساره  مدة  زادت 

الأرواح وتوحدت وهبت العا�سفة.
�سجن  بتوقيت  فجراً  الثانية  ال�ساعة 
متى  نت�سائل:  عاماً  اأربعني  وبعد  نفحة 
نلملم  املميت؟  الوقت  هذا  من  نخرج 
اأرواحنا و�سظايانا ون�ستعد لطلوع فجر 
تكون احلرية �رضاعنا  اأن  اآخر خمتلف، 
املحتل  هذا  �سد  وانتفا�ستنا  وثورتنا 
حتت  �سجناء  لبقائنا  ير�سم  الذي 
املوت،  م�سانق  حتت  نتدىل  رحمته 
ي�ساومنا على ال�ست�سالم ويهددنا اذا ما 
رف�سنا » بالزوندا« اأو البندقية. ال�ساعة 
الثانية فجراً بتوقيت �سجن نفحة، حان 
الوقت لنتحرر من زمن ال�سجن، اأن يكون 
ي�سبط  ل  الذي  الفل�سطيني  وقتنا  لنا 
برابي�ض  ننزع  اأن  ال�سجان،  ذلك  حركته 
املوت من �سدورنا ونطلق زفري احلرية 
يخنقنا  ل  الإجتاهات،  كل  يف  �ساخناً 
نظام ال�سجن هناك وهنا، اأن نخلع ثوب 

العبودية ونقاتل برئتني او برئة واحدة.

ال�ساعة الثانية فجرًا بتوقيت �سجن نفحة
يوم 22/7/1980 ويف ال�ساعة الثانية فجراً بتوقيت �سجن نفحة اقتيد الأ�سري الفل�سطيني علي اجلعفري امل�سرب عن 

الطعام اإىل قاعة الغذاء الإجباري، وهناك واجه عنفًا ج�سمانيًا �سديداً �ساحبه د�س اأنبوب التغذية الإجبارية يف 
الرئة مما �سبب له التقيوؤ وال�سعال ال�سديد و�سعوبة يف التنف�س، نقل علي على اأثرها اإىل م�ست�سفى اأ�ساف هروفيه 

الإ�سرائيلي ولكنه و�سل فاقد احلياة مقتوًل على يد هوؤلء الطغاة وال�سجانني.

عيد الأ�سحى يف ال�سجون...
 اأمل ووجع

بقلم / عبد النا�رض عوين فروانة
اأو  النحر،  يوم  اأو  املبارك  الأ�سحى  عيد 
الكبري، هو منا�سبة �سعيدة  العيد  بالعامية 
يف  الإ�سالمي  العامل  بها  يحتفل  وعظيمة 
الحتفالت  تبداأ  الأر�ض، حيث  اأنحاء  كل 
ذو   10 يوم  فجر  العيد  �سالة  باأداء  عادًة 
ينت�رض  ال�سالة  من  النتهاء  وبعد  احلجة، 
امل�سلمون ليقوموا بذبح الأ�سحية تطبيقا 
انا   « تعاىل:  اهلل  قول  من  الكرمية  لالآية 
وانحر«. لربك  ف�سّل  الكوثر  اعطيناك 

وتوزع  واملدن  ال�سوارع  تتزين  العيد  ويف 
اهلل  وذكر  ال�سلوات  فيه  وتُكرث  احللوى، 
وامل�رضات  الأفراح  وتنت�رض  والدعاء، 
يتميزون  الأطفال  فيما  الزيارات،  وتبادل 
اجلديدة.  الأثواب  بارتداء  غريهم  عن 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ�رضى  اأما 
على  الإ�رضائيلي،  الحتالل  �سجون  يف 
العيد  ي�ستقبلون  فانهم   فئاتهم،  اختالف 
للعيد  ونظرتهم  متعددة،  و�سور  باأ�سكال 
تنطلق من بعدين؛ الأول العقائدي والديني 
العيد  ي�ست�سعر مكانة  الأ�سري  وهذا يجعل 
ويتعامل معه من هذا املنطلق خا�سة انه 

منا�سبة اإ�سالمية ذات دللة يف ال�رضيعة.
نف�سية  يف  املتمثل  فهو  الآخر  البعد  اأما 
معها  يبداأ  التي  اللحظات  تلك  الأ�سري يف 
نف�سه  ويتخيل  الذكريات،  �رضيط  بتقليب 
بينهم  يكون  اأن  ويتمنى  اأهله وعائلته،  بني 
وي�ساركهم  املنا�سبة  هذه  ي�ساطرهم 
خمتلفة  ال�سجون  داخل  فاحلياة  الفرحة. 
العيد تكون  الفرح بقدوم  متاماً، وم�ساعر 
بها  يح�ّض  ول  واحلزن،  بالأمل  ممزوجة 
�سوى من ذاق مرارة العتقال وعا�ض بني 
جدران ال�سجن ، ول اأظن اأن اأحدا منا مّر 
بالتجربة و�سهد العيد خلف الق�سبان، وقد 
وما  هناك،  العيد  ينق�سي  كان  كيف  ن�سى 
مبكان  ال�سعوبة  من   .! وجع  من  به  اأمل 
اأننا  اإل  امل�ساعر،  وترجمة  احلياة  و�سف 
حول  قلمية  �سورة  لر�سم  ون�سعى  جنتهد 
واقع اأ�رضانا وذويهم وم�ساعرهم يف العيد. 
اعتمادا على ما حتفظه الذاكرة، وا�ستنادا 

ملا ي�سلنا راهناً من داخل ال�سجون. يعي�ض 
الأ�رضى داخل ال�سجون املحاطة باجلدار 
ظروفاً  املغلقة  الغرف  وداخل  ال�ساهقة 
�سعبة، ويُعاملون بق�سوة ول اإن�سانية. والعيد 
يف ال�سجون منا�سبة اإ�سالمية �سعيدة، لكنها 
املعدودة  �ساعاتها  ومتر  وموؤملة،  ثقيلة 
واحلياة  �سديد،  ببطء  املحدودة  واأيامها 
وامل�ساعر فيها خمتلفة، في�سطر الأ�رضى 
حيث  خا�سة،  بطقو�ض  املنا�سبة  لإحياء 
�سناعة احللوى وفقا لالإمكانيات املتاحة، 
العيد،  �سبيحة  املبكر  وال�ستيقاظ 
املالب�ض،  اأجمل  وارتداء  وال�ستحمام 
ل�سالة  )ال�ساحة(  الفورة  اإىل  واخلروج 
دائري  ب�سكل  ي�سطفون  ثم  ومن  العيد، 
البع�ض،  بع�سهم  وي�سافحون  الفورة،  يف 
وكعك  حلوى  ويوِزّعون  التهاين،  ويتبادلون 
ويوا�سون  القهوة،  وفنجان  والتمر  العيد 
وعبارات  الكلمات  وتُلقى  بع�ساً،  بع�سهم 
من  كثري  ويف  الق�سرية.  واخلطب  التهنئة 
العيد  �سالة  ال�سجن  اإدارة  متنع  الأحيان 
ب�سكل جماعي يف �ساحة الق�سم، وترف�ض 
بهم  الت�سال  اأو  لالأهل،  زيارة  تخ�سي�ض 
هاتفياً. ويف اأحيان اأخرى تعرقل الزيارات 
الداخلية،  والأق�سام  الغرف  بني  فيما 
وتقتحم  الأ�رضى  ا�ستفزاز  اإىل  تعمد  اأو 
الأق�سام وجتري التفتي�سات وتعتدي عليهم 
العيد:  العيد.  اأيام  خالل  بهم  تنكل  اأو 
قا�سية  لالأ�رضى،  بالن�سبة  موؤملة  منا�سبة 
على قلوبهم، ثقيلة على روؤو�سهم، ي�سطر 
فيها الأ�سري ل�ستح�سار �رضيط الذكريات، 
مبا حمله من م�ساهد وحمطات خمتلفة. 
طويلة  ل�ساعات  ينطوون  الأ�رضى  فبع�ض 
الآخر  والبع�ض  ال�سغرية،  الغرف  يف زوايا 
ي�رضع يف ترجمة ما لديه من م�ساعر على 
�سفحات من الورق، ليخّط بع�ض الق�سائد 
اإىل  لحقاً  ت�سل  اأن  اأمل  على  والر�سائل 
على  وتبقى حرباً  اأ�سحابها، وقد ل ت�سل 
ورق، فيما الدموع تنهمر من عيون بع�سهم 
واأ�ساب  اأ�سابهم  ما  على  واأملاً  حزناً 

عائالتهم.

اجلزء02 

مع دخوله عامه العتقايل الرابع ع�سر..
 اأبرز حمطات حياة الأ�سري خالد 

ال�ساوي�ش يف �سجن »عيادة الرملة«
خميم  يف  ال�ساوي�ض  خالد  الأ�سري  ولد 
عام  جانفي  من  الـ14  يف  الفارعة، 
الغوث  وكالة  مدار�ض  يف  ودر�ض  1971م، 
وله  متزوج  وهو  املخيم،  يف  لالجئني 
قتيبة  وهو  اأ�سري  اأحدهم  اأبناء  اأربعة 
املحكوم بال�ّسجن ملدة 5 �سنوات ون�سف، 
وت�سنيم(.  وعناد،  )اأن�سار،  اإىل  بالإ�سافة 
له  تقرير  يف  الأ�سري  نادي  وا�ستعر�ض 
ال�ساوي�ض،  الأ�سري  حياة  حمطات  اأبرز 
ومواجهته لالحتالل والإ�سابة، واملر�ض 
وال�سجن الذي يواجه فيه �سيا�سة الإهمال 
الطبي املمنهج )القتل البطيء( اإىل جانب 
الع�رضات من الأ�رضى املر�سى، ويُ�ساف 
من  التخوفات  يواجهه،  ما  جلملة  اليوم 
الأ�رضى،  بني  »الكورونا«  وباء  انت�سار 
ل�سيما املر�سى منهم.  لالأ�سري ال�ساوي�ض 
ال�ساوي�ض  مو�سى  وهو  �سهيد  �سقيق 
اأ�سري  �سقيق  وله  1992م،  عام  اأُ�ست�سهد 
هو نا�رض ال�ساوي�ض وهو حمكوم بال�ّسجن 
املوؤبد خم�ض مرات، و�سقيق اآخر حمرر 
يف  ق�سى  الذي  ال�ساوي�ض  حممد  وهو 
�سجون الحتالل 11 عاماً. تعر�ض الأ�سري 
جي�ض  بر�سا�ض  بليغة  لإ�سابة  ال�ساوي�ض 
اإىل  اأدت  والتي  2001م،  عام  الحتالل 
يف  ال�سظايا  وبع�رضات  بال�سلل،  اإ�سابته 
اإ�سابته  على  اأعوام  �ستة  وبعد  ج�سده، 

يف  الإ�رضائيلي  الحتالل  قوات  اعتقلته 
عليه  وحكمت  2007م،  جويلية   28 تاريخ 
)11( مرة. ومنذ  بال�ّسجن املوؤبد املكرر 
الأ�سري  يواجه  اليوم  حتى  اعتقاله  تاريخ 
مزمنة  �سحية  اأو�ساعاً  ال�ساوي�ض  خالد 
جّراء  اأ�سا�ض  ب�سكل  نتجت  وخطرية 
وتفاقمت  الحتالل،  بر�سا�ض  اإ�سابته 
ويقبع  والعتقال،  التحقيق  ظروف  مع 
منذ اعتقاله ب�سكل دائم يف �سجن »عيادة 
ال�سظايا  تزال ع�رضات  ل  الرملة«، حيث 
يف ج�سده، واإدارة ال�سجون توا�سل تزويده 
ن�سبة عالية من املخدر،  فيها  مب�سكنات 
مدار  على  ترافقه  التي  الآلم  ب�سبب 
�سنوات  عدة  وقبل  ج�سده.  يف  ال�ساعة 
كر�سيه  ال�ساوي�ض من على  الأ�سري  �سقط 
يف  البالتني  ك�رض  يف  وت�سبب  املتحرك، 
و�سعه  من  ب�سكل خطري  ذلك  وفاقم  يده 
ال�سحي، حيث خ�سع لعملية يف م�ست�سفى 
يف  بت�سمم  اأ�سيب  وبعدها  »�سوروكا«، 
معر�سه  ويده  الوقت  ذلك  ومنذ  ج�سده، 
عملية  لإجراء  بحاجة  يزال  وما  للبرت، 
يف  ال�سجون  اإدارة  مُتاطل  حيث  اأخرى 
يقبع  العالية. واليوم  لتكلفتها  اإجرائها 
جنله قتيبة معه يف �سجن »عيادة الرملة«، 
وهو يعاين اأي�ساً من م�ساكل �سحية اأُ�سيب 

بها خالل فرتة اعتقاله. 

ظروف احلياة يف املعتقالت
تكفي  ل  قليله  كميته  كانت  الطعام 
قيد  على  البقاء  اأجل  من  �سوى  لالأ�سري 
احلياة، حيث كان يقدم يف وجبه الفطور 
من  �سغرية  ملعقة  بي�سة،  ن�سف  الفول، 
املربى، والغداء �سوربات ل يوجد بها اأي 
نوع من اخل�سار، ووجبة الع�ساء قطعتني 
من الباذجنان مقلي وقليل من اللبنة. اأما 
فرتة  يف  الغرف  فكانت  ال�سكن  ظروف 
ال�سبعينات يف قمة املاأ�ساة،حيث كان يف 
الغرفة الواحدة ما يقارب ثالثني اأ�سريا، 
املياه  ودورة  �سيقة  م�ساحتها  الغرفة 
حيث  للنوم،  فرا�ض  يوجد  ول  بداخلها، 
ولكن  اخلفيفة،  البطانية  ن�ستخدم  كنا 
بعد اإ�رضاب عام 1976 مت اإح�سار فر�سة 
الغرف  وكانت  �سم   5 ب�سمك  ا�سفنج 
�سيئة.  وتهوية  عالية  رطوبة  من  تعاين 
النقب  معتقل  يف  للخيام  بالن�سبة  اأما 

جدا  وباردة  بال�سيف  جدا  حارة  فهي 
يف ال�ستاء، كنا نعاين من برودة املياه يف 
توجد  ل  ال�سيف،  يف  و�سخونتها  ال�ستاء 
مفتوحة  اخليام  ليال،  اإ�ساءة  ول  كهرباء 
يف  اأما  م�ستمر،  و�سجيج  الوقت  طوال 
للقراءة  كتب  يتوفر  كان  �سجن ع�سقالن 
بعد اإمتام كل �سخ�ض لقراءة كتاب يقوم 
الأ�رضى.  جميع  على  وتوزيعه  بتلخي�سه 
اأو  رعاية  اأي  توجد  ل  ال�سحية  الرعاية 
لأي  الكامول  حبة  تقدمي  �سوى  اهتمام 
تعر�ست  ولقد  الأ�سري،  منه  يعاين  اأمل 
بالظهر،  وت�سنج  واآلم  �سحية  لوعكة 
املعتقل  عيادة  اإىل  ونقلي  حملي  ومت 
العالج، ولكن مل  الأ�رضى لأجل  من قبل 
قام  من  حيث  يل،  عالج  اأي  تقدمي  يتم 
عني.  والتخفيف  مب�ساعدتي  الأ�رضى 
واأثناء زيارة الأهل كان الأهل يعانون من 
كان  حيث  واملعاناة،  التفتي�ض  اإجراءات 

ي�سمح لنا بزيارة واحدة كل �سهر، عندما 
كنت يف �سجن نابل�ض كان ي�سمح لالأهل 
�سجن  يف  ولكن  بالزيارة،  والأ�سدقاء 
النقب اأي زياره من اهلي ب�سبب املعاناة 
لل�سجن.  الو�سول  حلني  الطويل  والوقت 
�سباحا  �ساعة  كانت  للفورة  بالن�سبة 
و�ساعة م�ساء كل ق�سم على حدة، الزيارة 
و�سع  ح�سب  لنا  ي�سمح  كان  الغرف  بني 
يف  وال�ستقرار  والهدوء  ال�سجون  اإدارة 
ال�سجن، بينما الزيارة بني الأق�سام نادرة 
جدا. كان الرتكيز بالفورة على التمارين 
ج�سدية  بنية  على  للحفاظ  ال�سويدية 
ويف  قوية،  وارادة  اأع�ساب  وعلى  قوية 
ودورة  كراتيه  دورة  اخدنا  جنني  �سجن 
مق�سمة  الإدارة  كانت  النف�ض،  عن  دفاع 
لل�رضب  م�ستعد  الأول  ق�سمني،  اىل 
معاملتنا  يحاول  الثاين  والق�سم  والعنف، 
ب�سكل مقبول لمت�سا�ض غ�سبنا. متكنا 

من اإقامة عالقة جيدة مع بع�ض �سباط 
العالقة  تكون  اأن  اأجل  من  املعتقل 
معاملة  كانت  حيث  ما.  نوعا  م�ستقرة 
اإدارة املعتقل �سيئة من حيث املعاملة، 
دون  ليال  وخا�سة  امل�ستمر  التفتي�ض 
الكتب  يتم خاللها م�سادرة  اإنذار  �سابق 
وعقابنا باإغالق الراديو الذي تتحكم به 
ن�ساليه  خطوات  خ�سنا  املعتقل.  ادارة 
جنني  �سجن  يف   1977 عام  بدايتها  كان 
ظروف  حت�سني  اأجل  من  ذلك  وكان 
للنوم  بفرا�ض  واملطالبة  املعي�سة 
على  املوجودة  احلماية  تغري  ومالب�ض، 
النوافذ من اأجل ال�سماح لأ�سعة ال�سم�ض 
عن  وا�رضبنا  للغرف،  الدخول  والهواء 
وحققنا  اأ�سهر  اأربعة  ملدة  الأهل  زيارة 
عن  الثاين  الإ�رضاب  فرا�ض.  اإح�سار 
عام  نابل�ض  يف  جنيد  �سجن  يف  الطعام 

1985 ملدة ع�رضة اأيام.

جتربة الأ�سري اأحمد جرادات
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ق.د/وكاالت

واأ�شاف اأن »اأبوظبي حتاول الدخول 
وعمل  التون�شي،  للربملان  حتى 
القالقل يف تون�ش واجلزائر«وموؤخرا، 
اإىل  تون�ش،  يف  نيابية  كتل   4 �شعت 
الربملان  رئي�ش  من  الثقة  �شحب 
را�شد الغنو�شي، اإثر اتهامه من دون 
دليل، بـ«�شوء اإدارة املجل�ش وحماولة 

تو�شيع �شالحياته«.
ويُنظر اإىل تون�ش على اأنها التجربة 
الناجحة  الوحيدة  الدميقراطية 
تُ�شمى  ما  �شهدت  عربية  دول  بني 
الربيع  ثورات  من  الأوىل  بـ«املوجة 
ومنها   ،2011 من  بداية  العربي«، 
اأنظمة  وتخ�شى  واليمن  وليبيا  م�رش 
مبنطقة  خا�شة  حاكمة  عربية 
تاأثرها  من  مراقبني،  وفق  اخلليج، 

تقود  لذا  التون�شية،  بالتجربة  �شلبا 
امل�شادة«،  بـ«الثورة  تُ�شمى  ما 
الدول  الأنظمة احلاكمة يف  لإف�شال 
ويف  الثورات  تلك  �شهدت  التي 
اليمن، تنفق الإمارات اأموال طائلة، 

لتدريب  دوليني،  مراقبني  وفق 
متردت  انف�شالية  قوات  وت�شليح 
وتهدف  ال�رشعية،  على احلكومة 
ال�شمال.  عن  اجلنوب  ف�شل  اإىل 
دعمت  اأن الإمارات  »دراه«  واأو�شح 

بالأ�شلحة  خليفة حفرت  البداية  منذ 
كما  ليبيا  وحتاول ع�شكرة  والعتاد، 
تعبريه  حد  على  م�رش،  يف  فعلت 
متورطة  »الإمارات  اأن  على  و�شدد 
ولها يد كربى يف كل م�شاكل العرب، 
العربية«وتتهم  الأمة  �رشطان  وهي 
بها  املعرتف  الليبية،  احلكومة 
م�رش  جانب  اإىل  الإمارات  دوليا، 
النقالبي  بدعم  ورو�شيا،  وفرن�شا 
حفرت من اأجل ال�شيطرة على البالد 
وتعاين ليبيا، منذ �شنوات، من �رشاع 
حفرت  ملي�شيا  تنازع  حيث  م�شلح، 
وال�شلطة  ال�رشعية  على  احلكومة، 
اأ�شقط  ما  بالنفط،  الغني  البلد  يف 
قتلى وجرحى بني املدنيني وت�شبب 
ي�شدر  ومل  وا�شعة  مادية  باأ�رشار 
تعليق فوري من جانب الإمارات على 

الت�رشيحات التي اأدىل بها دراه.

اعترب قائد باجلي�ش الليبي، اأن حكومة االإمارات »�سرطان بج�سد االأمة العربية«، على خلفية تدخلها 
ووقوفها وراء ال�سراعات يف دول عديدة باملنطقة جاء ذلك يف حوار اأجراه العميد عبد الهادي 

دراه، املتحدث با�سم غرفة عمليات حترير �سرت اجلفرة، بثته ف�سائية »فرباير« الليبية املحلية فجر 
اأم�ساالإثنني وقال دراه م�ستثنيا »ال�سعب االإماراتي الطيب االأ�سيل«، اإن »حكومة االإمارات حاربت 

الربيع العربي، و�سببت امل�ساكل واالأزمات يف اليمن و�سوريا«.

العميد الليبي عبد الهادي دراه، املتحدث با�سم غرفة عمليات حترير �سرت اجلفرة

اأبوظبي تعمل على زرع القالقل يف اجلزائر 
اإىل خارج اليمن

توكل كرمان تدين »نفي« 
احلوثيني لبهائيني 

وزير اخلارجية اللبناين امل�ستقبل نا�سيف حّتي

بلدي ينزلق للتحول اإىل »دولة فا�شلة« 

النا�شطة  كرمان،  توكل  اأدانت 
جائزة  على  احلائزة  اليمنية 
الأحد،  م�شاء  لل�شالم،  نوبل 
بـ«نفي«  احلوثي،  قيام جماعة 
منتمني للطائفة البهائية اإىل خارج 
البالد وعرب ح�شابها على »تويرت«، 
قالت كرمان: »اأدين نفي ميلي�شيا 
اليمن،  من  للبهائيني  احلوثيني 
الإن�شانية،  �شد  جرمية  واأعّدها 
امللي�شيا  جرائم  اإىل  تن�شم 
ومل  البالد«.  يف  الكثرية  الفا�شية 
»املنفيني«،  عدد  كرمان  تذكر 
وزير  الإرياين،  معمر  اأن  غري 
اليمينة،  احلكومة  يف  الإعالم 
�شتة  برتحيل  احلوثي  »قيام  اأكد 
بينهم  اليمن،  البهائيني خارج  من 
الطائفة  زعيم  حيدرة  بن  حامد 

البهائية يف اليمن«.
على  ح�شابه  عرب  الإرياين  وقال 
هذا  اإن  ال�شبت،  م�شاء  تويرت، 
ق�رشي«،  نفي  »جرمية  الرتحيل 
مطالبا باإدانة اأممية ودولية لهذا 
من  تعقيب  ي�شدر  ومل  الإجراء 
احلوثيني ب�شاأن هذا التهام، غري 
اأنه ياأتي بعد يومني من اإعالنهم 
من  حمتجزين  �رشاح  اإطالق 
»البهائية«واخلمي�ش،  الطائفة 
وزير  نائب  العزي،  ح�شني  اأعلن 
احلوثيني،  حكومة  يف  اخلارجية 
عرب  دوليا  بها  املعرتف  غري 
حمتجزين  �رشاح  اإطالق  تويرت، 

من الطائفة البهائية يف العا�شمة 
�شيطرة  حتت  الواقعة  �شنعاء 

اجلماعة منذ نحو 6 �شنوات.
اإىل  احلوثي  القيادي  يتطرق  ومل 
عدد املفرج عنهم من البهائيني، 
العاملية  البهائية  اأن اجلماعة  اإل 
)متثل البهائيني يف العامل(، اأكدت، 
من   6 �رشاح  اإطالق  بيان،  يف 
املحتجزين  البارزين  البهائيني 
لدى ال�شلطات احلوثية يف �شنعاء 
بني  »احلوثي«،  م�شلحو  وي�شن 
اعتقال  حمالت  والأخر،  احلني 
يف  البهائية  الطائفة  اأتباع  تطول 
تت�شل  بتهم  �شنعاء،  العا�شمة 
منظمات  وفق  مبعتقداتهم، 
منظمات  وتتهم  دولية  حقوقية 
»احلوثيني«  ودولية  حملية 
�شد  ديني«  »ا�شطهاد  مبمار�شة 
تنفيه  ما  وهو  البهائية،  الطائفة 
اجلماعة ول يعرف الرقم الدقيق 
لكن  اليمن،  يف  البهائيني  لعدد 
ووت�ش«  رايت�ش  »هيومن  منظمة 
 ،2015 فرباير  يف  نقلت  الدولية 
البهائية  للطائفة  ممثلني  عن 
من   1000 نحو  اأن  العاملية، 

اأتباعها يعي�شون يف اليمن.
يف  البهائية  الطائفة  ون�شاأت 
امليالدي،  ع�رش  التا�شع  القرن 
تعاليم  يتبعون  لها  واملنتمون 
اإيران عام  »بهاء اهلل« املولود يف 

1817، ويعتربونه اأحد الر�شل.

اللبناين  اخلارجية  وزير  اعترب 
ا�شتقالته  قدم  الذي  حّتي،  نا�شيف 
�شباح اأم�ش الإثنني، اأن بالده »تنزلق 
للتحول اإىل دولة فا�شلة«جاء ذلك يف 
تقدمي  عقب  »حّتي«  اأ�شدره  بيان 
ح�شان  احلكومة  لرئي�ش  ا�شتقالته 
و�شط  احلكومة  مقر  يف  دياب، 
ا�شتقالته  اإن  حتي،  وقال  بريوت. 
مهامه  اأداء  »لتعذر  نتيجة  جاءت 
نظرا  الظروف امل�شريية،  هذه  يف 
به  اأومن  الذي  للبنان  روؤية  لغياب 
وم�شعاً  فاعال  م�شتقال  حرا  وطنا 
يف بيئته العربية ويف العامل«واأ�شاف 
فاعلة  اإرادة  غياب  »يف  جاءت  اأنها 
يف حتقيق الإ�شالح الهيكلي ال�شامل 
املطلوب الذي يطالب به جمتمعنا 
الدويل  املجتمع  ويدعونا  الوطني 

للقيام به«.
اآمال  »يحمل  كان  اأنه  اإىل  واأ�شار 
ولكن  والإ�شالح،  بالتغيري  كبرية 
الواقع اأجه�ش جنني الأمل يف �شنع 

النهايات  رحم  من  واعدة  بدايات 
ولن  مل  »ل  م�شدًدا:  ال�شادمة«وتابع 
وقناعاتي،  مبادئي،  على  اأ�شاوم 
اأو  مركز  اأي  اأجل  من  و�شمريي 

�شلطة«.
واعترب حتي، اأن »قراره بتحمل هذه 
اخلارجية  وزير  ملن�شب  امل�شوؤولية 
واملغرتبني، مل يكن عاديا يف خ�شم 
الف�شاد  قامت �شد  �شعبية  انتفا�شة 
ي�شهده  ما  ظل  ويف  وال�شتغالل، 
الأ�شكال  متعددة  اأزمات  من  لبنان 
يف  اأو  الداخل  يف  �شواء  والأ�شباب 
»لبنان  ال�شاأن:  بهذا  الإقليم«وقال 
اأحببناه  الذي  لبنان  لي�ش  اليوم 
واأردناه منارة ومنوذجا، لبنان اليوم 
ل  فا�شلة  دولة  اإىل  للتحول  ينزلق 
ال�شتقالة  اأ�شباب  اهلل«وحول  �شمح 
هذه  يف  »�شاركت  حتي:  قال 
احلكومة من منطلق العمل عند رب 
فوجدت  لبنان،  ا�شمه  واحد  عمل 
وم�شالح  عمل  اأرباب  بلدي  يف 

مل  اإن  اأنه  من  متناق�شة«وحّذر 
»يجتمع هوؤلء حول م�شلحة ال�شعب 
ل  املركب  فاإن  واإنقاذه،  اللبناين، 
باجلميع«واأعرب  �شيغرق  اهلل  �شمح 
»اأمنياته  عن  البيان،  وفق  »حّتي« 
للحكومة والقائمني على اإدارة الدولة 
التوفيق واإعادة النظر يف العديد من 
واإيالء  واملمار�شات،  ال�شيا�شات 
املواطن والوطن الأولوية على كافة 
اأن  العتبارات واخل�شو�شيات«وراأى 
الدولة  بناء  عملية  يف  »املطلوب 
وا�شحة،  وروؤيا  خالقة  عقول 
موؤ�ش�شات،  وثقافة  �شادقة  ونوايا 
وامل�شاءلة  القانون،  دولة  و�شيادة 
اأفاد  الأحد،  وم�شاء  وال�شفافية 
اأن  اللبنانية،  باخلارجية  م�شدر 
»هروب  يف  يتمثل  ال�شتقالة  �شبب 
اإ�شافة  تفا�شيل(،  )دون  الواقع«  من 
يف  احلكومة  تقّدم  »عدم  اإىل 
ت�رشيح  يف  امل�شدر  عملها«وذكر 
الك�شف  عدم  مف�شال  لالأنا�شول، 

عن هويته على اأن ال�شتقالة »نهائية 
ل عودة فيها«.

اقت�شادية  اأزمة  اأ�شواأ  لبنان  ويعاين 
 1975( الأهلية  احلرب  انتهاء  منذ 
اأكتوبر   17 منذ  فجر  ما   ،)1990 ـ 
ترفع  �شعبية  احتجاجات   ،2019
و�شيا�شية  اقت�شادية  مطالب 
برحيل  املحتجون  ويطالب 
يحملونها  التي  ال�شيا�شية،  الطبقة 
يف  امل�شت�رشي«  »الف�شاد  م�شوؤولية 
يرونه  والذي  الدولة،  موؤ�ش�شات 
املايل  لالنهيار  الأ�شا�شي  ال�شبب 

والقت�شادي يف البالد.
يعاين  القت�شادية،  الأزمة  وبجانب 
وا�شتقطاب  انق�شام  من  لبنان 
ت�شكيل  منذ  خا�شة  حاد،  �شيا�شي 
احلكومة احلالية، برئا�شة دياب، يف 
حلكومة  خلفا  املا�شي،  فرباير   11
يف  ا�شتقالت  التي  احلريري،  �شعد 
�شغط  حتت  املا�شي،  اأكتوبر   29

الحتجاجات.

بالتزامن مع توا�سل احتجاجات
 يف مدن عراقية 

الق�شاء يخلي �شبيل »الفتى العاري«
الأعلى  الق�شاء  جمل�ش  اأعلن 
الفتى  �رشاح  اإطالق  العراق  يف 
حممد �شعيد، املعروف بـ«الفتى 
واقعة  اأحدثت  الذي  العاري« 
قوات  قبل  من  عليه  العتداء 

الأمن غ�شبا عارما بالبالد.
�شادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
ال�شتار  عبد  عن القا�شي 
البريقدار، امل�رشف على املركز 
الإعالمي ملجل�ش الق�شاء الأعلى 
جمل�ش  »رئي�ش  اأن  البيان  واأفاد 
مو�شوع  على  الق�شاء اطلع 
حممد  احلدث  املوقوف  املتهم 
التداول  بعد  عاما(   17( �شعيد 
م�شطفى  الوزراء  رئي�ش  مع 
الكاظمي، بخ�شو�ش الإ�شكاليات 
مبو�شوعه،  املتعلقة  القانونية 
واأوعز �شيادته مبعاجلة مو�شوعه 

وفق القانون«. 
»القا�شي  اأن  البيان  واأو�شح 
�رشاح  اإطالق  قرر  املخت�ش 
اكتمال  حلني  بكفالة  ال�شبي 
يوم  القرار عقب  التحقيق«وياأتي 
بالتحقيق  الكاظمي،  توجيه  من 
يف مقطع م�شور تداوله مغردون 

يظهر  وا�شع،  ب�شكل  عراقيون 
يرتدون  الأ�شخا�ش  من  عددا 
زيا ع�شكريا، وهم يحيطون بفتى 
يبدو اأنه مل يبلغ �شن الر�شد، وهو 
يجل�ش على الأر�ش عاريا متاما، 
الع�شكريني  اأحد  يقوم  فيما 
واأهانه  الفتى،  �شعر  بق�ش 
اآخرون بال�شتائم وكانت العنا�رش 
الع�شكرية، بح�شب الفيديو الذي 
ت�شجيله،  وزمان  مكان  يتبني  مل 
اإذا  ما  حول  الفتى  ت�شتجوب 
قوات  على  قنابل  األقى  قد  كان 
�شهدت  وميدانيا،  ل.  اأم  الأمن 
واجلنوب  الو�شط  حمافظات 
اليوم، احتجاجات منددة بحادثة 
طالب  ال�شبي،  على  العتداء 
حد  فيها بو�شع  املتظاهرون 
قوات  عنا�رش  بع�ش  لتجاوزات 
اأمر  املا�شي،  والأ�شبوع  الأمن 
للتحقيق  بت�شكيل جلنة  الكاظمي 
اأعلنت  والتي  املتظاهرين،  بقتل 
لحقا اإدانة 3 عنا�رش اأمن بينهم 
اثنني من  �شباط، يف حادثة قتل 
بغداد،  بالعا�شمة  املحتجني 

الأحد املا�شي.

م�ست�سار االأمن القومي االأمريكي ال�سابق جون بولتون

دونالد ترامب رئي�س »عدمي الأخالق«
القومي  الأمن  م�شت�شار  و�شف 
بولتون،  جون  ال�شابق  الأمريكي 
رئي�ش بالده دونالد ترامب، بـ«زعيم 
البيت الأبي�ش عدمي الأخالق«، الذي 
ي�شاعده  ما  كل  على  اهتمامه  يركز 
يف اإعادة انتخابه لولية ثانية. وقال 
بولتون، يف مقابلة ن�رشتها �شحيفة 

»اإل باي�ش« اليوم: »اأعتقد اأنه رئي�ش 
غري اأخالقي ركز على الأ�شياء التي 
دون  انتخابه  اإعادة  على  ت�شاعده 
هو  ما  على  بال�رشورة  الرتكيز، 

اأف�شل للوليات املتحدة«.
واأ�شاف بولتون: »�رشحت له ع�رشات 
املرات، اأنه مت تق�شيم �شبه اجلزيرة 

مل  لكنه   ،1945 عام  يف  الكورية 
يتذكر ذلك اأبدا. ويف حالت اأخرى، 
على  التدخل،  املمكن  من  يكن  مل 
ترييزا  �شاأل  عندما  املثال،  �شبيل 
بريطانية  حكومة  )رئي�شة  ماي 
فعال  بالدها  متلك  »هل  �شابقة(: 
اأ�شلحة نووية؟«وقال بولتون: »يعرف 

الكثري من النا�ش، اأن ترامب ل يعلم 
اإل القليل عن التاريخ ول يرغب يف 
درا�شته«يف وقت �شابق، ن�رش بولتون 
كتابه، الذي حتدث فيه عن تفا�شيل 
البيت  يف  ال�شيا�شة  �شنع  عملية 
ون�شف  عام  مدار  على  الأبي�ش 

العام.
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اأيقونة الفن الت�سكيلي  حمد الأمني �سليماين لـ"الو�سط" 

الت�شميم �شغف وحب والفنون الت�شكيلية روح ووجدان 
انفردت جريدة الو�سط هذا الأ�سبوع بجل�سة ا�ستثنائية مع فنان ت�سكيلي مزدوج القلم والري�سة 

واحل�سور، اأمني �سليماين ابن مدينة �سلغوم العيد ،يحط الرحال حممال بعبق ما تنرثه ري�سته من لوحات 
وما جتود به من ت�ساميم يف لقاء ح�سري جلريدة الو�سط. 

حاورته الزاهي دنيا 

الأمني  حممد  هو  من    
�سليماين؟

ت�شكيلي   فنان  الأمني  حممد  �شليماين 
العيد  �شلغوم  مبدينة   1988 مواليد  من 
للفنون  اجلهوية  املدر�شة  من  متخرج 
2016،تخ�ش�ص  �شنة  ق�شنطينة  اجلميلة 
ت�شميم وتهيئة )يف كل املجالت ( ت�شميم 
للمنازل  وخارجيا  داخليا  الديكورات 
والنفورات  احلدائق  ت�شميم   ، واملحالت 
وخمت�ص اي�شا يف عدة جمالت فنية نذكر 

منها : 
باأنواعه وعلى جميع املواد) ورق،  الر�شم 
زجاج  �شابون،  �شمع،   ، نحا�ص   ، قما�ص 

،خ�شب، النحت،(  
على الطني ، اجلب�ص ، ال�شمنت.  

وعمل  موهبة  كل  وراء    
رحلة ،فمنذ متى ابتداأت رحلة اأمني 

وعامل الألوان والقلم؟ 
مع  جميلة  وجد  طويلة  رحلتي  كانت  نعم 
واأنا  والتلوين  الر�شم  ،بداأت  باأنواعه  الفن 
�شورة  هي  يل  ر�شمة  واأول   15 �شن  يف 
اأحب  الكارتون و كنت  اأمي و بعدها ر�شم 
الأ�شغال اليدوية و الت�شكيل بالعجني، ويف 
ر�شم  بها  التي  املواد  كل  اأحببت  درا�شتي 
ولو ب�شيط كالهند�شة والعلوم واجلغرافيا، 
ور�شم ال�شناعي وعند التحاقي باملدر�شة 

رحلتي  حتولت  اجلميلة  للفنون  اجلهوية 
كنت  والطلبة  الأ�شاتذة  مع  درجة  ب180 
اأعي�ص يف جو فني، بحت ملدة 4  يوم  كل 
�شنوات مت �شقلنا فيها وتلقيننا كل كبرية 
كانت  ولالأ�شف  الت�شكيلي  بالفن  و�شغرية 
مدة ق�شرية بالن�شبة يل لأنني كنت ولزلت 
الأ�شاتذة  كل  مع  املدر�شة  اأجواء  اأهوى 

وزمالئي الفنانني. 

نف�سه  اأمني  يجد  اأين     
كم�سمم  اأم  ت�سكيلي  كفنان  اأكرث 

ديكورات؟   
فالت�شميم  بينهم   التفريق  ا�شتطيع  ل 
عندي كر�شم لوحة اأو نحت �شيء ما، اأجد 
امل�رسح  حتى  الفن  حالت  كل  يف  نف�شي 
�شغف  الت�شميم  ،باملخت�رس  واملو�شيقى 
الروح  هيا  الت�شكيلية  والفنون  وحب 

والوجدان.
 

دعني  اأو  ت�ستقي  اأين  من    
هو  كما  ر�سوماتك،  ت�ستلهم  اأقول 
طقو�سه  فنان  لكل  اأن  معروف 
اأهمها  عن  حدثنا  والر�سم  اخلا�سة 

بالن�سبة لك؟
لأنني  عامة  الطبيعة  من  ا�شتلهمها  رمبا 
الهواء  يف  والعمل  طبيعة  يف  العزلة  اأحب 
الطلق و اإن مل اأجد يف غرفة مغلقة مظلمة 
اأعمل  اأن  اأف�شل  كما  هادئة  مو�شيقى  مع 

ببطء �شديد. 

ال�سحي  للحجر  كان  هل    
تاأثري على ري�ستك؟ 

على  تاأثري  املنزيل  للحجر  يكن  مل  ل 
اإ�شافيا  وقتا  اأعطانا  بالعك�ص  اأعمايل 
اأعطاين  و  منجزة  الغري  اأعمايل  لتكملة 
وقت لتاأمل و اإبداع اأفكار جديدة يف جمال 

الديكور و الر�شكلة. 

�سبب  لنا  تف�سر  اأن  لك  هل    
املعار�ض  عن  اليوم  جماهري  عزوف 

الفنية؟ 

نعم كان للمعار�ص تاأثري كبري على اأعمايل 
واحتك  بفنانني  التقي  فاملعار�ص  لأنني 
و  الأفكار  نتبادل  و  اأعمالهم  ومع  معهم 
يف  :م�شاركتي  اأذكر  بينها  ومن  املوا�شيع 
مودارن   تكنو  �رسكة  مع  للر�شم  معر�ص 

لالأدوات �شنة 2014
اليوم  اإحياء  بن�شاط  خا�ص  -ومعر�ص 
اجلامعية عني  الإقامة  للمراأة يف  العاملي 
اإىل  ،اإ�شافة  الباي 5 ق�شنطينة �شنة 2017 
اإقامة ور�شة لت�شميم و ر�شم على النحا�ص 
النم�شاوية...الخ   العاملية  امل�شممة  مع 
وعند انتهاء املعر�ص جتد نف�شك تغريت 
واملعار�ص  اأفكارك  و  للوحاتك  نظرتك 
منها  الإكثار  ويجب  املجموعة  روح  هي 
ملتقى  املعر�ص  لن  املجالت  جميع  يف 
املجتمع  يجعل  هو  و  ور�شة  و  مدر�شة  و 

يحتك مع الفنان مبا�رسة 

طرف  من  كبري  عزوف  هنالك  فعال 
اأ�شباب  هناك  املعار�ص  على  املجتمع 
عديدة منها  عزوف الغالبية العظمى عن 
م�شقة  تكبد  اأو  الت�شكيلية  احلركة  متابعة 
ومما  الفنية  املعار�ص  اأحد  اإىل  الذهاب 
يثري الأ�شى اأن الكثريين قد يظنون اأن هذه 
املعار�ص ي�شتلزم للرتدد عليها دفع مقابل 
مادى نظري م�شاهدتها وهذا ما دفع بع�ص 
عر�ص  من  جتعل  اأن  الثقافية  املراكز 
بالتزامن  الت�شكيلية  والفنون  اللوحات 
بجماهريية  حتظى  اأخرى  اأن�شطة  مع 
الف�شة  اأو  بق�شنطينة  النحا�ص  كمعار�ص 
غرداية  يف  الزرابي  معار�ص  اأو  باتنة  يف 
ت�شكيلي  لي�ص  م�شرتك  معر�ص  ي�شبح  اأي 

بحت. 

  ماهي الر�سالة التي تقدمها 
ر�سوماتك  خالل  من  ت�سكيلي  كفنان 

للعامل اخلارجي؟ 

اأو  لوحاتي  من  لوحة  كل  اأن  ظني  ح�شب 
ر�شالة  له  نحت  و  ت�شاميمي  من  ت�شميم 
حبي  وهي  عامة  ر�شالة  و  به  خا�شة 
تقبل  اجلميع  من  اأرجو  و  ولأعمايل  للفن 
نرج�شية الفنان لأن لوحاته تعرب عنه وعن 

�شخ�شيته لهذا يقد�شها. 

الفن  لواقع  تقييمك      
وبق�سنطينة  اجلزائر،  يف  الت�سكيلي 

خا�سة؟ 

عامة  اجلزائر  يف  الت�شكيلي  للفن  تقيمي 
فر�شة  ل�شباب  تعطى  لأنه مل  منعدم  �شبه 
اأما  الوليات،  جميع  يف  تقريبا  لظهور 
فالفنانني  خمتلف  الو�شع  ق�شنطينة  يف 
تظاهرة  يف  البع�ص  بع�شهم  مع  احتكوا 
اأ�شبحوا  و  الثقافة  عا�شمة  ق�شنطينة 
اأظن  ما  على  لذا  جيدا  بع�شهم  يعرفون 
اأن الفن الت�شكيلي يف ق�شنطينة ناجح نوعا 
اإقبال  عليها  املعار�ص جتدين  خا�شة  ما 
ع�شاميني  اجلميع  قبل  من  وتكاتف  جيد 

واأكادمييني

   كلمة اأخرية ؟
كلمتي الأخرية اإخوتي اأخواتي القراء بكل 
الأطياف الفن روح و العي�ص بدون روح هو 
الفنان  مرارة فزوروا املعار�ص و �شاركوا 
تكون  اأن  �رسط  لي�ص  واأفكاركم  اآرائكم 
اأم ل بل كونوا متلقني فهذا يفرحنا  فنان 

وي�شجعنا 
خا�ص  �شكر  و  جريدة  قراء  لكل  و�شكرا 
بالفن  الدائم  لهتمامها  الو�شط  جلريدة 
واأخ�ص  اجلريدة   عاملي  ولكل  والفنانني 
ودمتم  دنيا   الفنانة  ال�شحفية  بالقول 

متاألقني و  يف امل�شتوى

الو�سط:2020/08/04الو�سط:2020/08/04

الو�سط:2020/08/04

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

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

حي 100 م�سكن عمارة 11�ض �سقة 02 ال�سراقة 
05  51  19  61  45

العالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني املادة 749 من ق ا م و ا 
تعلن املح�رسة الق�شائية املوقعة ادناه انه تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة القليعة الق�شم العقاري موؤرخ يف 27/05/2018 حتت رقم الفهر�ص 03256/2018 ممهور بال�شيغة التنفيذية 

امل�شلمة بتاريخ 03/12/2018 حتت رقم 2010/2018 
بعد الطالع على القرار ال�شادر عن جمل�ص ق�شاء تيبازة الغرفة العقارية املوؤرخ يف 11/11/2018 ق�شية رقم 

02648/2018 الفهر�ص رقم 03196/2018 املوؤيد و امل�شحح للخطا املادي الوارد يف ديباجة احلكم املوؤرخ يف 27/05/2018 
بعد الطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن املحافظ العقاري بزرالدة ادارة المالك الوطنية املوؤرخة يف 23/01/2019 

بعد الطالع على م�شتخرج جدول ال�رسيبة العقارية �شادرة عن بلدية الدويرة بتاريخ27/01/2019
بعد الطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 08/06/2017 حتت رقم 372/17

فقد مت ايداع دفرت �رسوط البيع املعدة من قبلنا بامانة �شبط حمكمة القليعة بتاريخ 29/05/2019 حتت رقم 008/2019
واملوؤ�رس عليها من قبل رئي�شة البيوع العقارية ملحكمة القليعة وذلك ب�شان بيع العقار باملزاد العلني 

لفائدة كل من : ورثة املرحومة خليفي فطومة بنت �شعيد وهم :
01-ال�شيدة مر�شي خرية بنت حممد .العنوان:11جتزئة ي�شوال قويدر زرالدة اجلزائر

02-ال�شيدة مر�شي فاطمة بنت حممد العنوان:�شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 
03-ال�شيد مر�شي خل�رس ابن حممد العنوان: �شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 
04-ال�شيدة مر�شي حدة بنت حممد العنوان:�شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 

05-ال�شيدة مر�شي زهرة بنت حممد العنوان :�شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 
06-ال�شيد مر�شي ر�شيد ابن حممد العنوان :�شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 

�شد كل من :ورثة املرحوم خليفي فطومة بنت ال�شعيد وهم:
01-ال�شيد مر�شي عبد القادر بن حممد العنوان :�شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 

02-ال�شيد مر�شي يحي بن حممد العنوان :�شارع الخوة م�شي�ص ال�شويدانية 
التعيني:العقار كائن ب�شارع الخوة م�شي�ص بليدة ال�شويدانية ولية اجلزائر متمثل يف قطعة ار�ص �شاحلة للبناء م�شيد عليها م�شكن قدمي يحتوي على طابق ار�شي يتكون من 04 غرف مطبخ.مرحا�ص.حمام.و�شاحة 

م�شيد على م�شاحة قدرها 128م2 مع وجود بناية يف طور الجناز وتقدر امل�شاحة الجمالية للعقار حمل الق�شمة ب 346م2 حمدود من ال�شمال بقطعة ار�ص �شاغرة ومن اجلنوب ب�شاحة
و�شارع الخوة م�شي�ص و من ال�رسق بعمارات ومن الغرب مبلكيات خا�شة

وان ال�شعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي مببلغ يقدرب:)55.360.000.00دج(
خم�شة وخم�شون مليون وثالثمائة و�شتون الف دينار جزائري .

وانه مت حتديد جل�شة العرتا�شات ليوم الثنني املوافقل:24/06/2019 مبحكمة القليعة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا )10:00( وانه مت تاجيل جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم الثنني املوافقل07/09/2020 قاعة 
اجلل�شات على ال�شاعة احلادية ع�رس �شباحا )11:00( 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعنوان والرقم املدون اعاله.

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

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

حي 100 م�سكن عمارة 11�ض �سقة 02 ال�سراقة 
05  51  19  61  45

العالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني املادة 749 من ق ا م و ا 
تعلن املح�رسة الق�شائية املوقعة ادناه انه تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة باب الوادي ق�شم �شوؤوون ال�رسة موؤرخ يف 17/11/2014 حتت 

رقم الفهر�ص 03273/2014
ممهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 28/07/2016

بعد الطالع على ال�شهادة ال�شلبية ال�شادرة عن املحافظ العقارية ل�رساقة بتاريخ 12/02/2020 
بعد الطالع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري العقاري بلمولود لقمان لمني املودع لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 15/09/2019 حتت رقم 334/19

فقد مت ايداع دفرت �رسوط البيع املعدة من قبلنا بامانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ:27/02/2020 حتت رقم 06/2020 واملوؤ�رس عليها من قبل رئي�ص حمكمة ال�رساقة 
وذلك ب�شان بيع العقار املحجوز باملزاد العلني 

لفائدة ال�شيد:مندا�شي نورالدين 
ال�شاكن ب:01 �شارع بوحميدي الراي�ص حميدو اجلزائر 

�شد ال�شيد:مندا�شي الونا�ص -حمجوز عليه -
ال�شاكن ب:01 �شارع بوحميدي الراي�ص حميدو اجلزائر 

التعيني:
العقار حمل جتاري كائن بالطابق حتت الر�شي من العمارة ذات امللكية ن�شف م�شرتكة 

 يقع بحي 602 م�شكن الكثبان بلدية ال�رساقة وكذا ح�شة   رقم 03تقدر م�شاحته 39.60م2  يحمل j قطعة scb12  ع
237/10.000 وح�شة 47/1000 من الجزاء امل�شرتكة للمحل والتابعة له متثل قطعة رقم 03 ح�شب البيان الو�شفي 

وان ال�شعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي مببلغ يقدر ب:مليونان و�شبعمائة واثنان و�شبعون الف دينار جزائري )2.772.000.00دج( 
للمحل جتاري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار .

وانه مت حتديد جل�شة العرتا�شات ليوم اخلمي�ص املوافقل26/03/2020 مبحكمة ال�رساقة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا )10:00( مبكتب الرئي�ص
وانه مت تاجيل جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم الثالثاء املوافق ل22/09/2020 قاعة اجلل�شات على ال�شاعة الواحدة ظهرا )13:00( 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعنوان والرقم املدون اعاله.

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

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

حي 100 م�سكن عمارة 11�ض �سقة 02 ال�سراقة 
05  51  19  61  45

العالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلني املادة 749 من ق ا م و ا 
تعلن املح�رسة الق�شائية املوقعة ادناه انه تنفيذا لل�شند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح موؤرخ يف 17/03/2014 حتت رقم الفهر�ص :03132/2014 ق�شية 

رقم 00831/14 ممهور بال�شيغة التنفيذية و امل�شحح مبوجب احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة بتاريخ 03/07/2017 فهر�ص رقم 04483/17 
بعد الطالع على ال�شهادة ال�شلبية ال�شادرة عن املحافظ العقاري بالعا�شور بتاريخ 22/07/2018

بعد الطالع على تقرير اخلربة املنجزة من قبل اخلبري مزاري نا�رس املودع لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 24/09/2019
حتت رقم 970/19 

فقد مت ايداع دفرت �رسوط البيع املعدة من قبلنا بامانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ 27/02/2020 
حتت رقم 05/2020

واملوؤ�رس عليها من قبل رئي�ص حمكمة ال�رساقة وذلك ب�شان بيع العقار املحجوز باملزاد العلني 
لفائدة ال�شيد:برا�شد كمال

ال�شاكن ب: 05 �شارع احمد قدور هواء فرن�شا بوزريعة 
�شد:ال�شيد حداد عبد احلق 

ال�شاكن ب:376 �شارع بوجمعة خليل وادي الرمان العا�شور 
التعيني:

ن�شبة 1/3  يف ال�شيوع من 48/96 من عقار يتمثل يف قطعة ار�ص معدة للبناء تقع يف اقليم بلدية العا�شور باملكان امل�شمى بوجمعة خليل وادي الرمان م�شاحتها 920م2حتمل الرقم 03 من 
خمطط التجزئة م�شيد عليها م�شكن قدمي م�شاحته 100م 2

مبوجب عقد مبادلة م�شهر بتاريخ 04/12/2002 جملد 238رقم71
وان ال�شعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي مببلغ يقدر ب:8.500.000.00دج 

ثمانية ماليني وخم�شمائة الف دينار جزائري الذي يبدا به املزاد العلني لهذا العقار 
وانه مت حتديد جل�شة العرتا�شات ليوم اخلمي�ص املوافقل:26/03/2020 مبحكمة ال�رساقة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا )10:00( مبكتب الرئي�ص 

وانه مت تاجيل جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم الثالثاء املوافق ل:22/09/2020
قاعة اجلل�شات على ال�شاعة الواحدة ظهرا)13:00(

ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعنوان والرقم املدون اعاله .

الو�سط:2020/08/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية الروي�سات
الرقم:...../2020 

و�سل ت�سجيل للت�سريح
 بتا�سي�ض جمعية حملية 

مبقت�شى القانون رقم:12/06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 2012 

و�شل  اليوم:2020/07/28.ت�شليم  هذا  مت  باجلمعيات  املتعلق 
الت�رسيح بتا�شي�ص اجلمعية املحلية ذات الطابع :....حملي ....

امل�شماة
جمعية حي ال�شبيان �شكرة بلدية الروي�شات 

الكائن مقرها:حي �شكرة الروي�شات
لرئي�ص اجلمعية ال�شيد:مازوزي مو�شى

تاريخ ومكان امليالد:13/12/1987ب:ورقلة 
العنوان :حي �شكرة الروي�شات

الجباري  القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  مالحظة:التا�شي�ص 
ب�شكليات ال�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا لحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�شالف الذكر
الو�سط:2020/08/04

تهنئة مبولود
احلبيب  فرا�ص  ازديان   مبنا�شبة 
بهي  مبولود  عباز"  "اأنور  والعزيز 

الطلعة �شميت على بركة اهلل 
باأحر  نتقدم   " الرحمن   عبد   "
التهاين واأطيب الأماين لعائلة عباز 
القراآن  حفظة  من  يجعلها  وربي 

الكرمي وبال�شفاء العاجل لالأم
األف األف مليون مبارك يا اأمين 

ترتبى يف عزك اإن�شاء اهلل

اإ�شهار
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لكل ثورة ، ثورة م�ضادة ، يف الغالب تتبع 
تفجري  حماولة  مع   ، الثوري  النهج  نف�س 
كانت  وملا   ، الداخل  من  الثوري  الكيان 
 ، جديدة  كظاهرة   ، الناعمة  الثورات 
 ، احلديثة  االت�ضال  و�ضائل  على  تعتمد 
داخل   ، االأفقي  الرقمي  التداول  وعلى 
امليدان  منه  متخذة  �ضيرباين  عامل 
 ، االفرتا�ضية  املنظمات  لت�ضكيل  االأول 
و �ضاحات لالجتماع املفرت�س ، و ف�ضاًء 
الثوري   ، الوعي  بث  و   ، لال�ضتقطاب 
االأبي�س و تداول املعلومة ب�ضيولة فائقة 
، اىل غاية النزول اىل امليادين اجلغرافية 
املادية ، وهو ما جنح يف املثال اجلزائري 
املدنية  و  الطهر  غاية يف  ثورة  فكانت   ،

عمت ا�ضدائها كل اأرجاء املعمورة .
 ، االأحداث  من  جمموعة  اليوم  نعي�س 
باملاء  التموين  قطع  و  غابات  حرق  من 
يف  نقدية  �ضيولة  نق�س  و  الكهرباء  و 
البنوك و مراكز الربيد ، تزامنت مع عيد 
عنها  اماط  التي  الكوارث  هذه  اال�ضحى 
الوزير االول �ضتار الرباءة ، فهل نحن اأمام 
التعامل  يجب  وكيف  ؟  م�ضادة  ثورة  نذر 

معها �ضعبيا و ر�ضميا ؟
نتخيل  ال   ، نعي�ضه  الذي  الو�ضع  ظل  يف 
رديكاليته  كانت  مهما  �ضيا�ضي  ملعار�س 
ان ياأمر بحرق غابة ،  او ي�ضتطيع التاأثري 
اأبعد  االأحداث  بل   ، مالية  موؤ�ض�ضات  يف 

من ان يكون فاعلها �ضيا�ضي .
هذه  يف  التحقيقات  انتهاء  غاية  اإىل 
اإىل   ، جميعا  ننتبه  اأن  يجب   ، احلوادث 
هي  بل  راأ�س  جمرد  لي�ضت  الع�ضابة  اأن 
و  وظيفيا  ارتباطا  اع�ضاوؤه  ترتبط  كيان 
ميكن   ، عنقوديا  ت�ضكال  كياناته  تت�ضكل 
او  تراجع  متى  اآليا  االنبعاث  لعنا�رصها 
افل عن�رص منها.  كما نطلب من ال�ضلطة 
لعالقتها   ، االأحداث  حقيقة  ك�ضف 
املبا�رصة بال�ضعب، فال ميكن التكتم اليوم 
عن  ي�ضاأل  مزال  فال�ضعب   ، احلقيقة  عن 

اأ�ضباب عزل وزير العمل .  

قلم جاف

حذار من الثورة 
امل�ضادة 

الوليد فرج

وهران

منع خروج قوارب 
النزهة اإىل عر�ض البحر 

لوهران موؤخرا منع  الوالئية  ال�ضلطات  قررت 
عرب  البحر  عر�س  اإىل  النزهة  قوارب  خروج 
للتجديد،  قابلة  يوما   15 ملدة  الوالية  اإقليم 
الوالية  االثنني من م�ضالح  اأم�س  ح�ضبما علم 
التنظيم  مدير  من  باقرتاح  القرار  هذا  وجاء 
وال�ضوؤون العامة، ي�ضيف نف�س امل�ضدر، الذي 
املر�ضوم  على  بناء  اأي�ضا  ياأتي  اأنه  اإىل  اأ�ضار 
جوان   29 يف  املوؤرخ   168-20 رقم  التنفيذي 
يف  اجلزئي  احلجر  متديد  املت�ضمن   2020
تف�ضي  ملواجهة  املتخذة  التدابري  اإطار 
نف�س  ولفت  ومكافحته  "كورونا''  فريو�س 
امل�ضدر باأن "اأية خمالفة لهذا القرار تعر�س 

�ضاحبها للعقوبات املقررة قانونا".

الطريق ال�سيار بالبويرة

اإح�ضاء 3 جرحى يف 
حادثي مرور

تدخلت �ضبيحة اأم�س وحدة احلماية املدنية 
لنقل 3 اأ�ضخا�س اإىل م�ضت�ضفى االأخ�رصية اإثر 
اخلطورة  متفاوتة  وجروح  الإ�ضابات  تعر�ضهم 
املكان  نف�س  ويف  منف�ضلني  مرور  حادثي  يف 
امل�ضمى بولرباح ب�ضطر الطريق ال�ضيار �رصق 
غرب ، ومتثل احلادث االأول يف انقالب �ضاحنة 
نتج عنه جرح �ضخ�ضني يف حني اأ�ضيب �ضخ�س 
اأخر يف حادث ا�ضطدام عنيف بني 3 �ضاحنات 
الطريق  غلق  يف  وت�ضبب  الثقيل  الوزن  من 
ل�ضاعات  العا�ضمة  باإجتاه  املرور  و�ضل حركة 
طويلة وحلد كتابة هذه االأ�ضطر التزال احلركة 
الطريق  ال�ضاحنات عن  اإزالة  وعملية  م�ضلولة 

اأح�سن مرزوقمتوا�ضلة .

غليزان 

توزيع 29 األف طرد 
غذائي 

مت بوالية غليزان توزيع اأزيد من 29 األف طرد 
االأ�ضهر  خالل  الفقرية  العائالت  على  غذائي 
تاأثريات احلجر املنزيل  للحد من   ، املا�ضية 
)كوفيد- كورونا  فريو�س  وباء  تف�ضي  ب�ضبب 
19(، ح�ضبما اأ�ضتفيد اأم�س االإثنني لدى مديرة 
واأو�ضحت  والت�ضامن  االجتماعي  الن�ضاط 
جميلة ولد اأحمد، اأن هذه العملية الت�ضامنية 
�ضهدت منذ منت�ضف مار�س املا�ضي اإىل غاية 
طرد   29.056 توزيع  املن�رصم  يونيو  نهاية 
غذائي ا�ضتفادت منها عائالت تقطن مبختلف 

بلديات والية غليزان خا�ضة مناطق الظل.

على خلفية ابرامه �سفقة مع م�ست�سار ترامب  

النيابة العامة تفتح حتقيقا ابتدائيا مع "حداد" 
ك�سفت  النيابة العامة لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر يف 
بيان لها االثنني عن فتح حتقيق ابتدائي على اثر ما 
تداولته �سحف وطنية من معلومات حول مو�سوع 
عقد اأبرمه ممثلون عن املتهم حداد علي مع �سركة 

اأمريكية بقيمة 10 ماليني دوالر
باية ع

ما  اثر  على  اأنه  البيان  يف  وجاء   
الوطنية  ال�ضحف  بع�س  تداولته 
عقد  مو�ضوع  حول  معلومات  من 
حداد  املتهم  عن  ممثلون  اأبرمه 
علي مع �رصكة اأمريكية بقيمة 10 
دوالر، وعمال مبقت�ضيات  ماليني 
االإجراءات  قانون  من   11 املادة 
اجلزائية، فاإن النيابة العامة لدى 
جمل�س ق�ضاء اجلزائر تعلم الراأي 
حول  ابتدائي  حتقيق  بفتح  العام 
على  الوقوف  بغر�س  املو�ضوع 
هذه  فيها  متت  التي  الظروف 
ال�ضفقة وحتديد الهدف احلقيقي 

منها .
فورن  ي�ضمى  اأمريكي  موقع  وكان 
اأن   يومني  قبل  ك�ضف  قد  لوبي  
رجال  ملنتدى  ال�ضابق  الرئي�س 
املدان  حداد،  علي  االأعمال، 
�ضنوات  و7   18 مابني   بال�ضجن 
عديد  يف  عائلته  من  اأفراد  رفقة 
برجل  ا�ضتعان  ف�ضاد   ق�ضايا 
للرئي�س  م�ضت�ضارا  وعمل  مقرب 
ماليني   10 مقابل  ترامب  دونالد 
اجلزائر  على  لل�ضغط  دوالر 
مدة  اأن  امل�ضدر  نف�س  وك�ضف 
العقد الذي اأبرمه علي حداد مدته  
ويت�ضمن  �ضونوران   جمموعة  مع 
تقدمي خدمات ا�ضت�ضارية جتارية 

خدمات  اإىل  باالإ�ضافة  و�ضخ�ضية 
اأخرى على اأ�ضا�س متفق عليه بني 
الطرفيني  وذكر املوقع اأن العقد 
بن   �ضابرينة  اأ�ضمته  من  وقعته 
التي قالت اإنها م�ضت�ضارة حداد يف 

العا�ضمة الفرن�ضية  باري�س.
وح�ضب املوقع فاإن العقد م�ضجل 

روبرت  ال�رصكة  موؤ�ض�س  با�ضم 
التنفيذي  والرئي�س  �ضرتيك 
�ضرتيك  وكان  بورج،  كري�ضتيان 
الغربي  ال�ضاحل  يف  م�ضت�ضاًرا 
 ،2016 عام  ترامب  دونالد  حلملة 
منذ  ثروة  ال�رصكة  حققت  وقد 

و�ضول ترامب للرئا�ضة 

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

حجز 20 قنطارا من اللحوم البي�ضاء 
الفرقة  عنا�رص  حجز 
االقت�ضادية واملالية بامل�ضلحة 
الق�ضائية  لل�رصطة  الوالئية 
 20 زهاء  اجللفة،  والية  باأمن 
قنطارا من اللحوم  البي�ضاء غري 
الب�رصي  لال�ضتهالك  ال�ضاحلة 
متفرقتني،  عمليتني  يف  وذلك  

ح�ضب ما علم من خلية االإت�ضال 
املكلف  واأكد  ال�ضلك  لذات 
الوالية،  اأمن  لدى  باالإعالم 
حمافظ ال�رصطة فيط�س �ضاعد 
باأن هذين  التدخلني االإيجابيني 
عنا�رص  تلقي  اإثر  على  جاءا 
املالية  و  االقت�ضادية  الفرقة 

لل�رصطة  الوالئية  بامل�ضلحة 
"موؤكدة"  ملعلومات  الق�ضائية 
اأ�ضحاب  بع�س  قيام  مفادها 
بذبح  ال�ضناعية   املذابح 
بطريقة  دواجن  للبيع  وعر�س 
غري �رصعية من �ضاأنها اأن ت�رص 

ب�ضحة االإن�ضان.

�ضباح  اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل 
ال�ضوؤون  وزير  االثنني،  اأم�س 
بن  حممد  االأ�ضبق  الدينية 
 70 ناهز  عمر  عن  ر�ضوان 
�ضنة اإثر مر�س ع�ضال، ح�ضب 

ما علم لدى اأقاربه. 
وقد تقلد الفقيد، املولود يوم 
)والية  ببوينان   1950 اأوت   20
البليدة(، من�ضب وزير ال�ضوؤون 
التي  احلكومة  يف  الدينية 
غزايل  اأحمد  �ضيد  تراأ�ضها 
 1991 من  املمتدة  الفرتة  يف 

الراحل  �ضغل  كما   1992 اإىل 
موؤ�ض�ضة  رئي�س  نائب  من�ضب 
االأمري عبد القادر، كما مار�س 
اأ�ضتاذ  ب�ضفته  الطب  مهنة 
االأمرا�س  مب�ضلحة  م�ضاعد 
م�ضطفى  اجللدية مب�ضت�ضفى 
باجلزائر  اجلامعي  با�ضا 

العا�ضمة .
جنازة  ت�ضييع  مت  لالإ�ضارة، 
الفقيد بعد ظهر اأم�س مبقربة 
ببوزريعة  اأحممد  �ضيدي 
هذا  اإثر  و  العا�ضمة  باأعايل 

امل�ضاب اجللل، يتقدم املدير 
العام لوكالة االأنباء اجلزائرية، 
وجميع  بلدي،  الدين  فخر 
عمال الوكالة بخال�س التعازي 
املوا�ضاة  عبارات  واأ�ضدق 
بن  الوهاب  عبد  زميلهم  اإىل 
واإىل  الفقيد،  جنل  ر�ضوان، 
راجني  عائلته،  اأفراد  كافة 
من املوىل عز وجل اأن يتغمد 
روحه بوا�ضع رحمته واأن يلهم 
اإنا هلل  وال�ضلوان.  ال�ضرب  ذويه 

واإنا اإليه راجعون.

�سيعت جنازة الفقيد مبقربة �سيدي اأحممد ببوزريعة

الوزير الأ�ضبق حممد بن ر�ضوان يف ذمة اهلل

�ضهدت والية �ضكيكدة خالل ال24 
حرائق   9 اندالع  االأخرية  �ضاعة 
عرب خمتلف مناطق الوالية ت�ضببت 
االأ�ضجار  اإتالف عدد كبري من  يف 
الغابية  امل�ضاحات  و  املثمرة 
من  االثنني  اأم�س  علم  ما  ح�ضب 

م�ضالح احلماية املدنية.
بلدية  باأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 
 ) �ضكيكدة  )غرب  الزويت  عني 
مبنطقتي  حريقني  اندالع  �ضهدت 
الريحانة و عني الزويت اأتت األ�ضنة 
من  هكتارا   17 على  فيها  اللهب 
بلوط  �ضجرة   600 و  احل�ضائ�س 
بلدية  �ضجلت  فيما  �ضنوبر  و 

اندالع   ) �ضكيكدة  )غرب  متالو�س 
تو�ضان  مبنطقة  االأول  حرائق   3
اإتالف 1 هكتار ون�ضف  ت�ضبب يف 
من االأحرا�س و احل�ضائ�س اإ�ضافة 
احلريق  اأما  زيتون  �ضجرة   20 اإىل 
الدكارة  اندلع مبنطقة  الثاين فقد 
و اأتى على 2 هكتار من احل�ضائ�س 
و االأحرا�س و 120 �ضجرة زيتون يف 
الذي  الثالث  احلريق  ت�ضبب  حني 
اندلع مبنطقة اخل�ضابة يف احرتاق 
 100 واإتالف  اأحرا�س  هكتارات   4
�ضجرة زيتون و 100 �ضجرة مثمرة 
من  هكتارات   8 اإنقاذ  مت  حني  يف 

االأحرا�س.

اأم�س  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
االثنني، عن تو�ضيع بث القناة التعليمية 
العمومية ال�ضابعة "املعرفة" اإىل القمر 
لتمكني  وذلك  �ضات،  نيل  ال�ضناعي 
�ضهادة  امتحاين  اجتياز  على  املقبلني 
البكالوريا  و�ضهادة  املتو�ضط  التعليم 
)دورة 2020( من املراجعة واملرافقة 
يف  الوزارة  واأو�ضحت  البيداغوجية 
العمومية  التعليمية  القناة  اأن  لها  بيان 
على  تبث  التي  "املعرفة"  ال�ضابعة 
األكوم �ضات 1، قد مت  القمر ال�ضناعي 
نيل  ال�ضناعي  القمر  اإىل  بثها  تو�ضيع 
 Nilesat :ضات وفق الرتددات التالية�

 H ،  11679  w ، frequence  3،  7
الوزارة  ودعت   .27500  DVB - S
�ضهادة  امتحاين  اجتياز  على  املقلبني 
التعليم املتو�ضط و�ضهادة البكالوريا اإىل 
اال�ضتعانة باحللول والتمارين املقدمة 

من خالل هذه القناة التعليمية. 

�سكيكدة

9 حرائق خالل ال 24 �ضاعة 
القناة التعليمية العمومية ال�سابعة "املعرفة"

تو�ضيع البث اإىل القمر ال�ضناعي 
نيل �ضات  

اإح�ضائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.   507 اإ�سابة جديدة بكورونا يف 
اجلزائر

 .   ارتفاع اإجمايل اإ�سابات كورونا 
اإىل: 31972

جديدة  وفيات   8 ت�سجيل       .  
بكورونا يف اجلزائر

 .    ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا 
اإىل: 1239

 .     احلاالت املتواجدة يف العناية 
املركزة: 54

482 ترفع االإجمايل  .      ال�سفاء 
اإىل 21901 حالة �سفاء



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

