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بح�صور روؤ�صاء اأحزاب و�صخ�صيات وطنية وممثلي املجتمع املدين

القوى الوطنية لالإ�سالح تطلق مبادرتها 
.     بلعيد : املبادرة لن تق�صي اأحدا 

.      بن قرينة : احلفاظ على موؤ�ص�صات الدولة و�صط و�صع ا�صتثنائي 
.      بن بعيب�ش: املبادرة �صتكون  بادرة اخلري ل�صتدراج النخب

.      ي�صعد مربوك: على ال�صلطة  اأن تبادر لفتح احلوار 
اأطلقت فعاليات القوى الوطنية لالإ�صالح  الأم�ش  مبادرتها  لل�صاحة الوطنية ، و تهدف املبادرة 

اإىل لبناء اإطار للقوى الوطنية الوفية للثوابت الوطنية املوؤمنة بالتحول الدميقراطي الأمن و 
امل�صار الد�صتوري و حماية مكت�صبات احلراك ال�صعبي و جت�صيد تطلعاته ، و�صارك اللقاء  روؤ�صاء 

اأحزاب �صيا�صية و�صخ�صيات وطنية وممثلي املجتمع املدين.
اإميان لوا�ش 

البناء  حركة  اأن   الإ�شارة  وجتدر 
بن  القادر  يقودها عبد  التي  الوطني 
قرينة بادرت بطرح م�رشوع املبادرة 
الإعالن  ينتظر  حيث  اأ�شابيع،  قبل 
عن الأر�شية النهائية بعد امل�شادقة 
الندوة  امل�شاركني يف  قبل  من  عليها 

م�شاء اليوم.
جبهة  رئي�س  امل�شاركني  اأبرز  ومن 
امل�شتقبل عبد العزيز بلعيد، ورئي�س 
نقابة الق�شاة ي�شعد مربوك، ورئي�س 
العزيز  عبد  الأحرار  الوطنيني  حزب 

غرمول، واحلقوقي عمار خبابة.

بلعيد 
نرف�ش  احل�صابات ال�صيا�صية 

ال�صيقة 
عبد  امل�شتقبل  جبهة  رئي�س  اأكد 
ح�رشرّ  حزبه  باأن  بلعيد  العزيز 
ال�شاحة  �شدع  لراأب  املبادرة  هذه 
ال�شيا�شية، م�شددا باأن هذه املبادرة 

واأن ت�شع  اأن تكون بال �رشوط  يجب 
واألرّ  واأخريا،  اأول  البالد  م�شلحة 
�شيقة  �شيا�شية  ح�شابات  ذات  تكون 

ول تق�شي اأحدا.
امل�شتقبل  جبهة  حزب  رئي�س  رافع  
كلمته  خالل  بلعيد  العزيز  عبد 
الوطني  الإ�شالح  قوى  مبادرة  يف 
الأورا�شي   بفندق  اليوم  نظمت  التي 
معتربا  الدميقراطي،  امل�شار  لتعزيز 
باأن ذلك  يتطلب املزيد من الوحدة 

من دون تغييب الأحزاب ال�شيا�شية.
اأن عدم  بلعيد   العزيز  عبد  اإعترب  و 
ال�شالح  قوى  مبادرة  يف  النخراط 
ل  لقوى  ال�شاحة  �شيرتك  الوطني 
عالقة لها مع ال�شيا�شة، يف حني �شدد 
اإجراءات جريئة  اتخاذ  على �رشورة 

بخ�شو�س الد�شتور 
من جهة اأخرى ، فال بلعيد :« حزبنا  
هدفا  ال�شابقة  الرئا�شيات  يعترب  مل 
دولة  نحو  و�شيلة  بل  الإطالق،  على 
العدل والقانون والنهو�س بالبالد يف 
الرئا�شية  النتخابات  امليادين،   كل 

تبون  املجيد  عبد  انتخاب  اأفرزت 
ينجح  ان  ناأمل  ونحن  للبالد  رئي�شا 
البالد  قاطرة  يقود  واأن  مهمته  يف 

لتحقيق ما ينتظره ال�شعب .«

بن قرينة 
احلفاظ على موؤ�ص�صات الدولة 

يف و�صع خطري
�شدد رئي�س حركة البناء الوطني عبد 
القادر بن قرينة  باأن الأو�شاع تفر�س 
التفكري  ومعار�شة  �شلطة  علينا 
وت�شعنا اأمام م�شوؤولية تاريخية، لفتا 
كان   الد�شتور  باأن قرار طرح م�شودة 
فر�شة  لطرح مبادرة فعاليات القوى 

الوطنية لالإ�شالح .
باأن  قرينة  بن  القادر  عبد  واأكد 
موؤ�ش�شات  على  حافظت  اجلزائر 
خطري  ا�شتثنائي  و�شع  و�شط  الدولة 
اجلي�س،  وموؤ�ش�شة  ال�شعب  بف�شل 
يكن  مل  واإن  د�شتور  م�شار  وبف�شل 
الوحيد  امل�شار  كان  اأنه  اإل  الأمثل، 

الآمن على حد قوله .

باأن  قرينة   بن  القادر  عبد  ولفت 
ينتظر  يزال  ل  اجلزائري  ال�شعب 
بالتغيري  مطالبه  جميع  جت�شيد 
 22 حراك  يف  العميق  ال�شيا�شي 
من  الرغم  على   »: قائال  فيفري، 
ا�شرتجاعنا ل�رشعية املوؤ�ش�شات، اإل 
بوجود  قائمة  تزال  ل  املخاطر  اأن 
اإرادات وقوى م�شادة تريد النيل من 
اإىل  بنا  والعودة  الإ�شالحي  امل�شار 

الوراء«.

بن بعيب�ش
املبادرة �صتكون  بادرة اخلري 

اجلديد  الفجر  حزب  رئي�س  �شدد 
التحرك  تقت�شي  اليوم  ال�رشورة  اأن 
لل�شاحة  ال�شيا�شية  الروح  واإرجاع 
اأن  معتربا  اأمده،  طال  تام  ركود  بعد 
�شتكون  اإطالقها   ثم  التي  املبادرة 
مبثابة ال�شنة احل�شنة اأو بادرة اخلري 
حجر  باختالفها  النخب  ل�شتدراج 

الركود.
اجلديد،  الفجر  حزب  رئي�س  لفت  و 

مبادرة  باأن  بعيب�س  بن  الطاهر 
الوطني   الإ�شالح  قوى  فعاليات 
�شيا�شية  منها  اأكرث  وطنية  مبادرة 
بدليل تنوع تركيبة م�شاركيها التي مل 
اإمنا  احلزبية  الكيانات  على  تقت�رش 
املدين  املجتمع  مل�شاركة  اطلعت 
و�شخ�شيات  ونقابات  جمعيات  من 

نا�شطة على حد قوله .
وقال بن بعيب�س :« اإننا  منر مبرحلة 
اأن اجلزائر تعي�س  �شعبة والكل يعلم 
�شاخن  �شفيح  على  قا�شية  مرحلة 
الجتماعية  الناحيتني  من  �شيما  ل 
جائحة  زادتهما  التي  والقت�شادية 
ال�شاحة    »: م�شيفا  تعقيدا«،  كورونا 
اليوم  ت�شبه   اجلزائرية   ال�شيا�شية 
الذي  الركود  اإثر  القاحلة  ال�شحراء 
تعي�شه منذ فرتة، و هذا  موؤ�رش غري 

مطمئن.«

ي�صعد مربوك
على ال�صلطة  اأن تبادر لفتح 

حوار 

للق�شاة،  الوطنية  النقابة  رئي�س  اأكد 
اجلزائر  م�شلحة  اأن  مربوك،  ي�شعد 
عن  التنازل  علينا  تفر�س  كاأولوية 
والأفكار،  القناعات  من  الكثري 
ال�شلطات  بني  الف�شل  باأن   م�شددا 
اأن  يجب  اإذ  اإل  لي�س  خطابا  بقي 
اإىل  داعيا  اأفعال،  اإىل  حاليا  يتج�شد 
ذلك  دون  املوؤ�ش�شات  دولة  تاأ�شي�س 

فاإننا �شنبقى نتخبط يف امل�شاكل.
و ثمن ي�شعد مربوك يف كلمة األقاها 
الوطنية  القوى  مبادرة  اأ�شغال  خالل 
لالإ�شالح بفندق الأورا�شي  ما حققه  
اأن حراك  معتربا  ال�شعبي،   احلراك 
22 فيفري بات ح�شب و�شفه �شاحة 
معارك، وما على ال�شلطة اإل اأن تبادر 
توافق.  اإىل  ن�شل  حتى  حوار  لفتح 
م�شاكل  اأن  اإىل  ي�شعد مربوك  واأ�شار 
ال�شيا�شة ل يحلرّها الق�شاء، معتربا اأن 

مة. الق�شاء يحلرّ وقائع جمررّ

ثمن اخلبري القت�شادي، عبد القادر 
بري�س، اأم�س،  مبادرة القوى الوطنية 
لالإ�شالح، بقوله اأنها »جاءت  لتحريك 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  تن�شيط   واإعادة  
عرفته  الذي  الركود  بعد  البالد،  يف 
الأخرية،  الرئا�شية  النتخابات  منذ 
ال�شلطة  بني  �شامل  حوار  لإطالق  
القوى  وخمتلف  الرئا�شة،  يف  ممثلة 
لبحث  واملجتمعية،  ال�شيا�شية 
خارطة  يف  النظر  اإعادة  اإمكانية 
القت�شادية  الإ�شالحات   الطريق 

وال�شيا�شية، مع الأخذ بعني العتبار 
الأجندة  هذه  على  املوؤثرة  العوامل 

نتيجة وباء كورونا.
خالل  بري�س  اأف�شح  حني  يف 
م�شاركته  اأن  »الو�شط«  مع  حديثه 
التي  املبادرة،  هذه  فعاليات  يف 
لإ�شالحات  معا   « �شعار  حملت 
يف  تندرج   كانت  التغيري«،  حتقق 
ب�شفته  اليجابية،  امل�شاهمة  اإطار 
املجتمع  نخبة  ومن  جامعي  اأ�شتاذ 
العام،  بال�شان  واملهتمني  النا�شطني 

ق�شد امل�شاهمة الفكرية مبا يخدم 
الثوابت،  عن  دفاعا  العام،  ال�شالح 
اأجل  من  الوطنية،  لل�شيادة  وحماية 
من  للخروج   م�شرتكة  روؤية  حتديد 

الأزمة املتعددة الأوجه.
مرمي خمي�صة

منا�صبة لتقييم 6 اأ�صهر من العمل

والة اجلمهورية اأمام امتحان �سعب 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  ي�رشف 
لقاء  على  اليوم،  تبون،  املجيد 
احلكومة- الولة بق�رش الأمم بنادي 
يف  العا�شمة،  باجلزائر  ال�شنوبر، 
رئي�شا  تن�شيبه  بعد  الثاين  يعد  لقاء 
حيث  كاملني،  ليومني  ميتد  للبالد، 
واجلرد  للتقييم   « منا�شبة  �شيكون 

واحل�شائل«.
اليوم  املرتقب  اللقاء  هذا  وياأتي 
الولة  التزام  مدى  لتقييم  وغدا، 
اأ�شداها لهم  التي  الرئي�س  بتعليمات 
 16 يف  بالولة  احلكومة  لقاء  خالل 
تعلق  ما  خا�شة  املا�شي،  فيفري 
مبلف بالهتمام مبناطق الظل التي 
ومعاناة  كارثية  اأو�شاعا  �شهدت 
اأكد  الرئي�س  واأن  خا�شة  ل�شكانها، 

 6 بعد  �شي�شتدعيهم  اأنه  �شابقا،  لهم 
والتقييمات  احل�شائل  لتقدمي  اأ�شهر 
ل�شل�شلة ما قدموه خالل هذه املدة 
اأنهم يف  املحددة لهم، م�شددا على 

خدمة ال�شعب.
وينتظر العامة واخلا�شة ما �شيقدمه 
اخل�شو�س،  بهذا  اجلمهورية  ولة 
الرئي�س  اأن  فيه،  �شك  ل  مما  لكن 
تطيح  قد  تغيريات،  على  يقدم  قد 
مبهمتهم  القيام  يف  ف�شلوا  بولة 
اإخراج مناطق الظل  التي متثلت يف 
التنمية  عجلة  وحتريك  النور،  اإىل 
م�شتوى  على  املتوقفة  املحلية 

الرقعة اجلغرافية لكل ولية.
لقاء  يتطرق  اأن  يرتقب  حني،  يف 
احلكومة بالولة، اإىل عديد امللفات 

بالو�شع  تعلق  ما  ل�شيما  املهمة 
ب�شبب  البالد  ت�شهده  الذي  احلايل 
الجتماعي  الدخول  وكذا  الوباء، 
واأكتوبر  �شبتمرب  �شهر  املرتقب 
التح�شريات  و�شلت  واأين  املقبلني، 
ال�شق  �شيحظى  كما  احلدث،  لهذا 
اأي�شا بالهتمام يف لقاء  القت�شادي 
خا�شة  والولة،  الرئي�س  بني  الثاين 
ما تعلق بالتنمية وخلق بدائل التنوع 
يف  املداخيل  وتنويع  القت�شادي، 
تعي�شه  الذي  ال�شتثنائي  الظرف 
امللفات  لعديد  بالإ�شافة  البالد، 
لقاء  اإليها  �شيتطرق  التي  الأخرى 
يومني  مدار  على  والولة  احلكومة 

متتاليني.
مرمي خمي�صة

عبد القادر بري�ش لـ"الو�صط":

روؤية م�سرتكة للخروج
  من االأزمة 

الأختام  حافظ  العدل  وزير  اأكد 
اأن  الثالثاء  اأم�س  زغماتي  بلق�شام 
حماربة الف�شاد يبقى من الأهداف 
الرئي�شية التي ي�شطلع بها الق�شاء 
موؤكدا  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث 
الفعالية  لتحقيق  جار  العمل  اأن 
 ، املنهوبة  الأموال  ل�شرتجاع 
وك�شف اأن 553 �شكوى مت تقدميها 
بنظام  العمل  بداية  منذ  الكرتونيا 
النيابة اللكرتونية حيث مت معاجلة 
324 منها ، كما ك�شف عن م�رشوع 
اجلمهورية  رئي�س  به  اأمر  قانون 
الظواهر  لردع  تبون  املجيد  عبد 
جو  وتخلق  املواطنني  تروع  التي 

من النعدام يف الأحياء ال�شكنية .
وقال الوزير يف كلمة األقاها خالل 
رئي�شا  بو�رشيط  خمتار  تن�شيب 
اأن  العا�شمة،  ق�شاء  ملجل�س 
احلركة الأخرية التي اأقرها رئي�س 
يف  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ك�شابقاتها  لي�شت  الق�شاء  �شلك 
باملعايري  تعلق  ما  خا�شة 
حيث  فيها  املعتمدة  املو�شوعية 
التخ�ش�س  املعيار  هذا  يت�شدر 
التي يبقى الق�شاء يف اأم�س احلاجة 
كما  املنازعات  لت�شعب  نظرا  اإليه 
اأكيدة  رغبة  عن  ح�شبه  اأي�شا  يعرب 
يف مكافئة املجهود املبذول ونبذ 
الولء  على  القائمة  العتبارات 
عانها  التي  وامل�شلحة  املحاباة 
الق�شاء يف وقت �شابق  منها جهاز 
وكانت ح�شب الوزير من اأ�شباب �شل 
الإرادات اخلرية وعجز الق�شاء على 
ال�شتجابة لحتياجات املتقا�شني 
امل�رشوعة كما تندرج هذه احلركة 

العليا  ال�شلطات  اأهداف  اإطار  يف 
الأمن  الق�شاء امللجاأ  للبالد جلعل 
الذي ي�شتهني به املواطن ال�شعيف 
املجتمع  وحماية  امل�شت�شعف  اأو 
اإىل  م�شريا  امل�شتهرتة  الآفات  من 
الهدف مير طريق  اأن حتقيق هذا 
النوعية  للوظائف  العتبار  اإعادة 
العمل  ومد  العدالة  �شلك  يف 
حيث  من  جديد  بنف�س  الق�شائي 
يفر�شها  التي  والفعالية  النوعية 

الواقع الداخلي واخلارجي .
ودعا وزير العدل روؤ�شاء املجال�س 
الق�شائية النواب العامون اأن يكون 
قدوة يف عملهم مع اللتزام ال�شارم 
باأخالقيات املهنة وحت�شني نوعية 
ومردوديته  الق�شائي  العمل 
كما  املثايل  بال�شلوك  واللتزام 
�شدد يف نف�س ال�شياق على �رشورة 
جميع  حلل  ال�شتباقي  العمل 
قيم  تعزيز  خالل  من  الإ�شكالت 
واحرتام  املعاملة  وح�شن  اللباقة 

الغري .

العدل  وزير  ك�شف  اأخرى  جهة  من 
التي  اللكرتونية  النيابة  اأر�شية  اأن 
 553 لقيت  موؤخرا  اإطالقها  مت 
نهائيا  منها  �شكوى مت معاجلة 324 
الرد  اأن  مذكرا  وجيز  ظرف  يف 
اأ�شبح  اللكرتونية  ال�شكاوي  على 
بع�س  يف  واحد   يوم  يف  عليها  يرد 
هذا  يف  وذكر  الق�شائية  املجال�س 
اأن م�شالح وزارته تعمل مع  ال�شياق 
تعمل  اأر�شية  لتطوير  اجلزائر  بريد 
للتبليغات  اللكرتوين  الإر�شال  على 
النهائية  مرحلته  بلغ  م�رشوع  وهو 
الأمر الذي ي�شاعد يف الق�شاء على 
يف  الرئي�شية  الت�شكيك  اأ�شباب  اأحد 

م�شداقية العمل الق�شائي .
العدل  وزير  دعا  اآخر  �شياق  ويف 
ال�رشامة  اإتباع  على  الق�شاء  اأ�رشة 
اجلديد  القانون  مواد  تطبيق  يف 
حلماية مهني وعمال قطاع ال�شحة 
الآليات  كافة  با�شتعمال  اأمرهم  كما 
لظاهرة  حد  لو�شع  القانونية 
ال�شحة  قطاع  عمال  على  العتداء 
عن  الإطار  نف�س  يف  ك�شف  كما 
اأمر به رئي�س  اإعداد م�رشوع قانون 
اجلمهورية لردع ال�شلوكات التي تروع 
من  جو  وتخلق  املواطنني  اأمن  من 
انعدام الأمن يف الأحياء ليال ونهارا 
. ويف الأخري تطرق وزير العدل اإىل 
اأن  موؤكدا  الف�شاد  مكافحة  مو�شوع 
حماربة هذه الظاهرة من الأهداف 
الق�شاء  بها  ي�شطلع  التي  الرئي�شية 
لتحقيق  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث 
املزيد من الفعالية ل�شيما ما تعلق 

با�شرتجاع الأموال املنهوبة .
باية عطار 

553 �صكوى الكرتونية ف�صل يف 324 منها، زغماتي يك�صف :

ا�سرتجاع املال املنهوب اأولويتنا الق�سوى
.     م�صروع قانون لردع ع�صابات ال�صوارع
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مرمي خمي�سة

�ضيفا  نزوله  خالل  بوزيد،  بن  و�أورد 
�أن  �لثانية،  �لإذ�عية  �لقناة  على 
�ألف   19 على  يتوفر  �ل�ضحي  �لقطاع 
منها  فقط  باملائة   36 ون�ضبة  �رسير، 
م�ضتغلة، وهذ� ما يجعل �مل�ضت�ضفيات 
ت�ضهد �أريحية يف هذ� �ملجال. يتوفر 
باملئة  ون�ضبة 36  �ألف �رسير  على 19 
ذ�ت  يف  م�ضيد�  م�ضتغلة،  منها  فقط 
�ل�ضياق، بالت�ضحيات �لتي بذلها عمال 
قطاع �ل�ضحة، و�لذين تويف منهم �أكرث 
من 70 �ضخ�ضا بعد �لإ�ضابة بالفريو�س 
�لتاجي، بينما مت ت�ضجيل �إ�ضابة 4000 

عامل.
�مل�ضجلة  لالعتد�ء�ت  بالن�ضبة  �أما 
م�ضتخدمي  على  �لأخرية  �لفرتة  يف 
�ل�ضحة، �أكد �لوزير، باأن هذه �لظاهرة 
يف  �لف�ضل  مرجعا  موجودة،  تعد  مل 
يف  �ضدرت  �لتي  �لقو�نني  �إىل  ذلك 
ذ�ت �ل�ضاأن و�لتي �أعطت ثمارها، على 
باملنا�ضبة وعي  مثمنا  تعبريه،  حد 
هذ�  مع  �لتعاطي  يف  �ملو�طنني 
من  ظاهر�  �أ�ضحى  و�لذي  �لوباء، 
�للتز�م باإجر�ء�ت �لوقاية، على غر�ر 
��ضتعمال �لكمامة و�لتباعد �جل�ضدي، 
موؤ�رس  �ل�ضلوكات  هذه  �أن  معترب� 

�يجابي يف ح�رس �نت�ضار �لفريو�س، يف 
تاأكيد منه على �رسورة عدم �لرت�خي 

و�أخذ �حليطة و�حلذر.

ت�سويق اللقاح الرو�سي 
للجزائريني �سيكون قبل اأكتوبر 

املقبل
�لأول  �مل�ضوؤول  �أكد  �أخرى،  جهة  من 
�إنتاج  ترتقب  �جلز�ئر  �أن  �لقطاع،  يف 
و�أنه  كورونا،  �ضد  �ملرتقب  �للقاح 
فور  للجز�ئريني  متوفر�  �ضيكون 

�للقاح،  ��ضتري�د  �أن  م�ضيفا  ت�ضويقه، 
فعاليته،  منها  �رسوط  لعدة  يخ�ضع 
�لرو�ضي  �للقاح  �أن  باملقابل،  كا�ضفا 
هو �لأقرب حتى �لآن، غري �أن ت�ضويقه 
�أكتوبر  �ضهر  قبل  ممكنا،  يكون  لن 

�ملقبل، على �أق�ضى تقدير.

جمال فورار
اللتزام بالقواعد الوقائية 

�سروري لتخفيف احلجر

ومن جهته عرب �لناطق �لر�ضمي با�ضم 

كورونا  فريو�س  ومتابعة  ر�ضد  جلنة 
�رتياحه  عن  فور�ر،  جمال  �لدكتور 
خالل  �لوبائية،  �لو�ضعية  لتح�ضن 
ت�ضجيل  خالل  من  �لأخرية،  �لأيام 
�لإ�ضابات،  عدد  يف  طفيف  تر�جع 
�ملر�ضى  وعدد  �لوفيات  ون�ضبة 

بالعناية �ملركزة.
يف حني ك�ضف فور�ر، يف ت�رسيح خ�س 
�أن قطاع  �لأنباء �جلز�ئرية،  وكالة  به 
خمتلف  من  عامال   69 فقد  �ل�ضحة 
بعد  �لطبية،  و�ضبه  �لطبية  �لأ�ضالك 
كما  �لتاجي،  بالفريو�س  �إ�ضابتهم 
تعر�س 4025 �آخر� �إىل �لإ�ضابة بهذ� 
�لوباء منذ �نت�ضاره باجلز�ئر، متاأ�ضفا 
يف ذ�ت �ل�ضياق، للو�ضع �لذي ت�ضببت 
فيه بالدرجة �لأوىل، بع�س �ل�ضلوكات 
ل  �لذين  للمو�طنني،  �لطائ�ضة 
يحرتمون قو�عد �لوقاية، بالرغم من 
�ملجهود�ت �لتي قامت بها �ل�ضلطات 
لهذ�  �لت�ضدي  �أجل  من  �لعمومية، 

�لوباء.
�للتز�م  �إىل  �ملو�طنني،  فور�ر  ودعا 
بعد  �لوقائية،  بالقو�عد  �ل�ضارم 
من  لعدد  �لقادم  �لأ�ضبوع  فتح  �إعادة 
وف�ضاء�ت  و�ل�ضو�طئ  �مل�ضاجد 
لالنت�ضار  تفاديا  و�لرتفيه،  �لت�ضلية 

�لو��ضع للفريو�س.

اأعلن وزير ال�سحة واإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اأم�س، عن ا�ستقرار الو�سع ال�سحي 
يف البالد، حيث باتت امل�ست�سفيات عرب الوطن تعمل يف اأريحية تامة، ومل تعد ت�سهد �سغطا كبريا، 

بعد ت�سجيل تراجع طفيف يف عدد الإ�سابات امل�سجلة يوميا.

بن بوزيد يعلن ا�ستقرار الو�سع ال�سحي يف اجلزائر

��ستعمال �للقاح �لرو�سي قبل �أكتوبر 
.       ت�سجيل تراجع طفيف يف عدد الإ�سابات والوفيات

مت �أم�س �لثالثاء باجلز�ئر �لعا�ضمة 
عالمة  من  �ضاحنة   282 ت�ضليم 
�ل�ضنع،  حملية  بنز،  مر�ضيد�س 
للعتاد  �ملركزية  �ملديرية  لفائدة 
وهيئات  �لوطني  �لدفاع  لوز�رة 

وموؤ�ض�ضات عمومية وخا�ضة.
�ل�ضاحنات  هذه  ت�ضنيع  ومت 
نقل  و  �لفر�د  لنقل  �ملخ�ض�ضة 
�ل�رسكة  وحد�ت  يف  �لب�ضائع 
�لوزن  �ضاحنات  لإنتاج  �جلز�ئرية 
بنز  مر�ضيد�س  عالمة  من  �لثقيل 
لوز�رة  �لتابعة  بي(  )�ضابل-�م 

بالرويبة  �لو�قعة  �لوطني  �لدفاع 
وتاأتي هذه �لعملية �جلديدة �ضمن 
�ل�ضناعات  خمتلف  تطوير  م�ضعى 
�لع�ضكرية ل�ضيما �مليكانيكية منها، 
�لر�مي  �لوطني  للمخطط  طبقا 
�ىل ترقية �ملنتوج �لوطني و تلبية 
�لوطني  �جلي�س  هياكل  �حتياجات 
�لعمومية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضعبي 
مبا�رس  باإ�رس�ف  وهذ�  و�خلا�ضة، 
�لع�ضكرية  �ل�ضناعات  مديرية  من 

�لتابعة لوز�رة لدفاع �لوطني.

�سناعة ع�سكرية 

ت�سليم 282 �ساحنة من عالمة 
مر�سيد�س-بنز 

الوزير املكلف باقت�ساد املعرفة يا�سني املهدي

حظائر تكنولوجية جديدة 
الحت�سان �البتكار�ت

.   ت�سجيع ال�ستثمار يف جمال التكنولوجيات احلديثة
باقت�ضاد  �ملكلف  �لوزير  قال 
�لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضات  و  �ملعرفة 
�لثالثاء  �أم�س  وليد  �ملهدي  يا�ضني 
�مل�ضاريع  »عديد  باأن  �ضطيف  من 
باإجناز حظائر تكنولوجية  �ملتعلقة 
عرب خمتلف مناطق �لوطن تتو�جد 

حاليا قيد �لدر��ضة.«
و�أو�ضح �لوزير �ملنتدب خالل زيارة 
عمل قادته �إىل �لولية تفقد خاللها 
و  �لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضات  من  عدد� 
�لبتكارية  ن�ضاطاتها  على  �طلع 
�حلظائر  هذه  »��ضتحد�ث  باأن 
�لتكنولوجية خارج �جلز�ئر �لعا�ضمة 
و  �لإبد�ع  �أن  منطلق  من  ياأتي 
م�ضتوى  على  يتو�جد  �لبتكار 
�إىل  م�ضري�  �لوطن«،  مناطق  جميع 
�إىل  بالإ�ضافة  �لف�ضاء�ت  هذه  �أن 
�لتكنولوجية  �ملر�كز  و  �حلا�ضنات 
�جلز�ئر  يف  �ضابقا  تتمركز  »كانت 

�لعا�ضمة.«
فاإن  وليد  �ملهدي  يا�ضني  وح�ضب 
��ضتحد�ث هذه �حلظائر �لتكنولوجية 
»�ضي�ضاهم م�ضتقبال يف فتح �ملجال 
لل�ضباب و ت�ضجيعهم على �ل�ضتثمار 
و  �حلديثة  �لتكنولوجيات  جمال  يف 
على  �أفكارهم  بلورة  و  مر�فقتهم 
»عديد  باأن  مفيد�  �لو�قع«،  �أر�س 

�لت�ضهيالت �ملوجهة 
�ضرتى  �لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضات  لفائدة 
�لنور خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة.« 

و�أو�ضح يف نف�س �ل�ضياق باأن د�ئرته 
�أ�ضا�ضا  »�أن�ضئت  �ملنتدبة  �لوز�رية 
من �أجل م�ضاعدة �ل�ضباب �ملوهوب 
ب�ضفة  �ملعرفة  باقت�ضاد  �ملهتم  و 
»�ل�ضباب  باأن  م�ضيفا  عامة«، 
�جلز�ئري يتحلى بالكثري من �لذكاء 
عديد  �أن  بدليل  �ملوهبة  ميتلك  و 
�ملوؤ�ض�ضات �لنا�ضئة �أثبتت جد�رتها 
و �أ�ضبحت منوذجا لغريها من خالل 

م�ضاريعها �لبتكارية.«
وح�ضب �لوزير �ملنتدب لدى �لوزير 
�ملعرفة  باقت�ضاد  �ملكلف  �لأول 
�ضل�ضلة  فاإن  �لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضات  و 
للوليات  بها  يقوم  �لتي  �لزيار�ت 
»تندرج يف �إطار دعم هوؤلء �ل�ضباب 
�لنا�ضئة  و �لتعرف على �ملوؤ�ض�ضات 
و �لطالع على �مل�ضاريع �لبتكارية 
باملنا�ضبة  مبديا  منطقة«،  بكل 
حتقيقه  يتم  مبا  فخره  و  �إعجابه 
من طرف بع�س هذه �ملوؤ�ض�ضات يف 

تعزيز و دعم �لقت�ضاد �لوطني.
قد  وليد  �ملهدي  يا�ضني  وكان 
بتفقد  �لولية  �إىل  زيارته  ��ضتهل 
برجميات  لتطوير  نا�ضئة  موؤ�ض�ضة 
�لعلمة )�رسق  �لإعالم �لآيل مبدينة 
تلقى �رسوحا حول  �ضطيف(، حيث 
توفر  �لتي  �لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضة  هذه 
�ل�ضحة  جمال  يف  مبتكرة  حلول 
�لتكنولوجيات  على  ترتكز خ�ضي�ضا 

�حلديثة و �لذكاء �ل�ضطناعي.

البنك الوطني اجلزائري

�إطالق �ل�سريفة �الإ�سالمية 
يف ح�سني د�ي و ��سطاو�يل

�لوطني  �لبنك  �إد�رة   ك�ضفت 
ن�ضاط  مبا�رسة  عن  �جلز�ئري، 
»�ل�ضريفة �لإ�ضالمية« على م�ضتوى 
وھما  بالعا�ضمة  �إ�ضافيتني  وكالتني 
ح�ضني د�ي و�ضطاو�يل ح�ضبما �أفاد 

به بيان للبنك.
بو�ضط  مر�د  ديدو�س  وكالة  وكانت 
�أطلق  وكالة  �أول  هي  �لعا�ضمة 
�أوت   4 يف  �لن�ضاط  هذ�  فيها 
�لبيان.  �أعلنه ذ�ت  �جلاري، ح�ضبما 
هذه  فاإن  �مل�ضدر  ذ�ت  وح�ضب 
جت�ضيد  �إطار  يف  تدخل  �لإجر�ء�ت 
�لوطني  �لبنك  ��ضرت�تيجية  وتنفيذ 
تعميم  �إىل  �لهادفة  �جلز�ئري 
جميع  على  �لإ�ضالمية«  »�ل�ضريفة 

وكالتها عرب �لوطن.

�لتعميم  هذ�  �أن  �مل�ضدر  �أ�ضاف  و 
�ل�ضريفة  لن�ضاط  �لتدريجي 
�لبنك  وكالت  عرب  �لإ�ضالمية 
و�لتدفق  �لكبري  �لإقبال  عقب  ياأتي 
م�ضتوى  على  �مللحوظ  �لب�رسي 
كان لھ�  �لتي  وكالة ديدو�س مر�د، 
�ل�ضبق يف ت�ضويق �ملنتجات �لت�ضعة 
)9( �ملخ�ض�ضة خالل ھذه �ملرحلة 

من �لعمل بال�ضريفة �لإ�ضالمية.
�جلز�ئري  �لوطني  �لبنك  �أن  و�أبرز 
ت�ضويق  تعميم  »ت�رسيع  يعتزم 
�ملنتجات �ملطابقة ملبادئ �ل�رسيعة 
�لإ�ضالمية على م�ضتوى وكالته عرب 
كامل �لرت�ب �لوطني مبعدل ل يقل 
و  �أ�ضبوعيا  وكالت   )5( خم�س  عن 

ذلك بد�ية من 16 �أوت �جلاري«.

لعروم  لل�رسطة  �لأول  �لعميد  �أكد 
�أعمر رئي�س خلية �لت�ضال و�ل�ضحافة 
�أنه  �لوطني،  لالأمن  �لعامة  باملديرية 
�جلزئي  �حلجر  مو�قيت  تعديل  بعد 
 31 �إىل   09 من  �لـممتدة  �لفرتة  يف 
�أوت 2020، وهو �إجر�ء �تخذ يف �إطار 
�لذي  و�لـمرن  �لتدريجي  �لـم�ضعى 
�عتمدته �ل�ضلطات �لعمومية يف ت�ضيري 
�لأزمة �ل�ضحية �ملتعلقة بوباء كورونا، 
و�ضعت �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني 
برنامج عمل تكميلي متا�ضيا مع تنفيذ 
�ل�ضاأن.  هذ�  يف  �ل�ضادرة  �لقر�ر�ت 
�ملتعلق  �لقر�ر  �لقر�ر�ت،  هذه  من 
لل�ضو�طئ وف�ضاء�ت  �لتدريجي  بالفتح 
و�لرتفيه،  �ل�ضتجمام  و�أماكن  �لت�ضلية 
�لتدريجي  بالفتح  �ملتعلق  و�لقر�ر 
للحفاظ  تفر�س،  �أحكامها  للم�ضاجد، 
�للتز�م  �ملو�طن،  وحياة  �ضحة  على 
�لجباري  �لرتد�ء  باحرت�م  �ل�ضارم 
للقناع �لو�قي؛ �إحرت�م وتنظيم �لتباعد 
لركن  �أماكن منا�ضبة  تنظيم  �جل�ضدي؛ 

�ل�ضيار�ت، و�ضع و�ضائل ومو�د �لتطهري 
يف متناول �ملو�طنني.

للفتح  �أي�ضا  �ل�رسوط �ملفرو�ضة  وهي 
�إليها  ي�ضاف  للم�ضاجد،  �لتدريجي 
ل�ضتعمال  م�ضلي  كل  دعوة  وقائيا 
�لدخول  وتنظيم  �ل�ضخ�ضية؛  �ضجادته 
�لـم�ضافة  باحرت�م  ي�ضمح  نحو  على 
م�ضار  تهيئة  وكذ�  �جل�ضدي  و�لتباعد 
و�حد  �جتاه  يف  و�خلروج  �لدخول 
تالقي  تفادي  �أجل  من  للمرور، 

�لـم�ضلني وقاية لهم. 
�لعمومية  �ل�ضلطات  مر�فقة  ولأجل   
م�ضالح  ت�ضهر  �لقر�ر�ت،  هذه  لتنفيذ 
�ملو�طن  �ضحة  �ضمان  على  �ل�رسطة 
و�ملمتلكات  �لأ�ضخا�س  وتاأمني 
�لأمنيني  �ل�رسكاء  مع  بالتن�ضيق 
مو��ضلة  وعلى  �ملدنية،  و�حلماية 
لتد�بري  �ل�ضارم  للتطبيق  جهودها 
كما  �لوباء،  �نت�ضار  من  و�حلد  �لوقاية 
على  �جلرمية  مكافحة  بحزم  تو��ضل 
تو�جدها  بتكثيف  �أ�ضكالها  �ختالف 

�لعمر�نية  �لأماكن  كل  يف  �مليد�ين 
�ملفتوحة  �مل�ضاحات  ويف  و�لأحياء 

على تردد �ملو�طنني.
ويف نف�س �ل�ضياق، تعد �ملحافظة على 
�لأولوية  ذ�ت  �لهتمامات  من  �لبيئة 
�ضمن برنامج م�ضالح �ل�رسطة �مل�ضطر 
بالتن�ضيق مع خمتلف  باملنا�ضبة وهذ� 
�مل�ضالح �ملخت�ضة، ملر�فقتها  ق�ضد 
�لن�ضاطات يف �لأماكن  ت�ضديد مر�قبة 
بالإطالع  �لتدريجي،  بالفتح  �ملعنية 
و�لنظافة  �حلفظ  �رسوط  على 
�لغذ�ئية  ببيع خمتلف �ملو�د  �ملتعلقة 
غري  �لن�ضاطات  ومنع  �لتلف،  �رسيعة 
�ملرخ�ضة على �لطريق �لعام ملا ينجر 
عنها من عرقلة حركة �ملرور وتهديد 
حماولت  �ضد  مع  �مل�ضتهلك،  ل�ضحة 

خلق نقاط ع�ضو�ئية لرمي �لنفايات.
على  �ضتعمل  �لتي  �لعملياتية  �لفرق 
�لأمن  مروحيات  ت�ضندها  �لأر�س 
�لوطني بتغطية جوية متو��ضلة، ت�ضمح 
�ملرور  حركة  ت�ضيري  يف  بامل�ضاهمة 

دعم  �إىل  بالإ�ضافة  �ملو�طنني،  وتنقل 
كما  �جلرمية،  ملكافحة  قدر�تها 
ت�ضهر على �ل�ضهام يف مر�قبة تطبيق 

مو�قيت �حلجر �ل�ضحي.
بيان  يف  �إليه  �لإ�ضارة  متت  وكما 
وتاأمني  حر��ضة  ت�ضكيالت  فاإن  �ضابق، 
هذ�  يف  �أي�ضا  تدعمت  قد  �ل�ضو�طئ 
مرحلة  يف  باإطـــالق،   2020 �ل�ضيف 
�لتابعة  �خليالة  فرقة  ن�ضاط  جتريبية، 
لتعزيز  �مل�ضتحدثة  �لوطني  لالأمن 

تاأمني �ملو�طنني وحماية ممتلكاتهم.
وللتذكري فاإن م�ضالح �ملديرية �لعامة 
 100 لتاأمني  ��ضتعد�د�ً  �لوطني  لالأمن 
�ضاطئ لل�ضباحة، �أدخلت حيز �خلدمة 
70 مركز �رسطة عرب 14 ولية �ضاحلية، 
و  �لإد�رية  �مل�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
تعد�د  ت�ضخري  مع  �ملخت�ضة،  �لولئية 
�لن�ضوي  بالعن�رس  معزز  1000 �رسطي 
�ل�ضو�طئ،  تاأمني  و  حر��ضة  فرق  من 
وو�ضائل عمل  مدعمة مبركبات مهياأة 

و جتهيز�ت تقنية حديثة. 

للرتقية  �لوطنية  �ملوؤ�ض�ضة  دعت 
�ملكتتبني  �لثالثاء  �أم�س  �لعقارية 
�ل�ضكن  مو�قع  �إىل  �ملوجهني 
وليات   عدة  �لعمومي عرب  �لرتقوي 
�لتجارية  م�ضاحلها  من  �لتقرب 
�جلهوية  �ملديريات  م�ضتوى  على 
ومديريات �مل�ضاريع ق�ضد ��ضتكمال 
�لإجر�ء�ت �لإد�رية و �ملالية حت�ضبا 
لعملية ت�ضليم �ملفاتيح، ح�ضبما �أفاد 

به بيان للموؤ�ض�ضة.
و يتعلق �لأمر، ح�ضب ذ�ت �مل�ضدر 

م�ضكن   114 حي  مو�قع   من  بكل 
)  6 عمر�ن  )علي  عمومي  ترقوي 
بالرويبة  �مل�ضاريع  ملديرية  �لتابع 
 « عمومي  36/476ترقوي  وحي 
�لتابع ملديرية  �لبنيان  ماكوتا« بعني 
ملديرية  و  فايت  باأولد  �مل�ضاريع 

�جلهوية و�ضط غرب 
و  �لعا�ضمة  باجلز�ئر  �لنعجة  بعني 
ترقوي  م�ضكن   260  /60 حي  كذ�  
�لتابع  بال�ضويد�نية  ببالطو  عمومي 
و  فايت  باأولد  �مل�ضاريع  ملديرية 

بعني  غرب  و�ضط  �جلهوية  ملديرية 
�لنعجة.

 80 حي  مبو�قع  �لأمر  يتعلق  كما 
بالأربعاء  عمومي  ترقوي  م�ضكن 
بولية  �مل�ضاريع  ملديرية  �لتابع 
ترقوي  م�ضكن   82 حي  و  �لبليدة 
عمومي ببلدية �لق�رس �لتابع ملديرية 
 /150 وحي  بجاية  بولية  �مل�ضاريع 
بولية  ترقوي عمومي  م�ضكن    300
�جلهوية  ملديرية  �لتابع  م�ضتغامن 
 218 حي  و  وهر�ن  بولية  غرب 

م�ضكن ترقوي عمومي بولية تيارت 
بولية  �مل�ضاريع  ملديرية  �لتابع 
ترقوي  م�ضكن   16 وحي  تيارت 
عمومي بولية �لبي�س �لتابع ملديرية 
من  يوجد  تيارتو  بولية  �مل�ضاريع 
 200  /40 حي  �أي�ضا  �ملو�قع  �ضمن 
م�ضكن ترقوي عمومي بولية �لو�دي 
�لتابع ملديرية �جلهوية جنوب و حي 
عمومي  ترقوي  م�ضكن   369  /28
ملديرية  �لتابع  �لأغو�ط  بولية 

�جلهوية جنوب.

مرافقة الفتح التدريجي  لل�سواطئ وف�ساءات الت�سلية 

70 مركز �سرطة عرب 14 والية �ساحلية

�سكن ترقوي عمومي

دعوة �ملكتتبني ال�ستكمال �الإجر�ء�ت 
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جتار  من  املئات  اأم�س  احتج 
املتواجد  الفوار  ال�شعبي  ال�شوق 
تنفيذ  بعد  بو�شط مدينة اجللفة 
للقرار  املخت�شة  ال�شلطات 
املجل�س  رئي�س  عن  ال�شادر 
املوؤرخ  اجللفة  لبلدية  ال�شعبي 
واملت�شمن   2020 جويلية   28 يف 
غلق ال�شوق اليومي لبيع االأحذية 
واملالب�س »الفوار« وهذا يف اطار 
واالحرتازية  الوقائية  التدابري 
�شد وباء كورونا وفق ما جاء يف 
الغلق  القرار  من  االأوىل  املادة 

رقم: 564/2020.
جتار  حفيظة  اآثار  الذي  ال�شيء 
يف  جاء  ما  هو  »الفوار«   �شوق 
اأ�ش�س  الذي  القرار  هذا  ديباجة 
 : رقم  الوالئية  املرا�شلة  على 
416- 20 املوؤرخة يف 20 جويلية 
ال�شوق  غلق  املت�شمنة   2020
واملالب�س  االأحذية  لبيع  اليومي 
القرار  باأن  مايعني  »الفوار« 
 08 مدة  بعد  �شدر  قد  البلدي 
املرا�شلة  فحوى  من  كاملة  اأيام 
الذي  الثاين  االأمر  اأما  الوالئية، 
مل ي�شت�شغه جتار ال�شوق ال�شعبي 
ماتعلق  املواطنني  وحتى  الفوار 

مبو�شوعية هذا القرار.
الن�شاط  بوادر  بداأت  حني  ففي 
تعود  العادية  واحلياة  التجاري 
خمتلف  م�شتوى  على  جديد  من 
بلديات واليات الوطن بعد �شل�شلة 
االحرتازية  التدابري  من  كبرية 
الوزارة  طرف  من  املتخذة 
رفع  اإجراءات  ومبا�رشة  االأوىل 
بالتدريج  الكلي واجلزئي  احلظر 

و يف كل فرتة.
 فقد تفاجئ جتار ال�شوق ال�شعبي 
الذي عقد  القرار  بهذا  »الفوار« 
املالية  و�شعيتهم  من  اأكرث 
اللتزاماتهم  نظرا  والتجارية 
ملزمون  فهم  والتجارية  العائلية 
االإيجار  اأق�شاط  بدفع  �شهريا 
املتو�شط  حدها  يف  ت�شل  التي 
الواحد  لل�شهر  ماليني   07 اإىل 
املحالت  اأ�شحاب  باأن  يعني  ما 
بدفع  ملزمون  هم  التجارية 
مدة  خالل  مليون   28 من  اأكرث 
توقفت  التي  االأخرية  اأ�شهر   04
فيها احلياة التجارية ب�شكل كبري 

ب�شبب اإجراءات احلظر والغلق.
التجار  خ�شائر  عن  ناهيك 
التجارية  العملية  ك�شاد  ب�شبب 
وارتباطهم مبواعيد ت�شديد ديون 
خ�شائر  تتو�شع  فيما  املمونني 
اإىل  والتجار  املتعاملني  اغلب 
االأعباء  م�شتحقات  تكاليف 

فواتري  غرار  على  املختلفة 
ور�شات  عمال  واأجور  الكهرباء 
اخلياطة املتواجدة بكرثة »�شوق 
التكاليف  اإىل غريها من  الفوار« 
حاملي  بها  يلزم  التي  اجلبائية 

ال�شجل التجاري.
هوؤالء  حرمان  مبقابل  كله  هذا 
منحة  اأي  من  وغريهم  التجار 
ترفع  م�شاعدة  حتى  اأو  دعم  اأو 
املالية  االآثار  كاهلهم  عن 
وقت  كورونا يف  ال�شلبية جلائحة 
ما  وفق  التجار  من  العديد  نفي 
من  ا�شتفادتهم  بعدم  اأ�شاروا 
املنحة املخ�ش�شة الأرباب العمل 
التي  كورونا  بجائحة  املتاأثرين 
قررها رئي�س اجلمهورية منذ 03 

اأ�شهر.
نا�شد  فقد   ، اآخر  جانب  ومن 
»الفوار«  ال�شعبي  ال�شوق  جتار 
والبلدية  الوالئية  ال�شلطات 
يف  النظر  اإعادة  ب�رشورة 
لبيع  اليومي  ال�شوق  غلق  قرار 
دون  واإلغاءه  واملالب�س  االأحذية 
مبزاولة  للتجار  وال�شماح  تاأخري 
ظروف  وان  خا�شة  عملهم  
ال  ال�شوق  داخل  والتجارة  العمل 
مثلما  الوباء  انت�شار  يف  ت�شاهم 
ي�شيف التجار املحتجون، فاأزقة 
التحكم  وباإمكان  مت�شعة  ال�شوق 
خالل  من  اأكرث  تنظيمها  يف 
دخول واخلروج االآمن دون عائق 
ال�شوق  لبهو  والزبائن  للمواطنني 
واالإر�شادات  االإ�شارات  ول�شق 
الزبائن  واإلزام  الوقاية  والتدابري 
مدخل  عند  الكمامة  بو�شع 
وتوجيه  الفوار  ال�شعبي  ال�شوق 
م�شافات  الحرتام  املواطنني 

االأمان والتباعد االجتماعي.
على  معلقا  التجار  اأمل  ليبقى   
خا�شة  املرونة  من  نوع  اإ�شفاء 
اجللفة  بوالية  معاناتهم   وان 
على غرار واليات الوطن ال تزال 
م�شتمرة ويف تدهور يوم بعد يوم 
اجلزئي  احلظر  اإجراءات  ب�شبب 
و�شعف املمار�شات واملعامالت 
التجارية اإ�شافة النعدام ال�شيولة 
املالية لدى املواطنني، ما ي�شع 
والتجار  احلرفيني  م�شتقبل 
تدخل  انتظار  يف  املحك  على 
لدعمهم  املخت�شة  ال�شلطات 
باتخاذ  ال  اأكرث  وحتفيزهم 
اال�شرتزاق  من  اإجراءات متنعهم 
من خالل قرارات غري مو�شوعية 
وتتجاوز الواقع الذي بات يتعاي�س 

اأكرث مع الوباء.
اجللفة : حممد �سبع

الطالبية  التنظيمات  ا�شتنكرت 
طاهري  جامعة  يف  النا�شطة 
بالت�رشف  و�شفته  ما  حممد 
غري القانوين الذي قام به مدير 
اجلامعة  املتمثل يف اإق�شاء جل 
ممثلي الطلبة  من اللجنة املحلية 

اختتام  �شري  مبتابعة   اخلا�شة 
 2020/2019 اجلامعية  ال�شنة 
الوزارية  التعليمة  بذلك  �شاربا 
رقم 20/453 ال�شادرة بتاريخ 15 

جويلية2020  عر�س احلائط.
ق.و

ع.غ/وكالت

الندوة  خالل  رزيق  واأو�شح 
عقدها  التي  ال�شحفية 
باملنا�شبة، مبقر املركز الوطني 
لل�شجل التجاري اأن هذا التطبيق 
البوابة  عرب  اإطالقه  مت  الذي 
يدخل  كوم«،  »�شجل  االإلكرتونية 
القطاع  رقمنة  جهود  اإطار  يف 
منذ  اأنه  الوزير  اأ�شار  و  التجاري 
جانفي 2020، مت ا�شتحداث عدة 
الوزارة  م�شتوى   على  تطبيقات 
من اأجل ع�رشنة القطاع والق�شاء 

على البريوقراطية. 
اأن املوؤ�ش�شات وال�رشكات  و ذكر 
ملزمة باإيداع ح�شاباتها املالية و 
االجتماعية كل �شنة على م�شتوى 
املركز الوطني لل�شجل التجاري اأو 
لدى فروعه عرب الوطن مما يجرب 
بع�س  التنقل يف  املتعاملني على 
للقيام  االأحيان مل�شافات طويلة  
هذا  فاإن  لذلك  االإجراء،  بهذا 
الوقت  ربح  من  �شيمكن  التطبيق 
و تفادي العناء وثمن الوزير هذه 
بف�شلها  التي  اجلديدة  اخلدمة 
�شوف يقوم املتعامل االقت�شادي 
باإ�شهار ح�شاباته دون التنقل اىل 
مع  التجاري   ال�شجل  م�شالح 
م�شتحقات  بدفع  القيام  اإمكانية 
الن�رش عن طريق ا�شتخدام اأدوات 

الدفع االلكرتوين.
املتعاملني  لت�شجيع  انه  اأو�شح  و 
على ا�شتخدام هذا التطبيق بدل 
للح�شابات  الكال�شيكي  االإيداع 
م�شتحقات  فاإن  االجتماعية 
الن�رش التي يدفعها املتعامل عند 
االجتماعية  احل�شابات  اإيداع 
من  تكلفة  اقل  تكون  الكرتونيا  
على  االإيداع  عند  املطبقة  تلك 

م�شتوى فروع املركز.
الوزير  قال  ال�شدد  هذا  يف 
احل�شابات  اإيداع  »عملية  اأن 

خالل   « الين  »اأون  االجتماعية 
،لكن  اختيارية  تكون   2020
�شيكون   ،2021 من  انطالقا 
الت�رشيح عرب التطبيق االلكرتوين 

و الدفع عن بعد اإجباريا«.
يف  الت�شجيل  اأن  رزيق  اأعلن  و 
القيد التجاري )طلب و ا�شتخراج 
امل�شتقبل  يف  �شيكون  ال�شجل( 
التطبيق  طريق  عن  القريب 
واليات  كل  عرب  االلكرتوين 

الوطن. 
واأكد امل�شوؤول االأول عن القطاع  
و  لع�رشنة  احلثيث  وزارته  �شعي 
بالنظام  م�شيدا   ، الت�شيري  رقمنه 
ملتابعة  امل�شتحدث  املعلوماتي 
مبادة  ال�شوق  متوين  عمليات 
احلليب املدعم )االكيا�س( الذي 
�شمح بالتن�شيق مع م�شالح وزارة 
و  ال�شعف  نقاط  بر�شد  الفالحة 
مواطن االختالل يف حلقة االنتاج 

و التوزيع . 
املعلوماتي  بالنظام  اأي�شا  ذكر  و 
الغ�س  قمع  و  بالرقابة  اخلا�س 
الكفيل  احلدود  م�شتوى  على 
منذ  ال�شلع  حاويات  مبتابعة 
خروجها من امليناء حتى و�شولها 
اإىل وجهتها كما نوه رزيق بالنظام 

لت�شيري  املوؤطر  املعلوماتي 
قال  حيث  الغ�س،   قمع  عمليات 
بداأت  التجربة   « ال�شدد  هذا  يف 
و  املا�شية  ال�شنة  العا�شمة  يف 
مركز  مع  تقييمها  ب�شدد  نحن 
تعميمها  قبل  التجاري  ال�شجل 
 )..( والية  عرب48   2021 خالل 
م�شتقبال  �شيعتمد  الرقابة  عون 
اداء  يف  االإلكرتونية  اللوحة  على 
التقليدية  الو�شائل  بدل  مهامه  

 .«
ع�رشنة  اإجراءات  بني  من  و 
املراقبة  عملية  ذكر  القطاع 
و  اال�شتهالك  الوا�شعة  للمواد 
اي�شا ر�شد متو�شط اأ�شعارها عرب 
نظام  اأي�شا  و  الوطن  واليات  كل 
للمواد  بالن�شبة  معلوماتي  اإنذار 
التي ت�شكل خطرا على امل�شتهلك  
و فيما يخ�س ت�شجيع ال�شادرات 
اإطار تنويع االقت�شاد الوطني  يف 
املكلف  املنتدب  الوزير  اكد   ،
بالتجارة اخلارجية، عي�شى بكاي 
تعمل  الوزارية  دائرته  ان   على 
و  الت�شدير  ن�شاط  تعزيز  على 
مرافقته،  منوها  بلجنة االإ�شغاء 
على  ا�شتحدثت  التي  للم�شدرين 
ت�شخري  و  و  الوزارة  م�شتوى 

الكفيلة  الو�شائل   خمتلف 
مبرافقتهم و ت�شجيعهم. 

 ،2020 انه خالل جانفي  اأ�شار  و 
مت اإح�شاء 8.225 فاتورة ت�شدير 
النقل  تكاليف  تعوي�س  تنتظر 
اأن  و   2019 اإىل   2016 من  متتد 
ت�شويتها  متت  امللفات  هذه 
يف  طماأن  اأ�شهرو  ثالثة  بغ�شون 
هذا ال�شدد: »لقد تداركنا االأمر 
تعوي�س  ب�شدد  حاليا  نحن  و 
فواتري الت�شدير ل�شنة 2020  مما 
املايل  الو�شع  بتح�شني  ي�شمح 
هذا  يف  تن�شط  التي  للموؤ�ش�شات 

املجال«.
اأما فيما يتعلق باملعابر احلدودية 
التجارة  لبعث  اجلنوب  يف 
يف  اجلوار  دول  مع   اخلارجية 
وزارة  اأن  �رشح   املناطق،  هذه 
التجارة  اأن�شاأت جلنة للقيام بذلك 
و هي تن�شق العمل حاليا مع وزارة 
الطاقة لتفعيل م�شاريع يف مايل و 
النيجر فيما يتعلق بتوزيع الوقود 
و مادة الغاز وعن �شوؤال حول رفع 
با�شتثناء  الت�شدير  عن  التجميد 
التي  تلك  او  املدعمة  املواد 
مواد  ت�شنيعها  عملية  يف  تدخل 
املنتدب  الوزير  اأجاب   ، مدعمة 
ان  اخلارجية  بالتجارة  املكلف 
اتخاذ  خاللها  مت  التي  الظروف 
مرتبطة  كانت  التجميد  قرار 

بالو�شع ال�شحي. 
البالد  اأن  الحقا  ات�شح  لكن 
�شجلت فائ�س يف االإنتاج بالن�شبة 
وهذا  املنتجات  و  املواد  لبع�س 
الت�شدير  جمال  نفتح  جعلنا  ما 
جمددا للمتعاملني االقت�شاديني.

و اأو�شح يف هذا ال�شدد اأن هناك 
»خلية يقظة« تعمل بالتن�شيق مع 
�شمان  على  القطاعات  جميع 
ا�شتقرار ال�شوق و تفادي ان يكون 
الت�شدير على ح�شاب احتياجات 

ال�شوق الوطنية.

 دون التنقل اإىل م�سالح ال�سجل التجاري مع اإمكانية القيام بدفع م�ستحقات الن�سر عن طريق 
ا�ستخدام اأدوات الدفع اللكرتوين اأ�سرف وزير التجارة كمال رزيق، اأم�س الثالثاء،رفقة الوزير 

املنتدب املكلف بالتجارة اخلارجية، عي�سى بكاي، على مرا�سم اإطالق  تطبيق الكرتوين جديد 
موجه اأ�سا�سا للموؤ�س�سات للقيام بعملية اإيداع ح�ساباتها الجتماعية .

التجار متذمرون من القرارات الع�سوائية 
باجللفة

 غلق �سوق«الفو�ر« بعد 08 �أيام 
من �إر�سالية �لوالية!! 

جامعة طاهري حممد بب�سار

�لتنظيمات �لطالبية �ساخطة 
على مدير �جلامعة

بف�سل تطبيق ذكي مت الإعالن عنه اأم�س

�إ�سهار ح�سابات �ملتعاملني �القت�ساديني �لكرتونيا 
.     اإجبارية الت�سريح اللكرتوين منذ2021 

.     نظام معلوماتي لت�سيري عمليات قمع الغ�س

مت تن�شيب فرقة الدعم و التدخل 
االأويل لالإنقاذ حتت الردوم بوالية 
ميلة ح�شب ما علم اأم�س الثالثاء 
املحلية   املديرية  م�شالح  من 

للحماية املدنية.
باأن  امل�شالح  ذات  واأو�شحت 
بالقرب  متواجدة  حاليا  الفرقة 
عبد  اجلامعية  االإقامة  من 
بعا�شمة  بوال�شوف  احلفيظ 
تتكون  الفرقة  باأن  الوالية مفيدة 
خمتلف  من  عن�رشا   153 من 
اأطباء جمهزين  بينهم  من  الرتب 
بكافة العتاد والتجهيزات الالزمة 
للتدخل يف حال الكوارث الطبيعية 

و  البواقي  اأم  واليتي  من  قدموا 
باتنة  وتاأتي عملية تن�شيب هذه 
الفرقة -كما ذكر امل�شدر ذاته- 

يف اإطار اال�شرتاتيجية 
املديرية  طرف  من  املو�شوعة 
للتدخل  املدنية  للحماية  العامة 
ال�رشيع و الناجع الإ�شعاف و اإجالء 
املنكوبني يف حال ت�شجيل هزات 
اأر�شية ارتدادية قوية قد تت�شبب 
االأ�شخا�س  تهدد  اأ�رشار  يف 
عن  امل�شالح  ذات  ك�شفت  و 
و  املادية  الو�شائل  كل  توفري 
الب�رشية الأجل �شالمة املواطنني 
توا�شل  اإىل  اإ�شافة  وممتلكاتهم 

فريو�س  مكافحة  على  العمل 
اأو�شاط  يف  تف�شيه  ومنع  كورونا 
املواطنني خ�شو�شا املت�رشرين 

اللتني  االأر�شيتني  الهزتني  من 
اجلمعة  حمالة  مبنطقة  �شجلتا 

املن�رشمة. 

ميلة

تن�سيب فرقة �لتدخل �الأويل لالإنقاذ حتت �لردوم 
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البيئة  نا�شطون يف جمال  طالب 
يف حا�شي م�شعود ، بفتح حتقيق 
وتقاع�س  املزرية  الأو�شاع  يف 
اأداء دورها  اجلهات املعنية عن 
على  املحافظة  يف  املنوط  
تعرف  حيث   ، املحيط  نظافة 
بع�س النقائ�س مبحيط املدينة 
يقال  ما  اأقل  واقعا   ، البرتولية 
النت�شار  ب�شبب  كارثي  اأنه  عنه 
الف�شيع للأو�شاخ والردوم وبقايا 

مواد البناء.
الق�شية  يف  م�شتكون  وت�شاءل 
املعنية  امل�شالح  غياب  عن   ،
البيئة  مديرية  ل�شيما  املختلفة 
بالتزام  البع�س  اتهمها  التي 
احلال  واقع  حيال  ال�شمت 
ال�شكان  امتعا�س  اأثار  الذي 

بـ  و�شفوه  ما  هوؤلء  وانتقد   ،
التي   « واللمبالة  الهمال   «
املخت�شة  امل�شالح  تنتهجها 
ال�شوداء  النقاط  تزايد  اإزاء 
للمزابل واملفارغ الع�شوائية دون 
ح�شيب اأو رقيب . وقال عدد من 
الو�شع  اأن  الغا�شبني  املواطنني 
داخل  املناطق  من  بعدد  البيئي 
الن�شيج العمراين للمدينة ، مقلق 
من  الكثري  على  وينطوي  جدا 
املحدقة  والأخطار  املخاوف 
حذر  حيث   ، العمومية  بال�شحة 
اأمرا�س  تف�شي  من  املواطنني 
التنف�س  الربو و�شيق  احل�شا�شية 
ما  على  الأو�شاع  بقاء  حال  يف 
نف�س  ا�شتغرب  كما   ، عليه  هي 
غري  ال�شمت  من  املتحدثني 

اجلهات  تلتزمه  الذي  املربر 
الو�شع  تردي  حيال  املعنية 
بالرئة  تو�شف  مدينة  يف  البيئي 
القت�شاد  بها  يتنف�س  التي 
متحدثون  يتوانى  ومل   . الوطني 
املطالبة  يف   ، الق�شية  يف 
بالتحقيق يف التقاع�س امل�شجل 
واملحافظة  القمامة  رفع  يف 
ويوؤكد   ، البيئي  املحيط  على 
اأن هناك غيابا للحملت  هوؤلء 
لدى  والتوعية  التح�شي�شية 
اتهمت  التي  املخت�شة  امل�شالح 
الرتاكمات  معاجلة  عن  بالعجز 
الذي  امللف  هذا  يف  احلا�شلة 
ت�رصيحات  ح�شب  اأ�شبح 
ت�شتدعي تدخل من   ، حمدثونا 
الولية  يف  الأول  الرجل  طرف 

والتقاع�س  للإهمال  حد  لو�شع 
يف احتواء النقاط ال�شوداء داخل 

وخارج املدينة البرتولية .
البيئي  لل�شاأن  متابعون  وانتقد 
غياب   ، م�شعود  بحا�شي 
حماربة  يف  الردعية  الإجراءات 
ظاهرة انت�شار القمامة ، م�شريين 
املتورطني  متابعة  عدم  اأن  اإىل 
 ، البيئي  املحيط  ت�شويه  يف 
يف  رئي�ش�شيا  �شببا  �شكل  عامل 
اأ�شبحت  التي  املع�شلة  تفاقم 
من امل�شاكل الكبرية املطروحة 
التي  الأ�شود  الذهب  مبدينة 
الإهمال  من  تعاين  اأ�شبحت 
حلول  اإيجاد  امل�شاكل  وتراكم 

لها. 
اأحمد باحلاج 

نقاط �صوداء داخل املدينة وامل�صالح املعنية غائبة

تردي الو�سع البيئي بحا�سي م�سعود 

م�صالح ال�صرطة الق�صائية بورقلة

 معاجلة 110 ق�سية خالل جويلية املن�سرم 
اأحمد باحلاج 

اأفاد بيان خللية العلم والت�شال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعلقات 
»الو�شط  يومية  ت�شلمت  ولية 
ال�رصطة  اأن م�شالح  منه  »ن�شخة 
الق�شائية قد عاجلت خلل �شهر 
جويلية املن�رصم09  ق�شايا �شد 
عن  اأ�شفرت  العمومي  ال�شيء 
اأ�شخا�س   10 وتقدمي  توقيف 
تتعلق  واحدة  ق�شية  منها    ،
اأ�رصار  جمعية  تكوين  بجرمية 
قدم  واحد  فيها  �شخ�س  تورط 
اأين  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
اإيداع،اإ�شافة  اأمر  �شده  �شدر 
�شلح  بحمل  تتعلق  ق�شايا  لـ07 
حمظور تورط فيها 08 اأ�شخا�س 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اأمر  من  �شخ�شني   ا�شتفاد  اأين 
من  البقية  اإ�شتفاد  فيما  اإيداع، 

ال�شتدعاء مبا�رص.
م�شالح  عاجلت  ثانية  جهة   من 
خلل  الق�شائية  ال�رصطة 
تتعلق  ، 37 ق�شية  الفرتة  نف�س 
الأموال  �شد  واجلنح  باجلنايات 
توقيف  مت  حيث   ، واملمتلكات 
منها  45 �شخ�شا،  تقدمي  و 
تورط  بال�رصقة  تتعلق  30 ق�شية 

�شد  �شخ�شا �شدر   33 فيها 
اإيداع و07  اأمر  اأ�شخا�س   10
املوؤقت،  الإفراج  من  اأ�شخا�س 
فيما ا�شتفاد البقية من ال�شتدعاء 
املبا�رص، ق�شيتني تتعلق بالتزوير 
وا�شتعمال املزور تورط فيها 03 
اجلهات  اأمام  قدموا  اأ�شخا�س 
حقهم  يف  �شدر  اأين  الق�شائية  
 04 لـ  مبا�رص،اإ�شافة  ا�شتدعاء 
ملك  بتحطيم  تتعلق  ق�شايا 
اأ�شخا�س   03 فيها  تورط  الغري 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اإفراج  من  �شخ�شني  ا�شتفاد  اأين 
من  واحد  �شخ�س  و   ، موؤقت 

ق�شية  وكذا   مبا�رص،  ا�شتدعاء 
واحدة تتعلق باحلرائق العمدية، 
تورط فيها �شخ�س  واحد اإ�شتفاد 

من ا�شتدعاء مبا�رص.
معاجلة   مت  ذلك  جانب  اإىل 
باجلنايات  �شلة  لها  58 ق�شية 
تورط  الفراد   �شد  واجلنح 
منها  ق�شية  �شخ�شا،  فيها 84 
العمد  القتل  مبحاولة  تتعلق 
قدموا  فيها 03 اأ�شخا�س  تورط 
اأين  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
اإيداع،  منها  اأمر  �شدهم   �شدر 
41  ق�شية تتعلق بال�رصب واجلرح 
قدموا  �شخ�شا   48 فيها  تورط 

اأين   ، الق�شائية  اجلهات  اأمام 
ا�شتفادوا من ا�شتدعاء مبا�رص،و 
03  ق�شايا تتعلق بالتهديد تورط 
اأمام  قدموا  اأ�شخا�س   03 فيها 
يف  �شدر  اأين  الق�شائية  اجلهات 
 04 مبا�رص،   ا�شتدعاء  حقهم 
حرمة  بانتهاك  تتعلق  ق�شايا 
اأ�شخا�س   04 فيها  تورط  منزل 
قدموا اأمام العدالة اأين ا�شتفادوا 
من ا�شتدعاء مبا�رص،ا�شافة لـ 08 
وال�شتم  بال�شب  تتعلق  ق�شايا 
قدموا  اأ�شخا�س   08 فيها  تورط 
اأمام اجلهات الق�شائية ا�شتفادوا 
مبا�رصو09ق�شايا  ا�شتدعاء  من 
�شد  بالعتداءات  تتعلق 
تورط  العامة  والآداب  الأ�رصة 
اأمام  قدموا  �شخ�شا   11 فيها 
ا�شتفاد  حيث  الق�شائية  اجلهات 
فيما  اإيداع  اأمر  من  09اأ�شخا�س 
و�شع 02 �شخ�شني حتت اإجراءات 

الرقابة الق�شائية .
عاجلت  اخر  �شعيد  وعلى 
م�شالح ال�رصطة الق�شائية خلل 
17  ق�شية  جويلية 2020،  �شهر 
املخدرات  مبكافحة  تتعلق 
قدموا  �شخ�شا،  فيها 26  تورط 
اأمام اجلهات الق�شائية �شدر يف 

حقهم اأحكام ق�شائية خمتلفة.

متكنت امل�صلحة الولئية لل�صرطة الق�صائية بورقلة من معاجلة 110 ق�صية خالل �صهر جويلية املن�صرم .

الأجرة  �شيارات  �شائقي  هدد 
بتمرنا�شت  اخلروج لل�شارع تعبريا 
منهم عن ا�شتيائهم ال�شديد جراء 
تعرفه  الذي  الرهيب  التوغل 
التي  و   ، الكلوندي�شتان  �شيارات 
اأ�شحت املناف�س رقم واحد لهم 

و ذلك دون رقيب اأو ح�شيب .
من  الع�رصات  اأن  خا�شة  و 
يتخذونها  الكلوند�شتان  �شائقي 
الإنتهاء  بعد   ، لهم  ثانية  مهنة 
كوظيفة  عملهم  دوام  فرتة  من 
على  ح�شبهم  ت�شاعدهم  موازية 
القدرة  و  نظرا  حاجياتهم  �شد 
لكونهم  ال�شعيفة  ال�رصائية 
يعيلون عائلت و اأ�رص مل يكفيهم 
مرتبهم ال�شهري لتوفري حاجياتها 
الذي  الأمر  هو  و   ، ال�رصورية 
لإ�شتعمال  منهم  بالع�رصات  دفع 
اخلا�شة  النفعية  مركباتهم 
على  املال  لك�شب  كو�شيلة 
ح�شاب نظرائهم من الذين تعترب 
احلقيقية  مهنتهم  الأجرة  �شيارة 
و الوحيدة ، ما اإنعك�س �شلبا على 
ظاهرة  اأن  خا�شة  و  ن�شاطهم 
ت�شتهوي  اأ�شبحت  الكلوندي�شتان 
فيما   ، الأ�شخا�س  من  العديد 
�شارت تعرف اإرتفاعا حم�شو�شا 
لها يف خمتلف بلديات و مناطق 
ولية مترنا�شت احلدودية  ب�شفة 

عامة .
و يف �شياق مت�شل ، يراود العديد 

احلرية  من  كثري  ال�شائقني  من 
�شائقي  ردع  لعدم   ، الت�شاوؤل  و 
منعهم  و  الكلوند�شتان  �شيارات 
 ، مربحني  ن�شاطني  مزاولة  من 
الن�شاط  مزاولة  الأقل  على  اأو 
عن  بالت�رصيح  �رصعية  بطريقة 
املهنة ، و التي تبقى يف الأ�شا�س 
 ، املواطنني  و�شط  جدل  حمل 
جمهولني  �شائقني  يبقون  لكونهم 
، و خا�شة اأنه يف الآونة الأخرية 
اإجرامية  ق�ش�س  تنت�رص  باتت 
الختطاف  غرار  على   ، عديدة 
مثل الذي يف الكثري من الأحيان 
يكون �شائقي الكلوند�شتان طرفا 

و �شببا رئي�شيا فيها .
الأجرة  �شيارات  �شائقي  نا�شد 
بعا�شمة الهقار التدخل العاجل 
 ، بالولية  الو�شية  اجلهات  من 
الأول  امل�شوؤول  راأ�شها  على  و 
التنفيذية  الهيئة  راأ�س  على 
بتمرنا�شت ، و كل من يقف على 
ال�شلحيات  فر�س  م�شوؤوليته 
من  القانون  له  يخولها  التي 
حيال  حديد  من  يد  و�شع  اأجل 
معاقبة  و  الكلوند�شتان  �شيارات 
لهجة  يف  �شددوا  كما   ، �شائقيها 
اإىل  الأمر  ت�شعيد  على  حديثهم 
مقر  مبنى  اأمام  الحتجاج  حد 
الولية بتمرنا�شت  اإذا مت جتاهل 

مطلبهم .
جناة ،ح 

هددوا بوقفة احتجاجية اأمام مقر
 الولية بتمرنا�صت

غ�سب �سائقي �سيارات الأجرة 
ب�سبب الكلوندي�ستان

يف اإطار املجهودات التي تبدلها 
قوات ال�رصطة باأمن ولية اأدراريف 
على  واحلفاظ  اجلرمية  حماربة 
متكنت  املواطنني  و�شلمة  اأمن 
احل�رص بالأمن  ال�رصطة  قوات 
ي الثاين بتاريخ 03/08/2020 م
ن توقيف جمرم خطري كان حمل 
عن  �شادر  بالقب�س  واأمر  بحث 

العديد  اأجل  من  ق�شائية  جهات 
من الق�شايا الجرامية على غرار 
والن�شب ،  اأ�رصار  جمعية  تكوين 
اأدرار  باأمن ولية  قوات ال�رصطة 
باحرتافية  املجرم  مع  تعاملت 
مكنتها من توقيفه وتقدميه اأمام 
اجلهات الق�شائية املخت�شة. هدا 
اأدرار  ولية  اأمن  م�شالح  وتبقى 

اأيام  طوال  جمندة 24/24 �شاعة 
امن  على  احلفاظ  بغية  الأ�شبوع 
وممتلكاتهم  املواطنني  و�شلمة 
يف  للم�شاهمة  تدعوهم  كما 
الق�شاء على اجلرمية من خلل 
املو�شوعة  اخل�رصاء  الأرقام 

حتت ت�رصفهم .
وح�شبما اأفادت به م�شادرنا فاإن 

العملية الأمنية النوعية تندرج يف 
ملخطط  ال�شارم  التطبيق  اطار 
الوطني  للأمن  العامة  املديرية 
امليدان  باحتلل  القا�شي 
ب�شتى  الإجرام  بوؤر  لتطويق 
ثمنته  ما  واأ�شكالها وهو  اأنواعها 

اجلمعيات املحلية الفاعلة .
اأحمد باحلاج 

 بتهمة تكوين جمعية ا�صرار والن�صب 

اأمن اأدرار يطيح مبجرم خطري كان حمل 

امل�شرتكة  الأمن  م�شالح  متكنت 
احلدودي  بال�رصيط  املرابطة 
حماولة  اإحباط  من  اجلنوبي 
تهريب لـ22300 من الوقود باجتاه 
واجلوار  الإفريقي  ال�شاحل  دول 
واعتقال  توقيف  مت  فيما   ،
اإفريقي بتهمة الإقامة  288رعية 
الوطني  بالرتاب  ال�رصعية  غري 

ح�شب املعلومات املتاحة .
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف 
لل�شلطات  ال�شارمة  للتعليمات 
الرامية  بالبلد  العليا  الع�شكرية 
احليطة  و  اليقظة  بروح  للتحلي 
القت�شاد  حلماية  واحلذر  
الوطني من اأ�رصار التهريب ، فقد 
الأول  ال�شدا�شي  خلل  متكنت 
الأمن  قوات  اجلارية  ال�شنة  من 
بال�رصيط  املرابطة  امل�شرتكة 
احلدودي اجلنوبي مع دول مايل 
والنيجر وليبيا وتون�س ، من تنفيذ 
19 عملية اأمنية نوعية مكنت من 
 22300 تهريب  حماولة  اإجها�س 
دول  باجتاه  الوقود  من  لرت 
 ، واجلوار  الإفريقي  ال�شاحل 
العمليات  هذه  اأ�شفرت  حيث 
بينهم  من  مهربا   22 توقيف  من 
ا�شتكمال  اأفارقة وبعد  07 رعايا 

اجناز  و  القانونية  الإجراءات 
املوقوفني  �شد  ق�شائية  ملفات 
اجلمهورية  لوكلء  حتويلهم  مت 
كل ح�شب اإقليم اخت�شا�شه للنظر 
و  التهريب  بتهمة  و�شعيتهم  يف 
الأ�رصار بالقت�شاد الوطني وفق 

املعطيات املتاحة .
من جهة ثانية فقد متكنت نف�س 
اجلارية  ال�شنة  خلل  امل�شالح 
بوليات مترنا�شت ، اأدرار ، ب�شار 
غرداية   ، ورقلة   ، الأغواط   ،
وب�شكرة من توقيف واعتقال 288 
جن�شيات  يحملون  اإفريقي  رعية 
النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
ت�شاد  و  ال�شينغال   ، الغابون   ،
للم�شالح  املوقوفني  اقتياد  ليتم 
ملفات  اجناز  وبعد  الأمنية 
اإحالتهم  مت  �شدهم  ق�شائية 
على وكلء اجلمهورية كل ح�شب 
اإدانة  مت  اأين  اخت�شا�شه  اإقليم 
موقوفة  �شجنا  ب�شنة  اجلميع 
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم 
قبل  جزائري  دينار  األف   48 بـ 
ترحيلهم من  اإجراءات  ا�شتكمال 
الإقامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
اأوردته  ما  وفق  ال�رصعية  غري 

م�شادرنا .

توقيف 288 رعية افريقي 

اإحباط حماولة تهريب 
22300 لرت من الوقود 

اأحمد باحلاج 
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الهيئة  اأن جتد  اإىل  ي�صل  واإمنا قد 
امل�صاكل  من  حاالت  التنفيذية 
اجلديدة  والظواهر  واملع�صالت 
يجد  اأن  الوايل  على  املفرو�ض 
يكن  ولو  حتى  ويعاجلها  حال  لها 
�صند  املوقف  واإدارة  للمعاجلة 

مرجعي وقانوين .
فعلى �صبيل املثال ال ميكن ا�صتيعاب 
الكم الهائل من الر�صائل التي ت�صل 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 
فعاليات  عن  وممثلني  �صباب  من 
العمل  يف  فاعلة  ونخب  جمعوية 
اإىل  الر�صائل  هذه  موجهة  العام 
ب�صكل  املحلية  وال�صلطات  الوالية 
والتعاطي  ا�صتيعابها  ميكن  ال  اأدق 
اإال  جيدة  ات�صالية  بطريقة  معها 
مع  ي�صتغل  الذي  الطاقم  كان  اإذا 
تقدير  على  وقادرا  موؤهال  الوايل 
املواقف االت�صالية ون�رش ما ميكن 

االت�صال  اإطار  يف  اإعالميا  ن�رشه 
وفعاليات  املواطن  املدرو�ض مع 

اأخرى .
هنا على الوايل اأن يكون فعال مالكا 
جتعله  االت�صال  يف  وخربة  لقدرة 
يدير جزءا هاما من ال�صاأن العمومي 
بروؤية ات�صالية تخدم الدولة وتعزز 
يف  وحتقق  موؤ�ص�صاتها  توازن  من 
هاما  و�صيا�صيا  ا�صتقرارا جمتمعيا 
التنموية  امل�صاريع  حتققه  ال  قد 

على اأهميتها .
االحتجاجات مثال التي تقع يف اأكرث 
الواليات  من  والية  منا�صبة يف  من 
وال  االأمنية  املعاجلة  تتطلب  ال 
الظرفية والكثري من هذه االأزمات 
وتوقفنا  تفا�صيلها  يف  متح�صنا  لو 
لوجدنا  االأحداث  كرنولوجيا  عند 
الوقت  مثال يف  االت�صال  غياب  اأن 
تاأزمي  يف  �صببا  كان  املنا�صب 

وترك  احللول  وتاأخر  االأو�صاع 
اتخاذ  غاية  اإىل  متاأزما  الو�صع 
اإجراءات تطمينية ال يكون االت�صال 
بال�صكل املطلوب وال  فيها حا�رش 

املن�صود .
عرب  املوجودة  االت�صال  خاليا  اإن 
بالفعل  حتتاج  بالواليات  الدواوين 
اإىل تفعيل ن�صاطها واإعطائها حيزا 
الهامة  االت�صالية  ال�صالحيات  من 
م�صت�صار  يعينون  الوالة  التي جتعل 
م�صتوى  على  باالت�صال  مكلفا 
بالفعل  املن�صب  وهذا  الواليات 
على  املحلية  اجلماعات  حتتاجه 
الوالية  وخا�صة  املحلي  امل�صتوى 
ممثلة  الوالية  به  تقوم  ما  كل  الن 
واملنتخبة  التنفيذية  الهيئة  يف 
يرتكز على خدمة عمومية موجهة 

ملواطنني .
م�صوؤول  هذه  العمومية  واخلدمة 

اأن  يجب  الذي  الوايل  عنها 
فعالية  ات�صال  ب�صيا�صة  لها  ي�صوق 
الت�صيي�ض  كل  بعيدة عن  ومدرو�صة 
تقدم  اأن  الميكن  التي  وال�صعبوية 
تفتقد  الأنها  التنموي  للعمل  �صيئا 
لعن�رش حيوي هو االت�صال املفتوح 
بني الوايل واملواطنني وهو ات�صال 
واأ�صلوب عمل  حتركه لغة وخطاب 
امللتقي  اإىل  �صداه  ي�صل  وا�صح 

وهم »مواطنون »
من�صبا   الوايل  من�صب  يعد  مل  لذا 
وظيفة  ا�صبح  بل  فقط  برتوكوليا 
جتتمع عندها الكثري من الوظائف 
وهذا الذي يجب اأن تقيم له وزارة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الأن  باإمعان  فيه  وتتدبر  احل�صبان 
يجب  واإدارتها  تتغري  االأحوال 
الذهنيات  م�صتوى  على  تتغري  اأن 

واملمار�صات

�لتكليف تتجاوز  جديدة  " �أعباء  "�لوالة 
بقلم د.حممد مرواين

اأ�صتاذ جامعي وكاتب �صحفي

من املالحظ اأن املهام امل�صندة لولة 
اجلمهورية اأ�صبحت معقدة فالوايل 

الذي يتمتع ب�صالحيات قوية يف 
اإدارة ال�صاأن العمومي مل يعد ذالك 

الوايل الذي يطلب منه فقط حل 
م�صاكل تنموية وحت�صني اإطار معي�صي 

للمواطنني بل اأ�صبحت للوظيفة 
ال�صامية »الوايل » مقت�صيات اأخرى 
تفر�ض على الوايل اأن يتكيف مع 
الكثري من التغيريات املجتمعية 

واملوؤ�ص�صاتية التي حتيط بت�صيري ال�صاأن 
العام الذي ليتوقف عند مطلب فئة 

معينة من النا�ض 

وقفات

الدول املارقة

معايري  املتحدة  الواليات  اعتمدت 
املارقة خلدمة  الدول  لتحديد  حمددة 
االإمربيالية  وم�صالح  خمططات 
العاملية وا�رشائيل  االأمريكية واليهودية 

وهي:
التاريخي  العداء  ذات  الدول  اأوالً: 
للغرب، اأي الدول التي ترف�ض اال�صتعمار 
والتدخل  وا�رشائيل  وال�صهيونية 

اخلارجي يف �صوؤونها الداخلية.
ثانياً: الدول التي حتاول احل�صول على 
الدمار  واأ�صلحة  التقليدية  االأ�صلحة 
العربية  الدول  خا�ض  وب�صكل  ال�صامل 
واالإ�صالمية، لتجريد العرب وامل�صلمني 
واأ�صلحة  النف�ض  الدفاع عن  اأ�صلحة  من 
حيازة  اإ�رشائيل  حتتكر  كي  الردع 
النووية  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  جميع 
والتفوق  والبيولوجية  والكيماوية 
و  القد�ض  لتهويد  التقليدي،  الع�صكري 
واالإ�صالمية  العربية  ال�صعوب  الإخ�صاع 
هيمنة  وجه  يف  تقف  التي  وغريها 
»اإ�رشائيل  والإقامة  العاملية،  اليهودية 
اإىل  النيل  من  االقت�صادية«  العظمى 

الفرات.
ثالثاً: الدول املوؤيدة والداعمة حلركات 
املقاومة  خا�ض  وب�صكل  املقاومة 
االحتالل  وجه  يف  واالإ�صالمية  العربية 
وللجوالن   لفل�صطني  االإ�رشائيلي 
يف  العراقية  واملقاومة  لبنان،  وجلنوب 

وجه القوات االأمريكية.
موؤ�ص�صات  متلك  التي  الدول  رابعاً: 
وحديثة،  �صخمة  ع�صكرية  وقوات 
واإيران  العراق  بو�ض  الرئي�ض  وو�صف 
ال�صمالية  وكوريا  وكوبا  و�صورية  وليبيا 

من الدول املارقة.
قواعد  حترتم  ال  التي  الدول  خام�صاً: 
يف  ال�صائدة  وال�صيا�صات  ال�صلوك 
ترف�ض  التي  اأي  الغربية،  املجتمعات 
على  والق�صاء  اأمركتها  على  املوافقة 

هويتها الوطنية والقومية واالإ�صالمية.

اإىل  املتحدة  الواليات  توجه  اأحدث 
تطبيق اال�صرتاتيجية الع�صكرية اجلديدة 
يف  الدميقراطية  االأو�صاط  يف  �صجة 
جزء  حتويل  يعني  ذلك  الأن  اأمريكا 
بدالً  البنتاغون  اإىل  امليزانية  من  كبري 
من معاجلة وحل امل�صاكل االجتماعية 
املواطنني،  حياة  م�صتوى  وحت�صني 
اأن  الليربالية  االأو�صاط  اعتربت  لذلك 
املتهور  بعده  ومن  بو�ض  الرئي�ض  تبني 
واإ�رشائيل  اليهودية  حب  يف  واملجنون 
ترامب مواجهة ما اأ�صماه الدول املارقة 
اأعداء  )�صعفاء( حر�صاً  يعني ا�صطناع 
الذي  االأمريكي  واجلي�ض  االأموال  على 

حوله ترام باىل جي�ض من املرتزقة.

احلروب العدوانية

بعني  تاأخذ  مل  االأمريكية  االإدارات 
االعتبار وح�صية وحماقة وعدم �رشعية 
اخلارجي  والتدخل  العدوانية  احلروب 
واإزاحة االأنظمة الوطنية، ومل تتعظ من 
الأن  وذلك  وفيتنام،  كوريا  يف  هزميتها 
يهود االإدارة االأمريكية واللوبي اليهودي 
املتحدة  بالواليات  غرروا  واإ�رشائيل 
العراق  على  انت�صارها  �صهولة  وزيَّنوا 
املحا�رش واملدمر خلدمة خمططاتهم 
واأطماعهم يف االأر�ض والرثوات العربية 
والإقامة اإ�رشائيل العظمى  االقت�صادية 
االأو�صط  ال�رشق  م�رشوع  خالل  من 
اجلديد وت�صفية ق�صية فل�صطني وفر�ض 
على  واال�رشائيلية  االأمريكية  الهيمنتني 

ال�رشق االأو�صط والعامل باأ�رشه.
يف  االأمريكية  ال�صيا�صة  متحورت 
القرن  من  وال�صتينات  اخلم�صينات 
باحلرب  االنغما�ض  يف  الع�رشين 
الباردة يف حماربة ال�صيوعية، واملناداة 
احلر«،  »للعامل  االأمريكية  بالقيادة 
وا�صتغلت دول النفط العربية يف اخلليج 
احلركات  وبع�ض  ال�صعودية  واأموال 
االإ�صالمية وجامعة ت�رش�صل  يف خدمة 

خمططاتها.

حمل  احللول  يف  اأمريكا  انغم�صت 
بعد  والفرن�صي  الربيطاين  اال�صتعمارين 
الفراغ  وملء  العدوانية  ال�صوي�ض  حرب 
الذي ت�صمنه مبداأ ايزنهاور عام 1957.

�صن  طريق  اجلمهوري  احلزب  اختار 
االإمربيالية  م�صالح  خلدمة  احلروب 
ولكن  العامل،  على  وهيمنتها  االأمريكية 
جاء  اأن  اإىل  فيتنام  يف  هزمت  اأمريكا 
احلزب  ل�صيا�صة  واأعاد  االأب  بو�ض 
ووّرط  االعتبار  احلربية  اجلمهوري 
اإيران ويف احتالل  العراق يف حربه مع 
االأب  بو�ض  الرئي�صان  وا�صعل  الكويت، 
واالبن حرب اخلليج واحلرب العدوانية 

على العراق.
�صدام  احتالل  االأب  بو�ض  ا�صتغل 
للكويت لنهب اأموال دول النفط العربية 
العراقي  اجلي�ض  ولتدمري  اخلليج  يف 
بذريعة حترير الكويت وبا�صتغالل االأمم 
املتحدة والتحالف الدويل جلني االأرباح 
مليار   )60( اإىل  و�صلت  والتي  الهائلة 
دوالر. وبداأ اجلمهوريون القرن احلادي 
اإ�رشائيل  ت�صعيد  بدعم  والع�رشين 
الفل�صطيني  ال�صعب  على  للهولوكو�صت 
وباإعالن احلرب ال�صليبية على االإ�صالم 
وب�صن  االإرهاب  على  احلرب  بذريعة 
و  اأفغان�صتان  على  العدوانية  احلروب 
العراق و�صورية واليمن وليبيا ، وممار�صة 
والتهديد  ال�صغط  اأنواع  واأب�صع  اأق�صى 
للبنان واإيران وال�صودان ، لل�صيطرة على 
النفط يف املنطقة العربية واالإ�صالمية 
من اأجل اإقامة االإمرباطورية االأمريكية 

)الرايخ الرابع(.

�صرعنة احلرب

على  االمريكية  اليهودية  اأ�صبغت 
غطاء  العراق  على  االأمريكية  احلروب 
ور�صم  والدميقراطية«  »التحرير 
الوطن  لتغيري  للمنطقة  خريطة جديدة 
وكنموذج  بغداد  من  انطالقاً  العربي 
احلكومات  مع  التعامل  يف  به  يحتذى 
من   %71 واأيد  املنطقة.  يف  والدول 

ال�صعب االأمريكي احلرب العدوانية على 
العراق«  »حترير  اأكذوبة  حتت  العراق 
تبعية  تابعة  عراقية  حكومة  و�صناعة 
النفط  على  وال�صيطرة  الأمريكا  كاملة 
العراقي واإلغاء طابعه العربي االإ�صالمي 
تطبيع  على  وحمله  احل�صارية  وهويته 
وتزويدها  اإ�رشائيل  مع  العالقات 
بالنفط من خالل اأنبوب كركوك ــــ حيفا 
جناح  بو�ض  الرئي�ض  وا�صتغل  القدمي. 
االإعالم  على  االأمريكية  االإدارة  هيمنة 
احلرب  بتاأييد  االأمريكي  ال�صعب  حلقن 
وَرَفَع  فيها.  لالإ�رشاع  اإ�رشائيل  واإحلاح 
العراق واإيران وكوريا ال�صمالية )للتمويه 
واخلداع( من مرتبة الدول املارقة اإىل 
على  واأطلق  ال�رش،  حمور  دول  مرتبة 
الأ�صلحة  العراق  امتالك  اأكذوبة  املالأ 
العراق  واأن  النووية  ال�صامل  الدمار 
ل�صناعة  النيجر  من  اليورانيوم  ا�صرتى 

القنبلة الذرية.
هي  اال�صتباقية  احلروب  نظرية  اإن 
املنطلق الذي ا�صتخدمه جميع الروؤ�صاء 
ال  حتى  عنه  يعلنوا  اأن  دون  االأمريكيني 
يوؤدي االإعالن عنه اإىل تعكري العالقات 
ت�صبب  �صوابق  ويخلق  وتاأزميها  الدولية 
اال�صتقرار  وعدم  الفو�صى  من  املزيد 

واحلروب يف اأماكن عديدة يف العامل.
اأ�صلحة  وجود  عدم  باأ�رشه  للعامل  ثبت 
وجود  وعدم  العراق  يف  �صامل  دمار 
وعدم  القاعدة،  تنظيم  مع  عالقات 
القومي  االأمن  تهديد  العراق  قدرة 
الهائل  النفط  احتياط  ولكن  االأمريكي، 
العامل  يف  االأرخ�ض  وتكاليفه  بالعراق 
العوامل  كانت  اإ�رشائيل  وخمططات 
على  العدوانية  احلرب  ل�صن  الرئي�صية 
انتوين  اجلرنال  اتهم  لذلك  العراق، 
من  احلرب  ب�صن  بو�ض  »الرئي�ض  زيني 
العرب  اأن  على  ونبَّه  اإ�رشائيل،  اأجل 
اأمريكا  اإىل  ينظرون  ال  وامل�صلمني 
كغزاة  اإمنا  الدميقراطية  لقيام  كرافعة 
كقوة  ال  احتالل  كقوة  جدد،  �صليبيني 

تغيري دميقراطي«.

�ليهودية �الأمريكية و�شن �حلرب باالأكاذيب على �لعر�ق

اخرتع اليهودي ها�ض ت�صمية 
»الدول املارقة« واأدخلها يف �صلب 

ال�صيا�صة والإ�صرتاتيجية الأمريكية  
القائمة على ا�صتخدام القوة 

والتهديد با�صتخدامها واإ�صعال 
احلروب ال�صتباقية والإطاحة 

بالأنظمة الوطنية لتحقيق 
املخططات وال�صيا�صة اخلارجية 

للوليات املتحدة الأمريكية 
وحتقيق املخططات الإ�صرائيلية 

لتهويد القد�ض وفل�صطني واجلولن 
ولت�صفية ق�صية فل�صطني«.

تقدير موقف

بقلم د.غازي ح�صني

اجلزء 02 



الأربعاء 12 اأوت   2020  املوافـق  لـ 22 ذو احلجة   1441ه �أقالم07

اأول املنتف�سني على قرار فتح وتو�سيع  
هم  العليا  ال�سهادات  نيل  جتربة  جمال 
الدكاترة والأ�ساتذة اجلامعيون اأنف�سهم 
العليا  ال�سهادات  متييع  رف�سهم  بحجة 
�سلبية على  انعكا�سات  ي�سحبه من  وما 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  نوعية 
الدكرتة  فر�سة  فاإعطاء  نظرهم  يف 
النخبوي  طابعها  على  يق�سي  للجميع 
الذين  املجتهدين  ال�ساهرين  ويجعل 
اأنفقوا وقتهم وجهدهم ليكونوا جديرين 
مت�سلقني  مع  مت�ساوين  الت�رشيف  بهذا 
طفيليني مزاحمني بدعوى امل�ساواة يف 
يعتربون  اأنهم  عن  ف�سال  العلم  حظوظ 
للجامعة  ت�سيي�س  مبثابة  اخلطوة  هذه 
�ستق�سي  التي  ال�سعبوية  اإىل  واجتاه 
تاأطري  واأن قدرات  عليها متاما ل�سيما 
الدكتوراه ل تزال �سعيفة عمليا وواقعيا 
بالرغم من ترقية املئات من الأ�ساتذة 
العايل  التعليم  اأ�ساتذة  اإىل  املحا�رشين 

بدرجة بروفي�سور. 
الدرا�سات  متييع  ي�سمى  ما  يعد  مل 
منذ  بداأت  عملية  فهو  جديدا  العليا 
البحث  �رشورة  و�سيطرت  �سنوات  عدة 
الطلبة  لآلف  املوؤطرين  عن  العاجل 
عددهم  �سار  الذين  للما�سرت  املوؤهلني 
اأن  درجة  اإىل  �سنوات  عدة  منذ  يتزايد 
�سحية  كان  احلقيقي  العلمي  التح�سيل 
اجلامعة  على  انطبق  اإذ  النفتاح  هذا 
التعليم  اأطوار  على  متاما  انطبق  ما 
اأ�ساتذة  توظيف  �سهد  عندما  الأخرى 
واملتو�سط  الإبتدائي  التعليم  اأطوار 
املعايري  يف  رهيبا  تراجعا  والثانوي 

عن  الرتبية  وزارة  وتخلت  املطلوبة 
و�ساوت  للتعليم  التكنولوجية  املعاهد 
العليا  املدار�س  خريجي  بني  تقريبا 
العادية  اجلامعات  وخريجي  لالأ�ساتذة 
من حيث فر�س التوظيف وقبلها ارتفاع 

ن�سبة الناجحني يف البكالوريا.
من  تقل  ل  ملدة  تعي�س  اجلزائر  كانت 
يف  لال�ستقالل  الأوىل  �سنة  الع�رشين 
حيث  التدري�س  �سلك  يف  رهيبة  تبعية 
كان احلائزون على ال�سهادات اجلامعية 
العليا قلة قليلة ل�سيما الدكتوراه الذي 
بداأت تعرف اجلزائر املوجة الأوىل منها 
حتت  املا�سي  القرن  �سبعينيات  خالل 
تاأطري اأ�ساتذة اأجانب اأغلبهم من فرن�سا 
زاولوا  الذين  واأغلب  ال�رشقية  واأوروبا 
الدرجة  دكتوراه  لنيل  العليا  درا�ساتهم 
الثالثة اأو دكتوراه الدولة قلة ممن حظي 
مبنحة درا�سة اإىل فرن�سا اأو بريطانيا اأو 
الحتاد  راأ�سها  وعلى  ال�رشقية  اأوروبا 
ال�سوفياتي اآنذاك وهو ما اأورث �رشاعا 
ل�سنوات بني هذه الوجهات يف اجلامعة 
ا�ستحال  اليوم  الو�سع  لكن  اجلزاىرية. 
وبروفي�سورالية  دكتورالية  تخمة  اإىل 

تعرفها اجلزائر لأول مرة.
ال�سهادات  يف  التخمة  هذه  مبقابل 
التي تقف الأ�رشة  اجلامعية اليوم دون 
وامليوعة  البتذال  اإىل حد  ا�ستمرارها 
مرموقة  جزائرية  جلامعة  اأثرا  جند  ل 
بل �سارت اجلامعة على غرار قطاعات 
للف�ساد  مرتعا  املجتمع  من  وا�سعة 
اجلهد  واندثار  العلمية  القيم  و�سياع 
وما قرار فتح جمال املا�سرت والدكتوراه 

التي  القطرة  اإل  م�سبق  انتقاء  دون 
فيها  اأتفق  منظومة  الكاأ�س يف  اأفا�ست 
من  وجتريدها  اإف�سادها  على  اجلميع 
الدولية.  املعايري  مواكبة  على  القدرة 
على  اجلامعية  الأ�رشة  تواطاأت  لقد 
اإنتاج جامعة تعي�س الزيف وحتاول اإقناع 
نف�سها اأنها حقا جامعة مبا تقت�سيه من 
بلدان  جامعات  يف  يجري  ما  م�سايرة 
والبحث  التدري�س  جمالت  يف  جماورة 
عزل  يف  اجلميع  جنح  لقد  والتاأطري. 
املحيط  عن  اجلزائرية  اجلامعة 
والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
حيث ل تزال منغلقة على نف�سها �سعيفة 
التفاعل مع حميطها القريب ف�سال عن 
جامعات  مع  التفاعل  اإىل  تتطلع  اأن 
البحث  م�ستجدات  وم�سايرة  العامل 
الدرا�سية  املناهج  وجتديد  العلمي 
العايل  التعليم  وزارة  تنفقه  بالرغم مما 
خارج  واحتكاكات  ترب�سات  لإجراء 
بني  التعاون  �سمن  خا�سة  الوطن 
مثل  الأوروبية  البلدان  وبع�س  اجلزائر 
له  الذي مل تظهر  التعاون  فرن�سا، هذا 
اأي ثمار ومل يوؤد اإىل تفعيل �سلك التاأطري 
والبحث الذي ل يزال يراوح مكانه دون 

اأن ت�ستفيد منه الدولة واملجتمع.
قد يجب انتظار تو�سيحات جديدة من 
عن  ورد  ما  ب�ساأن  العايل  التعليم  وزارة 
جمل�س الوزراء اإذ اأن جممل املنظمات 
الذي  النفتاح  بهذا  رحب  الطالبية 
جربوت  على  يق�سي  اأن  �ساأنه  من 
ويتيح  العلمية  املجال�س  وبريوقراطية 
املجال لتناف�س حقيقي اأو قليل الزيف 

اإذا مت الإبقاء على امل�سابقات. غري اأن 
ت�ساوؤل  من  تنطلق  احلقيقية  املعركة 
نحتاجه،  الذي  الدكتور  هو  من  اآخر: 
اأكادميية  اأطروحة  اأنهى  الذي  اأهو 
ونظرية ونال بها ال�سهادة على يد جلنة 
اأ�ساتذة مل يغادروا  مناق�سة متكونة من 
حقائق  يعرفوا  ومل  العاجي  برجهم 
امليدان ول �سلة لهم باملجتمع وحقائق 
البحث  وتطورات  القت�سادي  املحيط 
الذي  الدكتور  هو  اأم  وخارجيا؟  داخليا 
ي�ستخل�س  ميدانية  جتربة  من  انطلق 
منها اأفكارا جديدة على �سوء فر�سيات 

جتيب عن ان�سغالت من الواقع؟
اجلامعة  كانت  اإذا  الدكتوراه  فائدة  ما 
وقابعة  الواقع  عن  منف�سلة  اجلزائرية 
ومل  الزمن  من  لعقود  تعود  مناهج  يف 
عناء  والبحث  التدري�س  �سلك  يكلف 
حتيينها؟ ما فائدة الدكتوراه يف جامعة 
الفا�سدون  البريوقراطيون  فيها  يعني 
ويو�سع  اداراتها  راأ�س  على  واملطبلون 
الهام�س؟  على  واملبادرون  املجتهدون 
بع�س  يحاول  التي  الدكتوراه  فائدة  ما 
الأ�ساتذة اجلامعيون حماية ما تبقى من 
يعتمد  يزال  ل  بلد  يف  وقيمتها  هيبتها 
يف  والع�سائرية  واملحاباة  الولء  على 
ال�سفوف؟  وتقدم  امل�سوؤوليات  تويل 
ل  عامل  يف  ال�سهادات  فائدة  ما  ثم 
ال�رشكات  ل�سيما  كثريا  عليها  يعتمد 
اأكرث  املهارات  عن  تبحث  التي  الكربى 
فائدة  ما  ال�سهادات؟  على   تعتمد  مما 
باب  خارج  �سيئا  ت�ساوي  ل  دكتوراه 

اجلامعة؟

ما فائدة �شهادة �لدكتور�ه؟ 

بقلم اح�سن خال�ص   

اأظهر اجلدل احلاد الذي اأعقب قرار 
اإلغاء النتقاء امل�سبق لدخول مرحلة 
املا�سرت والدكتوراه الو�سعية املزرية 

التي تعي�سها اجلامعات اجلزائرية 
وك�سف بوؤ�ص منظومتنا التعليمية 
التي تقع فيها ال�سهادات يف موقع 

حموري وتتحول اإىل جمال نقا�ص 
مركزي يف مكان الإنتاج الفكري 

والعلمي واملهارات.

ال�سوؤال احلقيقي

الن�سال  مراحل  حرق  و  اخللط  اإن 
تنتج  اآلية  �سناعة  اإىل  تقود   ، والفهم 
كابح  ت�سبح  التي   ، الن�سالية  الفو�سى 
التي  الأهداف  حتقيق  يعطل  اآخر 
ميكن  ل  املواطنة  فنداء   ، بها  تنادي 
اأن ي�سبق نداء حقوق الإن�سان ، باعتبار 
هذه الأخرية هي البيئة و الرحم الذي 
، هذا احلق  املواطنة  منه حق  يخرج 
وغريه  ي�ستحيل حتقيقه ، ما مل يحقق 
و�سع الأن�سنة .  ملاذا مل حتقق الثورات 
البي�ساء اأهدافها ؟ هل الن�سال خاطئ 
�سحيح  الثوارت  منهج  هل  ؟  /غالط  
هذه  الأن�سنة يف  مفهوم  دور  هو  ما  ؟ 
هي  ما  و  ؟  الأن�سنة  ما  ؟  الثورات 

كوابحها ؟
الفل�سفي  املعنى  تاأ�سيل  عن  بعيدا 
لالأن�سنة ، و تاأثيل املعنى الذي يكتنفها 
، والذي ل ي�سعه هذا املقام ، نكتفي 
اللب�س  ترفع  التي  الكربى  مبالحمها 
ال�سطط  دون   ، فكرتنا  يخدم  ما  عن 
فيه  ن�ساأ  الذي  الفكري  املنهج  عن 

الفهم و املفهوم .  
النزعة الإن�سانية "الأن�سنة" هي اجتاه 
فيه  جتتمع   تربوي  اجتماعي  فكري 
وظيفيا عدة  مذاهب الفل�سفية و ت�سب 
و  الأدبية  املزاريب  من  العديد  فيه 
الراوفد الفل�سفية الأخالقية والعلمية، 
ولد واكتمل ن�سوءه يف ع�رش النه�سة ، 
قوامه و حمور فكرته ، الوعي بالذات 

الإن�سانية .
لقد عرف "اأندريه للند" يف قامو�سه 
مركزية  باأنها  "النزعة  الإن�سانية" 

معرفة  من  تنطلق  مرتوية،  اإن�سانية 
الإن�سان  تقومي  ومو�سوعها  الإن�سان، 
وتقيمه وا�ستبعاد كل من �ساأنه تغريبه 
عن ذاته، �سواء باإخ�ساعه لقوى خارقة 
للطبيعة الب�رشية، اأم بت�سويهه من خالل 
ا�ستعماله ا�ستعماًل دونياً، دون الطبيعة 
 ، للند  تعريف  خالل  من   . الب�رشية 
نقف على اأن الأن�سنة حمورها معرفة 
 ، تقوميها  و   ، بذاته  وعيه  و  الن�سان 
طبيعتها  مي�س  ما  كل  من  حمايتها  و 
يدفع  و   ، يتهددها  ما  لكل  �سونا  و 
بيئتها  و  حميطها  عن  اغرتابها  اإىل 

الإن�سانية ، مهما كان الدافع .  
و يذهب علي حرب اإىل تعريف  الأن�سنة 
والنقالب  التنوير  لع�رش  ثمرة  باأنها 
على الروؤية الالهوتية للعامل والإن�سان، 
اأي ثمرة روؤية دنيوية وحم�سلة فل�سفة 
فاإن  املعنى  بهذا  ودهرية،  علمانية 
للعلمنة،  الآخر  الوجه  هي  الأن�سنة 
فما اأجنزته احلداثة الغربية هو كونها 
على  و�سيطرته  الإن�سان  �سيادة  اأحلت 
الطبيعة حمل الذات الإلهية وهيمنتها 
على العامل، وذلك على العك�س ما كان 
�سائًدا يف القرون الو�سطى، من خالل 
وحترير  الب�رشية  الذات  ا�ستقاللية 

عقلها اأو روحها .
لالأن�سنة  حرب  علي  مفهوم  �سبط 
الآخر  الوجه  كونها  من  انطالقا   ،
الدين  اأغالل  ، من خالل فك  للعلمنة 
عن كل ما هو ان�سي ، و حترير الذات 
التي  الدينية  القوالب  من  الن�سانية 
حتكم حركة العملية العقلية و الن�ساط 

الروحي لها . 
الذي  املفهوم  الن�سية يف  الإباحة  اإن 
باإطالق   ، لالأن�سنة  حرب  علي  نقله 
، و حتريرها  يرجعها  الب�رشية  الذات 
اإىل طبيعتها الأوىل ، ويف �سبيل حتقيق 
ذلك �سوف تغرق يف نهر الدماء ، ارجع 
اإىل الفاتورة الإن�سانية للثورة الفرن�سية 
امل�ستلبني  بع�س  اأ�سوات  جند  لذا   ،
ملبادئ الثورة الفرن�سية ، دون الذهاب 
احلقيقيني  فواعلها  و  خلفياتها  اإىل 
�سار  �سداه  انت�سار   ، ن�سازا  �سوتا   ،
 : مقالتنا  )انظر   . خطرا  ي�سكل 
للتاريخ  اخللفية  الغرفة  لنجوى  اأن�ست 
( . والكثري منهم اليوم خرجوا يرفعون 
و  الق�ساء  اأحكام  ي�ستكون   ، عقريتهم 
ينادون بحرية التعبري و الراأي ، و جلهم 
ي�سكل نا�سله و يعترب خطابه كابحا و 
عائقا لالأن�سنة ، بعيدا عن القناعة باأن 
الفرد الإن�ساين هو القيمة يف حد ذاته، 
م�سدر  هي  القيمة  هذه  احرتام  واأن 
القيم الأخرى وكل حقوق الإن�سان  كل 
 ، م�ستقل  غري  الق�ساء  كان  فاإذا   ،
واأحكامه لي�ست عنوانا للحقيقة ، فهو 
ي�سدر مئات من الأحكام يوميا ، فهل 

خالد درارين وحده اإن�سان؟ 

من كوابح الأن�سنة عند اأركون : 

للبع�س  يحلو  كما  اأو   : الأرثوذك�سية 
اجلمود  هي   ، بال�رشاطية  ت�سميتها 
داخل حقل املعنى الثابت و املن�سجم 
ا�ستنباط  و    ، غريه  عن  املمتنع   ،

اأ�سا�س  على  الق�سية  وبناء  احلقيقة 
 ، غريه  دون  بديهياته   و  م�سلماته 
الذي  املحور  هي  فالأرثوذك�سية 
يرت�سم حوله حميط انغالق الذات عن 
نف�سها تاأ�سي�سا على دين اأو اإيديولوجيا 

اأو مذهب �سيا�سي او راأي . 
الدوغمائية   : الدوغمائي  ال�سياج 
خ�سائ�س  ل�سبط   ، الوثوقية  اأو 
اأركون  تلميذ  ربطها  الدوغمائية 
ه�سام �سالح مبفهوم ال�رشامة العقلية 
روكي�س  مبفهوم  ذلك  يف  م�ستئن�سا 
ميلتون :  هي عدم قدرة ال�سخ�س على 
تغيري جهازه الفكري اأو العقلي عندما 
تتطلب ال�رشوط املو�سوعية لذلك  ،  
اأو  ترتيـب  اإعادة  على  القـدرة  عدم  و 
تركيب حقل ما تتواجد فيه عدة حلول 
مل�سكلة واحدة و ذلك بهـدف حل هذه 

امل�سكلة بفاعلية اأكرب . 
و   ، فيه  املفكر  هيمنة  كابح  ويبقى 
 ، والكتابة  الدولة  بني  الت�سامن  كابح 
من الكوابح التي تخرج عنا مو�سوعنا 
انظر   املو�سوع  لال�ستزادة حول هذا 
والتاأويل  الأن�سنة  يف  كيحل  م�سطفى 

يف فكر حممد اأركون .
العتاب  ل�سل�سة  املنفذين  اأولئك  اإن 
جندهم   ، منهم  وعي  ،دون  ال�سعبي 
قد �سقطوا وهم يكونون ردود اأفعالهم 
الأر�سية  جمانبة  و  مبداأ  اأهم  نفي  يف 
الأ�سا�س الأوىل التي تنغر�س فيها بذرة 
اأر�س  وهي  و�سع  اأي  لتغيري  الن�سال 

الأن�سنة .  
يتبع ...

بني �لأن�شنـة و �ملو�طنة و حرية �لر�أي و �لتعبري 

تروم ال�سعوب التي تتوق اإىل احلرية ، 
اإىل تاأ�سي�ص نظم حتكمها ، وفقا ملبادئ 

العدالة ، و ُمثل الإن�سانية ، فال ميكن  
بناء جمتمع ان�سانوي ، اإل باإحرتام �سنة 

التدرج ، و انتهاج طرائق تتنا�سب و 
تفتيت الأن�ساق امل�سادة للحرية ، من 

خالل الن�سباط يف التطاور )الطور( ، و 
اللتزام بالتمرحل التخالقي الن�سوئي ،  
يف التطور الن�سايل ، مع الوعي باأن ذات 

الإن�سان هي حمور الإهتمام ،  فال ميكن 
اأن ن�سل اإىل اإنتاج املواطن )املواطنة( ، 

ما مل منر على حتقيق الذات الإن�سانية 
)الأن�سنة( مع مراعاة فهم ال�سياقات 

النف�سية و التاريخية التي وّلدت النظم 
القائمة ، و ميكانيزمات عملها التي 

تكبح ال�سري اإىل الو�سول اإىل جمتمع 
الإن�سان احلر . 

اخلبز الأ�سود و خالد درارين

بقلم الوليد فرج
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مولده ون�شاأته:

وال�سيدة  خملوف  ابن  الغول  املدعو  حوحة  اأحمد 
الفا�سلة م�رصانة اخلام�سة ولد عام 1914م مبنطقة 
ح�سي  وقد  خن�سلة  والية  املحمل  بلدية  ال�سبيخة 
تي�رص  ما  وحفظ  والكتابة  القراءة  بتعلم  �سغره  يف 
له من القراآن الكرمي وقد عرف يف �سبابه بنباهته، 

اأهلته  التي  بنيته هذه املوا�سفات  وعيه وقوة 
فيما بعد اأن يكون القائد الثوري اخلالد الذي 
مرغ اأنف قادة اجلي�ش اال�ستعماري الفرن�سي، 
اخلدمة  الأداء  ا�ستدعي  1936/10/20م  يف 
الع�سكرية االجبارية للجي�ش الفرن�سي اىل غاية 
1938/10/29م ثم مت ا�ستدعاءه مرة ثانية يف 
اإىل غاية 28�سبتمرب 1940  �سبتمرب 1939م   05
املمتدة  الفرتة  ثالثة يف  مرة  ا�ستدعاوؤه  ليعاد 
ما بني 15 جوان 1943 حتى 30 جوان 1945م 
حرب  �سمن  فيها  �سارك  التي  الفرتة  وهي 
الهند ال�سينية تلقى فيها ال�سهيد تكوينا نظريا 
عالية  بدقة  االأ�سلحة  ا�ستعمال  على  وميدانيا 

ا�ستخدمه اإبان الثورة التحريرية. 
وت�رصيحه  االإجباري  جتنيده  نهاية  اثر  وعلى 
االإجبارية  الع�سكرية  اخلدمة  �سفوف  من 
التحق  الثانية  العاملية  احلرب  بانتهاء 
وعامال  هناك  مهاجرا  الفرن�سية  باالأرا�سي 
ب�رصكة �سرتوان ل�سناعة ال�سيارات خالل ادائه 

وتواجده  الفرن�سي  باجلي�ش  الع�سكرية  للخدمة 
الغول  احمد  ال�سهيد  التقى  باأرا�سيها  مغرتبا 
غواري  االأخ�رص  حممد  الذكر  اخلالد  بال�سهيد 
حميمة  �سداقة  ربطتهما  اأين  باريزيان  املدعو 
جمعهما  وقد  بينهما  م�ساهرة  بعملية  وانتهت 
الفرن�سي  اال�ستعماري  للتواجد  الدفني  حقدهما 
على ار�سي بالدهما اإ�سافة اإىل ما تعر�سا لعمليات 
اإذالال اأثناء اأدائهما للخدمة الع�سكرية وتواجدهما 

بديار الغربة بعد ذلك. 
التحاقه ب�شفوف الثورة التحريرية: 

نوفمرب   01 يف  التحريرية  الثورة  اندالع  اإثر  على 
والذي قرر  ال�سهيد  الدماء يف عروق  �سارت   1954
ذلك  وكان  بالثورة  االلتحاق  لنية  الوطن  اىل  العودة 
يف �سهر جانفي �سنة 1955 اأي بعد ثالثة اأ�سهر من 
الرمز  ال�سهيد  عمومته  اأبناء  الثورة مبعية  انطالق 

حوحة بلعيد وحوحة الربيعي. 

م�شاركته يف هجومات ال�شمال الق�شنطيني 
1955م:  اأوت   20

الغول  اأحمد  القائد  ذلك  بعد  الثورة  قيادة  كلفت 
بقيادة اإحدى كتائب املجاهدين لفك احل�سار الذي 
�رصبته وحدات اجلي�ش اال�ستعماري الفرن�سي على 
املنطقة االأوىل اأورا�ش النمام�سة الأزيد من ع�رصة 
اأ�سهر، وكانت القيادة تهدف من وراء هذا التكليف 
ال�سمال  مناطق  خمتلف  يف  قتالية  جبهة  ت�سكيل 

الق�سنطيني. 
من  العديد  الغول  اأحمد  حوحة  القائد  خا�ش 
املعارك والكمائن وكان يعترب اأبرز العنا�رص حلمله 
لل�سالح املدفع الر�سا�ش عيار 24 امل�سماة البيا�سة 
يقول  لل�سهيد  اجلهادي  امل�سار  اأكرث يف  وللتف�سيل 
بني  من  يعد  الذي  حف�ساوي  بلقا�سم  املجاهد 
اجلنود االأوائل الذين التحقوا بالثورة يف اجلهة يف 
�سهادته: كنت برفقة القائد �سعبان لغرور متوجهون 
الق�سنطيني وبعد ا�ست�سهاد امل�سوؤول  ال�سمال  نحو 
عنا ال�سهيد معو�ش غقال يف جبل الفرطا�ش قرب 
الربيعي  وهم: حوحة  �ستة جماهدين  مع  �سيقو�ش 
علو�ش ب�سري من اخلالفنه �سالح ال�سقني، بعد غد 
اأين وجدناه مع  لغرور  القائد �سعبان  اإىل  ان�سممنا 
القائد اأحمد الغول يف الكتيبة كنت مع اأحمد الغول 
و�سعداوي براهيم بوقرة عباد اأحمد اأعريف ولكن 
الوالية  بعثتها  التي  كتائب  االأربع  اأو  اخلم�ش  هذه 
الوالية  ا�ست�سارة  بدون  الق�سنطيني  لل�سمال  االأوىل 
الثانية لفك احل�سار عن االأورا�ش وال نعرف النظام 
ال�سيا�سي ال�سائد يف املنطقة الثانية حيث اأقحمت 
ونحن  للمظاهرات  ال�سعب  الثانية  املنطقة  قيادة 

لي�ش لنا علم بهذا االإجراء التكتيكي. 
بقيادة  االأورا�ش  من  جاءت  التي  الكتيبة  اأما 
امزايدي اأما كتيبتنا بقيادة اأحمد الغول ينوب عنه 
بارزيان )غواري حممد االأخ�رص( واحلاج ملويل اأما 
نحن فقد كّنا جنود ب�سطاء، وقد تزامن و�سولنا مع 
بداية مظاهرات 20 اأوت 1955م، وقمنا بن�سب اأول 
اأين جنحنا يف عطب   1955 اأوت   27 يوم  يف  كمني 
08 �ساحنات واآليات ع�سكرية وقتلنا جنود فرن�سني 
طريق  يف  ليال  العا�رصة  غاية  اإىل  املعركة  دامت 
التي  املعركة  هذه  قاملة  اإىل  املوؤدي  ال�سبالت 
ح�رصت فيها مع احمد الغول وهو رامي كانت كتيبة 

اأن  كما  عرفة  بن  وعرفة  وامزايدي  لغرور  �سعبان 
اإىل  اأخرى من الوالية االأوىل توجهت  هناك كتائب 
عنابة  وبحاير  الطارف  اإىل  واأخرى  اأهرا�ش  �سوق 

لفك احل�سار عن االأورا�ش. 
مناذج من املعارك التي �سارك فيها ال�سهيد حوحة 

اأحمد الغول: 
الغول يف عدة معارك  اأحمد  القائد حوحة  �سارك 

التحرير  جي�ش  اأفواج  خ�ستها  قتالية  وعمليات 
البطولة  �سور  اأروع  خاللها  �سطر  حيث  الوطني، 
والفداء، وا�ستخدم فيها كل الفنون القتالية واخلربة 
الع�سكرية التي ميتلكها الأجل اأن ي�ساهم يف حتقيق 
االنت�سارات الع�سكرية على ح�ساب وحدات اجلي�ش 
نذكر  ال�سدد  هذا  ويف  الفرن�سي،  اال�ستعماري 

م�ساركته يف: 
كمني �سيار يف مراح الزازية ا�سع�سوع نوقزيذ. 
هجوم واد اللومي )القتلة اخلايبة(

 واد اجلديدة: 

مت �سن هذا الهجوم على اجلنود الفرن�سيون الذين 
اللومي  وادي  يف  كانت  املواطنني  اأمالك  ينهبون 
القتلة اخلايبة )هالة افوحث( بجهة وادي اجلديدة 
اأخذنا �سبعة بغال مدربة حتى دخول اخلنادق  اأين 
حمملة باملوؤونة والذخرية احلربية بعد كمني الثور 
اأما  مات  االأول  اأولني  مالزمني  فيه  اأ�رصنا  الذي 

الثاين مت اإح�ساره اإىل مقر االإدارة بالقلعة. 
معركة ع�شفور 14 فيفري 1956م 

بلدية �ش�شار: 

املعروف عن القائد حوحة اأحمد الغول باأنه رجل 
الأنه  ع�سكرية  موؤهالت  وله  القراآن  يقراآ  مثقف 
با�سم  ي�سمى  الثانية  العاملية  احلرب  يف  �سارك 
الغول الأنه يقود كتيبة من 112 جندي وهو �ساحب 

يف  املجاهدين  عن  يدافع  كان  الذي  الفوج 
بال�سابط  للمبادلة  ا�رصته  ولكن فرن�سا  ع�سفور 
معركة  علمت مبقتله يف  وملا  االأ�سري  الفرن�سي 
بال�سهيد  االإعدام  حكم  نفذت  الطلبة  د�رصة 

اأحمد الغول. 
لو�سيف حميو يف  ال�سيد  يقول  ال�ساأن  هذا  ويف 
�سهادته: حملوين اإىل ثكنة )�سيار( اأ�سريا والتقيت 
هناك باملجاهد الكبري اأحمد الغول ف�ساألني عن 
املجاهدين يف اجلبل وعن االأهل هناك فاأعطيته 
كل املعلومات املتوفرة لدي ويف اليوم املوايل 
بداأ اجلنود الفرن�سيون يف ا�ستجوابي وكان هناك 
هو  بهيئة حركي  بينهم  مند�ش  �سخ�ش جماهد 
اأو�سى  اهلل  رحمه  النايلي  )اأحمد  يدعى  واأبنائه 
ابنه املرتجم وقد اأو�ساه اأي�سا احمد الغول عني 
يريد  الغول  اأحمد  اأن  واأخربين  �سجني  فجاءين 
قائال  تنهد  راآين  وعندما  اإليه  فذهبت  لفائي 

املجاهد  رم�سان  اأخيك  اأنك  اعتقدت  هلل  حمدا 
)ا�ست�سهد يف معركة لغناجي مار�ش 1957م(. 

ي�سال  لو�سيف  زواوي  عمي  جاء  الثالث  اليوم  ويف 
عني فادخلوه اليا. وعندما راين قال: ما لذي جاء 
جابوه  قائال:  الغول  اأحمد  اأجابه  م�سيبة؟  يا  بك 
اأنت  له  الزواوي وقال  اإليه عمي  اللي جابوين نظر 
الغول  احمد  اأن  يق�سد  وبهاك  زينك  على  جابوك 
قائد كبري واأنا منا�سل ب�سيط. رد عليه اأحمد الغول 
زواوي  عمي  اأن  يعني  زواوي  عمي  يا  عليك  ناري 

ملم بخبايا الثورة.
�سيار:  معتقل  يف  دائما  الغول  اأحمد  مع  حوار  يف 
وهناك  الهروب؟   ت�ستطيع  اأال  اأحمد  �سي  له  قلت 
يف  عظام  )كم�سة  العظام  من  جمموعة  ا�ستخرج 
عمي  ولد  يا  يقول:  متنهدا  منديل  يف  حمرمة( 
اأجري  وعندما  را�سي  من  العظام  ا�ستخرجت  لقد 
اأ�ساب بالدوخة، يعني اأن حالته ال�سحية ال ت�سمح له 

بالهروب، اأما اأنت فاإنك �ساب �سغري وعندما تعود 
وقلهم  العر�ش،  اأبناء  كافة  على  ف�سلم  الديار  اإىل 
وبلغ  الوطني،  التحرير  جي�ش  يف  جيدا  يعتنوا  باأن 

حتياتي الأخي بلعيد حوحة. 
وكان جد متاأ�سفا عن ا�ست�سهاد البطل خالف اأحمد 
وح�سب  الذي  ان�رص  اأوالد  فرقة  من  املربوك  بن 
يف  وحيدا  تُرك  قد  الغول  اأحمد  حوحة  القائد 
اخلناق لكحل بفوجه يقاتل قوات الفرن�سيني 
يوما  ا�ستمرت  دامية  معركة  بعد  والقومية 
بن  احمد  خالف  لعط�ش  ونتيجة  كامال 
فباغته  لي�رصب  الوادي  اإىل  نزل  املربوك 
القومية واأطلقوا النار عليه وهو ي�رصب املاء 
و�سقط يف الوادي واختلطت دماءه الطاهرة 
اأحمد  وقال  املغرب  بعد  ذلك  وكان  باملاء 
املربوك  بن  احمد  اأخي  ا�ست�سهد  الغول: 
االأ�سد وترك اأخي بلعيد وحيدا يق�سد بلعيد 
حوحة والذي كان ي�ساعده البطل احمد بن 
التحرير  جي�ش  وحدات  قيادة  يف  املربوك 
الغول  الأحمد  مقولة  فيا  اأثرت  وقد  الوطني 
هي:  وهي  اليوم  ذهني  يف  حمفورة  وبقيت 
اغوارف  زوج  لها  الزم  الرحى  عمي  ولد  يا 
اأخي  وهذا  وحدو  يرحي  يقدر  ما  الغارف 
بن  اأحمد  اأمثال  رجال  اإىل  يحتاج  بلعيد 

املربوك .
      وي�سيف ال�سيد لو�سيف حميو بن حممد 
عمليات  عن  لغول  الأحمد  زواوي  عمي  ا�ستكى 
)املحمل  اأر�سا�ش:  اأوالد  اإبل  وقتل  وال�سلب  النهب 
ومتاروت وامقادة( وكانوا خري �سند للثورة بالرجال 
الثورة  الذين احت�سنوا قيادة  وال�سالح وهم  واملال 
ب�سري(.  و�سيحاين  لغرور  )عبا�ش  االأوىل  اأيامها  يف 
معتقل  يف  الغول  اأحمد  حوحة  القائد  مع  مكثت 
اأرى  ومل  وقوته  ب�سجاعته  معجبا  كنت  وكم  �سيار 
رجال مثله يف حياتي، وبعد ذلك اأفرج عني من هذا 

املعتقل وعدت اأدراجي اإىل مقر �سكني بويالل. 
ال�سابط  املجاهد  مذكرات  يف  ورد  ملا  ا�ستنادا 
قلب  من  ا�سم  حتمل  التي  ال�سعيد  بلخر�سو�ش 
يلي:  ما  فيها  يقول  والتي   ،94 �سفحة  املعركة 
العام  بداية  اأيام  اىل  التحرير  بثورة  ترجع عالقتي 
�ستاء  وحتديدا  التحرير  ثورة  انطالق  من  الثاين 
حدة  خالتي  لبيت  زيارة  يف  كنت  عندما  1955م 
حيث  حاليا،  البواقي  اأم  والية  فكرينة  بدوار 
اأر�سلتني والدتي لالطمئنان عليها وبعد الرتحيب 
القهوة  لتح�سري  اخلالة  غادرت  واال�ستقبال 
وبعودتها جلبت معها اإبريق من القهوة ثم �رصعت 
يف مال الفناجني الأ�سالها ملن كل هذه الفناجني 
ليلة  لديه �سيوف منذ  باأن  زوج خالتي  لريد عليا 
البارحةـ فنادهم من الغرقة املجاورة لالن�سمام 
رحت  وبينما  عليا،  و�سلموا  مني  فاقرتبوا  اإلينا 
اأتفح�ش باإمعان واإعجاب �سديدين لهيئتهم الدالة 
حاملني  رايتهم  حينما  خا�سة  جنود  اأنهم  على 

اأ�سلحة. فالزمني ف�سول للتعرف عليهم فاذا هم 
القادم  لغرور  �سعبان  �سي  القائد  فوج  من  جنود 
من اأورا�ش النمام�سة )املنطقة االأوىل( واملكلف 
بناحية م�سكيانة ومتلوكة وهو اأول فوج يعني على 
م�ستوى هذه املناطق بعد ثورة الفاحت من نوفمرب 

1954م. 
اأحمد  يقودهم  جماهدا   12 من  متكون  والفوج 
الندو�سني  وكذا  لغرور  �سعبان  نائب  الغول 
مبنزل  تواجدهم  وكان  اآخرين  وجماهدين 
خالتي فر�سة عظيمة جدا وخا�سة عند �سماعي 
حلديثهم عن الثورة واأن هذه االأخرية �ستعم كافة 
م�ستمرة  بقيت  لو  النجاح  لها  و�سيكتب  الوطن 

بنف�ش اإ�رصار وعزمية رجالها املخل�سني. 
وبوجودهم ت�سارعت الأ�ساألهم عن م�سري ال�سباب 
الراغبني يف االلتحاق بالثورة فاقرتبت منهم اأمال 
يف ك�سب ثقتهم. فكان اأول ما دار بيني وبني اأحمد 

اأن وجه يل �سوؤاال عن معرفتي  الغول من حديث 
باأنني  قناعة  عن  فاأجبته  ال�سالح.  ا�ستخدام  يف 
اأجيد  اأنني  كما  االأ�سلحة.  اأنواع  جميع  اأعرف 
برهة  وبعد  وتركيبها.  فكيها  وكذا  ا�ستخدامها 
م�ساعده  اإىل  الغول  اأحمد  التفت  ال�سمت  من 
املجاهدين  اأحد  �سالح  باأن يح�رص  اإليه  وهم�ش 

املتواجدين الأجربه.
وهو  اإياه  ناولني  الذي  ال�سالح  تفح�ست  اأن  بعد 
له:  نوع �ستاتي ايطايل رف�ست ا�ستخدامه وقلت 
اأهذا ما متلكونه من ا�سلحة؟ فقال يف اندها�ش: 
ملاذا رف�ست ا�ستخدامه؟ فقلت له بكل ثقة بانه 
�رصيع العطب فرتجيتهم اأن مينحوا يل �سالح اآخر 
فتقدم  اأنظارهم.  اأمام  جتربته  من  اأمتكن  حتى 
على  يده  ف�رصب  نحوي  الغول(  )�سي  املجاهد 
كتفي وعالمات االإعجاب بادية على وجهه قائال: 
جراأتك  اأده�ستني  ولقد  تريد  ما  فليكن  اأح�سنت 
لالن�سمام  فر�سة  لك  �ساأمنح  بنف�سك،  وثقتك 
املتحم�ش  ال�سباب  اإىل  بحاجة  البالد  الأن  اإلينا 
االت�سال  الغول  اأحمد  عاود  �سهر  بعد  كاأمثالك. 
يف  ببيتي  ات�سلوا  وبعدها  بفكرينة  خالتي  بيت 
فوج  �سمن  جنديا  اأ�سبحت  وبعدها  تاملوكة 
اأحمد الغول. وبعد هجوم 20 اأوت 1955م خ�سنا 
معركة بوادي ال�سارف وبال�سبط يف يوم 21 اأوت 
1955م حتت قيادة اأحمد الغول والندو�سني وكانت 
الفرقة متمركزة يف ملجئها عند �سماعيل غفار. 
وكان جنود االحتالل يف قمة اجلبل يرتب�سون بنا 
الدوائر. وبينما نحن كذلك اذ جاءنا رجل يخربنا 
بقدوم قوات اال�ستعمار فا�ستدارت وحداتها ت�سري 
�سوب مكان تواجدنا. لن�رصع باخلروج رفقة احمد 
الغول اآخذين الطريق املوازي للجنود الفرن�سني 
املتقدمني نحونا. عندئذ �سوبوا ناحيتنا طلقات 
متتالية. فاأخرجت �سالحي من نوع stan »�ستان 
اجلنود  على  النار  باإطالق  وبداأت  اجنليزي« 
الفرن�سيني الذين اقرتبوا منا. ومل يلبثوا يف ذلك 
اإطالق  يف  و�رصعوا  اأر�سا  فانبطحوا  املو�سع 
اأفراد فرقتنا  النار علينا االأمر الذي جعل بع�ش 
مما  اأخرى  وجهة  اخذين  القتال  عن  يتوقفون 
مكن العدو من القب�ش عليهم. فيما نحن واحمد 
الغول والندو�سني والراوي وعدد اآخر من اجلنود 
ال�سعبة  نحو  �رصنا  وبعدها  اآخر،  طريقا  �سلكنا 
05 جنود  اأ�سفرت عن مقتل  كانت معركة عنيفة 
اثنني  وا�ست�سهد منا  اثنني منهم  فرن�سيني وجرح 
التي  امل�سادر  وهذا  بجروح  ثالثة  اأ�سيب  فيما 
حت�سلنا عليها من اخلاليا ال�رصية جلبهة التحرير 

الوطني املتواجدة باملنطقة. 
حيث  بتاملوكة  الكرمة  عني  معركة  خ�سنا  كما 
اال�ستعمار  وكبدنا  لغرور  �سعبان  القائد  ا�ست�سهد 
ع�سكري   20 مقتل  عن  يربو  ما  بليغة  خ�سائر 
مع  متفاوتة  بجروح   10 واإ�سابه  فرن�سي 
10جنود  وا�ست�سهاد  �ساحنتني  يف  عطب  اأحداث 

جزائريني.
ال�شهيد اأحمد الغول بعيون �شعراء 

الثورة التحريرية: 

و�سجاعة  بطولة  االآتية  االأبيات  ت�سور 
الفذ  القائد  راأ�سهم  وعلى  املجاهدين 
طائرة  اأ�سقطوا  حيث  الغول  احمد 

االحتالل الفرن�سي:
اهلل ين�رص الثوار 
خطرة الوندورة

والطيارة تعطي فالدورة
�سبان  ومعاه  الغول  احمد  اح�رص  كي 

ذكورة
�رصبوها حتى طار الدخان

احمد الغول يا لفحل
لبيا�سة باحلب تقول

يحارب على باب الر�سول
على بالدو ي�سعل النار

اأ�شر القائد حوحة اأحمد الغول 
وا�شت�شهاده: 

القب�ش على  األقي  ب�س�سار  خالل معركة ع�سفور 
بجراح  اإ�سابته  بعد  الغول  احمد  حوحة  ال�سهيد 
خطرية واأدخل �سجن �سيار ونتيجة لف�سل عملية 
تبادل االأ�رصى حيث كان من املفرو�ش اأن يطلق 
االأول  املالزم  �رصاح  اإطالق  مقابل  �رصاحه 

الفرن�سي املاأ�سور عند املجاهدين.
وبعدها نقل ال�سهيد اأحمد الغول اإىل باتنة واأعدم 
هناك وهذا ح�سب �سهادة رفاقه الذين كانوا معه 
اأعدم رميا من الطائرة احلوامة.  اأنه  يف ال�سجن 
طرف  من  لت�سفية  تعر�ش  اأنه  يقول  من  وهناك 

الفرن�سيني عندما حول اىل باتنة. 

حوحة  القائد  عن  " املعروف 
اأحمد الغول باأنه رجل مثقف يقراآ 
القراآن وله موؤهالت ع�شكرية لأنه 

�شارك يف احلرب العاملية الثانية 
ي�شمى با�شم الغول لأنه يقود كتيبة 
من 112 جندي وهو �شاحب الفوج 
الذي كان يدافع عن املجاهدين يف 

ع�شفور ولكن فرن�شا ا�شرته للمبادلة 
بال�شابط الفرن�شي الأ�شري وملا علمت 

مبقتله يف معركة د�شرة الطلبة نفذت 
حكم الإعدام بال�شهيد اأحمد الغول " 

ذلك  بعد  الثورة  قيادة  " كلفت 
القائد اأحمد الغول بقيادة اإحدى 

كتائب املجاهدين لفك احل�شار الذي 
�شربته وحدات اجلي�ش ال�شتعماري 
الفرن�شي على املنطقة الأوىل اأورا�ش 

النمام�شة لأزيد من ع�شرة اأ�شهر، 
وكانت القيادة تهدف من وراء هذا 
التكليف ت�شكيل جبهة قتالية يف 

خمتلف مناطق ال�شمال الق�شنطيني " 

هو �شخ�شية ثورية وطنية 
جزائرية، وقائد ع�شكرّي 

للثورة اجلزائرّية، وقد 
ُلقب بالغول نظرا ل�شجاعته 

وبطولته، وكان من اأبرز 
قادة الهجوم على ال�شمال 

الق�شنطيني يف 20 اأوت 
1955م لفك احل�شار على 

املنطقة الأوىل اأورا�ش 
النمام�شة، وكان له دور 

مهم يف مواجهة ال�شتعمار 
الفرن�شي اآنذاك، كما اأّنه 

كان قائداً ع�شكريا �شارك يف 
احلرب العاملية الثانية كاملة 
ُيح�شن التخطيط والتنظيم 

والتدبري، ميتلك روؤية 
وا�شحة لأهدافه ولأبعاد 
ق�شيته ومدى عدالتها، 

وقد متيز مبمار�شته للقيادة 
الع�شكرّية الفذة.

يف ذكرى هجومات ال�شمال الق�شنطيني

ملحة عن حياة وجهاد �ل�شهيد �لقائد حوحة �أحمد �ملدعو �أحمد �لغول

اإعداد: 
الأ�شتاذ فرحاين طارق عزيز

الأ�شتاذ اأوني�ش لو�شيف
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عن  عجز  و  ما  �أحد  على  يتعرف  مل  منا  من 
ت�صنيفه و فهم ميوالته و غر�ئزه �إن كانت ب�رشية 
�أو خارجة عن طينة �لب�رش للأ�صف ما �أكرثهم 
�للذين  �لثلثة  �أمثال   , هم  كثريون  وقتنا  يف 
كال�رشطي  �أو  طر�يف  يا�صمني  �ملحامية  قتلو� 
�لذي قتل 4 �أفر�د من عائلة و�حدة يف �مل�صيلة 
الأطر�ف  �ل�صغري  جاره  قطع  �لذي  �جلار  �أو 
�صغرية و مل يرتك �صرب� من ج�صده يعتب عليه 
فال�صاحة �جلز�ئرية �ليوم  ت�صهد ت�صاعد�ً الفتاً 
للعنف �ملجتمعي و جر�ئم مروعة , ت�صرتك يف 
كونها على درجة عالية من �ل�صادية �ل�صاذة �لتي 
يختلط   , بالتجاوز�ت  �لتلذذ  �إىل  �لقتلة  تدفع 
بتعاطي  بال�رشقة,  باالغت�صاب   , �لقتل  فيها 
�ملخدر�ت, لينتج مزيجاً �صاذ�ً يلّخ�ص �ملاأ�صاة 
و�قعنا  �أ�صبح  و  �أبعادها  كافة  يف   �جلز�ئرية 
�أبهى  تعود يف  �ل�صود�ء  �لع�رشية  كاأن  و  خموفا 
و  �لطرقات  �إرهاب  مع  �ملرة  هذه  لكن  حلة 

�لنف�ص �الإرهابية . 

اختالفات ت�ستوجب التذكري 

�الأخرى  �جلر�ئم  تختلف عن  �ل�صادية  فجر�ئم 
�ملتعة  يكت�صب  �لذي  �ل�صخ�ص  هو  فال�صادي 
�الأمل  يقا�صون  و  يعانون  �الآخرين  روؤية  من 
و  بالق�صوة  يتميزون  هم  و  �لر�حة  عدم  و 
�أنهم  على  �ملجتمع  يعرفهم  �ملتكرر  �لعدو�ن 
ب�صيكوباتيني و هم  باخت�صار �أكرث �ل�صخ�صيات 
تعقيد�ً و�صعوبة يف �لتعرف على �صاحبها  حيث 
�أن �ملعتل نف�صياً يجيد متثيل دور �إن�صان عاقل 
كما �أن لُه �لقدرة يف �لتاأثري باالآخرين و�لتلعب 
يف  هم  مبن  �الأذى  باإحلاق  ويتلذذ  باأفكارهم 
حميطِه وخا�صة �إذ� ما كان زوجاً �أو زوجة  وهو 
عذب �لكلم  يعطي وعود�ً كثرية وال يفي بها 
رمبا  مقابلته  عند   , �ليوم  �أكرثهم  ما  و  ب�صيء 
من  ��صتيعاب  على  وقدرته  لطافته  تبهرك 
�أمامه مبرونته يف �لتعامل و�صهامته �لظاهرية 
ي�صوقك  حني  ولكن  �لرب�قة   ووعوده  �ملوؤقتة 
�أو تتحرى حوله من  �حلديث معه لفرتة كافية 
�صديدة  حياته  جتد  تاريخِه  عن  مقربيه  �أحد 
و�لتخبط  �لف�صل  بتجارب  ومليئة  �ال�صطر�ب 
�صو�بق  لديهم  �أغلبهم  �أخلقية.  �لل  و�الأفعال 
�أنف�صهم  عن  ق�ص�ص  يختلقون    , عدلية 
 { �ل�صهرية  بجملتهم  يتلفظون  في�صدقوها 
لهم  �صمحت  كلما   } نريجليك  ماتخاف�ص 

�لفر�صة .

العتالل النف�سي

للمر�أة  ُم�صتغًل  يكون  ما  غالباً  نف�صياً  �ملعتل 
ومادياً,   ج�صدياً  �ال�صتغلل  �صور  بكل 
ويكرث �لكذب و يدخلها يف دو�مة �لع�صق 
يف  بارع  باعتباره  �لغر�مية  �ملو�عيد  و 
من  هذ�  كل  و  زمانه  عنرتة  و  �لتمثيل 
فري�صة  جمرد  الأنها  ��صتدر�جها  �جل 
قتلها  يف  يتورط  �أحيانا  و  له  بالن�صبة 

بعد
حر�صا  يريده  ما  �أخذ  من  ينتهي  �أن   
ف�صلم  ور�ءه  �أثر  ترك  عدم  على  منه 
ب�صلم  روحها  ولرتقد  �ملر�أة  تلك  على 
غ�صالو  فييد  �مليت  �يدير  و��ص   { و 
�لذي  �الأجرة  �صائق  بق�صة  �أذكركم   }
جعل من  خطف �جلن�ص �للطيف هو�ية 
ميار�صها يف كل يوم ينه�ص �صباحا يتوكل 
على �هلل جللب رزقه �لذي �صماه باحللل 

�أم  فاحلاجة  �رشعا  �حللل  باحلر�م  رمبا  �أو 
و  �أجرة  ك�صائق  عمله  بني  مزج  الأنه  �الخرت�ع 
بني حاجته لتحرير غر�ئزه �لرببرية ف�صولت له 
نف�صه باختطاف  �لزبونات قا�رش� كانت عجوز 
زرع  �نه جنح يف  �ملهم  يهم  ال  عزباء  متزوجة 

�لرعب بينهن و ح�صد �لكثري منهن 
�لنوع بالذ�ت ال ميكن ت�صنيفه و ال ميكن  هذ� 

نعته باأي �صفه غري �ملري�ص �لنف�صي  
�لظاهرة  لنا  ت�رشح  �لكرمية  �الآية  هذه  رمبا 
علميا } يف قلوبهم مر�ص فز�دهم �هلل مر�صا 

و لهم عذ�ب �أليم مبا كانو� يكذبون { 
كثري� ما يتعهد ويعد ويخلف ال فرق له و ال �صمري 
يوؤنبه ي�صت�صلم ملطالب �الأنا و يكون عبد� لها و 
ل�صهو�ته �حليو�نية �صخ�صية ال يهمها �إال نف�صها 
�لكون,  حمور  باأنها  وت�صعر  فقط  وملذ�تها 
وبع�صهم ينتهي بِه �الأمر �إىل �ل�صجون وبع�صهم 
ي�صل �أحياناً �إىل �أدو�ر قيادية يف �ملجتمع نظر�ً 
لكل  م  �ملحِطّ وطموحهم  �ملفرطة  الأنانيتهم 
يف    , و�ل�صد�قات  و�لتقاليد  و�لعقبات  �لقيم 
�للذين  نف�صهم  هوؤالء  ملر�دِه  �لو�صول  �صبيل 
يوؤمنون باأن كل �صيء جائز يف �حلب و �حلرب , 
هذ� �ل�صخ�ص هو من �نعدم �ل�صمري لديه فولع 

�أفكار فرويد,  باالأنا )�لهو( �ل�صهو�نية ح�صب 
يحمل  ال  فهو   , �لعليا(  )�الأنا  �ل�صمري  ونفى 
يف طياتِه كثري�ً من �الأخلقيات �أو �لعرف من 
�لدين �أو �ل�صمري �أو �أي ح�صيب, وبالتايل فاإن 
موؤ�رش �ملح�صلة �صوف يكون د�ئماً يف حالة 
من �مليل �مل�صتمر نحو �لغر�ئز ونحو حتقيق 
�ل�صعور  دون  وحتى  �لنف�ص  �إليِه  ت�صبو  ما 
يف  وقع  ما  �إذ�  �الإن�صاين  �لتاأنيب  �أو  بالذنب 
من   %25 �أن  �الطباء  ويرى  �خلطاأ  منطقة 
�ل�صخ�صية  نتاج  هما  و�ملخالفني  �ملجرمني 
تو�صح  �لعلمية  و�الإح�صائيات  �ل�صيكوباتية, 
من  باملائة  و�حد  �إىل  باملائة  ن�صف  من  �أن 
�صكان �لعامل يحملون �صفات وجينات ور�ثية 
توؤدي �إىل �ل�صيكوباتية, وتختلف درجة و�صدة 

�مل�صابني  �ال�صخا�ص  يف  �لنف�صي  �العتلل 
ح�صب درجة ذكاء �ل�صخ�ص و�لبيئة و�لتعليم  �أي 
فاالإن�صان  ذلك  دور يف  لها  �ملحيطة  �لظروف 

يبقى �إبن بيئته .

تو�سيفات خا�سة

فال�صخ�صية �ل�صيكوباتية �إذ� هو �صخ�ص عدمي 
, ال  �إال مبلذ�ته �خلا�صة  يبايل  , ال  �مل�صوؤولية 
�حل�صية  و�إ�صباعاته  م�رش�ته  تاأجيل  ي�صتطيع 
متبلد   , دينية  �أو  ُخلُقية  قيم  �أي  تردعه  ال   ,
�النفعال , ال يبايل بعو�طف �الآخرين .ي�صتطيع 
�مل�صتقيم  و�لطريق   , و�لطهارة  �لتوبة  متثيل 
ل�صابق  يعود  ما  �رشعان  ولكنه   , �للزوم  عند 
�ندفاعاته و�إجر�مه , جنده متعدد �لوظائف , 
د�ئم   , �صهور  من  �أكرث  و�حد  يثبت يف عمل  ال 
 , وروؤ�صائه  زملئه  مع  و�الحتجاج  �لعر�ك 
متعدد �لزيجات و�لطلق , ال يعتني باأوالده وال 
يهتم مب�صريهم , وال مانع عنده من �الن�صمام 
�الإدمان  وجماعات   , �ل�صغرية  �لع�صابات  �إىل 
و�ل�صذوذ �جلن�صي  و�لبع�ص منهم يتمتع بذكاء 
, يقع  ي�صتعمله ملاآربه �خلا�صة وملذ�ته  خارق 

تاريخ  �أن  وجند   , �الأبرياء  من  كثري  له  فري�صة 
بد�أ  حينما  �لطفولة  منذ  يبد�أ  �ل�صخ�ص  هذ� 
در��صته   يكمل  ومل  �ملنحرف  �ل�صلوك  هذ� 
 , و�لن�صب   , و�ل�رشقة   , �لكذب  وله ما�صيه يف 

و�الحتيال . 

مناذج ال�سخ�سية ال�سيكوباتية 

�نفعاليا وغري �الأكفاء  �ملجرمون .و �ملتقلبون 
 .) �ل�صخ�صية  �إنف�صام   ( �لبار�نويني  �أ�صباه  و   .
.و  �لن�صابون  و   . و مدمنو �ملخدر�ت و�خلمر 

�مل�صابون بجنون �ل�رشقة . و �مل�صابون بجنون 
�إ�صعال �لنار . و �ملنحلون جن�صيا . و �ملنحلون 
خلقيا .و �أ�صبه �ملتذمرين . و مدعو �ملر�ص .

فئات ال�سخ�سية ال�سيكوباتية 

يف  مبكرة  �صن  منذ  نزعاتهم  تظهر  �أن  يجب 
�صورة �أعمال م�صادة للخلق , �أو يف �صورة تكرب 

ظاهر وعناد ل�صلطة �لكبار .
على �أن هذه �ل�صفات قد ال ترى يف �أحيان نادرة 

�إال يف �لعقد �لثاين من �لعمر .
�ل�صيكوباتيون غري قابلني لل�صفاء , وهم يقومون 
فهم   , باإحلاح  للمجتمع  �مل�صادة  باأعمالهم 

 , �لعلج  �أو  �لتعلم  �أو  للعقاب  ي�صتجيبون  ال 
بتقدم  ي�صفى  �أو  يتح�صن  بع�صهم  �أن  يقال  لكن 
�لكايف  �جلهد  لديهم  يعد  مل  رمبا  �لعمر�أو 
�إىل  ي�صل  حني  .�أي  �ل�رش   طقو�ص  ملمار�صة 

متو�صط �لعمر مثل .
بعناية  جدوى  دون  �لعقاب  نقطة  بحث  ينبغي 
�أبناءهم  �أنهم يعاقبون  �الآباء  , فكثري� ما يذكر 
على �صوء خلقهم دون نتيجة  �أ�صل ال ي�صعرون 
�ل�صجن  باالأمل كمثل جمرم يق�صي 20 �صنة يف 
ما �أن يخرج يرتكب نف�ص �جلرم ليعيد من حيث 

�أتى نعم ال حياة ملن تنادي 
بع�ص  ويف  خجل   دون  �أعمالهم  يرتكبون  فهم 
�الأحيان علنية بل قد يفاخرون بها .ولي�ص يف 

مقدورهم �أن يحتفظو� ب�رشية �أعمالهم .
�الأعمال  باللفظ خطاأ هذه  �أغلبهم يدركون   و 
ولكن ينق�صهم منو �لعو�طف و �ل�صمري �الإن�صاين  
ل�صيء  يتحم�صون  وال  باالأمور  ي�صتخفون  .فهم 

من �لتغيري.
�أي  عن  يعجزون  �أخرى  ناحية  من  ولكنهم 
تدبري معقد و ذكي فهم  يقومون ببع�ص �حليل 
��صتطاعو�  فاإذ�   . ك�صفها  ي�صهل  �لتي  �ل�صغرية 
�الحتفاظ  �أو  معقدة  بخطط  �لقيام 
ولي�صو�  جمرمون  فهم  �أعمالهم  ب�رشية 

�صيكوباتيني .
وهم ال ينتفعون من �لتجربة �ل�صابقة برغم 
�أو  �صو�ء  من  �لظاهر  يف  عليهم  يبدو  ما 
تفوق ذهني , كما �أنهم يعي�صون يف ملذ�ت 
�حلا�رش وجترفهم �أهو�ء �للحظة �لر�هنة 
يتعر�صون  �لتي  بالنتائج  يعباأون  , وهم ال 
لها  يتعر�ص  �لتي  �أو   , �أعمالهم  من  لها 
قوى  نق�ص  و�أن   , �ملجتمع  �أو  �أقاربهم 
�ل�صبط و�لكف عندهم ليجعل منهم لعنة 
�ملجتمع . و�ل�صيكوباتيون يرتكبون جميع 
�أنو�ع �جلر�ئم و لي�صو� خمت�صني يف جرمية 
و�حدة  , فهم ي�رشقون ويكذبون وين�صبون 
, وغري ذلك من �أنو�ع �جلر�ئم �ل�صغرية و 
كثري من �الأحيان ت�صل بهم �ىل �رتكاب �جلر�ئم 
�لكبرية و �خلطرية �لتي ت�صل �إىل حد �لقتل , �أما 
�ملجرمون �ملحرتفون فاإنهم غالبا يتخ�ص�صون 

يف �جلرمية �لتي يرتكبونها .
وجر�ئم �ل�صيكوباتية ال معنى لها , فهم ي�رشقون 
�أ�صياء ال نفع لهم منها وهم يكذبون حني ينجيهم 
�ل�صدق , ويف حاالت �لكذب �ملر�صي ال يبدو 

�أن هناك �صببا على �الإطلق الأكاذيبهم .
و�لو�قع �أنهم يكذبون للكذب كهدف يف حد ذ�ته 
و�لن�صب  �ل�رشقة  يف  كذلك  �الأمر  هو  وهذ�   ,

وكل ما يرتكبون من جر�ئم .
فاإذ�  �ل�رشيرة   �أعمالهم  من  ينتفعون  ال  وهم 
بل  �صيكوباتيني  لي�صو�  فهم  منها  ماديا  �نتفعو� 

جمرمني .
�مل�صاد  �صلوكهم  ��صتمر�ر  من  �لرغم  وعلى 
كقوم  �لغرباء  �أمام  يبدون  فاإنهم  للمجتمع 

ظرفاء .
و�لو�قع , �أن عدم �ال�صتقر�ر على حالة و�حدة 
�صمة ظاهرة فيهم  مثل �حلرباء يتغريون يف كل 

حلظة .
�صفة  له  �ل�صيكوباتيني  عند  �ل�صلوك  و�صوء 
يظهر  �لذين  �ملجرمني  بعك�ص   , �الإدمان 
 , متقطعة  نوبات  يف  �ل�صيئ  �صلوكهم 
الرتكاب  فر�صة  خري  ينتظرون  الأنهم 

جر�ئمهم دون �فت�صاح .

 اأنواع ال�سخ�سية ال�سيكوباتية

�لعدو�ين : يطلق عليه لقب »بلطجي«, 
فهو يخرق �لقو�نني, وال و�زع ديني له 

�أو �صمري.
وعدم  و�لقطيعة  �البتعاد  علجه: 
خطورة  ي�صكل  الأنه  معه؛  �لتو��صل 

بالغة على من حوله.
»�ل�صاهي«,  �أو ما يطلق عليه  �ل�صلبي: 
�لطيبة,  عليه  فتبدو  بالنفاق,  ويت�صم 
�لوقت  يف  �جلميع,  مل�صادقة  وي�صعى 
ويتميز  �صديقه,  تدمري  على  يعمل  �لذي 
�أ�صحاب هذ� �لنمط بكرثة �لكذب, ويكره جناح 

�الآخرين؛ الأنه ي�صعر بالف�صل.
�أن  بعد  للعلج  ي�صتجيب  �لنوع  هذ�  علجه: 

يبتعد عنه �ملحيطون.
�ملبدع : يجيد �ملكر و�خلد�ع هو يبدو للجميع 
�صادق �لنو�يا, قد ي�صل ملكانة مرموقة ومركز 
موؤثر, نظر�ً الأنانيته �ملفرطة وذكائه �ملنقطع 

�لنظري.
 هذ� �لنوع غري معرتف باأنه مري�ص �أ�صًل, �إال 
خدعهم,  ممن  معجبيه  �آو  ملوؤيديه  فقده  عند 
وبعد �صعوره باالنعز�ل و�لوحدة, يبد�أ يف طلب 

�لعلج
بالعلج  يعرف  ما  طريق  عن  يتكون  علجه: 
من  نوع  وهو  �ملعريف,  �ل�صلوكي  �لنف�صي 
�لعلجات �لتي تعتمد علي علج �ال�صطر�بات 
�لنف�صية و�ل�صلوكية بدون تناول �أدوية وعقاقري 
على  �ملري�ص  تدريب  فيه  ويتم  نف�صية, 
�كت�صاب مهار�ت نف�صية وحياتية جتعله يحقق 

�أعلى م�صتويات �لنجاح.
فرق بني �ل�صيكوباتية و �جلنوح �لعادي

عن  باأعمالهم  يقومون  �لعاديون  �جلانحون 
وي�صتطيعون   , منها  وينتفعون  وق�صد  تعمد 
حني  �أهد�فهم  خلدمة  معقدة  خطة  و�صع 
تكون فر�صة �الفت�صاح و�هية و�صلوكهم دوريا 

ولي�ص م�صتمر� .
فاإذ�   , �أخطائهم  �إخفاء  يف  مهارة  على  وهم 
يكفي  ما  �لفهم  من  عندهم  فاإن  عوقبو� 
عند  �حلذر  فيبدون  �لعقوبة  من  للنتفاع 
�صيئا  عندهم  �أن  كما   , �أخرى  مرة  �رتكابها 
من �لنظر . �أما �ل�صيكوباتيون فاإنهم على ذكاء 
�أ�رش لها  , وهم كثري� ما ينحدرون من  وحدة 

مكانتها �الجتماعية �لطيبة �أو �ملثالية
�أنا متاأكدة باأن جميع من قر�أ مقايل �صيح�ص 
يعرفهم  من  بتذكر جميع  يبد�أ  و  �صحية  باأنه 
و يطبق عليه �أعر��ص �ل�صخ�صية �ل�صيكوباتية 
لكنه لن  يفكر و لو باملز�ح باأنه قد يكون هو 
نعم  للمجتمع  �مل�صادة  �ل�صخ�صية  غريه  ال 
�ل�صحية  دور  يلعب  �لكل  نعي�صه  و�قع  هذ� 
ما   �أحد  قام  لو  فمثل  لل�صكوى  يت�صابقون  و 
بن�رش من�صور على �لظلم �أو �خليانة �أو �لعبارة 
باأن  �صتتفاجاأ  تعا�صتي  �صبب  قلبي  �ل�صهرية 
ملئكة  �جلميع  �ملختار,  �هلل  �صعب  �جلميع 
�صحايا  كلهم  و  للخيانة  تعر�صو�  �جلميع 
هم  �أين  و  جاين(  )جمع  �الأجناء  هم  فاأين 

�لب�صيكوباتييون �إذ� ؟ 

من  منا مل يتفوه بهذه 
العبارة �سوب اأحد ما " 
اأنت ما�سي بنادم " اأنت 

�سيطان اأن متجرد من كل 
عبارات الرحمة و ال�سفقة 

و الإن�سانية اأنت وح�ش 
ب�سري .

علم النف�ش  

غياب �لإن�سانية حتت وطاأة �ل�سخ�سية �لب�سييكوباتية 

هو  اإذا  ال�سيكوباتية  " ال�سخ�سية 
�سخ�ش عدمي امل�سوؤولية ، ل يبايل 
اإل مبلذاته اخلا�سة ، ل ي�ستطيع 

تاأجيل م�سراته واإ�سباعاته احل�سية 
، ل تردعه اأي قيم ُخُلقية اأو دينية 
، متبلد النفعال ، ل يبايل بعواطف 

الآخرين .ي�ستطيع متثيل التوبة 
والطهارة ، والطريق امل�ستقيم عند 

اللزوم ، ولكنه �سرعان ما يعود ل�سابق 
اندفاعاته واإجرامه "

قابلني  غري  " ال�سيكوباتيون 
لل�سفاء ، وهم يقومون باأعمالهم 

امل�سادة للمجتمع باإحلاح ، فهم 
ل ي�ستجيبون للعقاب اأو التعلم 
اأو العالج ، لكن يقال اأن بع�سهم 

يتح�سن اأو ي�سفى بتقدم العمراأو رمبا 
مل يعد لديهم اجلهد الكايف ملمار�سة 

طقو�ش ال�سر  .اأي حني ي�سل اإىل 
متو�سط العمر مثال "

الأخ�سائية النف�سانية 
العيادية :هابط ملعيد
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عي�شة ق.

جزائريني  العبني  اأربعة  دخل 
على  املناف�سة  االأ�سماء  قائمة 
والذين  قطر،  يف  الهداف  لقب 
غياب  ا�ستغالل  على  �سيعملون 
ت�سجيل  اأجل  من  احلايل  الهداف 
ما  خالل  االأهداف  من  عدد  اكرب 
اجلاري  الكروي  املو�سم  من  تبقى 
جولتني  �سوى  تف�سلنا  ال  والذي 
ويعترب  عليه،  ال�ستار  الإ�سدال 

اأكرب  اأحد  بوجناح  اخل�رض  مهاجم 
العنا�رض التي متلك فر�سة ا�ستعادة 
ت�سدرها  التي  الهدافني  �سدارة 
منه  اأن يخطفها  قبل  املو�سم  هذا 
زميله يف ت�سكيلة "الزعيم" م�ستغال 
بها  مير  التي  الرهيبة  الفراغ  فرتة 
ا�ستئناف  منذ  وهران  مدينة  اين 
توقفت  كانت  التي  املناف�سة 
املن�رضم  مار�س  �سهر  قطر  يف 
 ،19 كوفيد  وباء  انت�سار  ب�سبب 
�سدارة  عن  بوجناح  يف�سل  ال  اأين 

الهدافني �سوى هدف وحيد باعتبار 
انطالق  منذ  هدفا   13 �سجل  اأنه 
اال�ستفاقة  غلى  ويحتاج  املو�سم، 
اجل  من  املتبقيني  اللقاءين  خالل 
كان  واأنه  ال�سدارة خا�سة  ا�ستعادة 
خالل  القطري  الدوري  هداف 
ال�سابقني.  يف املقابل،  املو�سمني 
م�سدر  براهيمي  يا�سني  ي�سكل 
ال�رض�سة  املناف�سة  ظل  يف  اخلطر 
التي يخو�سها من اأجل لقب هداف 
الدوري القطري، اأين يقدم الالعب 

الريان  نادي  �سفوف  يف  النا�سط 
ا�ستئناف  منذ  رائعة  م�ستويلت 
غلته  رفع  من  ومتكن  املناف�سة، 
التهديفية هذا املو�سم اإىل جمموع 
و�سافة  يف  يتواجد  اأين  هدفا   13
مواطنه،  رفقة  منا�سفة  الهدافني 
هدف  �سوى  يف�سله  ال  وبالتايل 
يتواجد  بينما  ال�سدارة،  عن  وحيد 
حممد  االآخر  اجلزائري  الثنائي 
بن يطو و�سفيان هني العبا الوكرة 
�سباق  يف  التوايل  على  والغرافة 

ميلكان  اأين  اللقب،  على  ال�رضاع 
جمموع 11 هدفا يف املركز الثالث 
الأف�سل الهدافني، وميلكان الفر�سة 

عن  بعيدين  ولي�سا  الفارق  لتذليل 
ت�سجيل ثالثة اأهداف على االأقل يف 

اآخر جولتني من الدوري القطري.

احتدم ال�شراع على لقب هداف الدوري القطري يف ظل املطاردة القوية التي يقودها الالعبون 
اجلزائريني املحرتفون يف �شفوف عدد من الأندية النا�شطة، اأين يت�شدر ترتيب اأف�شل الهدافني 
جنوم نادي ال�شد واأف�شل لعب يف اآ�شيا العام املن�شرم اأكرم عفيف والذي �شجل جمموع 14 هدفا 
متكن من خاللها من خطف ال�شدارة من لعب املنتخب الوطني بغداد بوجناح، قبل اأن يتعر�ض 

عفيف اإىل الإ�شابة التي تبعده عن امليادين فيما تبقى من مناف�شة دوري جنوم قطر

بوجناح براهيمي هني وبن يطو ي�شعون لإنهاء املو�شم بلقب فردي

مطاردة جزائرية قوية للقب هداف الدوري القطري

عقد نادي مولودية وهران اأول ام�س 
جمعية عامة ا�ستثنائية والتي انتخبت 
جديدا  رئي�سا  حمياوي  الطيب 
للمدير  خلفا  النادي  اإدارة  ملجل�س 
العام �سي طاهر �رضيف الوزاين، وكان 
م�ساهمو ال�رضكة املحرتفة امل�سرية 
رف�سوا  قد  وهران،  مولودية  لنادي 
طلب �رضيف الوزاين بتجديد عهدته 
النادي،  اإدارة  جمل�س  راأ�س  على 
وقرروا عقد عمومية انتخابية لتعيني 
اأن كل م�ساهمي  رئي�س جديد، وعلم 
اأيدوا قرار تعيني  ال�رضكة املحرتفة، 
للمولودية  الهاوي  النادي  رئي�س 
االإدارة،  جمل�س  راأ�س  على  حمياوي 
�رضيف  يف  الثقة  جتديد  وعدم 
حمياوي  وعد  تعيينه،  وفور  الوزاين، 
وو�سع  قوي  اإدارة  جمل�س  بت�سكيل 
حد لالأزمة املالية اخلانقة التي مير 

بدءا  منذ فرتة،  الوهراين  النادي  بها 
مببا�رضة اإجراءات نقل ملكية النادي 
اإىل �رضكة "هيربوك" املهتمة بتمويل 

الفريق.
يف �سياق اآخر، �رضح الرئي�س اجلديد 
ملجل�س اإدارة مولودية وهران،الطيب 

املجل�س  هذا  اأع�ساء  باأن  حمياوي، 
الذين مت انتخابهم يف اجلمعية العامة 
للم�ساهمني هم وحدهم املخول لهم 
�سي  ال�سابق  الدويل  م�ستقبل  بتقرير 
تكفل  الذي  الوزاين  �رضيف  الطاهر 
االإداري  باجلانبني  الفارط  املو�سم 
يف  حمياوي  وعربرّ  للنادي،  والفني 
انتهاء  اإعقب  اإعالمية  ت�رضيحات 
ارتياحه  عن  العامة  اجلمعية  اأ�سغال 
الداخلي  البيت  ترتيب  الإعادة 
بدون  االأخري  ظل  بعدما  للنادي 
املو�سم  طيلة  اإدارة  وجمل�س  رئي�س 
اخلطوة  هذه  باأن  موؤكدا  املا�سي، 
حمتملة  عقوبات  املولودية  �ستجنب 
من طرف املديرية الوطنية ملراقبة 
لالحتاد  التابعة  واملالية  الت�سيري 

اجلزائري للعبة.
ق.ر.

مينديز يفاو�ض وولفرهامبتون للتعاقد مع غوالم
الربتغايل  الالعبني  وكيل  ي�سعى 
االأيرّام  هذه  مينديز  خورخي  ال�سهري 
ال�سابق  اجلزائري  الدويل  ِلتحويل 
ولفرهامبتون  فريق  اإىل  غالم  فوزي 
منحته  اأن  بعد  ذلك  جاء  االإجنليزي، 
ال�سوء  االإيطايل  نابويل  نادي  اإدارة 
ام�س  اأول  ذكرته  مِلا  ووفقا  االأخ�رض 
�سبورت"،  “توتو  املحلية  ال�سحيفة 

ويرتبط فوزي غالم البالغ 29 �سنة مع 
يف  ته  مدرّ تنق�سي  ِبعقٍد  نابويل  نادي 
لكن م�سوؤويل  الـ 30 من جوان 2022، 
املدافع  من  طلبوا  االإيطايل  الفريق 
جديد  فريق  عن  ِبالبحث  اجلزائري 
اكتفى  قد  وكان غالم  ائفة.  ال�سرّ هذه 
فقط  مقابالت   3 يف  ِبامل�ساركة 
اأ�سا�سيا، من اأ�سل 38 مواجهة خا�سها 

االإيطالية  البطولة  يف  نابويل  فريقه 
اأن  يُبنيرّ  ما  وهو  امُلنق�سي.  للمو�سم 
احل�سابات  خارج  اجلزائري  الالعب 
غاتوزو،  جينارو  للمدرب  التكتيكية 
فقد  ولفرهامبتون،  ِلفريق  وِبالن�سبة 
اإ�سدال  متوقع يف الرتبة ال�سابعة بعد 
-2019 ن�سخة  االإجنليزية  البطولة 

.2020

القبائل  �سبيبة  فريق  اإدارة  توا�سل 
للتعاقد  حت�سبا  اال�ستقدامات  عملية 
الت�سكيلة  لتدعيم  جدد  العبني  مع 
الكروي  املو�سم  النطالق  حت�سبا 
املقبل، ويف هذا ال�سدد توا�سل اإدارة 
على  ال�سري  مالل  �رضيف  الرئي�س 
لت�سكيل  حت�سبا  �سبان  العبني  جلب 
خالل  التناف�س  على  قادرة  جمموعة 
الفرتة املقبل على اإحراز االألقاب، ويف 
هذا ال�سدد تعاقدت اإدارة ال�سبيبة مع 
العبني اثنني ان�سما اإىل كتيبة املدرب 
االأمر  ويتعلق  الزلفاين،  معني  التون�سي 
األيا�س حدو�س وجوبا عقيب،  بكل من 
هذا  الفريق  تعاقدات  عدد  لريتفع 
العبني،  اأربعة  جمموع  اإىل  املركاتو 
بعدما �سبق التوقيع مع الثنائي فراحي 
وب�ساكر، وا�ستقدم الالعب حدو�س من 
فريق �سباب الدار البي�ساء اأين لعب يف 
تكون  �سفوفه املو�سم املن�رضم حيث 
العا�سمة وهو الذي  رفقة نادي احتاد 
ي�سغل من�سب مدافع حموري ويبلغ 22 
عاما، بينما التحق الالعب االآخر جوبا 

برتقية  قامت  اأن  فريق  �سفوف  من 
اإىل  ب�ساكار  ما�سنت  الرديف  حار�س 
الفريق االأول ووقعت معه عقد احرتايف 
ميتد عامني، حيث يعترب احلار�س من 
اأبناء الفريق وهو الذي تدرج عرب كافة 
عليه  كبرية  اآماال  وت�سع  ال�سابة،  فئاته 
للفريق  امل�ستقبل  حار�س  ليكون  عليه 
بوط،  بن  احلايل  احلار�س  ويناف�س 
وال  ال�سن  �سغري  الزال  واأنه  خا�سة 
منف�سل،  �سياق  يف  عاما.   21 يتجاوز 
اقدم الرئي�س �رضيف مالل على تعيني 
كل من كمال عبد ال�سالم ومليك مقبل 
ومناجري  الريا�سي  املدير  من�سب  يف 
تن�سيب  التوايل، حيث مت  على  النادي 
اإىل  وتقدميها  ام�س  اأول  الثنائي 
الذين  اجلدد  بالالعبني  اأ�سوة  و�سائل 
الرئي�س  اأ�رضف  اأين  التوقيع معهم،  مت 
مالل على عملية التن�سيب، اأين ينتظر 
اجلميع من االإدارة واالأن�سار الكثري من 
ت�سكيلة  بعجلة  الدفع  اأجل  الثنائي من 
االألقاب  التناف�س على  نحو  "الكناري" 

و�سعود من�سة التتويج.

الإدارة عّينت عبد ال�شالم ومقبل يف من�شب املدير 
الريا�شي ومناجري

�ضبيبة القبائل ت�ضتقدم الثنائي 
حدو�ض وعقيب

م�شتقبل �شريف الوزاين يف�شل فيه اأع�شاء املجل�ض الإداري

حمياوي رئي�ضا جديدا ملولودية وهران

ك�شف تف�شيله اللعب يف من�شب مدافع اأمين على جناح

عطال: لن اأغادر ني�ض �ضوى للعب يف فريق اأوروبي كبري
اجلزائري  الدويل  الالعب  ك�سف 
البقاء  يف�سل  اأنه  عطال  يو�سف 
الفرن�سي  ني�س  ناديه  �سفوف  يف 
معه  الكروي  م�سواره  وموا�سلة 
خا�سة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
الغياب  تدارك  اإىل  ي�سعى  واأنه 
خالل  املناف�سة  عن  �سجله  الذي 
الن�سف الثاين من املو�سم الكروي 
املنق�سي ب�سبب االإ�سابة اخلطرية 
م�ستوى  على  تلقاها  كان  التي 
خالل  عطال  اأو�سح  حيث  الركبة، 
جريدة  اإىل  بها  اأدىل  ت�رضيحات 

"ليكيب" الفرن�سية اأنه مرتاح رفقة 
فريقه احلايل و�سعيد بالعمل حتت 
فيريا،  باتريك  املدرب  اإ�رضاف 
�سيعه  كما  تدارك  عن  يبحث  اأين 
الفائتة  الفرتة  خالل  ني�س  مع 
م�ساركاته  اأول  ت�سجيل  خالل  من 
الكروي عرب  م�سواره  االأوروبية يف 
االأوروبي  الدوري  مناف�سة  خو�س 
خالل املو�سم اجلديد التي تاأهلوا 
لها عقب انهاء املو�سم يف املركز 
من  الرتتيب  بجدول  اخلام�س 

الدوري الفرن�سي.

للت�سكيلة  االأمين  املدافع  واأردف 
اأنه يف حال قرر املغادرة  الوطنية 
وتغيري االأجزاء فاإن لن يكون �سوى 
باللعب مع فريق اأوروبي كبري ي�سنع 
االإ�سافة،  معه  ويتعلم  ا�سما  له 
واللعب  باالرتقاء  رغبته  ظل  يف 
خالل  من  العايل  امل�ستوى  يف 
يف  اأقوياء  العبني  مع  املناف�سة 

نف�س من�سبه.
الأكادميية  ال�سابق  الالعب  اأ�سار 
خمتلف،  �سياق  يف  بارادو  نادي 
اأنه يف�سل اللعب يف من�سب مدافع 

اأدوار  يف  ا�ستعماله  عو�س  امين 
معه  يحدث  مثلما  اأكرث  هجومية 
الفرن�سي  التقني  يقحمه  عندما 
انه  �سدد  حيث  اأمين،  جناح  فيريا 
يجد راحته عندما يلعب يف الرواق 
بالكرة  وي�سعد  اخللف  من  االأمين 
نحو االأمام اأين ي�سكل اخلطورة من 
خالل ا�ستعمال امليزة التي ميلكها 
اأنه  واأو�سح  ال�رضعة،  يف  التمثلة 
عندما يلعب جناح ال تظهر االأدوار 
الدفاعية التي يقوم بها يف الرواق، 
ا�ستغالل  يف  القوية  الرغبة  عك�س 

يلعب  عندما  الدفاع  يف  قواه 
املناف�س  �سعود  ومينع  مدافعا 

نحو االأمام.
 24 البالغ  عطال  يوا�سل  لالإ�سارة 
املو�سم  النطالق  التح�سري  عاما 
ي�ستاأنف  اين  اجلديد،  الكروي 
الدوري الفرن�سي يف تاريخ 23 اأوت 
املقبل، و�ستكون اوىل خرجات ابن 
قرية وا�سية بتيزي وزو يف القواعد 
اجلديد  ال�ساعد  ي�ستقبل  عندما 
اوىل  يف  الن�س  نادي  "الليغ1"  اإىل 

جوالت املو�سم.
عي�شة ق.

ق.ر.

عي�شة ق.
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يف  القدم  كرة  ع�شاق  ب  يرتَقّ
املواجهة  العامل،  وحول  اأوروبا 
بني  املقبل،  اجلمعة  املرتقبة 
ربع  يف  ميونخ  وبايرن  بر�شلونة 
اأبطال  دوري  بطولة  نهائي 
من  الفريقان  ويعد  اأوروبا، 
باللقب  للفوز  املر�شحني  اأبرز 
و�شط  اال�شتثنائي؛  العام  هذا 
الفريق  لفوز  قوية  تر�شيحات 

مو�شًما  قدم  الذي  البافاري 
يف  والكاأ�س  بالدوري  وفاز  قوًيا 
الذي  بر�شلونة  بعك�س  اأملانيا، 

خرج خايل الوفا�س حملًيا.
هذا االأمر يزعج العبي بر�شلونة، 
»ال�شريجنيتو«  لربنامج  فوفًقا 
البلوغرانا  جنوم  فاإَنّ  االإ�شباين 
باأَنّ  يرتدد  ما  ب�شبب  غا�شبون؛ 
بايرن ميونخ �شيتغلب عليهم، واأن 

كفة الفريق البافاري مرجحة يف 
املباراة املقبلة، ومن املقرر اأن 
للربتغال،  اليوم  بر�شلونة  يغادر 
للمواجهة املقررة يف  ا�شتعداًدا 
بر�شلونة  وكان  ل�شبونة،  مدينة 
النهائي عقب جتاوز  �شعد لربع 
بايرن  تغلب  بينما  نابويل،  عقبة 
ميونخ على ت�شيل�شي يف دور ثمن 

النهائي.

يونايتد  مان�ش�شرت  فريقا  اقتطع 
االيطايل  ميالن  واأنتري  االنحليزي 
اإىل  املرهلة  التاأ�شريات  اأول 
الدوري  من  النهائي  ن�شف  الدور 
مان�ش�شرت  عانى  حيث  االأوروبي، 
على  ينت�رص  اأن  قبل  كثرياً  يونايتد 
كوبنهاغن الدامناركي بهدف نظيف 
العبور  بطاقة  ويقطع  التمديد  بعد 
اإىل املربع الذهبي من اليوروبا ليغ، 
فرينانديز  برونو  الربتغايل  و�شّجل 

هدف مان�ش�شرت يونايتد الوحيد من 
ركلة جزاء يف الدقيقة اخلام�شة من 
انتهاء  بعد  االأول،  االإ�شايف  ال�شوط 
ال�شلبي  بالتعادل  االأ�شلي  الوقت 
مان�ش�شرت  و�شيطر  اأهداف،  دون 
باملجمل  املباراة  على  يونايتد 
الفر�س  من  جداً  الكثري  واأهدر 
ب�شبب تاألق حار�س كوبنهاغن جون 
مهاجمي  تركيز  وقلة  جون�شون 
االأخري  الثلث  االإنكليزي يف  الفريق 

مان�ش�شرت  و�شيواجه  امللعب،  من 
الفائز  املقبل  الدور  يف  يونايتد 
االإ�شباين  اإ�شبيلية  مباراة  من 
التي  االإجنليزي  وولفرهامبتون 
جرت اأم�س، وتقّرر اإقامة ما تبقى 
االأوروبي  الدوري  م�شابقة  من 
اأملانيا  يف  النهائي  ربع  من  بدءاً 
اأوقفت جائحة  بعدما  دون جمهور 
حول  الريا�شية  الن�شاطات  كورونا 

العامل لعدة اأ�شهر.

دي  الهولندي  الالعب  �شيخ�شع 
لعملية  جوفنتو�س  مدافع  ليخت 
جراحية يف كتفه اليمنى ليبتعد عن 
اأ�شهر، وعانى  املالعب لنحو ثالثة 
يف  م�شتمرة  اآالم  من  ليخت  دي 

لالإ�شابة خالل  تعّر�س  بعدما  كتفه 
لكنه  الفائت،  ال�شهر  اأتاالنتا  مباراة 
ب�شبب  اللعب  لال�شتمرار يف  ا�شطر 
الدوري  لقب  على  فريقه  مناف�شة 
باإمكان  وبات  االأبطال،  دوري  ثم 

التدخل  يجري  اأن  الهولندي  النجم 
حتى  �شيبعده  الذي  اجلراحي 
الفريق  خروج  بعد  املقبل  نوفمرب 
يعني  مما  القارية،  امل�شابقة  من 

غيابه عن انطالق املو�شم املقبل.

اأحاط  الذي  اجلدل  من  عام  بعد 
يف  ديباال  باولو  النجم  مب�شتقبل 
انتقاله  �شفقة  وف�شل  جوفنتو�س 
عادت  يونايتد،  مان�ش�شرت  اإىل 
االأرجنتيني  لتطارد  الرحيل  اأنباء 
هذه  قادمة  لكنها  جديد،  من 
تقرير  وك�شف  مدريد،  من  املرة 
عن  البارحة  اإيطايل  �شحفي 
حقيقة تقدم ريال مدريد بعر�س 
تقارير  وكانت  ديباال،  للتعاقد مع 
زعمت اأن ريال مدريد عر�س على 
تبادلية  �شفقة  عقد  جوفنتو�س 
كرو�س  توين  اأو  اإي�شكو  تت�شمن 
تقدمي  اأو  ديباال،  بخدمات  للفوز 
ال�شفقة.  يورو حل�شم  مليون   100

مريكاتو«  »كالت�شيو  ملوقع  ووفًقا 
االإيطايل فاإن جوفنتو�س ال ينوي 
اال�شتغناء عن ديباال، الأن الالعب 
اأندريا  لدى  كبري  بتقدير  يحظى 
واأ�شار  اجلديد،  املدرب  بريلو 
مل  االأرجنتيني  الالعب  اأن  اإىل 

ر�شمي  عر�س  اأي  على  يح�شل 
مدريد  ريال  من  ر�شمي  غري  اأو 
املوقع  واأو�شح  ال�شيف،  هذا 
ديباال  عقد  جتديد  اأن  االإيطايل 
الأن  ببعيد،  لي�س  جوفنتو�س  مع 
هذه رغبة متبادلة بني الطرفني، 
وذكر »كالت�شيو مريكاتو« اأَنّ ريال 
قراًرا  اتخذ  قد  كان  مدريد 
�شفقات  اإبرام  برف�س  مفاجًئا 
�رصح  كما  ال�شيف،  هذا  �شخمة 
بينما  برييز،  فلورنتينو  الرئي�س 
من  عدد  بيع  على  فقط  يركز 
جنومه لتوفري املزيد من االأموال 
االقت�شادية  االأزمة  ظل  يف 

الراهنة.

يرفع ال�شتار اليوم على فعاليات ن�شخة 
النهائية  االأدوار  مناف�شات  من  فريدة 
لبطولة دوري اأبطال اأوروبا حيث تقام 
بداية من ال يوموعلى مدار 12 يوما 
للبطولة  النهائية  االأدوار  مناف�شات 
على �شكل بطولة جممعة يف العا�شمة 
فعاليات  وتنطلق  ل�شبونة،  الربتغالية 
باملواجهة  للبطولة  الثمانية  دور 
�شان  وباري�س  االإيطايل  اأتاالنتا  بني 
املباريات  تقام  ثم  الفرن�شي  جريمان 
على  الدور  هذا  يف  االأخرى  الثالثة 
مدار االأيام الثالثة التالية بواقع مباراة 
واحدة يف كل يوم، ويبدو باري�س �شان 

بالنجوم  زخرا  االأكرث  هو  جريمان 
يحظى  بينما  املراكز،  خمتلف  يف 
مباراة  قبل  االأكرب  بالتعاطف  اأتاالنتا 
الوفيات  الكبري من  للعدد  نظرا  اليوم 
نتيجة  �شهدتها مدينته بريجامو  التي 
امل�شتجد  »كورونا«  بفريو�س  االإ�شابة 
اإ�شافة اإىل الب�شمة الرائعة التي تركها 
الفريق هذا املو�شم من خالل احتالل 
االإيطايل  الدوري  يف  الثالث  املركز 
وت�شجيل 98 هدفا يف الدوري االإيطايل 

خالل املو�شم املنق�شي.
املدير  جا�شربيني  جامبيريو  وقال 
دور  يف  »التواجد  الأتاالنتا:  الفني 

الثمانية اإجناز مده�س«، يف اإ�شارة اإىل 
االإطالق  على  االأوىل  امل�شاركة  اأنها 
االأوروبي،  االأبطال  دوري  يف  للفريق 
ملواجهة  �شعداء  »نحن   : واأو�شح 
و�شن�شتغل  جريمان  �شان  باري�س 
فر�شنا باأف�شل �شكل ممكن. الأنه من 
املمكن اأن تكون لدينا بع�س الفر�س«، 
مباراتني فقط  �شان جريمان  وخا�س 
توقفت  حيث  املا�شي  مار�س  منذ 
ب�شبب  الفرن�شي  الدوري  فعاليات 
عدم  تقرر  ثم  »كورونا«  فريو�س 
الفريق  تتويج  مع  املو�شم  ا�شتكمال 
�شان جريمان  مباراتا  وكانت  باللقب، 

يف نهائي كاأ�س فرن�شا وكاأ�س الرابطة 
الفرن�شية، وفاز الفريق بكليهما.

الفريق  هجوم  نيمار  الربازيلي  ويقود 
جواره  اإىل  يلعب  قد  كما  الباري�شي 
كيليان  ال�شاب  الفرن�شي  املهاجم 
قائمة  �شمن  اختري  الذي  مبابي 
رغم  الربتغال  اإىل  لل�شفر  الفريق 
كاحل  يف  لها  تعر�س  التي  االإ�شابة 
بنهائي  الفريق  مباراة  خالل  القدم 
الفائز من هذه  ويلتقي  فرن�شا،  كاأ�س 
 18 يوم  الذهبي  املربع  يف  املواجهة 
املواجهة  من  الفائز  مع  احلايل  اأوت 

بني اأتلتيكو واليبزج.

�لبي ��س جي ي�ضعى اليقاف زحف �أتاالنتا

دي ليخت يغيب عن بد�ية �ملو�ضم

�إد�رة جوفنتو�س حت�ضم م�ضتقبل ديباال

�ملان يونايتد و�الأنتري يبلغان ن�ضف نهائي يوروبا ليغ

رونالدو يخطف 
جائزة �أف�ضل هدف  

القدم  لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأعلن 
هذا  هدف  اأف�شل  بجائزة  الفائز 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  االأ�شبوع 
الدور  اإياب  مواجهات  اأقيمت  حيث 
ثمن النهائي، واأكد احل�شاب الر�شمي 
هدف  فوز  »تويرت«،  على  للبطولة 
جنم  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 
�شباك  يف  �ُشجل  الذي  جوفنتو�س، 
وتفوق  الفرن�شي،  ليون  اأوملبيك 
مي�شي  اأهداف  على  رونالدو  هدف 
�شد  ليفاندوف�شكي  نابويل،  اأمام 
�شباك  يف  بنزمية  وكرمي  ت�شيل�شي 
رونالدو  اأن  ورغم  �شيتي،  مان�ش�شرت 
على  لالنت�شار  العجوز  ال�شيدة  قاد 
ليون بهدفني لهدف، لكن الفريق ودع 
الذهاب  لقاء  خ�رص  حيث  البطولة، 

بهدف دون رد.

بايرن ميونخ يثري غ�ضب جنوم بر�ضلونة

99 �سنة متر على تاأ�سي�س مولودية اجلزائر

حلظات تاريخية وموؤثرة يف والدة "فريق �ل�ضعب" 
ها هو ال�سابع من اأوت يعود اإلينا لياأخذنا يف رحلة عرب الزمن تعيدنا هذه املرة ت�سعة وت�سعني �سنة اإىل الوراء، تذكرنا بلحظات تاريخية، موؤثرة، �سعيدة تبقى 
را�سخة يف ذاكرة اجلزائر واجلزائريني، كيف ل اليوم امل�سهود دّون باأحرف من ذهب ميالد عميد الأندية اجلزائرية و�سلطانها املولودية ال�سعبية. الكيان الذي 

حمل األوانه ودافع عن �سعاره اأبطال ثوريني اأوملبيني �سنعوا جمد اجلزائر وناديها العتيد. 
جنيب جودي 

من  اجلزائر،  مولودية  فريق  يعد 
اأبرز  واأحد  اجلزائرية  النوادي  اأعرق 
لقب  على  التقليديني  املرتاهنني 
وفاق  مناف�شيه  جانب  اإىل  البطولة 
واحتاد  القبائل  و�شبيبة  �شطيف، 
من  عدد  اأكرب  الفريق  وميلك  اجلزائر، 
الكوؤو�س املرفوعة رفقة وفاق �شطيف، 
ورابع  بلوزداد،  و�شباب  اجلزائر  احتاد 
�شبيبة  بعد  البطوالت  من  عدد  اأكرب 
القبائل، وفاق �شطيف واحتاد اجلزائر، 
اأخرى  اخت�شا�شات  وي�شم عدة  كذلك، 
كرة  اليد،  كرة  اأهمها:  القدم  كرة  غرية 

ال�شلة، الكرة الطائرة. 

مولودية اجلزائر..فريق ال�سعب 
يف  املعظم،  رم�شان  �شهر  اأيام  ككل 
ال�شهداء  )�شاحة  احل�شان  ميدان 
اجلزائرية،  العا�شمة  قلب  يف  حاليا( 
كانت اجلموع غفرية واالأك�شاك تعر�س 
وكان  واحللويات  املاأكوالت  اأنواع  كل 
جال�شا  عوف  الرحمن  عبد  ال�شاب 
بال�شاحة يتاأمل يف جمال البحر، وعلى 
بعد اأمتار منه كان هناك بع�س االأطفال 
الورق  من  م�شنوعة  بكرة  يلعبون 
ال�رصور  وعالمات  عليها  ويتناف�شون 
فلفت  وجوههم،  على  بادية  والرباءة 

هذا امل�شهد انتباه عبد الرحمن واأخذ 
يلعبون  هم  وبينما  باهتمام  يتابعهم 
الع�شاكر  من  جمموعة  بجانبهم  مرت 
الرقيب  فنظر  املحتل،  الفرن�شيني 
باحتقار:  لهم  وقال  با�شتعالء  لالأطفال 
العربن�شبة  اأمراء  حديقة  هي  هذه 
فبقي  بباري�س،  االأمراء  حديقة  مللعب 
عبد الرحمن مذهوال من هذه اجلملة، 
التي اأثرت فيه كثريا واأ�شعرته باالإهانة 
وجعلته ال ينام الليل ومنذ هذه اللحظة 
تراوده  القدم  لكرة  ناد  تاأ�شي�س  وفكرة 
اأكرث من اأي وقت م�شى حيث اأ�شبحت 
اليوم  ويف  له،  بالن�شبة  مبداأ  ق�شية 
طرح  باأ�شدقائه  لقائه  وعند  املوايل 
اأول  تاأ�شي�س  املتمثلة يف  فكرته  عليهم 
االأندية  يناف�س  م�شلم  جزائري  ناد 
الفرن�شية، فلقي مقرتحه ترحابا وا�شعا 

من طرفهم. 

املولودية واملولد النبوي ال�سريف 
عبد  اجتمع   ،1921 اأوت   7 يوم  يف 
من  اأ�شدقائه  رفقة  عوف  الرحمن 
الوادي  باب  و  العتيق  الق�شبة  حي 
اجلزائر(  من  بالعا�شمة  �شعبي  )حي 
 ، جزائري  ناد  اأّول  تاأ�شي�س  اأجل 
اال�شماء  من  العديد  باقرتاح  وقاموا 
اجلزائري،  الريا�شي  الربق  غرار  على 
الريا�شي،  النجم  اجلزائري،  الهالل 

الريا�شية، وقد وجدوا �شعوبة  ال�شبيبة 
يف اختيار اال�شم املنا�شب و يف حلظة 
مل يتوقعها اأحد �شعد �شوت من داخل 
مناديا:  جمهول  �شخ�س  من  املقهى 
»مولودية« ن�شبة للمولد النبوي ال�رصيف 
املوافق لذلك اليوم، وهي الت�شمية التي 
القت جتاوب هوؤالء ال�شبان ليتم االتفاق 
على ت�شمية الفريق »املولودية ال�شعبية 
اجلزائرية«، و اختيار األوان العلم الوطني 
كاألوان ر�شمية للفريق و هي االأخ�رص و 
اللون  لكونه  اإ�شافة  لالأمل،  يرمز  الذي 
الرمزي لالإ�شالم، اأما اللون االأحمر فهو 

ميثل حب الوطن والت�شحية. 

عبد الرحمن عوف ينجح يف 
تاأ�سي�س املولودية رغم اأنف 

ال�ستعمار 

جلمع  الليلة  عوف  الرحمن  عبد  ق�شى 
الوثائق الالزمة لتاأ�شي�س النادي ر�شميا: 
حت�شري  الريا�شية،  اجلمعية  تاأ�شي�س 
االإمكانيات الالزمة )املادية واملالية(، 
اخلا�س،  ومقره  للفريق  ملعب  اختيار 
من  والت�شجيع  امل�شاندة  كل  لقي  وقد 
طرف اأ�شدقائه لتحقيق حلمه، فانتقل 
ملقر الوالية لدفع امللف واحل�شول على 
املوافقة الر�شمية لتاأ�شي�س النادي، فتم 
رف�س طلبه جملة وتف�شيال، وقد كانت 
تاأ�شي�س  ميكنه  ال  اأنه  االإدارة  حجة 

بعد  الرا�شد  �شن  يبلغ  مل  الأنه  جمعية 
كونه كان يبلغ من العمر 19 �شنة، ورغم 
هذا الرف�س اإال اأنه مل يفقد االأمل فقام 
بتزوير الوثائق وانتحل هوية زوج عمته 
»عبد املالك، وقد مت ا�شتدعاوؤه مرتني 
ملفه  الغاء  بهدف  الوالية،  طرف  من 
م�شلم  ريا�شي  ناد  تاأ�شي�س  يف  املتمثل 
اأ�شئلتهم  كل  جتاوز  من  متكن  اأنه  اإال 
االأول  اال�شتدعاء  ففي  املخادعة، 
هذا  اإن�شاء  هدف  عن  ب�شوؤاله  قاموا 
لتدريب  يهدف  اأنه  فاأجاب  ؟  الفريق 
الع�شكرية،  للخدمة  ال�شبان  وحت�شري 
�شبب  عن  �شاألوه  الثاين  اال�شتدعاء  ويف 
اللونني االأخ�رص واالأحمر واإىل  اختياره 
االأخ�رص  مبا�رصة:  فاأجاب  ترمز؟  ما 
يرمز للجنة واالأحمر للنار، اأما االأ�شئلة 
من  ومتكن  �شكلية  فكانت  االأخرى 
ر�شميا  امل�شادقة  لتتم  كلية  جتاوزها 
اجلزائر  مولودية  فريق  تاأ�شي�س  على 
الذي اتخذ ك�شعار له النجمة والهالل. 

البداية الكروية 
مو�شم  املناف�شة  املولودية  دخلت 
1922/1921 بت�شكيلة مكونة من �شبان 
مل ي�شبق لها لعب كرة القدم وال متتلك 
اأي خربة مقارنة بفرق اأخرى تاأ�ش�شت 
العميد  اأن  اإال  ورغم هذا  ب�شنني  قبلها 
متكن من احتالل مرتبة م�رصفة نهاية 

املو�شم يف البطولة، ويف املو�شم املوايل 
ان�شم النادي ر�شميا للرابطة الفرن�شية 
اال�شتعمار(  حتت  كانت  )اجلزائر 
النق�س  ورغم  اخلام�شة،  درجتها  يف 
يوفر  كان  فالفريق  لالإمكانيات  الفادح 
املالب�س لالعبيه ب�شعوبة بالغة اإال اأنه 
ويف نهاية مو�شم 1923/1922 متكن من 
حتقيق ال�شعود للدرجة الرابعة، ورغم 
اجلميلة  والكرة  الرائعة  ونتائجه  اأدائه 
كان  العميد  اأن  اإال  يقدمها  كان  التي 
اإعالمي كبري من قبل  تعتيم  يعاين من 
ال�شحافة الفرن�شية لدرجة اأنها مل تكن 
وهذا خ�شية منو   ! نتائجه  تذكر حتى 
ت�شاعد  يف  كانت  التي  النادي  �شعبية 
امل�شتعمر  احتادية  لتخرج  رهيب، 

على  يلزم  بقانون BORDE الذي 
العبني  اإ�رصاك  على  امل�شلمة  االأندية 
2 اأوربيني يف الت�شكيلة االأ�شا�شية وهذا 
التي  �شعبيتهم  من  االإنقا�س  بهدف 

اأ�شبحت تقلق ال�شلطات الفرن�شية. 

تعليق املناف�سة والعودة
 بطموحات كبرية 

الرابع  الق�شم  اإىل  ال�شعود  بعد 
اأول  يف  متو�شطة  نتائج  النادي  حقق 
مو�شمني، ومع دخول �شنة 1925 تلقى 
العديد من العبي العميد دعوة لق�شاء 
ليجد  »اإجباريا«،  الع�شكرية  اخلدمة 
اأف�شل  من  منقو�شا  نف�شه  الفريق 
لقرار  امل�شريين  دفع  ما  وهو  العبيه 
ليعود  مو�شمني،  املناف�شة ملدة  تعليق 
 1928/1927 مو�شم  للمناف�شة  الفريق 
نهاية  يف  ويتوج  كبرية  بطموحات 
املطاف ببطولة الق�شم الرابع، ويحقق 
لق�شم  وا�شتحقاق  بجدارة  ال�شعود 
الدرجة الثالثة اأين ق�شى ثالث موا�شم 
اإىل غاية �شنة 1931 وبعد مو�شم �شاق 
املرتبة  احتالل  من  العميد  متكن 
لتحديد  فا�شلة  مباراة  ليلعب  االأوىل 
الفريق ال�شاعد وهذا �شد نادي زرالدة 
وفاز عليه، ليحقق �شعودا جديدا هذه 

املرة للق�شم الثاين. 
...يتبع
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تقرير:  علي �سمودي – اعالمى
 واأ�سري حمرر

الر�سا�سة القاتلة ..
�رصخة  »..  كانت  احلقوين   .. احلقوين   «
ال�ستغاثة والكلمات الأخرية التي اأطلقتها 

الوالدة داليا 
يف   ، اجلمعة  فجر  من  الثالثة  حوايل   يف 
ر�سا�سة  باغتتها  بعدما  زوجها  منزل 
فاأوقفت   ، مبا�رصة  ال�سدر  يف  الحتالل 
دورة احلياة يف ج�سدها  يف متام ال�ساعه 
يف  الأطباء  خا�ض  بعدما  ظهراً  الثانية 
احلكومي  �سليمان  خليل  ال�سهيد  م�سفى 
باءات  لكنها  لنقاذها  عديدة  معارك 
بالف�سل ، وبح�سب مدير امل�سفى الدكتور 
و�سام اأبو بكر ، فان داليا تعر�ست لال�سابة 
يف �سدرها ، لكن الر�سا�سة اإخرتقت الكبد 
واأ�ساف  الأبهر،  وال�رصيان  والبنكريا�ض 
:« عانت من نزيف حاد جداً   « ل«لقد�ض 
جراحية  عدة  عمليات  لها  وواأجريت   ،
واأدخلت اإىل غرفة العناية املكثفة،  لكنها 

ا�ست�سهدت من تاأثري ال�سابة القاتلة ».

 هكذا قتلت ..
 ، للم�سفى  داليا  اجلريحة  و�سول  منذ 
اأو�ساط  يف  والأمل  احلزن  اأجواء  عمت 
جنني  خميم  يف  ا�ستيتي  األ  عائلتها 
جنني  يف  ال�سمودي  ال  زوجها  واأ�رصة 
الع�رصات  مع  اجلميع  وتدفق   ، واليامون 
العائلة  ملوؤازرة  للم�سفى  املواطنني  من 
اجللل  امل�ساب  مواجهة  يف  اأزرها  و�سد 
ا�ست�سهادها  نباأ  الأطباء  يعلن  كاد  وما   ،
 ، بالغماء  و�سقيقها  زوجها  اأ�سيب  حتى 
ال�سبعيني جا�رص  يحتمل حماها  بينما مل 
يحمل  كان   ، النباأ  �سمودي  طاهر  توفيق 
بح�رصة  ويبكي  واإليا�ض  �رصاج  حفيده 
وحرقة وقال » باأي ذنب تقتل اإبنتنا الغالية 
وييتم اأطفالها ويحرمون منها لالبد ، انها 
الحتالل  ويجب حماكم  تغتفر  ل  جرمية 
وجنوده الذين قتلوها بدم بارد دون ذنب 
اأو �سبب ».تنهمر دموع الرجل الذي بدى 
داليا   « ويقول   ، والقهر  التاأثر  غاية  يف 
بعمارتنا  �سقة  يف  با�سم  ابني  مع  تعي�ض 
قوات  اقتحمته  الذي  اجلابريات  حي  يف 
اطالق  ا�ستيقظنا على �سوت   ، الحتالل 
اأثارت  التي  الرهيبة  والنفجارات  النار 
 ،« نغادرها  ومل  منازلنا  فلزمنا   ، خوفنا 
وي�سيف » على �سوت بكاء طفلها ، نه�ست 
داليا لتح�سري احلليب له ، وعندما �سمعت 
�سوت الر�سا�ض وا�ستن�سقت الغاز امل�سيل 
املنزل  نافذة  لغالق  توجهت   ، للدموع 
ت�رصب  ومنع  وا�رصتها  طفليها  حلماية 
الوقت  هذا  » يف  ويكمل   ،« الغاز ملنزلها 
، كان جنود الحتالل يطلقون النار بغزارة 

�سدرها  يف  غادرة  بر�سا�سة  فا�سيبت   ،
لزوجها  ا�ستغاثة  كلماتها  اأخر  وكانت   ،

لنقاذها ».

ا�ستهداف ال�سعاف ..

ذراعية  بني  زوجته  حلمل   ، الزوج  �سارع 
الأحمر  الهالل  لطواقم  لت�سليمها  ونقلها 
 ، ال�ستغاثة  تلقيها  فور  ح�رصت  التي 
 ، الحتالل  ر�سا�ض  من  ت�سلم  مل  لكنها 
الطواريء  مركز  ومدير  ال�سمودي  ويوؤكد 
حممود  بجنني  الأحمر  الهالل  يف 
الحتالل  قوات  اأن  ل«لقد�ض«،  ال�سعدي 
ال�سعاف  �سيارة  وو�سول  حركة  اأعاقت 
مبا�رص  ب�سكل  النار  اطالق  ب�سبب  للمنزل 
الر�سا�ض  اخرتاق  رغم  لكن   ، عليها 
واملخاطر  ال�سعاف  ملركبة  ال�رصائيلي 
وعدم  لالحتالل  املكثف  النت�سار  ب�سبب 
خاطر   ، الحتاليل  الر�سا�ض  توقف 
الأم  اجلريحة  ونقل  الطبي  الفريق 
احلكومي  �سليمان  خليل  ال�سهيد  مل�سفى 
ال�سمودي » ع�سنا حلظات رعب  ، ويقول 
اأمامنا  و�سدمة قا�سية جداً  وداليا تنزف 
�سبب  مما  يتوقف  ل  الحتالل  ور�سا�ض 
الحتالل   ، حاد  ونزيف  م�ساعفات  لها 
 ، اجلرمية  هذه  عن  امل�سوؤولية  يتحمل 
واأي  ؟،  الأن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  فاأين 
على  النار  اإطالق  يجيز  وقانون  �رصيعة 
وقتلها  منزلها  حرم  داخل  اأمنة  مواطنة 

بدم بارد ».

 �سخط وغ�سب ..

اأثارت جرمية الحتالل ، الغ�سب وال�سخط 
ال�سوت  مكربات  دوت  وبينما   ، جنني  يف 
عرب امل�ساجد تنعي با�سم القوى الوطنية 
وال�سالمية �سهيدة فل�سطني الأم ال�سحية 

اجلديدة لالحتالل الذي توعدته بالعقاب 
بحق  امل�ستمرة  والنتقام جلرائمه  والثاأر 
ال�سهيدة  والد  ، وقف  الفل�سطيني  ال�سعب 
راأ�ض جثمانها  فوق  اإ�ستيتي  اأحمد  ال�سيخ 
، مي�سح دموع اخوانها وي�سربهم ، وقال » 
نحت�سبها عند رب العاملني �سهيدة ، وهذا 
ارتكاب  يف  ي�ستمر  الذي  الحتالل  هو 
 ، واملرابط  ال�سابر  �سعبنا  بحق  اجلرائم 
ورغم الأمل والغ�سة ، فاحلمد هلل �سابرون 
ورا�سون بق�ساء اهلل وقدره »، واأ�ساف »  ل 
وجرحنا  ماأ�ساتنا  عن  تعرب  كلمات  يوجد 
ريعان  يف  ابنتنا  فقدان  على  النازف 
والدعاء  ال�سرب  ، ول منلك �سوى  ال�سباب 
الويالت  �سعبنا  يجنب  اأن  العاملني  لرب 
».وو�سط  الأحبة  وفقدان  والنكبات 
ت�سييع  م�سرية  اأنطلقت   ، الغ�سب  م�ساعر 
ج�سدها  �سجي  بعدما  ال�سهيدة  جثمان 
تعالت  بينما   ، فل�سطني  بعلم  الطاهر 
على  وغ�سباً  �سخطاً   ، احلناجر  هتافات 
متر  لن  اجلرمية  اأن  فاأكدت   ، الحتالل 
دون عقاب ، ودعت ف�سائل املقاومة للثاأر 
الحتالل  �سد  املقاومة  وت�سعيد  والرد 

الذي قتل هذه الروح الربئية بدم بارد ..

 وداع ودموع ..

مل ينتهي امل�سهد ، فقد كان وقع احلدث 
اأكرث �سعوبة وق�ساوة يف منزل عائلة زوج 
ال�سهيدة يف احلي الذي كانت ترعى فيها 
طفليها وخرجت منه جريحة قبل �ساعات 
،يف  الأكتاف  على  حممولة  فقط  وعادت 
واأطفال  ون�ساء  رجال  كل  وقف  حارتها 
لجمال  واحلديث  ،  الكالم  عن  احلي 
،  خرب  الف�سيل  اجلمعه  يوم  يف  للغداء 
وقف   .. طفلها  تر�سع  اإم  وقتل  مفزع 
اجلميع ب�سمت وح�رصة اأمام دموع العائلة 

ح�سور  مع  خا�سة  واجلريان  ،  والهل 
ل�سدة  واإيا�ض  �رصاج  بكى  فقد   ، طفليها 
خوفهما عندما �ساهدا اجلميع يبكون مبا 
فيهم والدهما الذي مل يقو على احلديث 
.. بينما عمهما عماد ال�سمودي ا�ستجمع 
املوؤمل   « وقال  دموعه  وم�سح  قواه 
يعرفان  اأو  ي�سعران  ول  يبكيان  ..  اأنهما 
حلت  التي  الفاجعة  ومعنى  الأمل  حجم 
والوجع  بالختناق  �سعرت   .. وبهما  بنا 
يبكيان  والطفالن  اأع�سابي  امتالك  ومل 
�ستغادرهما  التي  والدتهما  وداع  مثلنا يف 
فاجعة  انها   « والده  واأ�ساف   ، لالبد  » 
ل�سدة  نبكي   ، جميعاَ  بنا  اأملت  كربى 
فما   ، واأحفادي  �سبابها  على  ح�رصتنا 
 ، الأخرية  الوداع  حلظات  ؟«. يف  ذنبهم 
يغادر  داليا  ال�سهيدة  جثمان  كان  وعندما 
منزلها ، �سقت  احلماة اأم عماد ، الطريق 
خلف  باجلري  ا�ستمرت   ، اجلموع  و�سط 
التي  �رصخاتها  تتوقف  اأن  نع�سها  دون 
تتفجر  مع دموعها حرقة على كنتها التي 
ارتبطت  بها بعالقة وطيدة منذ اقرتانها 
�سوتها  وباأعلى   ، �سنوات   3 قبل  بابنها 
لك  .. حكيت  كنت عندي  اإمبارح   « قالت 
خليك وما تروحي على البيت .. ظلي معنا 
لو  عمري  ..يا  روحتي  لي�ض   .. غالية  يا 
�سليتي ما كان �سار هيك .. ملني تركتيني 
اهلل   « واأ�سافت   ،« واولدك  وجوزك  اأنا 
يرحمها وي�سربنا على فراقها و اهلل يح�رص 
منك  حرمونا   .. ايديهم  وي�سل  قلبهم 
 .. اأولدك  عن  وفرقوك  عليك  وح�رصونا 

ربنا ل ي�ساحمهم دنيا واأخرة »...  

 هل نام �سراج واليا�س ؟..
اأحالمها،  تتحقق  اأن  قبل  الأم  غادرت 
كانت اأروع المهات التي انتظرت افراحا 
كثرية مع عائلتها ، لكن ر�سا�ض الحتالل 
كرب  كلما  ينزف  �سيبقى  جرحاً  �سنع 
ال�سغار  ، فهل  نام �رصاج واليا�ض ليلتهما 
وح�سنها  وحنينها؟  والدتهما  دون  الوىل 
ومن  احلليب  لهما  اأعد  ومن  ناما  كيف   ،
التي  داليا  دون  الليل  عتمة  لهما  �سي�رصج 
ارتقت لعلياء املجد �سهيدة ؟،  فما اأق�سى 
فكل  القادم  اأ�سعب  وما  ليلتهما  الأوىل 

العامل لن يعو�سهما عن ح�سنها حلظة .
�سمودي  با�سم  قال يل  الثالث  اليوم  * يف 

عندما �سالته عن و�سعه طفاله فقال.
واليا�ض  لرعاية �رصاج  ي�سهر  ينام وهو  مل 
.. لكن امله يزداد ووجعه يكرب كل حلظة 
الوفية  الزوجة  احلنون  الم  رحيل  منذ 
�رصاج  ي�سال  واخرى  حلظة  داليا..فبني 
ما   .. يطلبها  �ساعة  وكل   .. والدته  عن 
اختي  الرحمة  لروحك   .. الفراق  اق�سى 
واهلل  وال�سلوان  ال�سرب  واهلك  ولزوجك 

يرعى طفليك.

حتى طفالها بكيا يف وداعها ..   

داليا �سمودي حاولت حماية وانقاذ 
اأطفالها من غاز االحتالل 

.   عم ال�سهيدة جا�سر : ر�سا�س الحتالل الغادر اأ�سابها داخل منزلها.. فباأي ذنب قتلت ؟

» عودي اأو خذيني معك.. فلماذا تركتني ورحلت  بهذه ال�سرعة« ... �سرخات الآمل التي رددتها احلماة 
ال�ستينية فوزية �سمودي يف وداع كنتها ال�سهيدة الم داليا اأحمد اإ�ستيتي  �سمودي ،  فلحظة و�سول جثمان 

ال�سهيدة ملنزل عائلتها يف مدينة جنني ،  فجر ثورة غ�سب عارمة حتولت كما النريان  لت�سعل  م�ساعر 
احلزن و الغ�سب للعائلة  التي مل ت�سدق النباأ املوؤمل الذي اأدى ل�سابة الزوج با�سم ال�سمودي وال�سقيق نا�سر 
اإ�ستيتي بنوبة اإغماء .. وبلمح الب�سر ، انفجرت احلماة » اأم عماد »،لتغرق يف بحر من الدموع و هي تودعها 
و تناجي رب العاملني ليعيدها للحياة التي و�سع ر�سا�س الحتالل لها نهاية �سريعة يف مقتبل العمر ، فلم 

تتجاوز داليا �سن ال23 عامًا ، وما زال بني يديها طفل ر�سيع يف عمر 6 �سهور واأخر يف الثانية من عمره .

مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور 
راأفت حمدونة

�سلطات االحتالل ت�ستخدم 
ال�سوء واملو�سيقى واالألوان 

كو�سائل تعذيب نف�سى 
للدرا�سات  الأ�رصى  مركز  مدير  اأكد 
اإدارة  اأن  حمدونة   راأفت  الدكتور 
ال�سهيونية  ال�سجون  م�سلحة 
واملعتقلني  الأ�رصى  بحق  ت�ستخدم 
الفل�سطينيني يف ال�سجون واملعتقالت 
ال�سهيونية ال�سغط النف�سى من خالل 
ال�ساخبة،  واملو�سيقى  واللون  ال�سوء 
والأ�سوات  الأ�سواء  اأن  واأ�ساف 
ل  جزء  القامتة  والألوان  ال�ساخبة 
النف�سى  التعذيب  �سيا�سة  من  يتجزاأ 
مناه�سة  اتفاقية  وفق  دولياً  املحرم 
مبنع  القا�سية   1984 للعام  التعذيب 
القا�سية  العقوبة  و�رصوب  التعذيب 
اأو املهينة . واأ�سار د.  اأو الالاإن�سانية 
ت�سليط  اأن  توؤكد  درا�سة  اإىل  حمدونة 
واإرغامه  الأ�سري  على  ال�سديد  ال�سوء 
�ساخبة  ملو�سيقى  ال�ستماع  على 
مدة 16 �ساعة يومياً على مدار اأربعة 
نف�سياً  بتدمريه  كفيالن  متتالية  اأيام 
وع�سبياً وجعله غري قادر على التفكري 
�سلطات  ت�ستخدمه  الذى  الأمر   ،
الحتالل يف اأقبية التحقيق با�ستخدام 
ال�ساخبة  واملو�سيقى  ال�سديد  ال�سوء 
املخالفة لثقافة الأ�رصى وامل�سحوبة 
بال�رصاخ وال�ستفزاز والغ�سب والرتيبة 
واملوؤثرة  واملزعجة  امللل  حد  اإىل 
وذلك   ، النف�سى  وال�سيق  النوم  على 
لل�سغط وحتويل الأ�رصى  فى حماولة 
اإىل اأج�سام هزيلة ي�سهل التحكم فيها 
مع  منها، خ�سو�سا  العرتافات  ونزع 
توافر عوامل م�ساعدة، مثل الأ�سواء 
املزعج  ال�سوت  قوة  ومدى  ال�سديدة 
درا�سات  حمدونة  د.  وبني  وتكراره. 
تاأثري  خاللها  من  اأكدوا  خلرباء 
الأ�رصى  نف�سية  على  القامتة  الألوان 
تقوم  ل�سنوات كما  ، وخا�سة املكررة 
ال�سهيونية  ال�سجون  اإدارة م�سلحة  به 
بفر�ض األوان معينة على الحتياجات 
والأبواب  كاملالب�ض  اخلا�سة 
 ، وغريها  واجلدران  وال�سبابيك 
مزاج  على  �سلباً  ينعك�ض  الذى  الأمر 

�سلبية  اأثار  وله  واأع�سابهم  الأ�رصى 
على نف�سيتهم كاملعاناة من الكتئاب 
النف�سي  وال�سطراب  والقلق  والعزلة 
. واأو�سح د. حمدونة اأ�سكال عدة من 
التعذيب النف�سى واجل�سدى يف الزنازين 
والتى تبداأ من حلظة العتقال مروراً 
العتقال  طوال  وت�ستمر  بالتحقيق 
اأق�سى  اأن  وبني   ، خمتلفة   باأ�سكال 
التحقيق  اأثناء  تكون  التعذيب  مراحل 
التى تبداأ بتغطية الراأ�ض بكي�ض ملوث، 
وعدم النوم ،وعدم العالج ،وا�ستخدام 
اجلروح فى التحقيق ،وو�سع املعتقل 
طويلة  لفرتات  والوقوف   ، ثالجة  يف 
عنه  ينتج  وما  الع�سافري  واأ�سلوب   ،
وا�ستخدام   ، نف�سية  تداعيات  من 
واملعدنى  البال�ستيكي  املربط 
املاء  ور�ض  والقدمني،  لليدين 
ومنع   ، الراأ�ض  على  وال�ساخن  البارد 
 ، طبيعى  ب�سكل  للمرحا�ض  اخلروج 
وال�سبح   ، املربح  ال�رصب  وا�ستخدام 
جانب  اإىل  لأيام،  بل  طويلة  ل�ساعات 
العنيف  الهز  اأ�ساليب  ا�ستخدامها 
للراأ�ض الذي يوؤدي اإىل اإ�سابة الأ�سري 
م�ستدمية  بعاهة  اإ�سابته  اأو  بال�سلل 
ا�ستخدام   ، ذلك  كل  من  والأخطر   ،
القوة املبالغ فيها . ودعا د. حمدونة 
لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�ض 
احلقوقية  املنظمات  و  املتحدة 
ال�سغط  وجمموعات  والإن�سانية 
التى  والتفاقيات  القوانني  حلماية 
واحلرب   ال�سلم  فى  الإن�سان  حتفظ 
لاللتزام  الحتالل   على  وال�سغط   ،
و  الأ�رصى  حماية  على  والعمل  بها 
امل�سيئة  املمار�سة  هذه  مواجهة 
املادة  مبقت�سى  الإن�سان  لكرامة 
اخلام�سة من الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�سان ، واملادة ال�سابعة من العهد 
املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  و  وال�سيا�سية 
ملناه�سة التعذيب باأغلبية  147 دولة 

ع�سو قامت بالت�سديق عليها .

زنازين االأ�سرى تتحول
 اإىل اأفران 

 طالب مدير مركز الأ�رصى للدرا�سات 
املوؤ�س�سات  حمدونة  راأفت  الدكتور 
وجمموعات  والإن�سانية  احلقوقية 
الأحمر  وال�سليب  الدولية  ال�سغط 
لل�سجون  عاجلة  بزيارة  الدوىل 
لالطالع على اأحوال الأ�رصى وخا�سة 
يف معتقالت و�سجون �سحراء النقب 
 . احلرارة  درجة  ارتفاع  ظل  يف 
يعانون  الأ�رصى  اأن  حمدونة  وبنَي 
النقب  معتقل  يف  الغرف  حرارة  من 
و�سجون اجلنوب عامة والتى ت�رصبها 
ارتفاع  النهار يف ظل  ال�سم�ض طوال 

معدلها  من  باأعلى  احلرارة  درجات 
الطبيعى من كل عام ، والكتظاظ يف 
الغرف ، مما اأدى اإىل حتويل الغرف 

اإىل اأفران حارة ل تطاق .
على  الرقابة  عدم  اأن  حمدونة  واأكد 
اإدارة  وا�ستفراد   ، ال�سجون  اأو�ساع 
ال�سجون بالأ�رصى يف ظل التحري�ض 
الحتالل  �سلطات  من  الر�سمى 
وجتاهل   ، ال�رصائيلية  واحلكومة 
مطالبهم يحتاج لوقفة جدية لل�سغط 
حت�سني  اأجل  من  الحتالل  على 

�رصوط املعتقلني حتى حريتهم .
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ق.د/وكالت

هذا هو حال فرن�شا يف ظل رئا�شة 
وجه  على  ماكرون،  اإميانويل 
�رشاحة  اأيد  والذي  اخل�شو�ش، 
خالل  من  النقالبي،  اجلرنال 
بديل  وكاأنه  باري�ش  يف  ا�شتقباله 
عن احلكومة ال�رشعية ول �شك اأن 
هذا الرتاجع �شيكون عالمة فارقة 
يف تاريخ القرن احلادي والع�رشين، 
للدبلوما�شية  �شوداء  و�شفحة 
تاأكيد  اإعادة  �شياق  ويف  الفرن�شية 
تركيا  فاإن  �شوريا،  يف  حدث  ما 
امل�شاألة  على  تتفقان  ورو�شيا 
م�شرتكة  اأر�شية  لإيجاد  الليبية 
املهمة  والنقطة  خلالفاتها، 
الدبلوما�شيني  بيدق  ت�رشب  اأنها 

الأوروبيني امل�شتبعدين متاما.
التطور، ل ميكن  يف مواجهة هذا 
لكن  الكثري،  تفعل  اأن  لفرن�شا 
التاأقلم  خياران؛  لديها  يزال  ل 
جانبها  واختيار  التطور  هذا  مع 
حماولة  اأو  بو�شوح،  )مع�شكرها( 
اأعمى. فرن�شا  ب�شكل  له  الت�شدي 
الثم  تدفع  وهي  الثانية،  اختارت 
ل  لفرن�شا،  الليبية«  »الهزمية  اإن 
تعك�ش فقط التقدم الذي ل يقاوم 
يف تاريخ اإنهاء ال�شتعمار، بل اإنها 
ا عن ف�شل اإ�شرتاتيجية مل  تعرب اأي�شً
تكن باأي حال من الأحوال الوحيدة 

املمكنة.
اإ�شقاط  يف  م�شاركتها  خالل  من 
لأ�شباب  القذايف،  معمر  نظام 
النفط  اأموال  برائحة  م�شبعة 
بتعزيز  املتعلقة  تلك  من  اأكرث 
الدميقراطية، ارتبطت باري�ش قبل 
ب�شع �شنوات بالن�رش ال�شعبي الذي 

اأطاح بالديكتاتورية يف ليبيا.
فرن�شا  �شورة  فاإن  ال�شبب،  لهذا 
لدى قطاعات وا�شعة من ال�شكان، 

التي من امل�شلم اأنها غري وا�شحة 
يف املنطقة، كانت بعيدة كل البعد 
اختار  ذلك،  ومع  �شلبية  كونها  عن 
ال�شورة، من  هذه  تبديد  ماكرون، 
الثورة  اأجندة  فجاأة  تبنيه  خالل 
امل�شادة )التي يقودها( الإماراتيون 
على  اأجربه  �شيء  ل  وال�شعوديون 
با�شتثناء جاذبية  �شيء،  ل  ذلك.. 
هذه  مع  املح�شوبية  عالقة 
�شيء،  ل  بالنفط  الغنية  املمالك 
با�شتثناء الجنذاب املتجدد  اإذن، 
يثمنها  التي  الطرق،  اأق�رش  اإىل 
»مكافحة  يف  املتمثلة  ناخبوه، 
الطرق  ال�شيا�شي«هذه  الإ�شالم 
خا�ش،  ب�شكل  خطرية  املخت�رشة 

ولي�ش فقط بالن�شبة لليبيني.
مع  ظبي  اأبو  تت�شالح  فعندما 
املتطرف  الفرن�شي  اليمني  اأفكار 
)بقيادة  الوطني  التجمع  ممثال يف 
متوله  الذي  لوبان(،  مارين 
غرار  على  اجلميع  متول  كما 
ماكرون، وتزرع اجلهل وتلعب على 

فاإنها تخاطر  الأوروبيني،  خماوف 
املعادية  التجاوزات  اأ�شواأ  بزراعة 

لالأجانب.
جانب  فرن�شا  اختارت  وهكذا 
اأ�شواأ  ل�شتعادة  فقط  لي�ش  حفرت، 
اأي�شا  ولكن  للديكتاتورية،  منوذج 
الأيديولوجي،  حتيزها  اأجل  من 
للق�شاء على »الإ�شالم ال�شيا�شي«.

خيار  تبني  جدا  املوؤ�شف  من 
 - الديكتاتورية  خلق  اإعادة 
كمخرج من الأزمة – التي خلقتها 
الديكتاتورية يف ليبيا يف الأ�شل هل 
بالن�شبة  اأي�شا،  ال�رشوري  من  كان 
ملاكرون، اأن يتهم الآخرين باأخطاء 
منهم؟  بكثري  اأكرب  ب�شكل  ميار�شها 
فيه  يتهم  الذي  الوقت  يف  ملاذا؟ 
بالتدخل  تركيا  الفرن�شي  الرئي�ش 
الع�شكري، ين�شى اأن يذكر التمويل 
اأبو  متنحه  الذي  املحدود  غري 
امللي�شيات  وت�شليح  لتجنيد  ظبي 
امللي�شيات  يق�شد  )رمبا  الطائفية 
املدخلية(  ال�شلفية  و/اأو  القبلية 

الرئي�شي  اجل�شم  ت�شكل  التي 
مللي�شيات حفرت؟

مرتزقة  وجود  ذكر  يغفل  ملاذا 
الليبية  الأر�ش  على  �شودانيني 
و�شيط  طريق  عن  جتنيدهم  مت 
اإ�رشائيلي؟ اأو املقاتلني الت�شاديني 
ا�شتوردهم  الذين  وال�شوريني 
يغفل  ملاذا  الرو�ش؟  املرتزقة 
عن ذكر الغارات املتكررة للقوات 

اجلوية امل�رشية والإماراتية؟
ملاذا  اآخرا،  ولي�ش  واأخرياً 
لفرن�شا  املبا�رش  التدخل  يخفي 
امُلثبت  الوجود  من خالل  نف�شها، 
اخلارجي  لالأمن  العامة  للمديرية 
اخلا�شة  والقوات  )املخابرات( 
النقالبي؟  امل�شري  جانب  اإىل 
ا�شتمرار  على  كافية  اأدلة  هناك 
باري�ش  تبديه  الذي  النزاهة  عدم 
اخل�شو�ش،  وجه  على  تركيا  جتاه 
�شواء ما قبل ماكرون، ومناه�شتها 
الحتاد  لع�شوية  اأنقرة  لدخول 
املحاولة  مع  نفاقها  اأو  الأوروبي، 
النقالبية يف 2016، واأخريا تتجدد 
النية الذي تدفق من  حلقات �شوء 
الطبقة احلاكمة الفرن�شية باأكملها 
�شوفيا«  »اآيا  عودة  حلقة  بعد 
م�شارها  من  اخلام�ش  القرن  اإىل 
يجري  ما  فاإن  وبالتايل  الإ�شالمي 
امتداد  هو  الليبية،  الأر�ش  على 

ل�شوء النية الفرن�شية.
ويطرح اأخريا �شوؤال وهو: اإىل اأين 
الإقليمية  الدبلوما�شية  هذه  تقود 
اأكرث  لفرن�شا؟ هل نتائجها �شتكون 
اأولئك  يعتقد  كما  حقا،  فعالية 
�شتوؤدي  اأنها  اأم  ينفذونها؟  الذين 
حرجا  يزداد  م�شدود،  طريق  اإىل 

يوما بعد يوم؟.

يف ليبيا، ُتكتب �سفحة مهمة يف الدبلوما�سية الإقليمية والعاملية، دون احلكم امل�سبق بالطبع على ما �سيحدث 
بعد ذلك، وردود الفعل التي �ستاأتي من اخلا�سرين يف الوقت احلايل فاإن النتكا�سات التي تعر�ض لها امل�سري 

خليفة حفرت، توؤثر على جميع رعاة الثورة امل�سادة من العرب والغرب ف�سال عن ذلك، فاإن هذه النك�سات متثل 
تراجعا ل يرحم يف الدبلوما�سية الغربية ب�سكل عام.

نطاق هزمية فرن�سا يف ليبيا 

باري�س اختارت حفرت للق�شاء على "الإ�شالم ال�شيا�شي"
.      اأبو ظبي متول اأفكار اليمني الفرن�سي املتطرف

موقع »ميدل اإي�ست اأي« الربيطاين:

هكذا خطط بن �شلمان 
لغتيال �شابط �شعودي

اأي«  اإي�شت  »ميدل  موقع  ر�شد 
التفا�شيل  بع�ش  الربيطاين، 
املتعلقة مبحاولة القتل التي كانت 
ال�شتخبارات  �شابط  لت�شتهدف 
اجلربي  �شعد  ال�شابق،  ال�شعودي 
عملية  تنفيذ  املقرر  من  وكان 
ثانية  قبل جمموعة  من  القتل 
ال�شعودية  النمر«  لـ«فرقة  تابعة 
بقتل  واملتهمة  لالغتيالت، 
جمال  ال�شعودي  ال�شحفي 

خا�شقجي يف اأكتوبر 2018. 
وجاء يف مقال لل�شحفي الربيطاين 
عنوان  حمل  هري�شت«  »ديفيد 
»ال�شعودي الذي ي�شتطيع اإ�شقاط 
حممد بن �شلمان«، اأّن املعلومات 
اآخرا  فريق  باأّن  تفيد  املتاحة 
 50 من  مكون  النمر«  »فرقة  من 
)مدينة  تورونتو  �شخ�شا، و�شل 
كندية(، وكان بينهم خبري يف الطب 
)اجلرمية(  اآثار  مل�شح  ال�رشعي 
وقال اإن »ال�شيد« امل�شتهدف من 
اأكرث  »كان  كندا  يف  القتل  عملية 
خطورة على ويل العهد ال�شعودي 
من خا�شقجي«، لفتا اإىل اأّن هذا 
الذراع  اجلربي،  �شعد  هو  ال�شيد 
بن نايف،  حممد  لالأمري  اليمنى 
يف وزارة الداخلية واأرجع هري�شت 
اإىل  اجلربي  وخطورة  اأهمية 
املحرجة  »الأ�رشار  بكل  معرفته 
ذلك  يف  مبا  الداخلية،  وزارة  يف 
ويل  وابنه  �شلمان  امللك  تورط 

العهد يف اأموال �شندوق مكافحة 
واملبالغ  التابع للوزارة،  الإرهاب 
املاليني  ع�رشات  اإىل  ت�شل  التي 

من الريالت ال�شعودية �شهريا«. 
كما �شدد على اأن اجلربي » كان ول 
يزال بالفعل �شخ�شا من الداخل، 
من  اأكرث  خا�شقجي  يكن  مل  فيما 

�شحفي ذي عالقات جيدة«.
اإىل  هري�شت  نوه  ال�شياق،  ويف 
جميع  عن  يختلف  اجلربي  اأن 
الديوان  اأ�رشار  على  املطلعني 
قياداته،  مع  ويختلفون  امللكي 
قائال اإنه »على ا�شتعداد ملواجهة 
مثال  باأكمله«و�رشب  النظام 
العزيز،  عبد  بن  اأحمد  بالأمري 
�شلمان،  للملك  الأ�شغر  ال�شقيق 
اأحمد(  )الأمري  :«اأملح  قائال 
الطريقة  عن  ر�شاه  عدم  اإىل 
اليمن،  بها احلرب يف  تدار  التي 
من متظاهرين  اقرتب  عندما 
منزله  خارج  وبحرينيني  مينيني 
الربيطانية(،  )العا�شمة  لندن  يف 
من  اأبعد  اإىل  يذهب  مل  ولكنه 
بن  التزام  اإىل  اأ�شار  ذلك«.كما 
اإزاء الإذلل الذي  نايف ال�شمت 
اأمراء  يفعل  كما  له،  تعر�ش 
من  جتريدهم  مت  اآخرين  كرث 
ممتلكاتهم يف فندق ريتز كارلتون 
الأمراء  اعتقال عدد من  )واقعة 
يف  الأعمال  والأثرياء ورجال 

الفندق بالريا�ش عام 2017(.

ترامب

اأود اأن اأدعو بوتني للم�شاركة 
يف قمة G7 لأنه لعب مهم

دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  اأعرب 
قمة  عقد  يف  رغبته  عن  ترامب 
بعد  الكبار  ال�شبعة  جمموعة 
بالده،  يف  الرئا�شية  النتخابات 
ومل ي�شتبعد دعوة الرئي�ش الرو�شي 
وقال  للح�شور  بوتني  فالدميري 
له،  ترامب خالل موؤمتر �شحفي 
تعليقا على قمة جمموعة ال�شبعة 
املرتقبة: »اأميل اإىل القيام بذلك 
يف اأي فرتة بعد النتخابات، وهم 
يريدونها يف �شبتمرب«، م�شريا اإىل 
اأن القمة قد تعقد عرب الفيديو اأو 

من خالل اجتماع.
اأنه قدم اقرتاحا  واأ�شاف ترامب 
النتخابات  بعد  القمة  بعقد 
املتحدة،  الوليات  يف  الرئا�شية 
يف  جتري  اأن  املقرر  من  التي 
»اأننا  اإىل  م�شريا  املقبل،  نوفمرب 
الوقت  من  مزيد  اإىل  نحتاج 
اأمر  هذا  لأن  ذلك  يف  للتفكري 
جدا«وردا  مهمة   G7و مهم 
الرئي�ش  دعوة  حول  �شوؤال  على 
بوتني حل�شور  الرو�شي فالدميري 
قمة G7، قال ترامب: »ل اأعرف، 
لكننا دعونا عددا من الأ�شخا�ش 

لالجتماع، واأنا اأود دعوته، اأعتقد 
اأنه لعب مهم و�شندعو عددا من 
اأع�شاء  لي�شوا  الذين  الأ�شخا�ش 
البع�ش  اأن  اإىل  م�شريا   ،»G7 يف 

قد قبلوا الدعوة.
وجدد ترامب التاأكيد على رغبته 
النتخابات  بعد  القمة  عقد  يف 
»الأجواء  اأن  معتربا  الأمريكية، 

�شتكون اأف�شل« يف ذلك احلني.
اقرتح  قد  كان  ترامب  اأن  يذكر 
دعوة رو�شيا للم�شاركة يف اأعمال 
مثل  الدول  بع�ش  لكن  القمة، 
وفرن�شا  واأملانيا  وبريطانيا  كندا 
لذلك  معار�شتها  عن  اأعربت 
يف   G7 مو�شوع  ترامب  وبحث 
الرئي�ش  مع  الأخرية  مكاملته 
واأكد  بوتني.  فالدميري  الرو�شي 
الكرملني اأن رو�شيا منفتحة على 
احلوار، لكنها ت�شعى لالطالع على 
مزيد من التفا�شيل ب�شاأنها جتدر 
انعقاد  موعد  اأن  اإىل  الإ�شارة 
املقرر  من  كان  التي  القمة، 
يف  املا�شي  يونيو  يف  جتري  اأن 
ب�شبب  تاأجل  املتحدة،  الوليات 

وباء فريو�ش كورونا يف العامل.

موقع بريطاين

حمكمة اأمريكية ت�شتدعى »بن �شلمان« يف ق�شية اجلربي
اأ�شدرت حمكمة اأمريكية، ا�شتدعاء 
لويل العهد حممد بن �شلمان، على 
اأقامها  ق�شائية  دعوى  خلفية 
ال�شعودي  ال�شتخبارات  �شابط 
فيها  يتهم  اجلربي،  �شعد  ال�شابق، 
اإىل  اغتيال«  الأول باإر�شال«فرقة 
واأر�شلت  لقتله.  حماولة  »يف  كندا 
كولومبيا  مقاطعة  حمكمة 
ال�شتدعاء،  اأمر  الأمريكية، 

رفع اجلربي  يوم من  بعد  اجلمعة، 
الدعوى �شد ويل العهد ال�شعودي، 
ي�شت  »ميدل  موقع  نقل  ما  ح�شب 
ويتهم  الثالثاء  الربيطاين،  اأي« 
اجلربي »بن �شلمان« باإر�شال فريق 
النمر«،  »فرقة  با�شم  يُعرف  قتل، 
اإىل كندا للق�شاء عليه وجاء يف ن�ش 
احلياة  قيد  على  »قلة  اأن  الدعوى 
كما  �شلمان  بن  الكثريعن  يعرفون 

)اجلربي(«.  �شعد  الدكتور  يعرف 
اأّن  الدعوى  وثيقة  يف  جاء  كما 
»اأماكن قليلة حتتوي على معلومات 
واإدانة  اإهانة  وحتمل  ح�شا�شة 
باملقارنة  �شلمان،  بن  للمتهم 
 - �شعد  الدكتور  وذاكرة  بعقل 
التي  الت�شجيالت  با�شتثناء  رمبا 
)اجلربي(  �شعد  �شجلها الدكتور 
امل�شدر  ح�شب  ملقتله«،  حت�شبا 

دعواه  يف  اجلربي  وذكر  ذاته 
الق�شائية اأ�شماء العديد من اأفراد 
بينهم  املزعومة،  النمر«  »فرقة 
وراء  بالوقوف  املتهمني  من  اثنان 
قتل ال�شحفي جمال خا�شقجي يف 
ال�شتدعاء  اأن  ي�شار   2018 اأكتوبر 
دعوى  بوجود  ر�شمي  اإخطار  هو 
تتم  الذين  الأفراد  يدعو  ق�شائية، 
مقا�شاتهم للمثول اأمام املحكمة.
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يف ذكرى رحيله

عن حمم�د دروي�ش ولقاء �سي�ؤول
تعرفت على حممود دروي�ش يف العام 2006 يف �صيوول عا�صمة كوريا اجلنوبية، يف مهرجان فخم للكّتاب 
الآ�صيويني نظمته جملة �صهرية ا�صمها اآ�صيا، قابلته يف معبد جنجو اإذ نظم املهرجان �صفرة للكتاب هناك، 

معبد �صغري ترقد فيه الآلهة مثل لعب الأطفال خلف النار والدخان بينما يقف الكاهن متاأماًل، وقفة 
�صامتة اأ�صبه بتاأمل الفيل يف الديانة البوذية حيث يقول بوذا »اأن الفيل هو الأكرث حكمة بني جميع 

احليوانات، وهو الوحيد الذي يتذكر حياته ال�صابقة؛ ويظل بال حراك لفرتات طويلة ليتاأملها«.

علي بدر/موقع املدن

الكاهن  وجه  على  تنعك�س  النار  كانت 
وت�صيء املعبد خلف ردائه الأ�صفر، وكان 
اآخرين  كتاب  مع  يقف  دروي�س  حممود 
اأو كاهن طائفة ما  القرية  اأ�صبه بحطاب 
الروائح يف املحراب.  يقف و�صط �صذى 
الآخر  هو  تقدم  نحوه  قادماً  راآين  حني 
اإنه يتابع  و�صّد على يدي بحرارة قال يل 
اأكتب واأخرب فخري �صالح الذي يقف  ما 
كنت  مبقالة  اأعجب  اأنه  من  جانبه  اإىل 
اأ�صهر  قبل  بول�س  �رسكون  عن  كتبتها 
الكّتاب  بني  نادٌر  وهذا  من هذا احلدث. 
يتجاهلون  الأوىل  بالدرجة  فهم  العرب، 
بع�صهم البع�س، حتى واإن عرفك الكاتب 
العربي فهو يدعي اأنه مل ي�صمع بك اأبداً، 
واإن كان  لنف�صه تفوقاً حتى  وبهذا يحقق 
الوهلة  ومن  اأدركته  ومما  عليك.  وهمياً 
�صاعراً  لي�س  دروي�س  حممود  اأن  الأوىل 
كبرياً فقط اإمنا �صخ�صية حا�رسة بقوة له 
تخلطه  اأن  متميزة جداً، ل ميكنك  هيئة 
مع اأي �صخ�س اآخر على الإطالق، ف�صوته 
قوي يتالءم مع فرديته التي تثري الهتمام 
حقاً، وهو حٌيّ على عك�س الكّتاب العرب 
املوتى  ب�صحنات  ال�صبيهة  ب�صحناتهم 

ورثاثتهم الفا�صحة.

لقاء يومي

بقينا يف املهرجان اأكرث من اأ�صبوعني، كنا 
نلتقي يومياً تقريباً يف مقهى على مقربة 
الأوروبيون  يوؤّمه  القطار  حمطة  من 
املقهى  هذا  يبدو  الأثرياء،  والكوريون 
جمياًل يف �صاعات النهار ومهجوراً يف الليل 
تقع على مقربة منه بع�س احلانات التي 
جنوم  حتى  المريكيون  اجلنود  يرتادها 
الليل الأخرية، يكون حممود يف الغالب اإما 
وحيداً اأو مع �صنع اهلل اإبراهيم، اإذ األتحق 
املهرجان  ندوات  تنتهي  اأن  بعد  اأنا  بهم 
ونبقى نتحدث اأو ن�صتمع اإىل غناء البحارة 
يف الهواء املنع�س والنقي من الليل، حتت 

م�صابيح ال�صوارع الآ�صيوية املبهجة.
مل يكن حممود يح�رس الندوات اإل قلياًل، 
جميع  يف  بعمق  منخرطاً  كنت  ولكني 
وخ�صو�صاً  وندواته،  املهرجان  اأن�صطة 
مول  فقد  اآ�صيا،  مب�صري  تتعلق  التي  تلك 
املهرجان ملياردير كوري، يطلقون عليه 
مارك�صي  لأنه  الأحمر،  املليادير  لقب 
الثقافة،  من  رفيعة  درجة  على  راديكايل 
على  الزرقاء  العمال  مالب�س  يرتدي 
الدوام وبيده كتاب ل يفارقه، على العك�س 
من طاقمه الأنيق واملنظم ب�صورة هائلة. 
هذا امللياردير ذو الوجه البا�صم وال�صلوك 
املهذب، حيث ينحني لكل �صخ�س يقابله، 
يعتقد اأن احل�صارة الغربية اآيلة اإىل الزوال 
ولي�س  الطبيعي  البديل  هي  اآ�صيا  واأن 
حمّل  حتماً  �صيحّل  الذي  الفرتا�صي 
احل�صارة الغربية، وهي الوريث احلقيقي 
والعتباري حلداثتها. ومبا اأن اآ�صيا ترتكز 
كاأمم  والثقايف  الإن�صاين  فلكلورها  اىل 
قدمية اإذن �صتقو�س القت�صاد الراأ�صمايل 
نحو جمتمعات  العامل  و�صتقود  وقوانينه، 
من  واملزيد  الإن�صانية  بالعدالة  تتمتع 
الف�صيلة  الت�صاوي وعلى درجة عالية من 
واحلكمة وذلك باإلغاء التمايز على اأ�صا�س 

العرق والطبقة واللون واللغة.

احلقيقي اأو املتخيل

اأو املتخيلة  الفكرة احلقيقية  وعلى هذه 
كاتب  مئة  من  اأكرث  امللياردير  هذا  دعا 
)من  اأفريقيا  كتاب  وبع�س  اآ�صيا  من 

�صنع  دروي�س،  حممود  العرب:  الكتاب 
�صلوى  ال�صعداوي،  نوال  اإبراهيم،  اهلل 
واأنا(، لإحياء ندوات  بكر، فخري �صالح، 
كان  ومتعددة،  �صاخبة  فكرية  ونقا�صات 
ثقافية  مدينة  يف  كبرياً  حدثاً  املهرجان 
العا�صمة  �صواحي  من  باجو  ا�صمها 
مرتعة  الثقافية  والأجواء  �صيئول، 
بالنقا�س والعمل، من يراها يقول اأن اآ�صيا 
ا�صتح�صار  من  �صيء  قليل،  بعد  �صتنه�س 
املا�صي، واملا�صي هو اآ�صيا من دون �صك 
يوم عرب اآندريه مالرو كمبوديا و�صيام وهو 
يبحث عن اآلهة الديانات املختفية. كنت 
اأفكر برحلة مالرو يف الطريق امللكي واأنا 
الآ�صيويني  الكتاب  بع�س  مع  الليل  اأحيي 
حتى  الفجر،  حتى  اخلالية  ال�صوارع  يف 
�صم�س  اإنها  تبزغ.  وهي  ال�صم�س  راأيت 
على  وا�صحة  ت�رسق  وهي  العظيمة  اآ�صيا 
اأفق البحر، مثل قر�س اأ�صفر يخرج ببطء 
مراكب  حيث  ال�صاخنة،  املياه  وراء  من 
اأ�صبه  ال�صيادين  ووجوه  ال�صدئة  اجلونك 
البور�صلني،  من  امل�صنوعة  الآلهة  بوجوه 
اآلهة بوذا التي راأيناها قبل اأيام يف معابد 
فقد  املاليزية.  بيننانغ  جزيرة  ويف  بكني 
التي  ال�صتوائية  املناطق  للتو  غادرنا 
�رسوقها  فبان  املاء  بخار  منها  يت�صاعد 
على  ب�صعاعها  تلقي  وهي  امل�صيء 
والدخان،  النار  منها  التي تخرج  املعابد 
اإ�صعال  الكهنة  يحرتف  حيث  بوذا  معابد 
البعيدة،  الأدغال  يف  والتاأمل  البخور 
وحيث الفالحون الكوريون يجرون دوابهم 
منها  تنبعث  التي  الرز  مزارع  حافة  عند 

رائحة اخلريف واملناخات ال�صاخنة.
يل  قال  كثرياً«  كوريا  تغريت  »لقد 
يل  ي�صري  وهو  مرة  املارك�صي  امللياردير 
نقف  كنا  ال�صحاب.  ناطحات  اإىل  بيده 
يل  قال  الفندق،  �رسفات  من  �رسفة  يف 
من  اأقل  مدى  على  تغريت  لقد  »انظر 
منذ  الكورية،  احلرب  نهاية  من  قرن 
املزارعني  الأمريكية  الطائرات  اأحرقت 
امل�صنوعة  ومنازلهم  ودوابهم  املتمردين 

من الق�س بالنابامل«.

نربة حتدي

كنت اأ�صعر نربة التحدي يف �صوته. وحني 
ي�صري بيده التي ت�صبه يد عّتال اأ�صعر باأن 
نعم لقد تغريت كوريا  اأي�صاً  التاريخ تغرّي 
املغمورة  املنازل  نرى  عدنا  ما  كثرياً، 
ناطحات  نرى  منها �رسنا  وبدلً  باملياه، 
نيويورك،  اأو  وا�صنطن  مثل  ال�صحاب 
هناك راأينا معابد جديدة، ت�صبه املعابد 
ومل  الترتية،  املنارات  ذات  مو�صكو  يف 
يف  �صاقاً  طريقاً  ي�صلكون  الرهبان  يعد 
زمن  اأو  بوذا  زمن  يف  كما  اإليها  الو�صول 
كوايتون اإمنا عرب قطارات املرتو والرتام 

احلديثة.
ويف يوم وقفنا يف باب معبد جنجو نحن 
�صتة اأو �صبعة كتاب، بيننا حممود دروي�س 
اآخر  نحيي  وقفنا  اإبراهيم،  اهلل  و�صنع 
عهود الإمرباطوريات الآ�صيوية العظيمة، 
اآخر موجاتها التي ل ترحم والتي تتهدم 
لهم:  قلت  العراق،  اأر�س  على  الغالب  يف 
الأكرث  لكنه  اآ�صيا،  من  جزء  العراق  »اأن 
اجلغرافيا  ل  و�صعته  فقد  منها.  خوفاً 
البيزنطي  الروماين  الرتاث  اإمنا  فقط 
اأي�صاً حاجزاً ل�صّد املوجات الآ�صيوية كي 

ل تتوغل اإىل ال�رسق الأو�صط«.

ا�صتغراب حممود دروي�ش
»لكنه اآ�صيوي« قال حممود... »نعم اآ�صيوي 
لكنه معجون بالثقافة الرومانية البيزنطية 

عرب العن�رس ال�رسياين الذي ي�صكل مركز 
التاريخي  الرتاكم  وعرب  الروحي،  ت�صكله 
القادم من املتو�صط، والرتاث الإ�رساقي 
يف  اأحياه  الذي  امل�صيحي  الت�صوف  يف 
ي�صكل  حيث  مطبخه  ويف  الإ�صالم،  قلب 
الرز كّل املطبخ  اإدامه بينما وّحد  اخلبز 

الآ�صيوي من اإيران اإىل اليابان«.
ابت�صم �صنع اهلل اإبراهيم، قال اأنت تذكرين 

مبوقع م�رس بني اآ�صيا واأفريقيا واأوروبا.
قلت له: »لكن العراق خائف دوماً، خائف 
من النزعات والتيارات الع�صكرية الرتابية 
املهددة لرتاثه البحري، خائف من التتار 
هذه  اإيران  من  وخائف  املا�صي  يف 
اإىل ثقافة املتو�صط  الأيام، وهو بنزوعه 
تتنازعه  اآ�صيا،  حافة  على  وبوجوده 
واحدة  �صيا�صيتان  وعقيدتان  فكرتان 
الرومانيني  من  متتد  اأوربا،  اإىل  تنتمي 
الإنكليزي  ال�صتعمار  اإىل  والبيزنطيني 
اآ�صيوية  وفكرة  احلديث،  الع�رس  يف 
مقاومة من الرتاث الفار�صي اإىل العقيدة 
والتي  رو�صيا  يف  تطبيقها  منذ  ال�صيوعية 
وملحقاته  الآ�صيوي  الرتاث  اإىل  تنتمي 
تنتمي  التي  املارك�صية  من  العك�س  على 

اإىل اأوروبا«.

نقا�ش حمتدم

عرباً  كتاباً  نكن  مل  يحتدم،  النقا�س  كان 
ال�صنغافوري  الكاتب  هنالك  اإمنا  وحدنا 
طراز  من  مثقف  وهو  كون  باو  كو 
»التابوت  مب�رسحيته  ا�صتهر  رفيع، 
الهندية  والكاتبة  احلفرة«،  من  اأكرب 
بروايتها  املعروفة  ديفاكروين  �صيرتا 
»حمظية التوابل« والتي ت�صور الهند عرب 
عامل  وا�صتك�صاف  ال�صتعماري  تاريخها 
الوطنية  مرحلتيها  يف  والف�صاد  ال�صيا�صة 
يان  مو  ال�صيني  والكاتب  وال�صتعمارية، 
اأعوام  الذي ح�صل على جائزة نوبل بعد 
من املهرجان وكانت روايته »لعبة احلياة 
الفخمة  الروائية  الأعمال  من  واملوت« 
ال�صني  يف  الثقافية  الثورة  تناولت  التي 
ترجمها اإىل العربية لحقاً فرج الرتهوين. 
والكاتبة املاليزية زن �صو وروايتها »اآخر 
امل�صتعمرين« والتي حظيت بتقدير غربي 
عاٍل وترجمت اإىل ع�رسين لغة، والفيتنامي 
كان  وقد  احلرب  حزن  وروايته  نيناه  بن 

جندياً مقاتاًل يف اجلي�س الأحمر.
نناه  بن  الفيتنامي  الكاتب  �صاألني  يوم  يف 
كان  دروي�س،  ب�صعر  انتباهك  يلفت  ماذا 
»تعلقه  له  قلت  اأمامنا  جال�صاً  دروي�س 
اأنا  طبيعي  »هذا  حممود  قال  بالأر�س« 
العك�س  على  اأق�صد  كنت  اأر�س«  �صاعر 
من الكثري من الكتاب العرب الذين كتبوا 
اأكرث  بال�رساع  تعلقهم  كان  فل�صطني  عن 
الإ�رسائيلي  الكاتب  انتباه  لفت  ما  وهو 
عامو�س عوز اأي�صاً )�صاأكتب عن لقائي به 
لحقاً(، ومن هنا تاأتي اأهمية �صعره، فال 
ميكن التفكري ب�صعر مبحمود دروي�س من 
يتعلق  �صاعر  فهو  بالأر�س،  التفكري  دون 
نحو  على  يذكرين  وبتحولتها،  بالأر�س 
ما مبا كتبه ال�صاعر الأرمني جون اأولبيان 
ماذا  الأر�س  اأيتها  »واأنت   1932 العام  يف 
فل�صطني  تكون  فماذا  فقدك«  بعد  نكون 
بعد العام 1948 اإن مل تكن هي اأول تبعرث 
يف التاريخ لأمة يف اأمم الآخرين، هي اأول 
اأمة،  هام�س  اإىل  اأمة  من  �صادم  حتول 
وحتول ال�صاكنني املتجذرين اإىل مقتلعني 

ومنفيني.

مركزية اثنية

احلدث  بهذا  يعنى  دروي�س  �صعر حممود 

اإزاء  اأثنية  �صكلت مركزية  واحدة  كاإزاحة 
يف  اإل  موجودة  وغري  مقتلعة  جماعة 
الدميوغرافيا  من  نوع  افرتا�صي،  اإطار 
خارج الدميوغرافيا، وهذا ما مل يحدث 
قط يف التاريخ، وهكذا ترى فل�صطني يف 
يف  الفل�صطينيني  ترى  ول  الفل�صطينيني، 
فل�صطني، وقد حدثت �صل�صلة من التواريخ 
�رسخ  لذلك:  تبعاً  والن�صقاقية  اخلارجة 
انتاج  والغرب،  ال�رسق  بني  ال�صلة  يف 
حممود  و�صعر  املتجهم،  النرث  من  غزير 
فل�صطني  يرتكز حول هذا، حول  دروي�س 
يولد  حيث  اأر�صها،  وخارج  اأر�صها  يف 
الفل�صطينيون من كل التجمعات الطارئة: 
�صاعات  من  الالجئني،  خميمات  من 
املقاهي، من حواف واأطراف املدن، من 
اأ�رسة الأوتيالت، من با�صات امل�صافرين، 
للرحيل،  اأبدي  زمن  هنالك  كان  لو  كما 
واحدة  ا�صتعارة  هنالك  كانت  لو  كما 
املجاز  من  نوع  يف  معها  البالد  تنهي 
هذه  تبداأ  الهجرة  زمن  ومع  اخلال�س، 
اأمم  يف  اأمة  تبعرث  التاريخية:  الزحزحة 
الآخرين  اأزمان  يف  زمن  تبعرث  اأخرى، 
وغياب مكان عن مكانه، وحماولة اإيجاده 
مرة  اأورده  ما  هذا  الآخرين..  اأمكنة  يف 
 Eric هوب�صباوم  اإريك  اليهودي  املوؤرخ 
مو�صوعته  يكتب  وهو   Hobsbawm
منظور  من  الأمة  تاريخ  عن  الكبرية 
املهاجرين واملنفيني يف اأمم اأخرى، لقد 
افت�س هوب�صباوم بنرث حي ومتفجر هذا 
حد  على  والإ�صكايل  املعقد  الأر�صيف 
خفي  تاريخ  وهو  الأمم،  تاريخ  يف  �صواء 
على الدوام، لقد اأبرز على نحو فظ هذا 
موا�صع  حول  بلورته  متت  الذي  اخلرق 
التمثيل غري املتكافئة، فهنالك تاريخ من 
تاريخ  هنالك  بل  التمثيل،  و�صوء  التمييز 
امل�صتعمر  تاريخ  اإن  النتهاك،  من  كامل 
ظهور  مع  هوب�صباوم  اأظهره  كما 
خميال  اأ�صعل  الذي  هو  المرباطوريات 
التحيز،  على  قائما  كامال،  اجتماعيا 
وهكذا  كلنا،  اليوم  حتته  نرزح  ما  وهو 
بدت يل فل�صطني واأنا م�صتغرق يف قراءة 
الإمرباطورية  ع�رس  من  الثالث  الف�صل 
ولدت  كيف  اأت�صاءل:  وكنت   ،1914-1875
اأر�صيف كامل  هذه ال�صتعارة اللغوية من 
خمبوء وخمفي، وكان من القوة بحيث اأنه 
حول اأمة موجودة وكائنة اإىل اأمة غائبة، 
اأ�صد  قدمت  الدوال  اعتباطية  اأن  لو  كما 
حيث  النكبة،  ليوم  بالغة  التو�صيفات 
هي  اإ�رسائيل  يف  اأخرى  ا�صتعارة  قابلتها 
»يوم الن�رس« كما لو كانت هذه ال�صتعارة 

قادمة من زمن اآخر ومن مكان اآخر.

م�صاهدة املطر يف غال�صيا

يف  املطر  »م�صاهدة  يف  ماركيز  كتب 
منا  التجربة  تلك  من  باأنه  غال�صيا« 
اهتمامه يف اقتفاء اأثر ن�صب تلك النكهة، 
و يف البحث عنها، ذلك اأن املدن ل تت�صكل 
اإل عن طريق العالقات الأدبية وهذا ما 
لقد  لفل�صطني،  اجلدد  ال�صاكنون  اأدركه 
مو�صيه  منذ  متوا�صل  نحو  على  اأدركوا 
بالد  ت�صكل  اأن  وبياليك  �صيمالن�صكي 
�رسديات جديدة،  اإل عرب  يتم  ل  جديدة 
للثقافات  عبورا  التخييل  ي�صبح  هكذا 
للرتاثيات  وانتقال  املتجان�صة،  القومية 
فذا  وحتول  ال�صتيطان،  عرب  التاريخية 
ع�صوية،  قومية  اإىل  الهام�صية  للقومية 
احلريف  املوت  ذلك  بعد  ليتحول 
واملجازي للفل�صطينيني اإىل موت حقيقي، 
ويكون ال�رسد النامي واجلديد يف الثقافة 
وقائما  موجودا  املبتكرة  الإ�رسائيلية 

على حطام ثقافة وفلكلور الفل�صطينيني، 
اإىل  ال�صتعاري  يتحول  الأوىل  للمرة 
اأمة  وتتحول  دولة،  ووجود  مادية  حقيقة 
الفل�صطينيني اإىل وجود افرتا�صي وعائم، 
هذا ما اأدركه بعمق بنديكت اأندر�صون يف 
وال�صادر  الفذ اجلماعات املتخيلة  كتابه 
تدرك  ل  الأمة  اأن  ذلك   ،1983 العام  يف 
فيها  يكون  تخييلية  عملية  خالل  من  اإل 
جعل  ما  وهذا  دافعا،  عن�رسا  الأدب 
اأن  يدركون  برمتهم  الإ�رسائيليني  الأدباء 

الأدب والقومية �صيئا واحدا.
بعد �صنوات اأ�صبح الفل�صطينيون بدل من 
مرة  الأر�س  لتنبعث  م�رسدة،  اأمة  اليهود 
املقاومني  الفقراء  اأ�صى  من  ل  اأخرى، 
اإمنا من ق�صيدة، من نرث متجهم،  فقط، 
ثقافية  عوامل  من  كتابي،  منظور  من 
متباينة ومتفاوتة موجودة يف غري مكان، 
تراجيدية،  ووجدانية  تاريخية  ذاكرة  من 
فل�صطني حياتها اجلديدة من  بداأت  لقد 

�صعر حممود دروي�س. ولكن كيف؟

�صوء خفيف يذوب يف العتمة

يف يوم كنت جال�صاً يف مقهى من مقاهي 
اأول  الرياح قد �صفرت يف  كانت  باري�س، 
امل�صاء، نرثت ندف الثلج معها على طول 
ذات  العالية  بالبنايات  املالآن  ال�صارع 
امل�صيئة، هنالك �صوء خفيف  الواجهات 
اإريك  كتاب  اأ�صع  واأنا  العتمة  يف  يذوب 
اأمامي واأقراأ يف جزئه الأخري  هوب�صباوم 
وهوام�س  املنفى  عن  يتحدث  الذي 
من  ب�صيء  البعد  على  فاأح�س  الأمة، 
املهدورة،  الكرامة  من  وب�صيء  الأ�صى، 
ذلك لأن فل�صطني ل متثل الرحيل املبكر 
والغياب لوعد العرب باخلال�س، اإمنا هي 
نوع من الهزمية املنكرة، هي الطرد من 
التاريخ، وهي م�صاعفة الأ�صى اأي�صا ذلك 
لأن اخلروج من التاريخ لي�س خداعا اإمنا 
هو النخالع البطيء من املكان والزمان 
على  اجلال�س  الرجل  كان  متزاوجني. 
الآخر  هو  مني  مقربة  على  البار  حاجز 
يقراأ بكتاب �صغري، ول اأدري كيف �صممت 
اأ�صم  كنت  لو  كما  األيفة،  رائحة  ورقه  من 
ي�صع  كان  دكان،  ن�صارة خ�صب يف  رائحة 
البرية،  وزجاجة  املقبالت  �صحن  اأمامه 
من  متهرئا  املخطط  حذاءه  اأنظر  واأنا 
يف  الي�رسي  �صاقه  تتاأرجح  الثلج،  بلل 
اأعلى الأر�صية، فجاأة توقفت �صاقه  بطء 
غري  وب�صكل  الزجاجة  من  ي�رسب  واأخذ 
حم�صو�س قراأت عنوان كتابه، كان ديواناً 
الفرن�صية،  اإىل  مرتجما  دروي�س  ملحمود 
فاأثار  يل،  نظر  فمه  م�صح  اأن  بعد 
اأنت من  ف�صويل لأ�صاأله بالفرن�صية: »هل 

فل�صطني؟«، قال: »ل اأنا من اإ�رسائيل«.
حممود  فيها  راأيت  التي  اللحظة  ويف 
الرجل  �صاق  ذهني  يف  ملعت  دروي�س 
الإ�رسائيلي الذي التقيته يف باري�س وهي 

مبللة تتاأرج يف الفراغ.

حممود دروي�ش و�صنع اهلل اإبراهيم

حممود  عاد  املهرجان  نهاية  بعد 
الطائرة  يف  اإبراهيم  اهلل  و�صنع  دروي�س 
املتو�صط  ال�رسق  الأو�صط،  ال�رسق  اإىل 
اأما  منيف،  عبدالرحمن  يوما  �صماه  كما 
ولو�س  فيتنام  اإىل  العبور  فقررت  اأنا 
تقوم على جغرافيتها  رحلة  وكمبوديا يف 
وهكذا عربت  ال�صياحية،  ولي�صت  الثورية 
والكاتبة  نناه  بن  الفيتنامي  الكاتب  مع 
عا�صف  يوم  يف  تاي  جنيتا  ال�صنغافورية 
حتول  احلرب  اأيام  من  قارب  ظهر  على 
اإىل قارب �صيد، عربنا البحر الأ�صفر ثم 

)�صايغون(  مدينة  قا�صدين  ال�صني،  بحر 
والتي �صميت على ا�صم القائد الفيتنامي 
الحتفالت  ح�رسنا  حيث  منه  �صي  هو 
نغوين  العقيد  جي�س  لدخول  ال�صنوية 
توان حديقة الق�رس منت�رساً، وجالء اآخر 
اجلنود واملوظفني من ال�صفارة الأمريكية. 
على ظهر ذلك املركب العتيق جل�صنا على 
املقاعد اخل�صبية قبالة ركاب اآخرين من 
دوار  نقاوم  و�صومطرة  والفلبني  مالوي 
البحر، مالب�صنا واأمتعتنا منقوعة متاماً، 
البحارة يرتنحون يف ال�صباب الذي  وكان 
عمل  بعد  ال�صاخنة  املياه  من  يت�صاعد 
ت�رسخ  الليل  ويف  ال�صاعة،  مدار  على 
القارب  اأن  لو  كما  الرذاذ  ويتطاير  الريح 
يغرق اأعمق واأعمق يف حو�س البحر ويف 
ذاتها  امل�صاعر  وهي  املتقلبة.  اأمواجه 
حملتنا  التي  القوارب  يف  اختربتها  التي 
اأعوام  قبل  في�صنتي  �صان  اإىل  ل�صبونة  من 
تتقلب دوامات املوج وتتجعد مثل  حيث 
ورق الق�صدير قبل اأن يظهر القمر اخلفي 
ويف  العاتي  املد  ذلك  الغيوم يف  بني  من 
تلك الفو�صى، فن�صعر بعد جنون الطبيعة 
الإلهية  بالرحمة  الالمعقول  وغ�صبها 

والهدوء وال�صفاء الذي ل ت�صوبه �صائبة.

فرحا ب�سيء ما
حممود دروي�ش - فل�صطني

، كنْت اأَحت�صن فرحا ب�صيء ما خفٍيّ
ة الإن�صاد، اأَم�صي واثقا ال�صباح بقَوّ

َوْحي  بروؤاَي،  واثقا  اأَم�صي  بخطاَي، 
ما

يناديني: تعال! كاأنَّه اإمياءة �صحريَّة ٌ،
علي  يدربني  كي  ل  ترَجّ حلْم  وكاأنه 

اأَ�رساره،
الليل...  يف  جنمتي  �صِيَّد  فاأكون 

معتمدا
ي علي لغتي. اأَنا حلْمي اأنا. اأنا اأّم اأِمّ

يف الروؤي، واأَبو اأَبي، وابني اأَنا.

، كان يحملني فرحا ب�صيء ما خفٍيّ
قلني علي اآلته الوترِيّة الإن�صاد . يَ�صْ

وي�صقلني كما�س اأَمرية �رسقية
ما مل يَغَنّ الآن
يف هذا ال�صباح

فلن يَغنٌي

َك كلَّه لنخو�س اأَعطنا، يا حّب، َفيْ�صَ
فاملناخ  ال�رسيفَة،  العاطفيني  حرب 

مالئم،
وال�صم�س ت�صحذ يف ال�صباح �صالحنا،

! ل هدٌف لنا اإل الهزميَة يف يا حُبّ
انت�رْس،  اأَنت  فانت�رْس  حروبك.. 

وا�صمْع
انت�رس!  �صحاياَك:  من  مديحك 

�َصِلَمْت
خا�رسين...  اإلينا  َوعْد  يداك! 

و�صاملا!

، كنت اأَم�صي فرحا ب�صيء ما خفٍيّ
�صطرين،  من  زرقاء  بق�صيدة  حاملا 

من
�صطرين... عن فرح خفيف الوزن،

ٍيّ معا مرئٍيّ و�رِسّ
َمْن ل يحّب الآن،
يف هذا ال�صباح،

! فلن يحَبّ



الأربعاء 12 اأوت   2020  املوافـق  لـ 22 ذو احلجة   1441ه �إ�شهار15

ANEP N°:  2016012968الو�سط:ANEP N°:  20160129762020/08/12الو�سط:2020/08/12



16
www.elwassat.comالأربعاء 12 اأوت   2020  املوافـق  لـ 22 ذو احلجة   1441ه العدد : 5317/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

�سوف   ، اللقاحات  اأن�سودة  اأن  الظاهر 
كورونا  فريو�س  لقاح  عن  بيت  اإليها  ي�ساف 
بوتني عن  القي�رص فالدميري  اأعلن  اأن  بعد   ،
جهوزية اللقاح الرو�سي ، وللرتويج له مت ن�رص 
لبث   ، اللقاح  بهذا  تُّطعم  وهي  لأبنته  فيديو 
الطماأنينة يف نفو�س ال�سعوب التي �سوف متد 

اذرعها لتقلي التطعيم . 
ب�سبب  ا�ستعرت  التي   ، الباردة  احلرب  اإن 
و حقيقته  م�سدره  و  خلفيته  و   ، الوباء  هذا 
 ، لقاح  اإىل  الو�سول  حول  الت�سابق  اأ�سعلت   ،
يخرج الب�رصية من حقل املوت ، الذي مازلت 
مل تعرف اأ�سبابه، لذا ل يجب الوثوق يف اأي 
الوباء  ،  مبنا�سبة هذا  ي�ستجد  دواء  اأو  لقاح 
داخل  ت�سّنع    ، الأدوية  هذه  الغالب  ففي   ،
حمى  حتت   ، خمابراتية  و  �سيا�سية  خمابر 
اأن  اأحد  ، فال يخفى على  ال�سيا�سي  التدافع 
ل  مافيا  رحمة  العاملية حتت  الدواء  خمابر 
اإىل لقاح  ترحم . و قد يبعث ادعاء الو�سول 
، اإىل الرتاخي يف اإجراءات الوقاية ، مما قد 
يجر اإىل عواقب وخيمة ، ل ينفع معها اللقاح 
هذا  من  فال خمرج   ، الأملاين  ول   الرو�سي 
الو�سع اإل التدابري الوقائية من كمامة و تباعد 
و تطهري و تعقيم .  لزاما اليوم الت�سدد اأكرث ، 
ومن اأي وقت م�سى ، يف اإجراءات الوقاية من 
هذا الفريو�س الفتاك ، دون الت�رصع يف ملف 
اللقاح ،  مع تتبع م�ستجداته ، فما نعي�سه من 

و�سع غري قابل لأي م�ساعفات . 
تعرف  اأن   ، للبالد  العليا  ال�سلطات  وعلى 

امل�ستجد قبل وقوعه باأ�سبوع .

قلم جاف

لكم لقاحكم ولنا تدابرينا 
الوليد فرج

املدر�سـة العليا للدرك 
الوطني بزرالدة

تخرج دفعات �ضباط 
الدرك الوطني 

اأ�رصف العميد قــوا�سمية نور الدين، قائد الدرك 
اأوت 2020، على مرا�سم  الوطني، هذا اليوم 11 
الوطني  الدرك  �سباط  دفعات  تخرج  حفل 
باملدر�سـة العليا للدرك الوطني بزرالدة- ال�سهيد 
الدفعات املتخرجة  اأحممد، حيث حملت  مواز 
اإ�سم ال�سهيد البطل "فكاين يحي"، املولود بتاريخ 
25 اأفريل 1933 بزرالدة، والذي �سقط �سهيدا يف 
ميدان ال�رصف �سنة 1958 بالبليدة. ت�سم الدفعات 
املتخّرجة ال�سبَّـاط الذين اأنهوا تكوينهم بنجاح، 
من �سمنهم �سابطات و�سباط وافدين من دول 
�سبع  الدفعات  هذه  ت�سمل  اإذ  و�سديقة،  �سقيقة 
)07( فئات من �سباط الدرك الوطني من خمتلف 

تخ�س�سات وم�ستويات التكوين.

تب�سة

اإيداع مدير الأ�ضغال 
العمومية احلب�س املوؤقت 

اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة تب�سة يف �ساعة 
الأ�سغال  مدير  باإيداع  الثنني  ليلة  من  متاأخرة 
ب�سبب  املوؤقت  احلب�س  تب�سة  لولية  العمومية 
الوظيفة،  ا�ستغالل  و�سوء  بالف�ساد  تتعلق  ق�سايا 
ح�سب ما علم اأم�س الثالثاء من م�سدر ق�سائي 
اأمر  التحقيق  قا�سي  باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اأي�سا باإيداع حما�سب مبديرية الأ�سغال احلب�س 
املوؤقت يف حني مت و�سع املدير الولئي للخزينة 
العمومية و اأحد املقاولني حتت الرقابة الق�سائية 

ب�سبب ق�سايا ف�ساد اأي�سا.
وقد مت ال�ستماع اأم�س الثنني و اإىل غاية �ساعة 
مديرية  عن  وممثلني  اأطراف  عدة  اإىل  متاأخرة 
العمومية ومقاولني  العمومية واخلزينة  الأ�سغال 
والإداري  بالف�ساد املايل  تتعلق  اإطار ق�سايا  يف 
منها "�سوء ا�ستغالل الوظيفة" و "منح امتيازات 
و  العمومية"  ال�سفقات  جمال  يف  مربرة  غري 
ما  ح�سب  عمومية"،  اأموال  واختال�س  "تبديد 

خل�س اإليه ذات امل�سدر. 

لثالثة م�ست�سفيات  مبع�سكر 

اقتناء خم�ضة اأجهزة 
لت�ضفية الدم 

تعززت ثالث م�ست�سفيات بولية مع�سكر بخم�سة 
بالق�سور  امل�سابني  لفائدة  الدم  لت�سفية  اأجهزة 
اأم�س الثالثاء لدى م�سالح  الكلوي، ح�سبما علم 
الولية وح�سب نف�س امل�سدر فقد قامت مديرية 
باقتناء  اجلاري  الأ�سبوع  خالل  املحلية  الإدارة 
بقيمة  الدم بغالف مايل  لت�سفية  اأجهزة  خم�سة 
5ر12 مليون دج من ميزانية الولية حيث وزعت 
�سيق  و  املحمدية  و  غري�س  م�ست�سفيات  على 

لتدعيم م�سالح ت�سفية الدم بها.

الرئي�س الرو�سي قال اإن اللقاح اجتاز جميع االختبارات الالزمة

20 دولة طلبت مليار جرعة من لقاح "كورونا"
اأعلن الرئي�س الرو�سي، فالدميري بوتني اأم�س الثالثاء، ت�سجيل بالده اأول لقاح �سد فريو�س كورونا يف 

العامل وقال يف اجتماع مع اأع�ساء احلكومة عرب تقنية "فيديو كونفرن�س"، اإّن وزارة ال�سحة �سجلت 
�سباح الثالثاء اأول لقاح يف العامل �سد فريو�س كورونا، بعد اجتيازه جميع االختبارات الالزمة، ح�سب 

ما نقلت قناة "رو�سيا اليوم". 
ق./وكاالت

"يعمل بفاعلية  اللقاح  اأن  واأو�سح 
م�ستقرة"،  مناعة  ويوفر  عالية، 
يكون  اأن  �رصورة  على  م�سددا 
اأ�سار  "طوعيا"كما  التطعيم 
باللقاح  بناته  اإحدى  تطعيم  اإىل 
اجلديد ويف 21 جويلية  املا�سي، 
اأول  جاهزية  عن  رو�سيا  ك�سفت 
فريو�س  ملكافحة  حملي  لقاح 
اإنتاجه  يف  �سارك  كورونا، 
وعلماء  ع�سكريون  خمت�سون 
وجاء  للبحوث  غيمايل  مركز  من 
بعد  حينئذ،  الرو�سي،  الإعالن 
اأك�سفورد  جامعة  ك�سف  من  يوم 
بتطوير  املعنية  الربيطانية، 
بالتعاون  كورونا،  ملكافحة  لقاح 
 " زينيكيا  "اأ�سرتا  �رصكة  مع 

عن  �سويدية(  ـ  )بريطانية 
للقاح  الأوىل  جناح التجارب 
بينهما كما تعمل �رصكتا  م�سرتك 
اإن تك"  "فايزر" الأمريكية و"بيو 

الأملانية، يف حتالف بينهما، على 
اإ�سافة  كورونا،  �سد  لقاح  تطوير 
جتري  اأخر  جتريبي  لقاح  اإىل 
اأبحاثا  الفرن�سية  فالنيفا  �رصكة 

عنه وحتى م�ساء االثالثاء، جتاوز 
 20 بالعامل،  كورونا  م�سابي  عدد 
مليونا و275 األفا، تويف منهم اأكرث 
يزيد  ما  وتعايف  األفا،   739 من 
وفق  األف،  و201  مليونا   13 على 

موقع "ورلدوميرت".
نحو  اإن  الثالثاء،  رو�سيا،  قالت 
طلبت  العامل  حول  دولة   20
�سد  اللقاح  من  جرعة  مليار 
)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 
اإنتاجه  مت  والذي  م�سبق،  ب�سكل 
يف  ذلك،  جاء  حمليا  وتطويره 
لرئي�س  �سحفية  ت�رصيحات 
ال�سندوق ال�سيادي الرو�سي كرييل 
دميرتييف، واأوردتها و�سائل اإعالم 
حملية، اأ�سار خاللها اأن التجارب 
اعتبارا  تبداأ  الثالثة  املرحلة  يف 

من الأربعاء.

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
ملحاربة فريو�س كورونا

جزائري  دينار  مليون   15 بـ  Ooredooت�ضاهم 

من اأجل تهم اخليانة العظمى

امل�ضاعد الأول املتقاعد بونويرة رهن احلب�س
.    اأمر بالقب�س �سد املتهم بلق�سري غايل

الت�سامنية  الهبة  يف  ملتزمة 
انت�سار  ملحاربة  الوطنية 
تتربع  كورونا،  فريو�س 
Ooredoo مببلغ 15 مليون 
للخزينة  جزائري  دينار 
الت�سامن  اإطار  يف  العمومية 
الوطني ،من خالل هذه الهبة 
Ooredoo ت�ساهم  املالية، 

ب�سفة  امُلواطنة،  املوؤ�س�سة 

اجلهود  دعم  يف  فّعالة 
ت�سيري  اإطار  يف  املبذولة 

الأزمة ال�سحية. 
نائب  �رصح  املنا�سبة،  بهذه 
 Ooredoo لـ  العام  املدير 
اإبراهيم:"  اآل  ب�سام  ال�سيد 
فخورة  Ooredooجد 
بالن�سمام اىل الهبة الت�سامنية 
فريو�س  ملحاربة  الوطنية 

كورونا. يرمز هذا التربع اىل 
ملوؤ�س�ستنا  املواطن  البعد 
اىل  ملتزمة  جد  تبقى  التي 
خالل  اجلزائريني  جانب 
ال�ستثنائي.  الظرف  هذا 
يف   Ooredoo اإرادة  اأجدد 
والتزامها  ا�سهامها  موا�سلة 
انت�سار  حماربة  يف  الفّعالني 

هذا الوباء."

 11 املادة  لأحكام  طبقا 
فقرة 3 من قانون الإجراءات 
اجلزائية، ك�سف مدير الق�ساء 
الدفاع  بوزارة  الع�سكري 
علما،  العام  الراأي  الوطني 
باملتابعة الق�سائية من طرف 
النيابة الع�سكرية بالبليدة من 
العظمى  اخليانة  تهم  اأجل 
معلومات  على  )ال�ستحواذ 

ووثائق �رصية لغر�س ت�سليمها 
اأجنبية(  دولة  عمالء  لأحد 
امل�ساعد  من  كل  حق  يف 
بونويرة  املتقاعد  الأول 
دروي�س  والرائد  قرميط 
املتقاعد  والعميد  ه�سام 
لن�س  طبقا  غايل  بلق�سري 
املادة 63 فقرة 2 من قانون 
قا�سي  قام  وقد  العقوبات، 

بالبليدة  الع�سكري  التحقيق 
بونويرة  املتهمني  بو�سع 
ه�سام  ودروي�س  قرميط 
مبوجب  املوؤقت  احلب�س 
املوؤ�س�سة  لدى  اإيداع  اأمر 
بالبليدة،  الع�سكرية  العقابية 
اأمر بالقب�س �سد  اأ�سدر  كما 

املتهم بلق�سري غايل.

اإح�ضائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   492
كورونا  

 .    ارتفاع اإجمايل اإ�سابات كورونا 
اإىل: 36204 حاالت

جديدة  وفيات   10 ت�سجيل      .  
بكورونا رحمهم اهلل

اإجمايل وفيات كورونا  ارتفاع      .
اإىل: 1322

.   حاالت ال�سفاء اجلديدة : 343
ال�سفاء  حاالت  اإجمايل  ارتفاع     .

اإىل: 25263

من  الع�رصات  اأم�س  �سبيحة  احتج 
�سيغة  �سكنات  من  امل�ستفيدين 
ولية  مقر  اأمام  املدعم  الرتقوي 
ما  على  منهم  تنديدا  البويرة 
و�سفوه بالتاأخر الفادح يف ا�ستكمال 
التي  ال�سكنية  امل�ساريع  خمتلف 
دفعهم  رغم   2013 �سنة  انطلقت 
عليهم  املرتتبة  امل�ستحقات  كافة 
، ويف ال�سياق اأكد ممثلو املحتجني 
"الو�سط"  ليومية  ت�رصيحاتهم  يف 
باإي�سال  اخلطوة  به  قاموا  اأنهم 

على  الأول  امل�سوؤول  اإىل  �سوتهم 
الولية من اأجل التدخل العاجل يف 
اأزمة  واإنهاء معاناتهم مع  ق�سيتهم 
ال�سكن التي لزمتهم طويال خا�سة 
واأن لالأغلبية منهم جلاأوا اإىل الكراء 
هم  جيوبهم مب�ساريف  نخر  الذي 
يف غنى عنها ، هذا واأ�رص حمدثونا 
على ا�ستمرار الحتجاج اإذا مل يتم 
ا�ستالم  يف  ملطلبهم  ال�ستجابة 

�سكناتهم يف اأقرب الآجال .
اأح�سن مرزوق

العقارية  الوكالة  م�سالح  اأكدت 
ملدينة اجلزائر اأنه لن يتم تطبيق 
غرامات التاأخري على  م�ستاأجري 
التجارية  واملحالت  ال�سكنات 
الذين تخلفوا عن دفع م�ستحقات 
احلجر  فرتة  خالل  الإيجار 
ال�سحي، ح�سبما ورد يف بيان عن 

ذات اجلهة.
م�ستاأجري  اأن  البيان  واأو�سح 
والتجارية  ال�سكنية  املحالت 
الذين تاأخروا عن دفع م�ستحقات 

الإيجار خالل فرتة احلجر ال�سحي 
العمومية  ال�سلطات  اأقرتها  التي 
يف اإطار تدابري الوقاية من تف�سي 
لن  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
التاأخري  غرامات  عليهم  تطبق 
ودعت  الفرتة  بهذه  اخلا�سة 
من  للتقرب  زبائنها  الوكالة 
جدول  و�سع  اأجل  من  م�ساحلها 
الإيجار  م�ستحقات  لدفع  �سهري 

غري املدفوعة، ي�سيف البيان.

البويرة

احتجاج على ال�ضكن الرتقوي املدعم
الوكالة العقارية ملدينة اجلزائر

عدم تطبيق غرامات على املتخلفني 
بينها 50 ذو طبيعة اأثرية

 ت�ضرر 8 اآلف مبنى 
بانفجار بريوت 

اأم�س  لبنان  يف  لالإغاثة  العليا  الهيئة  اأعلنت 
الثالثاء، اأن عدد املباين املت�رصرة من انفجار 
مرفاأ بريوت بلغ 8 اآلف، بينها 50 مبنى اأثريا 
حممد  اللواء  للهيئة  العام  الأمني  ذلك  ك�سف 
اأن  دون  لالأنا�سول،  ت�رصيحات  يف  خري، 
و�سكلها  الأ�رصار  قيمة  ب�ساأن  تفا�سيل  يقدم 
كافة  م�سح  من  الأربعاء،  النتهاء،  رجح  لكنه 

الأ�رصار الناجمة عن انفجار مرفاأ بريوت.



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/

