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التزال ال�ضلطات الق�ضائية بقيادة وزير العدل حافظ 
االأختام بلقا�ضم زغماتي تقود حربا �رضو�ضا من اأجل 

ا�ضرتجاع مايزيد عن 2.8 مليار دوالر مت �ضحبها 
من  اخلزينة العمومية على �ضكل قرو�ض مي�رضة مت 
منحها لرجال اأعمال ومقربني من الوزراء واأبنائهم 

واأ�ضهارهم دون اأي �ضمانات .

و�ضفت منظمة  املجاهدين الرئي�ض الفرن�ضي 
اإميانويل ماكرون بـ«الكاذب«، بعد اإعالنه االتفاق على 
اإقامة »م�ضاحلة تاريخية«  مع اجلزائردون اعتذار عن 

جرائم اال�ضتعمار.

اأ�ضدر قا�ضي احلكم باملحكمة االبتدائية بعنابة 
اليوم االثنني حكما باإجراء حتقيق تكميلي يف ق�ضية 
»قذف« �ضد جريدة الوطن الناطقة باللغة الفرن�ضية 
ويهدف التحقيق التكميلي ب�ضاأن هذه الق�ضية اإىل 

حتديد جوانب قانونية تتعلق بتمثيل جريدة الوطن يف 
هذه الق�ضية.

رد االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني اأبو 
الف�ضل بعجي اأم�ض على هام�ض لقاء جمعه ب�ضفري 

ال�ضحراء الغربية على ت�رضيحات ماكرون، م�ضددا اأن 
االنتخابات الرئا�ضية املا�ضية  اأفرزت رئي�ضا �رضعيا 

وموؤ�ض�ضات �رضعية .

الربيطانية،  اأوك�ضفورد  جامعة  اأعلنت 
اأن اللقاح امل�ضاد لفريو�ض كورونا الذي 
طورته بالتعاون مع �رضكة "اأ�ضرتازينكا"، 
قد ت�ضل فعاليته اإىل 90 باملئة واأ�ضافت 
اأظهر  اللقاح  اأن  االإثنني،  اأم�ض  بيان  يف 
فعالية متو�ضطة ت�ضل 70.4 باملائة عند 
نتيجة  و�ضلت  اإذ  جتربتني،  بيانات  دمج 
 62 واالأخرى  باملائة  االأوىل 90  التجربة 

باملائة. عائلتان دون ماأوى و ال اأكل

�ص5 املندوب ب�زارة الداخلية، عبد احلميد عفرة:

قانون جديد لت�شيري املخاطر الكربى

حي القطب احل�صري"بربيح" اجللفة 

فن �صناعة الأزمات 

املال الفرن�شي 
الإنعا�ض االإرهاب

بقلم: وداد احلاج

  �ص9

يف كل املجالت..

اأمثال بلما�شي هل 
اأعطيت لهم الفر�ض؟

بقلم : بن عجمية ب�عبد هلل

  �ص7

ممن�ع الهزمية

اأمتنا جتيد ال�شرب 
والن�شر

بقلم : �صالح ع��ص

  �ص8

ك�صف مندوب املخاطر الكربى ب�زارة الداخلية 
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عفرة، اأم�ص، اأن وزارة الداخلية ب�صدد التح�صري 
مللتقى وطني يف دي�صمرب املقبل لإعداد 

قان�ن جديد للمخاطر الكربى 
.
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قيادة الأفالن تلتقي ال�صفري ال�صحراوي 

بعجي ي�ستغرب ت�سريحات الرئي�س الفرن�سي
.     اجلزائر ترف�ض املرحلة الإنتقالية و تبنت امل�صار الد�صتوري

.    موقفي من الق�صية  ال�صحراوية ثابت 
ا�صتغرب الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني اأبو الف�صل بعجي من الت�صريحات الأخرية للرئي�ض 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون التي و�صف من خاللها رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون ال�صجاع، متعهدا 

بالعمل على امل�صاعدة يف اإجناح العملية النتقالية يف اجلزائر.
اإميان لوا�ض

التحرير  العام حلزب جبهة  رد الأمني 
على  اأم�س  بعجي  الف�ضل  اأبو  الوطني 
ال�ضحراء  ب�ضفري  جمعه  لقاء  هام�س 
ماكرون،  ت�رصيحات  على  الغربية 
الرئا�ضية  النتخابات  اأن  م�ضددا 
�رصعيا  رئي�ضا  اأفرزت  املا�ضية  
اجلزائر  واأن   ، �رصعية  وموؤ�ض�ضات 
ولطاملا  النتقالية  املرحلة  ترف�س 
يج�ضد  الذي  الد�ضتوري  امل�ضار  تبنت 

الإرادة ال�ضعبية .
جبهة  حلزب  العام  الأمني  رافع 
بعجي  الف�ضل  اأبو  الوطني  التحرير 
وال�ضعب  ال�ضحراوية  الق�ضية  ل�ضالح 
مت�ضامن  اأنه  موؤكدا  ال�ضحراوي، 
من  وموقفه  ال�ضحراوي،  ال�ضعب  مع 
وم�ضتقبلي،  وحا�رص  تاريخي  الق�ضية 
ق�ضيتان  لديه  الأفالن  اأن  م�ضددا 
ال�ضحراوية  الق�ضية  هما  اأ�ضا�ضيتان 

والق�ضية الفل�ضطينية

وا�ضتنكر اأبو الف�ضل بعجي العتداءات 
امل�ضلحة التي قام بها جي�س الحتالل 
وا�ضفا  كركرات  منطقة  يف  املغربي 
اإياها بالنتهاك ال�ضارخ لوقف اطالق 

النار املتفق عليه بني الطرفني.
جبهة  حلزب  العام  الأمني  وندد 

بعجي  الف�ضل  اأبو  الوطني  التحرير 
اجتاه  والعربي  الدويل  بال�ضمت 
ال�ضعب  على  املغربية  العتداءات 
الدول  من  عددا  متهما  ال�ضحراوي، 
�ضد  املغرب  مع  بالتواطوؤ  العربية 
ال�ضعب ال�ضحراوي، يف ظل تعتيم دويل 

وعاملي اجتاه الق�ضية ال�ضحراوية.
اجلزائر  اأن  بعجي  الف�ضل  اأبو  واأكد 
لن تتخلى عن دعمها وموقفها الثابت 
اأن  م�ضددا  ال�ضحراوية،  الق�ضية  جتاه 
الآلف  مئات  لتجنيد  الأفالن م�ضتعد 
جبهة  ت�رصف  حتت  املنا�ضلني  من 

البوليزاريو .
التحرير  جلبهة  العام  الأمني  واعترب 
الوطني اأن هذه الأزمة جاءت لت�ضكيل 
الوعي الفردي واجلماعي بعد ال�ضبات 
ا�ضرتاتيجية  ظل  يف  عرفه  الذي 
لتجميد  الغربيني  حلفائه  مع  املغرب 

م�ضار الق�ضية . 
اإىل  الذهاب  �رصورة  املتحدث  واأكد 
ال�ضحراوي من  ال�ضعب  يقرر  ا�ضتفتاء 
الذاتي  احلكم  ويختار  م�ضريه  خالله 
جمهورية  تاأ�ضي�س  اأو  الن�ضمام،  اأو 
دعمه  جمددا  م�ضتقلة،  �ضحراوية 
العدوان  �ضد  ال�ضحراوية  للق�ضية 

املغربي على حد قوله.

�صفري ال�صحراء الغربية عبد القادر طالب عمر : 

يكفي اأننا �سربنا 29 �سنة
باجلزائر  ال�ضحراوي  ال�ضفري  ا�ضتنكر 
الهجمات  عمر  طالب  القادر  عبد 
امل�ضلحة التي قام بها جي�س الحتالل 
بالنتهاك  اإياها  وا�ضفا  املغربي 
ال�ضارخ لوقف اإطالق النار املتفق عليه 

بني الطرفني.
ال�ضحراوي باجلزائر عبد  ال�ضفري  ندد 
لقاء  خالل  اأم�س  عمر  طالب  القادر 
حلزب  العام  بالأمني  جمعه  ت�ضامني 
الف�ضل  اأبو  الوطني  التحرير  جبهة 
عرقلة  املغرب  مبحاولت  بعجي 
املتحدة  الأمم  حممال  ال�ضتفتاء، 

م�ضوؤولية النزاع القائم .
اأن  عمر  طالب  القادر  عبد  واأكد 
لكن  احلرب،  �ضد  الغربية  ال�ضحراء 
قوات اجلي�س املغربي ا�ضتعملت العنف 
املتظاهرين  على  احلي  النار  واأطلقت 
ال�ضحراوي  اجلي�س  دفع  ما  ال�ضلميني، 

للتدخل حلماية املواطنني العزل.
بالتماطل  ال�ضحراوي  ال�ضفري  وندد 
اإياها  متهما  اأممي  مبعوث  اإر�ضال  يف 
عملية  لعرقلة  املغرب  مع  بالتواطوؤ 
ال�ضعب  م�ضالح  ورعاية  ال�ضتفتاء 
اأ�ضقط  املغرب   « قائال   ، ال�ضحراوي 

انتهاكات وقمع  ال�ضالم  ومار�س  خطة 
ونهب وحد من ن�ضاط البعثة اأمام اأنظار 

الأمم املتحدة ».
وهدد عبد القادر طالب عمر بت�ضعيد 
ومنع  ال�ضتفتاء  عرقلة  ظل  يف  الو�ضع 
م�ضريهم،  تقرير  من  ال�ضحراويني 
اأخرى، �ضربنا  قائال :« لن ننخدع مرة 
هذه   ، الو�ضع  يتكرر  لن  �ضنة،   29
يتج�ضد  اأن  اإىل  �ضتتوا�ضل  الدينامكية 

التطبيق الفعلي خلطة ال�ضالم ».
املتحدث  قال  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
وجتنب  �ضرب  ال�ضحراوي  ال�ضعب   »:
النزاع للحفاظ على ا�ضتقرار املنطقة، 
وخطوة ال�ضعب ال�ضحراوي نحو الهجوم 
والحتجاجات  املظاهرات  بعد  كان 
ال�ضلمية والبيانات، ال�ضعب ال�ضحراوي 
كانت له اإرادة قوية لل�ضلم والذهاب اإىل 
ال�ضحراوين  امل�ضري،  لتقرير  ا�ضتفتاء 

ولي�س من دعاة احلرب«.
اأن  الغربية  ال�ضحراء  �ضفري  واعترب 
الدولية،  ال�رصعية  على  اليوم  الرهان 
اأو  وال�ضتبداد  التو�ضع  اأو  النت�ضار 
اإرادة  م�ضيفا:«  القانون،  عن  اخلروج 
اأو النفوذ ال�ضتعماري هذا هو  التحرر 

املطروح يف هذا ال�رصاع«.
املوقف  ال�ضحراوي  ال�ضفري  وثمن 
الثابت للدولة اجلزائرية اجتاه الق�ضية 
ال�ضحراوي،  وال�ضعب  ال�ضحراوية 
متهما عددا من الدول العربية والغربية 
ال�ضعب  �ضد  املغرب  مع  بالتواطوؤ 

ال�ضحراوي .
الدول  جممل  اأن  اإىل  املتحدث  ولفت 
املغربي  الهجوم  ا�ضتنكر  الأوروبية 
اأنها  اإىل  لفتا  الغربية،  ال�ضحراء  على 
ت�ضامنت من خالل بيانات مع الق�ضية 
املتحدة  المم  مطالبة  ال�ضحراوية، 
مبعوث  ار�ضال  عدم  م�ضوؤولية  بتحمل 

اأممي وتعطيل عملية ال�ضتفتاء.
واعترب املتحدث اأن الوقفة الت�ضامنية 
التحرير  جبهة  حزب  نظمها  التي 
على  ال�ضحراوي  ال�ضعب  مع  الوطني 
مبنطقة  املغرببة  العتداءات  خلفية 
لل�ضعب  قوي  دافع  هي  الكركرات، 
جبهة  حزب  اأن  باعتبار  ال�ضحراوي 
اجلزائر  مفخرة  الوطني  التحرير 
حترير  يف  تاريخية  م�ضاهمة  و�ضاهم 
ال�ضعوب  من  العديد  وحترير  اجلزائر 

على حد قوله.

العرتاف  اإىل  اجلميع  املتحدث  ودعا 
املوقف  لتعزيز  ال�ضحراوية  بالدولة 
�رصورة  على  مرافعا  لها،  الداعم 
ال�ضعب  يقرر  ا�ضتفتاء  اإىل  الذهاب 

ال�ضحراوي م�ضريه .
من  عمر  طالب  القادر  عبد  وتاأ�ضف 
ما  اأمام  العربية  اجلامعة  �ضمت 
داعية  الغربية،  ال�ضحراء  يف  يجري 
اإىل مراجعة و اإ�ضالح اجلامعة العربية 
لأنها غائبة على ال�ضاحة الدولية يف كل 

الق�ضايا.
وقال ال�ضفري ال�ضحراوي يف اجلزائر :« 
اجلمهورية ال�ضحراوية عامل ا�ضتقرار 
وتوازن وحماية مليثاق الحتاد الإفريقي 
ال�ضحراوي  ال�ضعب  الدويل،  والقانون 
امل�ضاعي  لت�ضتمر  �ضنة   29 انتظر 
انتهك  املغرب  لالأ�ضف  ولكن  الأممية، 
وعرقل  ال�ضحراوي  ال�ضعب  حقوق 

عملية ال�ضتفتاء ».
اإميان لوا�ض

رئي�ض التن�صيقية الإفريقية مل�صاندة ال�صعب ال�صحراوي باجلنوب يوؤكد :

 البولي�ساريو جاهزة خلو�س حرب طويلة 
.     التطورات املقلقة ناجتة عن عجز الأمم املتحدة

الإفريقية  التن�ضيقية  قال رئي�س 
مل�ضاندة  ال�ضعب ال�ضحراوي باجلنوب 
البولي�ضاريو  جبهة  اأن   ، اجلزائري 
جاهزة خلو�س حرب طويلة املدى مع 

املخزن املغربي .
التن�ضيقية  تقار رئي�س  القادر  اأكد عبد 
الفريقية مل�ضاندة ال�ضعب ال�ضحراوي 
باجلنوب اجلزائري يف ت�رصيح �ضحفي 
جبهة  »اأن    »الو�ضط  يومية  به  خ�س 
حرب  خلو�س  جاهزة  البولي�ضاريو 
مثلما  �ضد  املغرب   املدى  طويلة 
لل�ضحراء  املغربي  الغزو  بعد  فعلت 
، موؤكدا  ال�ضنوات املا�ضية  الغربية يف 
يف ذات ال�ضدد اأن اجلي�س ال�ضحراوي 
من  املتكونة  املغربية  القوات  كبد 

 ، فادحة  خ�ضائر  جندي  األف   100
خالل  وقعت  التي  املعارك  خالل 
�ضياق  ويف   ، املا�ضي  القرن  ثمانينات 
معر�س  يف  تقار   ذهب  فقد  �ضلة  ذي 
اجلي�س  تفوق  رغم  اأنه  معنا  حديثه 
اأن  اإل  اجلنود والعتاد  املغربي  يف 
يف  جنحت  ال�ضحراوي  اجلي�س  قوات 
داخل  هجمات  وتنفيذ  امدادته  �ضل 

العمق املغربي .
التطورات  اأن  نف�س املتحدث  واأ�ضاف 
الراهنة يف ال�ضحراء الغربية توكد عجز 
فدور  النزاع  حل  على  املتحدة  الأمم 
املينور�ضو ح�رص يف وقف اإطالق النار 
انفق  التي  الأممية  البعثة  تتمكن  ومل 
عليها اأكرث من 1،5مليار دولر من تنفيذ 

اجلها.  من  تاأ�ض�ضت  التي  ماموريتها 
التن�ضيقية  رئي�س  اكد  ذلك  جانب  اىل 
الفريقية مل�ضاندة ال�ضعب ال�ضحراوي 
اجلزائري  اأن  التطورات  باجلنوب 
للجي�س  الع�ضكرية  للعمليات  امليدانية 
مواقع  ا�ضتهدفت  والتي  ال�ضحراوي 
خلف  املغربي  اجلي�س  قوات  متركز 
اأي�ضا  حمدثنا  ونقل  املغربي  اجلدار 
عن اجلي�س ال�ضحراوي تنفيذ هجمات 
اإىل  املغربي  العار  جدار  من  عنيفة 
الذي  املتوا�ضل  الق�ضف  بفعل  جحيم 
ينفذه ا�ضود جب�س التحرير ال�ضحراوي

القوات  اأن  املتحدث  واأ�ضاف 
نوفمرب   21 الـ  يف  ق�ضفت  ال�ضحراوية 
مواقع  البا�ضل  جي�ضنا  من  وحدات 

العدو  قواعد  ا�ضتهدفت  العدو  و 
التالية كق�ضف  املواقع  يف  املتمركزة 
قطاع  العدو  متركز  لنقاط  مركز 
قوات  ا�ضتهدف  عنيف  ق�ضف  امكال 
خل�ضيبي  اغزالة  منطقة  يف  الحتالل  
بقطاع ال�ضمارة ق�ضف عنيف ا�ضتهدف 
قدرة  منطقة  يف  العدو  تخندقات 
لق�ضف  ا�ضافة  حوزة،  بقطاع  ابروك 
واأكد  فدرة  منطقة  ا�ضتهدف  مركز 
ال�ضحراوية  احلكومة  متحدثنا  اأن 
والنهائي  العادل  ال�ضالم  ان  اكدت 
من  املغربي  بالن�ضحاب  مرهون 
واحرتام  ال�ضحراوية  اجلمهورية  تراب 

املغرب حلدوده املعرتف بها دوليا.
اأحمد باحلاج

رئي�ض منظمة املجاهدين حمند واأعمر بن احلاج

الرئي�س الفرن�سي ماكرون 
�سخ�س كاذب

و�ضفت منظمة  املجاهدين الرئي�س 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي 
التفاق  اإعالنه  بعد  بـ«الكاذب«، 
مع  تاريخية«   »م�ضاحلة  اإقامة  على 
جرائم  عن  اعتذار  اجلزائردون 

ال�ضتعمار.
لرئي�س  م�ضور  ت�رصيح  يف  ذلك  جاء 
»املجاهدين« )م�ضتقلة(،  منظمة 
على  ن�رص  احلاج،  بن  واأعمر  حمند 
الإثنني   اأم�س  الر�ضمي،  موقعها 
»جون  جملة  ن�رصت  يومني  وقبل 
مع  مقابلة  الفرن�ضية،  اأفريك« 
ملف  بحث  اإنه  فيها  قال  ماكرون، 
ال�ضتعمارية( مع  )الفرتة  الذاكرة 
مب�ضاحلة  تبون، و�ضيكون  نظريه 
عن  اعتذار  تقدمي  دون  تاريخية 

بن  واأ�ضاف  ال�ضتعمار  جرائم 
عندما  كاذب  »ماكرون  اأن  احلاج، 
حتدث با�ضم  رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون وقال اأنه اتفق معه على 
»هذه  املا�ضي«واأردف:  �ضفحة  طي 
م�ضوؤول  اأن  اأظن  ول  خاطئة  طريقة 
متاأكدون   )..( فيها  ي�ضري  جزائريا 
مليما  يرتكوا  لن  اجلزائريني  اأن 
نن�ضى  لن  وكذلك  حقهم،  من  واحدا 
ويف  ال�ضتعمار  وقت  يف  ع�ضناه  ما 
حرب التحرير من جمازر لال�ضتعمار 
كل  مثل  »ماكرون  الفرن�ضي«وتابع: 
الروؤ�ضاء الفرن�ضيني ال�ضابقني مازالوا 
يحلمون باأن اجلزائر واجلزائري هو 
احللم  هذا  الفرن�ضي يف حني  خدمي 

قد وىل اإىل غري رجعة«.

�صمن قائمة ت�صم 100 موؤِلّف وباحث

7 جزائريني بني  الأكرث تاأثريًا عربيًا
.     ح�صول اجلزائر على املرتبة الثانية

 يف املجالت العلمية 
 100 الـ  قائمة  على  جزائرياً   12 حل 
العامل  يف  تاأثرياً  الأكرث  وباحث  موؤلف 
»معامل  اأ�ضدره  تقرير  وفق  العربي، 
املرجعية  وال�ضت�ضهادات  التاأثري 
 - )ار�ضيف  العربية  العلمية  للمجالت 

Arcif(« لعام 2020.
موؤ�رص  وهو  »ار�ضيف«،  تقرير  وقال 
العربي  العلمي  واملحتوى  لالإنتاج 
موؤلفني    7« اإن  العلمية،  املجالت  يف 
مراتب  احتلوا  جزائريني  وباحثني 
موؤلف  املائة  قائمة  على  متعددة 
وا�ضت�ضهاداً  تاأثرياً  الأكرث  وباحث عربي 
نف�ضه  الوقت  العلمية«.  ويف  مبوؤلفاتهم 
من  وموؤلفاً  باحثاً   3460 من  اأكرث  جنح 
يف  اأعمالهم  ت�ضارك  اأن  يف  اجلزائر 

تقرير العام احلايل 2020.
كانت  واحدة  باحثة   « اأن  التقرير  وبني 
ذلك  معترباً  جزائرياً«،   7 الـ  بني  من 
هذه  لدرا�ضة  احلاجة  على  موؤ�رص 
اجلزائرية  املراأة  واأن  خا�ضة  النتيجة، 
يف  ملحوظ  ون�ضاط  بفعالية  ت�ضارك 

املجتمع العلمي اجلزائري«. 
وباحث  موؤلف   100 الـ  قائمة  وتاأتي 
العامل  يف  وا�ضت�ضهاداً  تاأثرياً  الأكرث 
بني  من   2020 العام  تقرير  يف  العربي 
17400 موؤلف وباحث  جرى ال�ضت�ضهاد 
املن�ضورة.  العلمية  واأبحاثهم  باأعمالهم 
»اأر�ضيف    معامل  تقارير  جمموع  وذلك 

. Arcif«
اإثر   « اأر�ضيف  »معامل  نتائج  وجاءت 
وموؤلف  باحث  اأعمال 152000  مراجعة 
من�ضورة،  علمية  مقالة   306000 يف  
بالإ�ضافة لدرا�ضة وحتليل بيانات 5100 
جملة علمية وبحثية، �ضادرة عن 1400 
دولة   20 يف  وبحثية  جامعية  موؤ�ض�ضة 
الختيار  معايري  منها  اجتاز  عربية، 
لتكون معتمدة �ضمن  681 جملة فقط، 
معايري معامل »ار�ضيف  Arcif«  ال 31 
معياراً ، يف تقرير عام 2020 واملتوافقة 

مع املعايري العاملية .  
بُدء  الذي  »ار�ضيف«،  معامـل  ويُعتبـر 
دي�ضـمرب  يف  تاأ�ضـي�ضه  علـى  العمـل 
الأهمية  لقيا�س  منهجيـة  اأداة   ،2013
ومقارنتها  العلمية  للمجالت  الن�ضبية 
وي�ضتخرج  املعريف،  حقلها  جمال  يف 
ت�ضتند  �ضارمة  معيارية  معـادلت  وفـق 
معامل  ويخ�ضع  عاملية.  ملقاييـ�س 

لإ�رصاف   »Arcif »اأر�ضيف  التاأثري 
الذي  والتن�ضيق«  الإ�رصاف  »جمل�س 
عربية  جهات  لعّدة  ممثلني  من  يتكون 
ودولية، هي: )مكتب اليوني�ضكو الإقليمي 
للرتبية يف الدول العربية ببريوت، جلنة 
)الإ�ضكوا  اآ�ضيا  لغرب  املتحدة  الأمم 
بيانات  قاعدة  ال�ضكندرية،  مكتبة   ،)
»معرفة«، جمعية املكتبات املتخ�ض�ضة 
اإىل  بالإ�ضافة  اخلليج(.  العاملية/فرع 
جلنة علمية من خرباء واأكادمييني ذوي 
�ضمعة علمية رائدة من عّدة دول عربية 

منها اجلزائر وبريطانيا.
اأ.  »ار�ضيف«  مبادرة  رئي�س  وقال 
اإحدى  وهي  اخلزندار،  �ضامي  د. 
اإن  »معرفة«،  بيانات  قواعد  مبادرات 
عن  النقاب  ك�ضف   « »ار�ضيف  معامل 
العلمي  ال�ضعيد  على  عديدة،  حقائق 
طي  طوياًل  ظلت  العربي،  والأكادميي 
موؤ�رصات  وجدود  لعدم  نتيجة  الغياب، 
قيا�س قادرة على تظهري حقائق الإنتاج 

العلمي العربي«.
ار�ضيف  »تقرير  اأن  اخلزندار  وبني 
مب�ضامني  جاء   2020 لعام   «  Arcif
�ضابقاته،  عن  �ضمولية  واأكرث  جديدة 
 2015 عام  من  تباعاً  �ضدرت  التي 
�ضخماً  م�ضحاً  حقق  حيث   ،2020 اإىل 
العربي  العلمي  لالإنتاج  نوعية  واإ�ضافة 
وحجم  العرب  واملوؤلفني  والباحثني 

تاأثريهم العلمي«.
واأ�ضهم »ار�ضـيف Arcif«، منذ اإطالقه، 
يف نقل الإنتاج العلمي العربي من حيز 
غري مرئي اإىل اإنتاج معرتف به عاملياً، 
واملعايري  »امل�ضداقية  ظل  يف  خا�ضة 

العلمية الدقيقة« التي ي�ضتند اإليها.
ويف وقت �ضابق، اأعلن معامل »اأر�ضيف« 
املجالت  يف  اجلزائر  ح�ضول  عن 
على  الثانية  املرتبة  على  العلمية 
التاأثري  العربية يف معامل  جممل الدول 
يف  الأوىل  واملرتبة  العام،   « »ار�ضيف 
عدة جمالت منها » العلوم ال�ضيا�ضية » 
و » القانون »  و » الدرا�ضات الإ�ضالمية 
وعلى  ار�ضيف«.  معامل«  نتائج  »وفق 
جمالت  عدة  يف  عربياً  عليا  مراتب 
منها »العلوم القت�ضادية واملالية واإدارة 
 « و  الإن�ضانية«  العلوم   « و  الأعمال« 

الآداب » وغريها.
ق.و/وكالت

ب�صبب جتاوز عدد ال�صابة بكورونا عتبة الألف

غلق القن�سلية البولندية يف 
اجلزائر ملدة 10 اأيام

اجلزائر،  لدى  البولندية  ال�ضفارة  اأعلنت 
اأم�س، غلق قن�ضليتها مدة 10 اأيام ب�ضبب 
الإ�ضابات  عدد  يف  الرهيب  الرتفاع 
البالد  يف  موؤخرا  بكورونا  امل�ضجلة 

الر�ضمية  ال�ضفارة عرب �ضفحتها  واأفادت 
هذا  مبوجب  اأنه  الفاي�ضبوك،  على 
�ضتبقى القن�ضلية مغلقة من اليوم حتى 4 

مرمي خمي�صةدي�ضمرب املقبل.
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وزير ال�صحة ي�ؤكد

لن نلجاأ للم�ست�سفيات امليدانية اإال يف هذه احلالة

طماأن وزير ال�صحة عبد الرحمان بن ب�زيد، اأم�س امل�اطنني باأن امل�صت�صفيات امليدانية مت�فرة 
مبا يف ذلك م�صت�صفيات اجلي�س ال�طني ال�صعبي، متمنيا باملنا�صبة اأن ال ن�صل اإىل هذا ال��صع، 

يف اإ�صارة منه اأننا حاليا ال نحتاجها، لكن ملا يتطلب ال��صع ا�صتغاللها، ال ي�جد اأي م�صكل

مرمي خمي�صة

حول  �صحفية  ندوة  خالل  بوزيد  بن  ك�صف 
م�صتجد�ت فريو�ص كورونا، يف هذ� �خل�صو�ص، �أن 
هناك فندق كبري، مت جتهيزه كم�صت�صفى �إحتياطي 
تزويده  حاليا  ويتم  �رسير�،   250 من  يتكون 
بالأوك�صجني، م�صري� �إىل �أن �لقطاع �خلا�ص يعمل 
�لعياد�ت  بع�ص  وهناك  �لوز�رة،  مع  بالتن�صيق 
�خلا�صة قامت بتوفري كو��صف جمانية للمو�طنني 
يف بع�ص �لوليات، كما �أن �جلز�ئر تعمل بالتن�صيق 

مع كل �لدول ملو�جهة هذه �جلائحة.
هذ� و��صتنكر �لوزير ترويج معلومات حول نق�ص 
ت�صبعها مبر�صى  �أو  �مل�صت�صفيات  �لإمكانيات يف 
�مل�صو�صني  �لنا�ص  »هوؤلء  قائال:  كوفيد-19، 
لأجل  ن�صتغل  يرتكون  �أن  وعليهم  قليل،  عددهم 
يتفهم  �جلميع  نقائ�ص  فيه  لو  وحتى  �ملو�طنني، 
�إ�صابات  �أن  �ل�صدد،  نف�ص  يف  مو�صحا  �لو�صع«، 
كورونا مر�صحة لالرتفاع ب�صبب تهاون �لكثري من 
�ملو�طنني �إ�صافة �إىل �أن �جلز�ئر ت�صهد �ملوجة 

�لثانية من �لفريو�ص. 

ال��صعية لي�صت �صهلة 

�أن  بوزيد،  بن  �لرحمان  عبد  �ل�صحة،  وزير  �أكد 
�صاكر�  �صهلة،  لي�صت  �لبالد  �ل�صحية يف  �لو�صعية 
م�صري�  �لبالد،  خلدمة  �لفر�صة  هذه  ملنحه  �هلل 
باملنا�صبة �أن �لو�صع مقلق حقيقة، �إل �أنه ُمتحكم 
�أجهدت  �ملجندة  �لطبية  �لطو�قم  �أّن  رغم  فيه، 

كثري� يف �حلرب �لتي تخو�صها �صد وباء كورونا، 
�أن كورونا جّمدت �لعامل، على جميع  من منطلق 
�مل�صت�صفيات  تعرفه  �لذي  و�ل�صغط  �مل�صتويات، 

ل يقت�رس على �جلز�ئر.
منتدى  يف  ��صت�صافته  خالل  بوزيد  بن  �أورد  كما 
لكننا  �لوباء،  مع  حرب  يف  �أننا  �لوطنية،  �لإذ�عة 
مع هذ� نتعاي�ص معه، موؤكد� يف �ل�صياق ذ�ته، �أنه 
وبف�صل �لأطباء و�ل�صعب وجميع �لفاعلني، تغلبت 
و�أ�صبحنا  كورونا،  �لأوىل من  �لبالد على �ملوجة 
يف  يوجد  ل  �أنه  باملنا�صبة  لفتا  ��صتقر�ر،  يف 
�لوباء  حول  دقيقة  معلومات  لديه  من  �لعامل 
وكيفية �لتعامل معه، باعتبار �أن كل دول �لعامل لها 

نف�ص �مل�صاكل يف �لت�صدي للوباء.
�جلائحة  خالل  تبون  �لرئي�ص  به  قام  ما 

»��صتثنائي«
�إن  مت�صل،  �صعيد  على  �مل�صوؤول،  ذ�ت  �أف�صح  و 
هذ� �لفريو�ص غري مدرو�ص، وغري معروف كيف 
�نت�رس مرة ثانية يف كل �لبلد�ن رغم غلق �حلدود، 
ول  جنهلها،  بطريقة  منظم  �لفريو�ص  �أن  بفعل 
�لوحيد  و�ل�صيء  �ملر�ص،  يحارب  دو�ء  �أي  يوجد 
�لذي مينع �نتقاله هو �رتد�ء �لكمامات و�لتباعد 
و�لنظافة، موؤكد� باملقابل �إن �لكمامات �ملنتجة 

يف �جلز�ئر �أح�صن من �مل�صتوردة.
به  قام  ما  �لقطاع،  وزير  ثّمن  �أخرى،  جهة  من 
تبون، من خالل  رئي�ص �جلمهورية، عبد �ملجيد 
�أنه  منوها  وفروعه،  للقطاع  �ملتتالية  زيار�ته 
�ل�صيدلية �ملركزية  �مل�صت�صفيات  ز�ر  رئي�ص  �أول 
للم�صت�صفيات، ومقر وز�رة �ل�صحة، و�لتقى عمال 

لهم  و�رسف  �ن�صغالتهم  �إىل  و��صتمع  �لقطاع 
منحة.

االأ�صاتذة واالإداري�ن مل ي�صاب�ا بك�رونا 
داخل املدار�س 

بخ�صو�ص ��صتئناف �لدخول �ملدر�صي، قال وزير 
�جلمهورية  رئي�ص  رفقة  تقرر  قد  �أنه  �ل�صحة 
�صديدة  بتو�صيات  �ملدر�صي  �لدخول  ��صتئناف 
تتبع  �ملد�ر�ص  �أغلبية  �أن  موؤكد�  و�صارمة.  وقوية 
�لتو�صيات �لتي قدمتها �للجنة �لعلمية بحذ�فريها، 
يف  يكمن  ل  فامل�صكل  ذلك  عك�ص  تبني  و�إذ� 
تردين  يوم  كل  �أنه  �عتبار  على  �ملعنية،  �ل�صلطات 
حتتوي  �لرتبية،  وزير  طرف  من  مم�صية  تقارير 
و�لأطفال  �لإد�ريني و�ملعلمني  �إ�صابات  على عدد 
و�صط  �مل�صجلة  �حلالت  عدد  و�ن  ولية،  بكل 
يبني  بالتالميذ، وهو ما  �لأ�صاتذة مرتفعة مقارنة 
�أن �ملدر�صة ل تنقل �لوباء، بل �لأ�صاتذة و�لإد�ريون 
قد �أ�صيبو� بكورونا من �ل�صارع، متطرقا يف �صياق 
�لوفيات  بع�ص  ت�صجيل  قد مت حقيقة  �أنه  مت�صل، 
و�صط �لأطفال، لكن باأمر��ص مزمنة، كانو� حاملني 

�لفريو�ص فقط ومل يكن �ل�صبب يف موتهم.

حتليل »اأنتيجينيك« اأرخ�س 10 مرات من 
اآر” . �صي  “البي 

بن  قال  »�صريولوجي«،  �لدم  حتليل  �صحايا  حول 
حتليل  �صحايا   يقعون  �مل�صابني  �أغلب  �أن  بوزيد 

�لدم �صريولوجي، ب�صبب جهلهم لطريقة ومدة �لقيام 
نتيجته  تظهر  �أن  لل�صخ�ص  ميكن  �أنه  م�صيفا  به، 
فعلية �إذ� كانت �مل�صاد�ت د�خل �لدم بعد �أ�صبوع، 
�لذين خرجت نتيجة حتليلهم  �لأ�صخا�ص  يف حني 
لأن  يعود  فاإن هذ�  للفريو�ص،  وهم حاملني  �صالبة 
�أج�صامهم مل تكون م�صاد�ت بعد، وبالتايل يجب �أن 
يعيد �لتحليل بعد 7 �أيام، لفتا �أن هناك نوعا  ثانيا 
»�صريولوجي«  بالتبادل  كا�صف  وهو  �لكو��صف  من 
باإ�صابته  �مل�صتبه  �لنتيجة  تكون  �لدم،  طريق  عن 
جاهزة يف 15 دقيقة، �إذ� كّون �جل�صم �مل�صاد�ت �أو 
مل يكونها، هذ� بالإ�صافة �أي�صا لتحليل »�أنتيجينيك« 
�لذي ي�صتهدف �لفريو�ص مبا�رسة، وتكون �لنتيجة 
يف ن�صف �صاعة �أرخ�ص 10 مر�ت من »�لبي �صي �ر« 
�لذي يعترب باه�ص �لثمن ب�صبب تطلبه خمرب وخبري 
�أنه يتطلب مر�حل عديدة من �لأنف  وجهاز، كما 
للخاليا وفيه 3 مر�حل، لكن مع هذ� وهو خ�ص�صت 
�لدولة له ميز�نية كبرية، لأنه يعطي 90 باملائة من 
نتيجة �لإ�صابة، متابعا �أن �لكو��صف �لتي ت�صتعملها 
ولزلنا  كنا  كورونا  فريو�ص  عن  للك�صف  �جلز�ئر 
من  �أنو�ع   3 وهي  �صابقا،  �خلارج  من  ن�صتوردها 

�لكو��صف PCR و�ل�صريولوجي، و�أنتيجينيك.

لن نقتني اأي لقاح دون م�افقة منظمة 
ال�صحة العاملية

فيما تعلق باقتناء �للقاح، �أكد �مل�صوؤول �لأول على 
تقتني  لن  �جلز�ئر  �إّن  �لبالد،  يف  �ل�صحة  قطاع 
�ل�صحة  منظمة  من  عليه  �ملو�فقة  قبل  لقاح  �أي 
�لعاملية، معترب� �أّن �ختيار �للقاح قر�ر �صعب، لكن 
عليها  �لعتماد  �صيتم  معايري  هناك عدة  هذ�  مع 
لقاح  �جلز�ئر  �صتقتني  حيث  �خل�صو�ص،  هذ�  يف 
�لعاملية،  �ل�صحة  عليه من منظمة  يكون م�صادقا 
و�ملناعة  �لنجاح  ون�صبة  �ل�صعر  �إىل  بالإ�صافة 
�لتي مينحها للج�صم، وي�صمح له بتكوين م�صاد�ت 
�صد �لفريو�ص، كا�صفا عن وجود �ت�صالت مع كل 
�للقاح،  تطوير  يف  جنحت  �لتي  �لعاملية  �ملخابر 
�إطالقه،  قبل  متقدمة   جد  جتارب  يف  وهي 
�إنه �أجرى  باملو�ز�ة مع ذلك ك�صف ذ�ت �مل�صوؤول 
ربط  ومت  و�ل�صني  ورو�صيا  �أملانيا  �صفري  مع  لقاًء 
�لفرتة  وخالل  �ملخابر،  هذه  كل  مع  �ت�صالت 
من  هي  م�صاحله  فاإن  �للقاح،  جلب  �صتلي  �لتي 
�صت�رسف على عملية �لتلقيح على م�صتوى �لهياكل 
�لجر�ء�ت  كل  �تخاذ  على  موؤكد�  �ل�صت�صفائية، 
لقاح  و�عتماد  ��صتري�د  قر�ر  و�أن  خا�صة  �لالزمة، 

يعترب قر�ر� �صعبا.

الربوفي�ص�راإليا�س رحال

جمال ف�رار

مهنيي ال�صحة مب�صت�صفى البليدة

ن�صبة �صغل االأ�صرة 63 باملائة مب�صت�صفيات الب�يرة

مل ن�سجل اأي وفاة ب�سبب الكلوروكني

ال يوجد مر�سى اأ�سيبوا بكورونا مرة ثانية  

17 باملائة اأ�سيبوا بفريو�س كورونا
متابعة  جلنة  ع�صو  رحال،  �إليا�ص  �لربوفي�صور  قال 
تطور�ت فريو�ص كورونا، �أنه مت �إعد�د �إ�صرت�تيجية 
م�صري�  �مل�صت�صفيات،  بني  للتن�صيق  �لوز�رة  قبل  من 
خمرب�   23 �إىل  �ملخابر  عدد  من  �لرفع  مت  �أنه  �إىل 
خا�صا و30 خمبار عاما من حيث �لت�صخي�ص، �أما من 
من خالل  �لوزير  تعليمات  تطبيق  �لعالج مت  ناحية 
�مل�صت�صفيات،  يف  موجودة  هي  �لتي  �لأدوية  توفري 
�لدم  ودو�ء تخرث  �حليوية  �مل�صاد�ت  �إىل  بالإ�صافة 
�لذي عرف بع�ص �لتذبذبات، غري �أن هناك �ليوم 3 
�أنه  �إىل  عالمات للمنتوج، مو�صحا يف ذ�ت �ل�صياق، 
�لعا�صمة،  م�صت�صفيات  يف  للتنظيم  تذبذبات  هناك 

غري �أنه منذ 10 �أيام حت�صنت �لو�صعية.

منها 1507 �صرير اإنعا�س
ت�صخري 18491 �صريرا ا�صت�صفائيا ملر�صى 

ك�فيد19-

كورونا  لعالج  �ملعتمد  �ل�صحي  �لربوتوكول  عن 
حول  �صحفية  ندوة  رحال يف  قال  بالكلوروكني، 
م�صتجد�ت فريو�ص كورونا، �أنه مل يتم حلد �ل�صاعة 
�صكاوي لأعر��ص جانبية خطرية،  �أو  وفاة،  ت�صجيل 
خا�صة �أن �أغلبها ب�صيط يرت�وح بني �لقيء �أو لإ�صهال 
مت  قد  �ل�صياق، �إنه  �لنف�ص  يف  متطرقا  غري،  ل 
ت�صخري 18491 �رسير� ��صت�صفائيا منها 1507 �رسير� 

�لوطني،  �مل�صتوى  على  كوفيد-19  �إنعا�ص ملر�صى 
كا�صفا �إن عدد �ملر�صى �ملتو�جدون بامل�صت�صفيات 
حاليا يبلغ 7700 مري�صا، بينما يتو�جد 573 مري�صا 
يف قاعة �لإنعا�ص، يف تاأكيد منه �إن ن�صبة �لت�صبع يف 
�مل�صتوى  على  باملائة   41.8 بلغت  �مل�صت�صفيات، 
يتم  ما  عك�ص  �لإنعا�ص،  قاعة  يف  و38.2  �لوطني، 

تد�وله من �أخبار مغلوطة.

ن�صبة ت�صبع قاعات االإنعا�س يف العا�صمة 
بلغت 82.2 باملائة.

و�أ�صار ذ�ت �ملتحدث، �إىل �إن بع�ص �لوليات لديها 
�لعا�صمة، مبينا  50 باملائة طاقة �ل�صتيعاب ومنها 
�إن كل �لأ�رسة حتتوي على تزويد بالأك�صجني، مقدما 
�ل�صحية  �لو�صعية  عن  تقرير�  �خل�صو�ص،  هذ�  يف 
مري�ص   1277 يتو�جد  حيث  كمثال،  �لعا�صمة  يف 
بلغت  حيث  �لإنعا�ص،  يف  و228  �مل�صت�صفيات،  يف 
ن�صبة �لت�صبع يف �لعا�صمة، يف قاعة �لإنعا�ص 82.2 
باملائة، مف�صال يف ذ�ت �لوقت، عن ن�صب �لت�صبع يف 
م�صت�صفيات �لعا�صمة، ومنها م�صت�صفى بني م�صو�ص 
»100 باملائة«، وم�صت�صفى �لقطار »26.27 باملائة«، 
وم�صت�صفى عني طاية »63.53 باملائة«، و م�صت�صفى 

�لدويرة �جلامعي »84.17 باملائة«.
مرمي خمي�صة

تف�صي  متابعة  جلنة  وع�صو  �لر�صمي  �لناطق  قال 
خالل  فور�ر،  جمال  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�ص 
م�صاركته يف ندوة �صحفية حول م�صتجد�ت فريو�ص 
�إنه يوجد عدد قليل من �لأ�صخا�ص �لذين  كورونا، 
منه،  �لتعايف  بعد  كورونا جمدد�  بفريو�ص  ي�صابون 
حاليا حالت  لدينا  توجد  ل  �أنه  باملنا�صبة  م�صري� 
على  حت�صب  حالت  توجد  �لعامل  وعرب  مماثلة، 
�إىل  �أكرث من مرة،  بالوباء  �أ�صيبو�  �لأيادي ملر�صى 

�إمكانية  حول  متو��صلة،  در��صات  ح�صبه  هناك  �أن 
�إ�صابة �ملتعافني من �لفريو�ص �لتاجي مرة �أخرى.

�لربوتوكول  عن  �حلديث  مبنا�صبة  فور�ر  و�أ�صاف 
م�صاب  �ألف   49 �أن  كورنا،  لوباء  �ملقرر  �لعالجي 
يف  �لكلوروكني،  بروتوكول  ب�صبب  لل�صفاء  متاثل 
حني مت ت�صجيل 9127 �إ�صابة بالفريو�ص يف �صفوف 

�لطاقم �لطبي منها 120 وفاة.
مرمي خمي�صة

م�صلحة  �جنزتها  لدر��صة  �أولية  نتائج  �أثبتت 
باملوؤ�ص�صة  �لوقائي  و�لطب  �لوبئة  علم 
للبليدة  فانون  فر�ن�ص  �جلامعية  �ل�صت�صفائية 
بوعمرة  �لرز�ق  عبد  �لربوف�صور  عليها  �أ�رسف 
من  1ر17  ن�صبة  �أن  با�صتور  معهد  مع  بالتعاون 
�ل�صحة تعر�صو� �ىل �مل�صابة بفريو�ص  مهنيي 

كورونا باملوؤ�ص�صة.
�خلطر  ناقو�ص  ت�رسيح  يف  �خلبري  ذ�ت  ودق 
�ملهني  بالو�صط  كوفيد-19  �نت�صار  حول 
و�لذي  �لو�جهة  يف  �ملتو�جد  �ل�صت�صفائي 
باأن  موؤكد�  �أ�صهر   9 فاقت  ملدة  �لعمل  �نهكه 
�لزمة  خالل  نوعها  من  �لأوىل  �لدر��صة  هذه 
من  تتكون  عينة  ��صتهدفت  �حلالية  �ل�صحية 
�أ�صيبو�  بينهم  من   470 لل�صحة  مهنيا   2753
 17 1ر  ن�صبة  ميثل  ما  �أي  كوفيد-19  بفريو�ص 

باملائة.
�لتحقيق  هذ�  بوعمرة  �لربوف�صور  و�عترب 
�ل�صحة  مهني  تعر�ص  مدى  لتحديد  »موؤ�رس�« 
للوباء مما �صي�صمح باتخاذ �لجر�ء�ت �لوقائية 
للمر�صى  بالن�صبة  و�ملنا�صبة  �ل�رسورية 
و�مل�صتخدمني �أمال �أن تكون �لدر��صة »د�فعا« 
مماثلة  وبائية  حتقيقات  �طالق  لت�صجيع 

وحماية  �لوباء  لتطويق  �لخرى  بالوليات 
�أ�صالك �لقطاع و بالتايل �ل�صماح لهم مبو��صلة 

تقدمي �خلدمة للمو�طن.
ولية  على  �أعماله  بوعمرة  �لربوف�صور  ركز  و 
»بوؤر«  مقدمة  يف  كانت  باعتبارها  �لبليدة 
مدى  لتقييم  وكعينة  ظهوره  بد�ية  يف  �لوباء 
�ل�صابة  لهذه  �ل�صحة  م�صتخدمي  تعر�ص 
لكونه يف �لو�جهة من حيث �لتكفل باملو�طنني 
�لعو�مل  هوؤلء  من  جزء  تعر�ص  �صبب  مرجعا 
بع�ص  لدى  �ليقظة  ل«�نخفا�ص  �ل�صابة  �ىل 
من  �أخرى  فئة  �أن  �ىل  م�صري�  �مل�صتخدمني« 
�ملوؤ�ص�صة  خارج  �جلائحة  �ىل  تعر�صت  هوؤلء 

�ل�صت�صفائية حمل �لدر��صة.
�أما بالن�صبة للفئات �لعمرية �لتي مل ي�صلم جلها 
كان  فقد  �خلبري-  ذ�ت  -ح�صب  �ل�صابة  من 
معدل �ل�صابة متقاربا بني �مل�صنني ومتو�صط 
4ر20  معدل  بلغت  حيث  �ل�صابة  و�لفئة  �لعمر 
�صنة   49-45 بني  ما  لل�رسيحة  بالن�صبة  باملائة 
و20  �صنة   54-50 لل�رسيحة  بالن�صبة  2ر20  و 
باملائة بالن�صبة للفئة 20-24 �صنة وفيما يتعلق 
بالفئات �ملهنية �لتي ��صتهدفتها �لدر��صة �لتي 
د�مت 4 �أ�صهر ومت �جنازها خا�صة خالل �لفرتة 

�لليلية من �لعمل وذلك لن�صغال �لفرق �لطبية 
�أ�صالك  باأن  لوحظ  بامل�صابني،  بالتكفل  نهار� 
و�ل�صيادلة  �لعاملني  و�لأطباء  �لطبيني  �ل�صبه 
باملائة   20 بن�صبة  للوباء  عر�صة  �أكرث  كانت 

تالها �لد�ريون بن�صبة 7ر13 باملائة 
وعمال  باملائة  9ر11  ب  �ملقيمون  و�لأطباء 
و�مل�صاعدون  باملائة  6ر9  ب  �ملخرب 
فالأ�صاتذة  باملائة  1ر9  ب  �ملحا�رسون 
وبخ�صو�ص  باملائة  9ر6  ب  �مل�صاعدون 
�أثبتت  �مل�صابة،  للفئات  �لدر��صي  �مل�صتوى 
�مل�صتوى  ذوي  باأن  للدر��صة  �لولية  �لنتائج 
�جلامعي تعر�صو� بن�صبة �أقل من غريهم )1ر15 

باملائة( يف حني تعر�ص 
باملائة  6ر18  بن�صبة  �لثانوي  �مل�صتوى  ذوو 
لتو�جد  بالن�صبة  باملائة    24.3 ب  و�لبتد�ئي 
فقد  �لو�حدة،  بالقاعة  �ل�صحة  مهنيي  عدد 
يف  �أ�صخا�ص  ثالثة  عمل  �أن  �لدر��صة  �أكدت 
من  باملائة   23 ن�صبة  �ىل  �أدى  �لقاعة  نف�ص 
معدل  �أفرز  عمال   3 �إىل   2 بني  ما  و  �ل�صابة 
ب 18 باملائة وما بني 1 و2 ت�صبب يف �ل�صابة 
يف  و�حد  عامل  من  و�أقل  باملائة    17 بن�صبة 

�لقاعة نتج عنه ن�صبة 6ر14 باملائة.

 19 بكوفيد  �خلا�صة  �لوبائية  �لو�صعية  ت�صهد 
ت�صاعديا  منحى  �لبويرة  ولية  م�صتوى  على 
تر�خي  ب�صبب  وذلك  �لأخرية  �لفرتة  خالل 
�لإجر�ء�ت  بتد�بري  �لإلتز�م  يف  �ملو�طنني 
وت�صجيل  �لو�صع  تفاقم  �إىل  �أدى  ما  �لوقائية 
�أرقام رهيبة يوميا ل تقل 15 حالة موؤكدة لرتتفع 
م�صت�صفيات  عرب  �لأ�رسة  �صغل  ن�صبة  بذلك 
�تخذت  �ل�صياق  ويف   ، باملائة   63 �إىل  �لولية 

�إجر�ء�ت  عدة  بالولية  �ل�صحية  �مل�صالح 
من  �لرفع  منها  �لو�صع  ملجابهة  ��صتباقية 
عدد �لأ�رسة �إىل 510 �رسير� �إ�صافة 31 �رسير� 
كمية  توفري  يف  �لزيادة  مع  بالإنعا�ص  خا�صا 
كما  �ل�صابقة،  باملرحلة  مقارنة  �لأك�صجني 
لتجهيز  �أخرى  خطة  �مل�صالح  ذ�ت  و�صعت 
عرب  �ملنت�رسة  �خلدمات  �ملتعددة  �لعياد�ت 
ربوع �لولية بكل �لإمكانات و�ملادية و�لب�رسية 

حت�صبا ل�صتقبال �ملر�صى �مل�صابني بكورونا 
ح�صب  �رسير�   15 �إىل   10 ��صتيعاب  بطاقة 
بالإ�صارة خ�ص�صت  ، و�جلدير  �صعة كل عيادة 
»عينو�ص  �جلامعية  �لإقامة  �لولئية  �مل�صالح 
للحجر  كمركز  �رسير�   500 �صعة  ذ�ت  �صامة« 
ت�صتدعي  ل  �لتي  �ملوؤكدة  للحالت  �ل�صحي 
من  للحد  وهذ�  �مل�صت�صفيات  يف  �ملكوث 

�نت�صار �لعدوى .

جتهيز عيادات ال�ستقبال مر�سى كورونا

ال�باء تنقل  ال  املدر�صة  اأن  ت�ؤكد  امل�صجلة  احلاالت          •
باملائة  100 قاربت  ودويرة  بني م�ص��س  ت�صبع م�صت�صفى  ن�صبة  رحال:  •       اإليا�س 

اأح�صن مرزوق

A
PP

ل/
ال

ر:ب
�ي

�ص
ت



الثالثاء  24 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 09  ربيع الثاين   1442ه 24 �ساعة4

االثنني  اأحممد  �سيدي  حمكمة  اأجلت 
�ساد�س ق�سية ف�ساد وتبديد اأموال عمومية 
فيها  يتابع  التي  الوظيفية  ا�ستغالل  و�سوء 
الوزير االأول ال�سابق اأحمد اأويحيى وعدد 
النقل  وزيرا  منهم  حكومته  اأع�ساء  من 
الغني  عبد  ال�سابقني  العمومية  واالأ�سغال 
دي�سمرب  تاريخ  7  غول  اىل  وعمر  زعالن 
اإ�سابة عدد من فريق دفاع  ب�سبب  القادم 

املتهمني بفريو�س كورونا
االأول  الوزير  يتابع  جديدة  ق�سية  ويف 
املوقوف  اأويحيى  اأحمد  ال�سابق 
تهم  بب�سار  للعبادلة  العقابية  باملوؤ�س�سة 
واإ�ساءة  اأموال  عمومية  بتبديد  تتعلق 
منح  بغر�س  عمدا  الوظيفة  ا�ستغالل 
منافع غري م�ستحقة للغري على نحو يخرق 
امتيازات  منح  و  التنظيمات  ،و  القوانني 
غري م�ستحقة للغري، ويتعلق االأمر برجال 
اأعمال غري معروفني لدى الراأي العام على 
ق�سائيا  املتابعني  االأعمال  رجال  غرار 
على غرار الرئي�س ال�سابق ملنتدى روؤ�ساء 
تركيب  ون�سطاء  حداد  علي  املوؤ�س�سات 
الدين  وحمي  عوملي  كمراد  ال�سيارات 

طحكوت وكذا عائلة كونيناف املقربة من 
عائلة الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة 
املتورطني  االأعمال  ، وغريهم  من رجال 
هذه  يف  ويتابع   ، العام  املال  تبديد  يف 
حكومة  وزراء  من  معترب  عدد  الق�سية 
الوزير االأول ال�سابق اأويحيى يف مقدمتهم 
وزيرا النقل واالأ�سغال العمومية ال�سابقني 
وهم عبد الغني زعالن وعمر غول واأمناء 
عامون �سابقون لعدد من الدوائر الوزارية 
دربايل  وهم  ال�سابقني  �سكيكدة  والة  وكذا 
حممد و بن ح�سني فوزي الذي �سبق واأن 
ال�سيارات  تركيب  ق�سية  يف  متابعته  مت 
بتهمة منح عقار ملتعامل بطريقة خمالف 

للقانون والت�رشيعيات .
اأويحيى  اأحمد  املتهم  يواجه  لالإ�سارة 
احكاما ق�سائية  ترتاوح بني 15 و4 �سنوات 
فيها  توبع  ق�سايا  نافذة يف خم�سة  �سجنا 
ذات  يف  املتابعني  الوزراء  يواجه  فيما 
لدى  خيوطها  تنك�سف  مل  التي  الق�سية 
�سنوات  و3   8 بني  اأحكاما  العام  الراأي 

�سجنا نافذة
باية ع  

مبحكمة  التحقيق  قا�سي  اأ�سدر 
�سيدي احممد، بالعا�سمة، اأمرا دوليا 
بالقب�س يف حق  املدعو عبدو �سّمار 
يف ق�سية تخ�س االبتزاز التي تعر�س 
بتهم  االأعمال  املحبو�س  رجل  لها 

ف�ساد تخ�س الف�ساد .
حق  يف  القرار  هذا  وجاء  هذا 
بابتزاز  عبدو �سّمار املتهم 
الدين  حمي  االأعمال  رجل 
التحقيقات  خلفية  طحكوت على 
يف  التحقيق  قا�سي  با�رشها  التي 
الذين  امللف ، بعدما  رفع حمي 
ق�سائية  �سده بتهمة  طحكوتدعوى 

ابتزازه ، وهي الق�سية التي مت اإحالتها 
يوم  14  فيها  للنظر  اجلنح  على ق�سم 
امللف  ، وهو  املقبل  دي�سمربدي�سمرب 
الذي ك�سف ال�رشاعات الدائرة ما بني 
يف  املدونني  االأعمال  بع�س  رجال 
خفية  من اأطراف  املدعمني  اخلارج 
االأعمال  تدعمهم مبلفات رجال  التي 
كو�سيلة  ال�ستعمالها  قانونية  غري 
طائلة  حتت  اأرباح  لالبتزاز وحتقيق 
التهديد بن�رش ملفات الف�ساد ما خلق 
تفا�سيلها  �ستت�سح  خفية  قذرة  حربا 

بدقة اأثناء جل�سة املحاكمة .
حممد بن ترار

�سبيحة  ال�رشاقة  ق�ست حمكمة 
حب�سا  �سنوات   3 ب  االثنني  اأم�س 
مليون   100 بـ  مالية  وغرامة  نافذا 
»قاو  �سينيتني  رعيتني  بحق  �سنتيم 
»، بجنحة  جيونغيو  ك�سيو   « و  لينع: 
التزوير يف حمررات عرفية وجتارية ، 
وانتحال انتحال ال�سفة، كما مت اإلزام 
�سنتيم   مليون    200 بدفع  املتهمني  
املدين  الذي  للطرف  كتعوي�س 
العدالة  وهو  اأمام  الق�سية  رفع 
جزائري«م.زيتوين  مقاول  ال�سحية 
املتهمان  ان  تبني  بعدما  وذلك   ،«
ا�ستعمال �سالحيات خمالفة للت�رشيع  
باالإ�سافة   ، �سخ�سية  الأغرا�س 
حمررات  جنحتي ا�ستعمال  اإىل 
وانتحال  مزورة  وعرفية  جتارية  
�رشكة  ال�سفة  باالإم�ساء  مكان 

جزائرية .
تتلخ�س القائع اأن ال�ساكي قام باإبرام 
ذات  ال�رشكة  �ساحب  ب�سفته  اتفاقية 
�سنة  للعقارات«  باتيميتال  ا�سهم » 
يف  2015  ليكت�سف  �سينية  �رشكة  مع 
جيونغو«  »ك�سيو  املدعو  بعد  اأن  ما 
امل�سوؤولية  ذات  ال�رشكة  وهو  م�سري 
تي  تي  زاد جي  امل�سماة«  املحدودة  
جي«  للبناء قام  بتوقيع اتفاقني با�سم 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�رشكة 
�سفة  وانتحل  للبناء  زانع«  »وان 
ح�ساب  على  للرثاء  ال�رشكة  م�سري 
وجه  بدون  �رشيكا  باعتباره  ال�ساكي، 
»قاو  منها   امل�ستكى  حق، كما قامت 
اجتماعات  لينغع«  بتزوير حما�رش 
،و�سادقت  العادية  العامة  اجلمعية 
واالأدبية  املالية  التقارير  على 
وهو   2015 و   2014 ل�سنوات  لل�رشكة 
اأثبتته  التحقيقات  الق�سائية  ما 
واخلربات يف تزوير التوقيع  وا�ستعمال 
العامة   اجلمعية  حما�رش  يف  املزور 
كما  و2013،  و2012   2011 ل�سنوات 
لدى  لينغع«  بالت�رشيح  قامت«قاو 
حم�رش ق�سائي اأن املحا�رش اأم�ساها 
وتعد  احلقيقي،  ال�رشكة  م�سري 
الع�رشات  من  هذه  الق�سية  واحدة 
من الق�سايا املطروحة �سد ال�رشكات 
ال�سينية التي ت�ستعمل التحايل والن�سب 
عمومية  موؤ�س�سات  على  واالحتيال 
الت�سابه  جزائرية ،وخا�سة  م�ستغلني 
االأ�سخا�س  بني  وال�سفة  اال�سماء  يف 
الق�سايا  من  العديد  التزال  حيث 
من  بالعديد  الق�ساء  اأمام  مطروحة 
الواليات على غرار وهران  تلم�سان .
حممد بن ترار

حممد بن ترار

هذا وك�سفت نتائج التحقيقات الق�سائية 
على  وزعت  املبالغ  ال�سخمة  هذه  اأن 
االأعمال املقربني  عدد قليل من رجال 
الرئي�س  عهد  يف  ال�سلطة  من  جدا 
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة ، كما اأنها 
درجة  ح�سب  واإمنا  بالت�ساوي  توزع  مل 
واإطاراته الذين  الوالء  للنظام ال�سابق 
�سكل  يف  الدوالرات  نهبوا ماليري 
قرو�س مي�رشة دون اأية �سمانات فمثال 
هناك  اأ�سخا�س مت منحهم عقارات من 
اأمالك الدولة ا�ستعملت ك�سمانات  لنهب 
وتهريبها  العمومية  اخلزينة  اأموال 
التحقيقات اأن  وت�سري   ، اإىل اخلارج 
بع�س ملفات القرو�س كانت �سبه فارغة 
للح�سول  و�سعت  التي  من ال�سمانات 
عبارة  كانت  واأغلبها  القرو�س،  على 
تنازلت  عمومية  وممتلكات  اأرا�سي  عن 
االأعمال  رجال  ل�سالح  الدولة  عليها 
ك�سمانات  ال�ستعمالها  الرمزي  بالدينار 

للقرو�س ، 

طحكوت اأكرب امل�ستفيدين

يعترب رجل االأعمال حمي الدين طحكوت 
القرو�س  من  امل�ستفيدين  اأكرب  اأحد 
اخلا�س  ال�سمان  ملف  حيث  اأودع   ،
بقر�س فاقت قيمته االأولية 200 مليون 
اأورو عبارة عن م�سنعني مملوكني للدولة 
مت التنازل عنهما ل�ساحله يقعان يف كل 

من تيارت وتي�سم�سيلت بالدينار الرمزي 
، هذه  امللفات  التي  ثمنهما  يدفع  ومل 
انطلق التحقيق ب�ساأنها ، هو اأن بع�سها 
يف  ،والتمويل  املوافقة  على  ح�سل 
املالك  عبد  االأولني  الوزيرين  عهد 
 15 غ�سون  يف  اأويحي  واأحمد  �سالل 
مدة  ق�سرية جدا يف  يوما  فقط وهي 
جمال اال�ستثمار والقرو�س التي تعتمد 
مطابقة  من  املعاينة ،والتحقق  على 

ال�سمانات لقيمة القروو�س .
هذا وك�سف التحقيقات اأن جمموع  عدد 
ا�ستفادوا من  الذين  االأعمال   رجال  
بدون  اأو  اأقل  ب�سمانات  قرو�س  
عددهم  و�سل  بالكامل  قد  �سمانات 
نحو  300 رجل اأعمال من بينهم 15 من 

بنكية  قرو�س  االأعمال على  كبار رجال 
واأغلبهم  دوالر  مليار   2 قيمتها  فاقت 
اأن  تبني  ال�سجن بعدما  يف  موجودون 
مطابقة  ومل  غري  بطريقة  مت  اأغلبها 
الوزير  اأبناء  ،  ويعترب  االآن  اإىل  ت�سدد 
االأول ال�سابق اأحمد اأويحي و ابنة الوزير 
االأول االأ�سبق عبد املالك �سالل  من بني 
اأول امل�ستفيدين من القرو�س باالإ�سافة 

اإىل رجل  االأعمال مراد العلمي  

جممع حداد والرقم القيا�سي

الم�س حطم جممع علي حداد  م�ستويات 
قرو�س  مببلغ  على  بح�سوله  قيا�سية 
300 مليون اأورو ومثل هذا املبلغ ملجمع 

االإخوة كونيناف، كما منحت مبالغ مالية 
ل�سالح جممع  متفرقة يف �سكل قرو�س 
يف  املتخ�س�سة   ، في�سكار  لالإخوة  ريد 
قر�س  منح  النفطية،  كما  اخلدمات 
اأورو ل�رشكة  مبا ال يقل عن 150 مليون 
ال�سناعات  يف  املتخ�س�سة  حمادي  بن 
بن  جممع  ل�ساحب  واآخر  االإلكرتونية 
الذي  ح�سل  الغذائية  للمنتجات  عمر 
على قر�س فاقت قيمته 140مليون اأورو 
مبا�رش  باأمر  فقط  يوما   18 غ�سون  يف 
من عبد املالك �سالل ، اأما بقية املبالغ 
فقد وزعت على عدد من رجال االأعمال 
بع�سهم غري معروف مببالغ ترتاوح بني 
التي  امللفات  اأما   ، اأورو  مليون   18 2و 
فتتعلق  القرو�س  للح�سول على  اأودعت 
والفالحي ،وهي  ال�سناعي  باال�ستثمار 
امللفات التي حققت فيها م�سالح الدرك 
للت�رشيع  خمالفة  واعتربتها  الوطني 
فيها  الق�ساء للنظر  على  اإحالتها  ومتت 
،وهناك ممن مت توقيفهم  للتحقيق قبل 
حماكمتهم  يف  مت  واآخرون  حماكمتهم 
ممنوعني  منهم  العديد  يبقى  حني 
هذا   ، فرار  حالة  يف  ،اأو  ال�سفر  من 
ا�سرتجاع  على  العمل  العدالة  وحتاول 
من   ، العمومية  اخلزينة  املبالغ  اإىل 
واالأمالك  العقارات  على  احلجز  خالل 
اأغلب  اأن  تبني  بعدما  ، خا�سة  املنقولة 
اليها  احل�سول  مت  االأموال التي  روؤو�س 
بطريقة  اأوربا  اإىل  هربت  كا�ستثمارات 
للبنوك  فروع  من  بتواطوؤ  م�سبوهة 

باجلزائر  .

لتزال ال�سلطات الق�سائية بقيادة وزير العدل حافظ الأختام بلقا�سم زغماتي تقود حربا �سرو�سا من اأجل 
ا�سرتجاع مايزيد عن 2.8 مليار دولر مت �سحبها من  اخلزينة العمومية على �سكل قرو�ض مي�سرة مت منحها 

لرجال اأعمال ومقربني من الوزراء واأبنائهم واأ�سهارهم دون اأي �سمانات .

 يف �ساد�ض ملف على التوايل 
حمكمة �سيدي اأحممد 

تاجيل ق�سية ف�ساد اأخرى 
لأويحيى ووزرائه 

بتهمة  ابتزاز حمي الدين طحكوت

اإ�سدار اأمر بالقب�ض الدويل
 �سد عبدو �سمار  

.    جدولة الق�سية  للمحاكمة يوم 14 دي�سمرب املقبل

فيما لتزال الع�سرات من الق�سايا املطروحة 
اأمام الق�ساء 

اإدانة مدير �سركة �سينية وخليلته 
ب03 �سنوات حب�سا نافذة 

ا�ستفاد منها  300 رجل اأعمال

2.8 مليار دولر قرو�ض دون �سمانات يف عهد بوتفليقة

طعنت هيئة دفاع وزير العدل  حافظ 
و�سقيق  لوح  الطيب  االأختام االأ�سبق 
ال�سعيد  وم�ست�ساره  ال�سابق  الرئي�س 
بوتفليقة  يف قرار غرفة االتهام لدى 
كيف  الذي  اجلزائر  ق�ساء  جمل�س 
التهم املوجهة اإليهم يف ق�سية التاأثري 
على قرارات العدالة واعوان الق�ساء 

على اأ�سا�س جناية.
الطيب  االأ�سبق  العدل  وزير  ويتابع 

لوح  رفقة كل من ال�سعيد بوتفليقة و 
العدل،  لوزارة  ال�سابق  العام  املفت�س 
وحمي  حداد  االأعم  علي  ورجل 
�سكيب  زوجة  وكذا  طحكوت،  الدين 
جلن�سية  احلاملني  واأبنائه  خليل 
جزائرية اأمريكية باالإ�سافة اإىل �سبعة 
ب�سوء  تتعلق  ثقيلة  ثقيلة  بتهم  ق�ساة 
على  والتحري�س  الوظيفة  ا�ستغالل 
التحّيز والتزوير يف حمررات ر�سمية 

التي  العدالة  قرارات  على  التاأثري  و 
ت�سدر اأحكام با�سم ال�سعب اجلزائري 
وعرفت العدالة يف وقت وزير العدل 
التجاوزات حيث  من  العديد  ال�سابق 
ا�ستغلت كاأداة لب�سط قرارات تع�سفية 
واملقربة  احلاكمة  الزمرة  قبل  من 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س  من 

بوتفليقة .
وم�ست�ساره  الرئي�س  �سقيق  وكان 

اأدين  قد  بوتفليقة  �سعيد  اخلا�س 
للبليدة  الع�سكرية  املحكمة  قبل  من 
فيما توبع وزير العدل ال�سابق الطيب 
لوح من قبل حمكمة البليدة يف ق�سية 
ال�سلطة  ا�ستعمال  يف  وتع�سف  ف�ساد 
فيها  املتابع  الق�سية  يف  ك�ساهد 
الوطني  لالأمن  االأ�سبق  العام  املدير 
والية  اأمن  ومدير  هامل  الغاين  عبد 

اجلزائر .

باملحكمة  احلكم  قا�سي  اأ�سدر 
حكما  االثنني  اليوم  بعنابة  االبتدائية 
باإجراء حتقيق تكميلي يف ق�سية »قذف« 
باللغة  الناطقة  الوطن  جريدة  �سد 
التكميلي  التحقيق  ويهدف  الفرن�سية 
جوانب  حتديد  اإىل  الق�سية  هذه  ب�ساأن 

الوطن يف  بتمثيل جريدة  تتعلق  قانونية 
هذه الق�سية وكذا حتديد هوية �ساحب 
بذات  ن�رش  الذي  ال�سحفي  املقال 
خلفيته  على  حركت  والذي  اجلريدة 
دعوى بالقذف �سد اجلريدة، ح�سب ما 
النيابة  وكانت  ق�سائي   م�سدر  اأو�سحه 

 9 يوم  الق�سية  هذه  ب�ساأن  التم�ست  قد 
نوفمرب املن�رشم حكما بثالثة )3( اأ�سهر 
حب�س نافدة وغرامة مالية بقيمة 50 األف 
الوطن،  جريدة  ن�رش  مدير  حق  يف  دج 
�سد  اأخرى  مالية  غرامة  اإىل  باالإ�سافة 
اجلريدة  يف  املتمثل  املعنوي  ال�سخ�س 

ذاتها تقدر ب 250 األف دج.
وتتابع جريدة الوطن يف ق�سية » قذف« 
.ب  قايد  »اأحمد  املدعويني  طرف  من 
املقيمني مبدينة   « قايد.ع  اأحمد   « و   «
و ذلك على خلفية مقال �سحفي  عنابة 

ن�رش بذات  اجلريدة.

هيئة دفاع لوح و�سعيد بوتفليقة 

طعن يف قرار تكييف التهم 
.    متابعون رفقة ق�ساة �سابقني وعائلة �سكيب خليل 

ق�سية »القذف« �سد جريدة الوطن بعنابة 

حكم باإجراء حتقيق تكميلي يف الق�سية

.     بع�سهم متت حماكمتهم و�سجنهم واآخرون فارون 
.    قرو�ض متت املوافقة عليها يف 15 يوما فقط

متهم فيها اأويحيى و غول وزعالن و03 ولة 

اإ�سابة حمامني بكورونا تت�سبب يف تاأجيل ق�سية بن ف�سيح  
القطب  حمكمة  اأم�س  اأّجلت نهار 
احممد  �سيدي  ملحكمة  اجلزائي 
االأعمال حممد  النظر يف ق�سية رجل 
بن ف�سيح اإىل ال�سابع من �سهر دي�سمرب 
املتهمني  دفاع  من  املقبل  بطلب 
يف  متاأ�س�سني  حمامني  نظرا الإ�سابة 
تاأ�سي�س  وكذلك  كورونا  بوباء  الق�سية 
الق�سية  التي حتوي  حمامني جدد يف 

راأ�سهم  على  املتهمني  من  العديد 
اأويحيى  ووزيري  اأحمد  االأول  الوزير 
زعالن  الغني  عبد  ال�سابقني  النقل 
ال�سابق  العام  االأمني  و  غول  وعمار 
لوزارة النقل حمارب حممد اإىل جانب 
ثالثة والة �سابقني لوالية �سكيكدة من 
بينهم دربايل حممد و بن ح�سني فوزي 
الق�سية  التي  ،يف  اآخرين  ومتهمني 

مبنح  اأخرى  تتعلق  وتهم  ف�ساد  تخ�س 
تبديد  و  م�ستحقة  غري  امتيازات 
تبديد  اىل  باال�سافة  عمومية  اأموال 
ا�ستغالل  واإ�ساءة  عمومية  اأموال 
منافع  منح  بغر�س  الوظيفة عمدا 
يخرق  نحو  على  للغري  م�ستحقة  غري 
القوانني ،و التنظيمات و منح امتيازات 

غري م�ستحقة للغري .

هذه  يف  املتهمون  ويواجه  هذا 
منح  تخ�س  ثقيلة  الق�سية تهما 
امتيازات غري مربرة يف جمال الفندقة 
لرجل االأعمال بن في�سح حممد بوالية 
�سكيكدة، اأين ا�ستفاد من عدة عقارات 
مبيناء  حيز  ا�ستغالله  جانب  اإىل 

�سكيكدة.
حممد بن ترار

باية ع 
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اأعلنت نيابة اجلمهورية لدى القطب 
واملايل  االقت�صادي  اجلزائي 
اأم�س  اجلزائر  ق�صاء  مبجل�س 
االثنني عن تاأجيل اجلل�صة اخلا�صة 
بق�صية املتهم بودربايل حممد ومن 
املقبل  دي�صمرب   7 تاريخ  اىل  معه 
بطلب من هيئة دفاع املتهم, ح�صب 
للمجل�س وجاء يف  بيان  به  اأفاد  ما 
اجلمهورية  نيابة  »تنهي   : البيان 

االقت�صادي  اجلزائي  القطب  لدى 
�صد  املتبعة  الق�صية  اأن  واملايل 
معه  ومن  حممد  بودربايل  املتهم 
اليوم  جلل�صة  مربجمة  كانت  والتي 
نوفمرب 2020 قد مت  املوافق ل23 
بطلب  دي�صمرب   7 جلل�صة  تاأجيلها 
بودربايل  املتهم  دفاع  هيئة  من 
منهم  البع�س  ا�صابة  ب�صبب  حممد 

بفريو�س كوفيد-19«.

خامات  �صلة  اأ�صعار  وا�صلت 
للنفط  امل�صدرة  الدول  منظمة 
نفطا   13 من  املكونة  )اأوبك(, 
�صحاري  خام  منها  خاما 
اجلزائري ارتفاعها خالل ال�صهر 
دوالر  38ر43  لتبلغ   اجلاري 
ال�صادرة  للبيانات  وفقا  للربميل, 

اأم�س االثنني عن املنظمة.
�صعر  فان«  املنظمة  ح�صب  و 
بلغت  الأوبك  املرجعية  ال�صلة 
اجلمعة  للربميل  دوالرا  38ر43 
ارتفاعا  بذلك  م�صجلة  املا�صية, 
امل�صجل  بامل�صتوى  مقارنة 
قد  كان  حيث  الفارط  اخلمي�س  
»و  دوالرا   43 12ر  عند  ا�صتقر 
كانت خامات اأوبك قد انخف�صت 
ميثل  ما  هو  و  دوالر  46ر1  ب 
ن�صبة 5ر 3 باملائة ليبلغ متو�صط 
08ر40 دوالر للربميل �صهر اأكتوبر 
االأ�صبوع  منذ  لكنها,  و  املن�رصم. 
تعرف  اجلاري,  ال�صهر  من  الثاين 

حت�صنا .
الذهب  اأ�صعار  م�صتوى  يبقى  و 
اأوبك  دول  خام  فيها  مبا  اال�صود 
يف حت�صن حيث بلغ خام برنت و 
لبحر  املرجعي  النفط  خام  هو 
لندن  �صوق  يف  املدرج  ال�صمال 
يف نهاية جل�صة اجلمعة املا�صية, 
ب  مرتفعا  44دوالر  96ر  عند 
72ر1باملائة مقارنة ب�صعر اإغالق 

ال�صوق يوم اخلمي�س املن�رصم .
االثنني,  اأم�س  جلل�صة  بالن�صبة  و 
ت�صليم  برنت   خام  بلغ  فقد 
دوالر  60ر45   ال�صبيحة  يناير يف 

مرتفعا ب 42ر 1 باملائة مقارنة 
اجلمعة  يوم  ال�صوق  اإغالق  ب�صعر 
اأعلى  يعترب  ما  هو  و  املا�صية. 
�صبتمرب  بداية  منذ  له  م�صتوى 
الذهب  اأ�صعار  تبقى  و  الفارط 
االأ�صود مدعمة باأمل تعايف الطلب 
الدويل على الطاقة يف ظل اإعالن 
عن   العاملية  املخابر  بع�س 
�صد  لقاحات  تطوير  يف  تقدمها 
كما   كوفيد-19.  بوباء  االإ�صابة 
تلقيح  حمالت  بداية  يرتقب 
وا�صعة  قبل نهاية ال�صنة اجلارية. 
يرتقب  اأخرى  جهة  من 
امل�صتثمرون لقاء اأوبك و حلفائها 
دي�صمرب   1 يف  عقده  املزمع 
االجتماع  �صي�صبقه  الذي  املقبل 
يف  اأوبك  لندوة   180 ال  الوزاري 
نهاية ال�صهر اجلاري و تاأتي هذه 
منتجي  تطبيق  ظل  يف  اللقاءات 
اأوبك + للمرحلة الثالثة من اتفاق 
خف�س االإنتاج و التي تن�س حاليا 
على �صحب 7ر7 مليون برميل يف 
اإىل غاية  اليوم من ال�صوق و ذلك 
املرور  قبل  دي�صمرب  �صهر  نهاية 
مليون  8ر5  قدره  تخفي�س  اىل 
برميل يف اليوم بداية العام املقبل 
و كانت اللجنة  الوزارية امل�صرتكة 
ملتابعة اتفاق اأوبك و خارج اأوبك 
االخري  اجتماعها  يف  اأو�صت  قد 
الدول  كل  على  ينبغي  اأنه  على 
ان  التعاون  اعالن  يف  امل�صاركة 
وم�صتعدة  وحذرة  يقظة  تكون 
ح�صب  االمر  لزم  ان  للتحرك 

متطلبات ال�صوق. 

مرمي خمي�سة

�صيفا  نزوله  لدى  عفرة,  واأو�صح 
اأن  االأوىل,  االإذاعية  القناة  على 
العمل جاري حاليا لتحيني خمطط 
هذه  من  الوقائية  االإ�صرتاتيجية 
املخاطر, مب�صاركة كل املخت�صني 
يف ميدان ت�صيري الكوارث الطبيعية 
املجتمع  اإىل  باالإ�صافة  الكربى, 
»�صانداي«  التفاق  تطبيقا  املدين 
الطرف  هذا  من  يجعل  الذي 
من  الوقاية  يف  اأ�صا�صيا  �رصيكا 
 2004 قانون  اأن  بفعل  الكوارث, 
اجلزائر  عليه  اعتمدت  الذي 
قد  الكربى  املخاطر  ت�صيري  يف 
حد  على  اإنه  كما  الزمن,  جتاوزه 
من  �صنة   16 مرور  قوله«ورغم 
مل  اأنه  اإال  التنفيذ,  حيز  دخوله 
التنفيذية  املرا�صيم  عدد  يتجاوز 
املذكور,  للن�س  تطبيقا  ال�صادرة 
 30 جمموع  من  فقط  اأربعة 
اأن  املفرو�س  من  كان  مر�صوما 
كافة  من  الوقاية  كيفيات  حتدد 
هذا  يت�صمنها  التي  املخاطر 

القانون«.
التاأخر,  هذا  اأ�صباب  وبخ�صو�س 
القانون  اأن  ذاته,  املتحدث  اأكد 

املذكور اآنفا مل يتطرق اإىل ال�صق 
مل  كما  التنفيذ,  باآجال  املتعلق 
واجلهات  امل�صوؤوليات  يحدد 
املرا�صيم  باإ�صدار  املخولة 
املخاطر  اأن  بحكم  التنفيذية, 
الكربى ال تعني قطاعا بعينه واإمنا 
قطاعات عدة, م�صددا باملنا�صبة, 
على �رصورة التاأقلم مع املفاهيم 
اجلديدة لت�صيري الكوارث الكربى, 
وفقا ملا ين�س عليه اإطار »�صانداي« 
للحد من خماطر الكوارث, والذي 

من  االنتقال  �رصورة  على  يوؤكد 
اإدارة الكوارث اإىل اإدارة املخاطر 
البعد  يف  واملمتدة  عنها  الناجمة 

الزمني.
دينار  545مليار  �رصفت  الدولة 
ب�صبب  املا�صية  �صنة   15 خالل 

هذه الكوارث
واأ�صاف عفرة اأن البالد قد عرفت 
كالزالزل  كربى  خماطر  عدة 
منذ  الغابات  وحرائق  الفي�صانات 
�صهد  الذي  هذا,  يومنا  اإىل   2004

تف�صي وباء كورونا الذي ت�صبب يف 
وخ�صائر  باملئات  وجرحى  موتى 
قد  الدولة  اأن  م�صريا  مادية«, 
ال  ما  الفرتة,  هذه  خالل  �رصفت 
تكلفة  دينار  مليار   545 عن  يقل 
الزالزل  وقوع  لدى  التدخالت 
الغابات,  وحرائق  والفي�صانات 
لوحدها  الفي�صانات  اأن  م�صريا 
وهو  دينار,  مليار   374 كلفت 
املبلغ  من  باملائة   68 ميثل  ما 

االإجمايل من جملة اخل�صائر«.
بطلب  متابعة  خلية  تن�صيب  وبعد 
اليومية  االأول, ملتابعة  الوزير  من 
حلرائق الغابات واإعطاء املعلومة 
الو�صائل  وتقييم  وقتها  يف 
بالتحقيقات,  والقيام  امل�صتعملة 
الكربى  املخاطر  مندوب  اأكد 
واجلماعات  الداخلية  بوزارة 
تن�صيب  مت  عندما  اأنه  املحلية, 
حرائق  انخف�صت  اللجنة  هذه 
لكن  باملائة,   70 بن�صبة  الغابات 
االرتفاع  اإىل  الن�صبة  هذه  عاودت 
العمومية  ال�صلطات  اإعالن  بعد 
وهذا  املت�رصرين,  تعوي�س  عن 

يدل اأنها اندلعت بـ«فعل فاعل«.

ك�سف مندوب �ملخاطر �لكربى بوز�رة �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية، �لدكتور عبد �حلميد عفرة، �أم�س، �أن 
وز�رة �لد�خلية ب�سدد �لتح�سري مللتقى وطني يف دي�سمرب �ملقبل لإعد�د قانون جديد للمخاطر �لكربى .

�لقطب �لقت�سادي و�ملايل مبجل�س
 ق�ساء �جلز�ئر

تاأجيل حماكمة املتهم بودربايل 
حممد ومن معه 

نفط 

متو�سط �سعر خام اأوبك يرتفع 
اإىل 38ر43 دوالرا

�ملندوب بوز�رة �لد�خلية، عبد �حلميد عفرة:

قانون جديد لت�سيري املخاطر الكربى
من �أ�سل30 فقط  �سدرت  �حلايل  �لقانون  حول  تنفيذية  4 مر��سيم          •

تعديل �ملادة 49 من قانون �ملالية �لتكميلي 

توقع منو يف حدود 4 باملائة يف 2021
عر�س وزير املالية اأمين بن عبد 
م�رصوع  االثنني,  اأم�س  الرحمان, 
على   2021 ل�صنة  املالية  قانون 
اأع�صاء جمل�س االأمة خالل جل�صة 
املجل�س  رئي�س  تراأ�صها  علنية 
بح�صور  قوجيل  �صالح  بالنيابة 
الربملان  مع  العالقات  وزيرة 

ب�صمة عزوار.
,اأ�صار  عر�صه  م�صتهل  يف  و 
للظرف  الرحمان  عبد  بن  ال�صيد 
اال�صتثنائي الذي متت فيه �صياغة 
هذا الن�س املت�صم اأ�صا�صا بالركود 
االأزمة  و  العاملي  االقت�صادي 
اثرت على  التي  العاملية  ال�صحية 
جميع اقت�صاديات العامل مبا ذلك 

الدول املتقدمة.
حر�س  الن�س  ان  الوزير  اأبرز  و 
التوازنات  على  املحافظة  على 
الآثار  بالت�صدي  العمومية   املالية 
اال�صتدامة  على  واالإبقاء  الالزمة 
االقت�صادية للبالد وذلك من خالل  
تفعيل مبادئ التقومي امليزانياتي 
مع  اجلبائي  الوعاء  تو�صيع  و 
حت�صني مناخ  اال�صتثمار و ت�صجيع 
ال�صادرات عرب تب�صيط االإجراءات 
رقمنتها  و   اجلمركية  و  اجلبائية 
�رصورة  على  الوزير  �صدد  و 
االأ�صا�صيات  لتثبيت  تكري�س 2021 
خالل  من  للبالد  االقت�صادية 
الن�صاط  اىل  التدريجية  العودة 
ي�صمح  مب�صتوى  االقت�صادي 
�صجلت  التي  اخل�صائر  بتعوي�س 

خالل 2020 ب�صبب اجلائحة.
ي�صعى  القانون  ان  اىل  اأ�صار  كما 

الداخلية  االختالالت  المت�صا�س 
الدولة  ح�صابات  يف   اخلارجية  و 
وذلك من خالل اال�صتعمال الفعال 
كذا   و  املتاحة  املالية  للموارد 
اال�صتمرار يف دعم الدولة للفئات 
ال�صعيف  الدخل  ذات  اله�صة 
املكا�صب  على   احلفاظ  بهدف 
جماالت  يف  �صيما  االجتماعية 
على  العمل  و  والتعليم,  ال�صحة 

�صون القدرة ال�رصائية للمواطن.
التحويالت  اأن  اىل  الوزير  ولفت 
الدولة  ميزانية  من  االجتماعية 
ل�صنة 2021 تبلغ  1.929,35 مليار 
دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دج 
 4,43 بن�صبة  اأي  ب2020  مقارنة 

باملائة.
كما يهدف الن�س - ي�صيف الوزير- 
اىل ت�صجيع االإنتاج الوطني و ترقية 
تخفيف  خالل  من  ال�صادرات 
ال�رصكات  على  اجلبائي  ال�صغط 
اخلا�صة ال �صيما املت�رصرة منها , 
كما ت�صهل احكام هذا الن�س بعث 
املتعاملني  و  ال�رصكات  ن�صاطات 
ببعث  �صي�صمح  مما  االقت�صاديني 
والتقليل  االقت�صادي  االإنعا�س 
الوطني  االقت�صاد  تبعية  من 
ذكر  ذلك  لتحقيق  و  للمحروقات 
و  االإعفاءات  من  بجملة  الوزير 
التحفيزات املوجهة اىل ال�رصكات 

النا�صئة و احلا�صنات.
التي  بالتدابري  الوزير  نوه  كما 
القانون  م�رصوع  يف  جاءت 
واملتعلقة مبكافحة الغ�س  التهرب 
الفواتري  ت�صخيم  كذا  و  اجلبائيني 

و ذلك من خالل اقرتاحه الإن�صاء 
اجلبائية ملكافحة  اليقظة  نظام  
هذه الظواهر اىل جانب ادراج بند 
يلزم تقدمي بيانات  حول املوردين 
و الزبائن غري املاديني من طرف 

املكلفني بال�رصيبة.
وفيما يتعلق بت�صجيع اال�صتثمارات 
االأجنبية خارج قطاع املحروقات, 
الرحمان  عبد  بن  ال�صيد  ا�صار 
قانون  من   49 املادة  تعديل  اىل 
باإدراج   ل2020,  التكميلي  املالية 
امل�صتثمرين  يعفي  اجراء 
القطاعات  يف  العاملني  االأجانب 
و  االأولية  املواد  ا�صترياد  خارج 
البيع  لالإعادة  املوجهة  الب�صائع 
الطابع   ذات  تلك  و  حالها,  على 
للقطاعات  التابعة  اال�صرتاتيجي 
املحددة يف املادة 50 من القانون 
باال�صتثمار,  20-70,املتعلق 
طرف  مع  ال�رصاكة  اإلزامية  من 

حملي.
جاءت  التي  التقديرات  وبح�صب 
املالية  قانون  م�رصوع  ن�س  يف 
املقبلة  ال�صنة  �صتعرف  اجلديد 
 4 حدود  يف  اقت�صادي  منوا 
باملئة, كما يتوقع ارتفاع عائدات 
مليار  21ر23  اىل  املحروقات 
ا�صا�س �صعر  دوالر يف 2021 على 
 40 بـ  النفط  لربميل  مرجعي 
دوالرا لرتتفع العائدات اىل 68ر28 
ترتاجع  و   2022 يف  دوالر  مليار 
 2023 خالل  مليار  45ر26  اىل 
النفقات  ترتفع  اأن  يرتقب  كما 
املتوقعة  للميزانية  االإجمالية 

قانون  يف  دج  مليار   7.372,7 من 
اإىل   2020 ل  التكميلي  املالية 
باملئة( يف   10( مليار دج  3ر8113 
2021 )+10 باملائة( لت�صل بعدها 
 2022 �صنة  دج  مليار   8.605,5
)+6,07 باملائة( و 8.680,3 مليار 

دج �صنة 2023 )0,9+ باملائة(.
الت�صيري  ميزانية  ذلك  ويت�صمن 
 5,1 ارتفاعها مبعدل  يتوقع  الذي 
باملائة خالل  الفرتة 2023-2021 
�صنة  دج  مليار   5.314,5 لتبلغ 
اإىل  لت�صل  )+11,8باملائة(   2021
 2022 �صنة  دج  مليار   5.358,9
مليار   5.505,4 و  باملائة(   0,8+(

دج �صنة 2023 )+2,7باملائة(.
اإىل  ف�صت�صل  التجهيز  نفقات  اأما 
 2021 �صنة  دج  مليار   2.798,5
 3.246,6 اإىل  و  باملائة(   6,8+(
 16,01+(  2022 يف  دج  مليار 
اإىل  بعدها  لتنخف�س  باملائة( 
 2023 �صنة  دج  مليار   3.174,9
لالأرقام  وفقا  باملائة(,   -2,2(
يتوقع  كما  العر�س  ت�صمنها  التي 
خالل  امليزانية  عجز  يرتفع  اأن 
من  باملئة  57ر13  اىل   2021
الناجت الداخلي اخلام مقابل 4ر10 
التكميلي  باملئة يف قانون املالية 

ل2020.
قانون  فان  للت�صخم,  بالن�صبة  اأما 
ت�صجيل  يتوقع   2021 املالية 
ليبلغ   2021 يف   طفيف«  »ت�صارع 
العر�س  بعد هذا  و  باملائة  50ر4 
افتتحت جل�صة  مناق�صة الن�س من 

طرف اأع�صاء جمل�س االمة. 

24 �ساعة
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بني  الرابط  واحد  رقم  الوطني  الطريق  يعرف 
اأقل  اأو�ضاعا   ، �ضالح  وعني  مترنا�ضت  والية 
ال�ضوداء  النقاط  ب�ضبب  مزرية  اأنها  يقال  ما 
اأ�رضارا  اأحلق  الذي  االأمر  املنت�رضة على طوله 
الوزير  بتدخل  مطالب  و�ضط  باملركبات  بليغة 
وك�ضف  حتقيق  لفتح  جراد  العزيز  عبد  االأول 
الف�ضائح يف م�رضوع تاأهيل هذا امل�ضلك احليوي 

الذي بدد املاليري دون فائدة.
املذكور  الطريق  الطريق  م�ضتعملو  وندد 
خ�ضوعه  رغم  ي�ضهدها  التي  املزية  بالو�ضعية 
لعملية تاأهيل ا�ضتنزفت خزينة الدولة املاليري ، 
وطالب هوؤالء يف �ضكوى موجهة اإىل الوزير االأول 
، بالتدخل وفتح حتقيق معمق يف مالب�ضات يف 

 ، الطريق  لتهيئة  تخ�ضي�ضه  مت  الذي  امل�رضوع 
عملية  اإليها  اأ�ضندت  التي  اجلهة  م�ضاءلة  وكذا 

التاأهيل .
 واأعرب م�ضتعملو هذا الهام الطريق الذي يبلغ 
طوله 700 كلم ، عن امتعا�ضهم من كرثة النقاط 
يتوانى  ومل   ، امتداده  على  املنت�رضة  ال�ضوداء 
باملغ�ضو�ضة  التاأهيل  عملية  و�ضف  يف  هوؤالء 
متهمني اجلهة التي اأ�رضفت على عملية اإ�ضالحه 
مبمار�ضة الربيكوالج واللجوء اإىل �ضيا�ضة الرتقيع 
على ح�ضاب اجلودة ، والدليل ح�ضب امل�ضتكني 
هو وجود االآالف من النقاط ال�ضوداء واالأ�ضطر 
الوالية  عا�ضمة  جعل  الذي  االأمر  املهرتئة 

مترنا�ضت معزولة عن العامل اخلارجي .

احلال عرب  لواقع  املتابعني  العديد من  وت�ضاءل 
عملية  اإ�ضناد  عدم  دواعي  عن   ، ذاته  الطريق 
تاأهيل هذا امل�ضلك ، ملقاوالت اجناز حمرتفة 
يف  حتقيق  بفتح  ال�ضياق  ذات  يف  مطالبني   ،
مالب�ضات هذه ال�ضفقة التي بددت املاليري على 

حد قولهم دون نتائج ايجابية .
وكان العديد من �ضائقي املركبات قد ا�ضتكوا من 
ت�رضر �ضياراتهم  ب�ضبب املطبات واحلفر الذي 
يعرفها الطريق الذي يبقى م�ضلكا حيويا يربط 
وفقا  تاأهيله  ، غري  �ضالح  بعني  والية مترنا�ضت 
للمعايري التقنية املعمول بها مل يكن يف امل�ضتوى 

املطلوب ح�ضب ت�رضيحات م�ضتعمليه .
�أحمد باحلاج 

الواقعة  م�ضعود  حا�ضي  �ضكان  طالب 
مقر  عن  كلم   80 حوايل  بعد  على 
م�ضوؤويل  من   ، ورقلة  الوالية  عا�ضمة 
على  واملوا�ضالت  الربيد  قطاع 
م�ضتوى والية ورقلة ، التدخل من اجل 
النهو�ض ورفع م�ضتوى خدمات مكاتب 
الربيد املنت�رضة مبختلف احياء حا�ضي 

م�ضعود.
املرجو  امل�ضتوى  دون  �ضارت  والتي   
املقدمة  اخلدماتية  الناحية  من  منها 
البرتولية  املدينة  هذه  ملواطني 
االأ�ضود  الذهب  عا�ضمة  وان  �ضيما 
والتجارية  االقت�ضادية  باحلركة  تعرف 
ال�رضكات  اأكرب  تواجد  جراء  الكبرية، 
التي  املدينة  بهذه  والعاملية  الوطنية 
حيث    ، كبرية  مالية  ببحبوحة  تتمتع 
اجلزائر  بريد  مكاتب  اأغلب  ت�ضهد 
هذه  م�ضعود  حا�ضي  مبدينة  املنت�رضة 
وذلك  املنتهية  الطوابري غري    ، االأيام 
غلق  غاية  واىل  ال�ضباحية  الفرتة  منذ 
هوؤالء  يق�ضدها  والتي   ، االأبواب 
واأموالهم،  رواتبهم  �ضحب  اجل  من 
بتوقف  مرة  كل  يف  ي�ضطدمون  لكن 
غري  االأعطاب  ب�ضبب  احلوا�ضيب 
الداخلية  ال�ضبكة  ت�ضيب  التي  املربرة 
املالية   ال�ضيولة  توفري  يف  التذبذب  اأو 

حاالت  ت�ضجيل  اىل  اأدى  الذي  االأمر   ،
اجلزائر  بريد  زبائن  لدى  اإ�ضتنكار 
املركزي  بالربيد  �ضادفنهم  الذين 
ال�ضناعية  املنطقة  و�ضط  الواقع 
 3 رقم  الوطني  للطريق  املحاذي 
م�ضعود،  وحا�ضي  ورقلة  بني  الرابط 
»الو�ضط«  يومية  حمدثو   ذكر  حيث 
دائما  تت�ضبب  املزرية  الو�ضعية  اأن    ،
املراكز  داخل  وعراك  �ضجارات  يف 
اجلزائر  بريد  وزبائن  املوظفني  بني 
ال�ضحب  الآالت  بالن�ضبة  ال�ضيء  نف�ض  و 
مبختلف  معطلة  اأغلبيتها  االإلكرتونية 
يف  تتعر�ض  فهي  وجدت  فاإن  املراكز 
اإما  فجاأة،  التوقف  اإىل  االأحيان  اأغلب 
من  خزينتها  فراغ  اأو  ال�ضبكة  الإنقطاع 
اأ�ضبوع،  االأموال، خا�ضة عند نهاية كل 
املعنية  ال�ضلطات  تدخل  انتظار  يف 
معاي�ضة  املواطنني  على  الزما  يبقى 
التي  الفو�ضى  نتيجة  املزرية  االأو�ضاع 
بعا�ضمة  الربيد   وزير  قطاع  ي�ضهدها 
نف�ض  يف  ال�ضبب  مرجعني   . البرتول 
الرقابية   االأدوات  لتفاوت   الوقت  
الربيدية  امل�ضالح  م�ضتوى  على    ،
باجلنوب  املركزية  بالعا�ضمة  املحلية 

ال�رضقي .
رمي نو�ري 

الن�رض   بحي  القاطنون  يتخبط 
ببلدية ورقلة يف جملة من النقائ�ض 
نتيجة  يومياتهم  توؤرق  باتت  التي 
التاأخر الفا�ضح يف تدخل ال�ضلطات 

املعنية للتكفل بامل�ضكل القائم.
 اأعرب الع�رضات من القاطنني بحي 
الن�رض  ببلدية ورقلة يف ت�رضيحات 
عن   « »الو�ضط  مع  لهم  متفرقة 
ال�ضديدين  وتذمرهم  ا�ضتيائهم 
طرف  من  املطبق  ال�ضمت  من 

عجزت  التي  املحلية  ال�ضلطات 
على حد قولهم يف التدخل العاجل 
النفايات  اأطنان  رفع  اأجل  من 
املنت�رضة  والقاذورات  واالو�ضاخ 
اأثار   مما   ، احلي  زاويا  جميع  يف 
اإ�ضمئزاز قاطنني قبل الزوار الذين 
اأكدوا يف نف�ض ال�ضياق اأنهم را�ضلوا 
جميع املجال�ض املحلية املنتخبة 
دون  لكن  البلدية  على  املتعاقبة 
الوقت  نف�ض  يف  م�ضيفني  جدوى، 

اأن و�ضعية قنوات ال�رضف  ال�ضحي 
املتدهورة با�ضتمرار باتت ال تبعث 
تزامنا  وذلك  متاما  االرتياح  على 
اأين  ال�ضتوية   املرحلة  حلول  مع 
الباعو�ض  انت�ضار  ظاهرة  تكرث 
ال�ضكان  يوميات  ينغ�ض  بات  مما 
لل�ضارع  باخلروج  هددوا   الذين 
للفت  احتجاجية  حركات  لتنظيم 
ممثلة  املعنية  ال�ضلطات   اأنظار 
واملديرية  البلدية  م�ضالح  يف 

الوالئية للري واملوارد املائية التي 
اتهموها بتجاهل �رضعية مطالبهم  
وممار�ضة التمييز يف طريقة توزيع  
اال�ضتعجالية  االمنائية  امل�ضاريع  
على اأحياء  عا�ضمة الذهب اال�ضود  
حمدثينا  ل�ضان  على  جاء  ح�ضبما 
لربيكوالج  �ضيا�ضة  من  ال�ضاخطني 
املعتمدة  يف اجناز م�ضاريع  البنية 

التحتية .
رمي نوري 

االأمنية  االإجراءات  تعزيز  اإطار  يف 
عمل  اأي  اإحباط  اىل  الرامية  الوقائية 
الأمن  ال�رضطة  قوات  نظمت  اإجرامي 
�رضطية على  مترنا�ضت  عملية  والية 
االخت�ضا�ض،  قطاع  كامل  م�ضتوى 
اإطار  تدخل يف  ال�رضطية  العملية  هذه 
اأوكار  ملداهمة  االأمنية  االإجراءات 
مبختلف  املركبات  مراقبة  اجلرمية، 
النارية  الدراجات  ومراقبة  اأحجامها 
وتفتي�ض فجائية،  وو�ضع نقاط مراقبة 
مدينة  اأحياء  خمتلف  م�ضتوى  على 
االعالم  خللية  بيان  اأفاد  مترنا�ضت. 
العامة مبديرية  والعالقات  واالت�ضال  
اأمن والية  مترنا�ضت كانت قد حت�ضلت 
اأن  منه  ن�ضخة  »على  »الو�ضط  يومية 
العمليات االأمنية النوعية ، اأ�ضفرت عن 
مراقبة وحتويل 45 �ضخ�ضا حيث �ضبط 
فيهم 24 قر�ضا  امل�ضتبه  اأحد  عند 
وعند  ريفوترين  نوع  من  مهلو�ضا 

من  كمية  على  الثاين  فيه  امل�ضتبه 
بـ: 0.6  قدرت  )بانقو(  املخدرات 
مت  اين  ق�ضائية  اأحكام  حمل  غ واإثنان 
يف  القانونية  االإجراءات  كافة  اإتخاذ 
حقهم،  مراقبة )35( مركبة من خمتلف 
عن  اأ�ضفرت  والتي  واالأحجام  االأنواع 
حتويل مركبة واحدة، ا�ضافة اإىل  حتويل 
03 دراجات نارية من خمتلف االأحجام 
معدومة الوثائق. وتبقى هذه العمليات 
االأمنية م�ضتمرة، الهدف منها احلفاظ 
وحماية  العامة  وال�ضكينة  االأمن  على 
املواطن وممتلكاته وحماربة اجلرمية 
ب�ضتى اأنواعها كما تدعو املواطنني اىل 
عرب  االأمنية  والثقافة  باحل�ض  التحلي 
للمديرية  الهاتفية  باخلطوط  االت�ضال 
خط   ،15-48 الوطني:  لالأمن  العامة 
النجدة17 واخلط االأخ�رض 104 اأو عرب 

دعائم التوا�ضل االجتماعي.
 �أحمد باحلاج

حلول ترقيعية بددت �ملاليري دون فائدة

نتيجة تفاوت �لأدو�ت �لرقابية  يف وقت ت�ضهد فيه قنو�ت �ل�ضرف �ل�ضحي و�ضعا مهرتئا 

يف �إطار جت�ضيد خمطط �حتالل �مليد�ن  �مللف ل يز�ل يوؤرق مربي �لإبل يف ورقلة

طريق عني �ضالح - مترنا�ضت ف�ضائح ومطالب بالتحقيق

�ضكان حا�ضي م�ضعود �ضاخطون من قطاع الربيد  حي  الن�ضر  ببلدية ورقلة يغرق يف النفايات 

اأمن  مترنا�ضت يتنظم عملية مداهمة 
وتفتي�ش لالأماكن امل�ضبوهة

�ضوناطراك توقع اتفاقيات ملعاجلة م�ضكل الأحوا�ش الكيماوية
ك�ضف م�ضدر م�ضوؤول �أن مديرية ق�ضم �لإنتاج ب�ضركة �ضوناطر�ك بحا�ضي م�ضعود 

، قد وقعت بع�ض �لتفاقيات مع بع�ض �ملوؤ�ض�ضات �لتابعة لها �أجل معاجلة م�ضكل 
�لربك �لكمياوية �لتي ل تز�ل تفتك برثوة �لإبل يف �ضمت و�ضط �تهامات لل�ضركات 

�لبرتولية بخرق �لقانون �ملتعلق باملحافظة على �ملحيط �لبيئي .
�أحمد باحلاج 

ق�ضية  ذاته  امل�ضدر  وح�ضب 
خملفات  عن  الناجتة  االأحوا�ض 
لها  تويل   ، البرتول  عن  التنقيب 
كبرية  اأهمية  �ضوناطراك  �رضكة 
من خالل التقيد ال�ضارم بالت�رضيع 
بت�ضييج  والقا�ضي  به  املعمول 
االأحوا�ض  الكيماوية بعد االنتهاء 
موقع  ومغادرة  االأ�ضغال  من 
الن�ضاط ، م�ضريا اإىل اأن االتهامات 
�ضوناطراك  �رضكة  تالحق  التي 
ال�ضحة  من  عارية   ، مرة  كل  يف 
ال�رضكة  كون  افرتاء  حم�ض  وهي 
وفروعها ملتزمة بتطبيق القانون 
ال�ضاري املفعول . واأكد م�ضدرنا 
يف  ممثلة  �ضوناطراك  �رضكة  اأن 
االإنتاج  لق�ضم  اجلهوية  املديرية 
حاليا  تعكف   ، م�ضعود  بحا�ضي 
املطروح  امل�ضكل  احتواء  على  
االتفاقيات  جتديد  خالل  من 
تعليمات  وفق  االأمور  ل�ضبط 
اأن  م�ضيفا   ، الو�ضية  ال�ضلطات 
ملف الربك الكيماوية من امللفات 
طرف  من  التق�ضري  تقبل  ال  التي 
�رضكة �ضوناطراك ، حيث وجهت 
�ضارمة  تعليمات  االأخرية  هذه 
باملر�ضوم  بالتقيد  لفروعها 
�ضياج  باإقامة  القا�ضي  التنفيذي 

وال�ضوائل  االأحوا�ض  حول  واق 
 ، التنقيب  اإفرازات  عن  الناجتة 
من  احليوانات  حماية  اأجل  من 
الوقود يف اأوحالها . وكان جممع 
اأ�ضدر  قد   ، �ضوناطراك  �رضكة 
بيانا تو�ضيحيا يف املدة االأخرية 
، نفى يف ح�ضة فيديو مت تداوله 
مواقع  عرب  وا�ضع  نطاق  على 
يظهر  االجتماعي  التوا�ضل 
وحل  يف  اجلمال  من  عدد  غرق 

 ، التنقيب  خملفات  من  كيماوي 
خالل  ومن  املوؤ�ض�ضة  اأن  معربة 
املتعلق  القانون  حترتم  فروعها 
وتنقية  البيئة  على  باملحافظة 
املحيط . كما اأفاد م�ضدر مطلع 
الفيديو  اأن   ، نف�ضه  امللف   على 
املذكور قدمي وال يخ�ض �ضحراء 
حا�ضي م�ضعود مثلما مت الرتويج 
له من بع�ض مربي االإبل ، غري اأن 
اأن  باملقابل  اأكد  ذاته  امل�ضدر 

املوجودة  الكيماوية  االأحوا�ض 
كلها  لي�ضت   ، النفط  حقول  يف 
بل   ، �ضوناطراك  ل�رضكة  تابعة 
عاملة  اأجنبية  �رضكات  هناك 
كذلك يف هذا املجال ، يف وقت 
مربي  يوؤرق  امللف  هذا  يزال  ال 
االإبل الذين نددوا مرارا بعمليات 
هذه  لها  تتعر�ض  التي  االإبادة 
الرثوة احليوانية بفعل املخلفات 

ال�ضامة الأ�ضغال التنقيب. 
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يف كل املجاالت..

اإ�صالح اأم ثورة

ولعل اأبرز هذه املنجزات ويف ظرف 
وجيز وقيا�سي هو الفوز بكا�س اأمم 
اجلزائر  به  تفز  مل  والذي  اإفريقيا 
بالإ�سافة  تقريبا  �سنة  ثالثني  منذ 
الأمم  كاأ�س  اإىل  التاأهل  �سمان  اإىل 
جدارة  وعن  املقبلة  الفريقية 
املجموعة  مت�سدرين  وا�ستحقاق 
واإفريقي  عربي  فريق  كاأول 
ين�ساف  التاأهل  تاأ�سرية  يقطع 
القيا�سية  والأرقام  الإجنازات  اإىل 
 22 اآخر  يف  ينهزم  مل  الفريق  اأن 
مقابلة وهو رقم حقيقة يبعث على 
اجلزائري  ولأن  والعتزاز،  الفخر 
والإجنازات  بالنت�سارات  يوؤمن 
فقد  ال�سعارات  ولي�س  امللمو�سة 
اآ�رسة  بلما�سي  �سخ�سية  اأ�سبحت 

للجميع وقدوة اأي�سا للكثريين.
عديد  تابعت  بلما�سي  قدوم  منذ 
والتحليالت  واملقالت  التعليقات 
�سخ�سيته  حول  الأفعال  وردود 
ومهاراته  وكفاءته  عمله  وطريقة 
يف  زمالئه  مع  وعالقته  وم�ستواه 
قطاع  على  وامل�سوؤولني  الإدارة 
اإىل  الريا�سة يف اجلزائر بالإ�سافة 
داخل  الفريق  اأع�ساء  مع  عالقته 
العالقة  �سواء  امللعب،  وخارج 
ال�سخ�سية او عالقة العمل، وخرجت 
كثريا  تكررت  وفكرة  بخال�سة 
اجلزائريني  اأو�ساط  يف  وترددت 

وعربوا عليها بالأ�ساليب التالية؟
جنح بلما�سي لأنه قوي ال�سخ�سية، 
يف  الوحيد  املتحكم  وهو  من�سبط 
من  ل  تدخل  اأي  يقبل  ول  الفريق 
الذي مل  وهذا  بعيد  من  ول  قريب 
ال�سابقة  الإدارات  يف  متوفرا  يكن 

للفرق الوطنية املتعاقبة.
النجاح  �رس  وحدها  هي  الكفاءة 
وفق  والتعيني  املح�سوبية  ولي�س 

اجلهة اأو التيليفون اأو ال�سداقة.
خمتلف  ويف  بلما�سي  اآلف  لدينا 
من  حرموا  والذين  التخ�س�سات 
ب�سبب  ي�ستحقونها  التي  الفر�س 
و  "املعريفة"  و�سلطان  التهمي�س 
غري  ال�سخ�س  وثقافة  "الر�سوة" 
املنا�سب يف املكان غري املنا�سب.

ميكننا اأن نحقق ق�س�س جناح رائعة 
اأن  والدليل  القطاعات،  كل  ويف 
وهي  ومبا�رسة  حية  جتربة  اأمامنا 
باإدارته املنظمة  املنتخب الوطني 

والفاعلة واملوؤثرة واملنجزة.
واملالحظات  الت�ساوؤلت  هذه 
واحدة  قراءة  لديها  والتعليقات 
واعيا  اأ�سبح  اجلزائري  اأن  مفادها 
ويت�سوق  بل  حوله  يدور  ملا  جدا 
لكل ما هو جناح اأو تقدم اأو تطور، 
ما  والدليل  لذلك  يفرح  واأ�سبح 
ه�ستريية  فعل  ردة  من  �ساهدناه 
لكل ال�سعب بعد الفوز بكاأ�س الأمم 
كذلك،  متاأثرة  بخلفية  الفريقية 
�سعبيتها  كانت  مهما  الريا�سة  لأن 
من  واحدا  قطاعا  تبقى  اأنها  اإل 
ع�رسات القطاعات التي حتتاج اإىل 
النا�س  فاإعجاب  ورعاية،  اهتمام 
ر�سالة  هو  بلما�سي  ب�سخ�سية 
والنقد  الرف�س  حالة  تعك�س  قوية 
اجلزائري  يعي�سها  التي  لالأو�ساع 
عمله  ومكان  ومدر�سته  اأ�رسته  يف 
معها  يتعامل  التي  الإدارات  وكل 
ي�ساأل  باجلزائري  وكاأن  ويق�سدها، 

ال�سوؤال التايل: 

ومل  الوطني  الفريق  جنح  ملاذا 
تنجح قطاعات اأخرى؟

اإىل  حتتاج  اإ�سكالية  فعال  اإنها 
اأن  وميكن  واهتمام،  وبحث  طرح 
يف  وامتداداتها  جوانبها  نح�رس 
احللول  يف  ورمبا  التالية  الأ�سباب 

واملقرتحات كذلك:
ال�سادقة  الإرادة  تتوفر  مل  ما 
الأو�ساع  لتغيري  القوية  والعزمية 
واقعنا  ف�سيبقى  الأح�سن،  نحو 
والرتاجع،  والتاأخر  التخلف  يعي�س 
املعنوية  القوة  تلك  فالإرادة 
امل�ستحيل  من  التي جتعل  الرهيبة 
ومن  �سهال  ال�سعب  ومن  ممكنا 
مع  بلما�سي  وجتربة  قريبا،  البعيد 
عنا،  ببعيدة  لي�ست  الوطني  الفريق 
ن�ساهد  اأ�سبحنا  اأننا  اإىل  بالإ�سافة 
وجمتمعات  دول  اليوم  عامل  يف 
تناف�س  اليوم  اأ�سبحت  متخلفة 
التي  الكبرية  النه�سة  بف�سل  الكبار 

حققتها.
التغيري  اأن  بعقلية  نحن دائما نفكر 
وهذه  ال�سلطة،  من  ياأتي  اأن  يجب 
ول  اأرف�سها  �سخ�سيا  اأنا  القناعة 
اأقبلها كما يرف�سها الواقع واملنطق 
التغيري  اإن  كذلك،  التاريخ  واأحداث 
كقناعة  الفرد  من  تاأتي  عملية  هو 
واملدر�سة  الأ�رسة  ثم  وثقافة 
وموؤ�س�سات  واملجتمع  وال�سارع 
ربنا  لقول  م�سداقا  جميعا،  الدولة 
بقوم  ما  يغري  اهلل ل  "اإن  عز وجل: 
والدليل  باأنف�سهم"  ما  يغريوا  حتى 
التي  الوطني  الفريق  جتربة  كذلك 
انطلقت  ذاتية  جناح  جتربة  تعترب 
وفريقه  املدرب  �سخ�س  من 

كل  اأن  مع  ر�سمها  التي  واخلطط 
الظروف املحيطة هي نف�سها التي 

كانت يف زمن مدربني اآخالين.
كل جتربة جناح خلفها كفاءة، وهي 
املعيار الأول الذي ينبغي اأن يحكم 
التعيينات وامل�ساريع والتخ�س�سات، 
التمييز  هو  الكفاءة  يقتل  ما  واأكرث 
ومنطق  والع�سوائية  واملح�سوبية 
اأو  دينية  كانت  �سواء  الولءات 
�سيا�سية اأو اأيدولوجية اأو مذهبية اأو 

جهوية اأو ع�سائرية.
ويلغي  امل�ساريع  يقتل  ما  اأكرث  اإن 
اأ�سحاب  تدخل  هو  جناحها 
حتاول  التي  واللوبيات  امل�سالح 
دوما ان تكون وحدها امل�ستفيدة اأو 
امل�سرية يف اأنانية منقطعة النظري 
الحتكار، عن  ثقافة  على  وت�سجع 
اأول �رسط و�سعه بلما�سي وت�سدى 
�سوؤون  يف  التدخل  عدم  هو  له 
الفريق الداخلية واأن له �سالحيات 
يف مهامه ل ميكن اأن يعتدي عليها 
�سخ�س  اأي  ي�ستطيع  فكيف  اأحد، 
يف  ينجح  اأن  كفاءته  كانت  مهما 
التعليمات  حتكمه  عمل  مناخ 
الفوقية اأو ال�سغوطات من خمتلف 
النافذة،  اأو  امل�ستفيدة  اجلهات 
ولالأ�سف ال�سديد هذه العقلية هي 
امل�ساريع  من  الكثري  دمرت  من 
للكثري  الإحباط  واأنتجت  الناجحة 

من الإطارات.
لدينا فعال اأمثال بلما�سي ويف كل 
املجالت فقط نحتاج اإىل حت�سني 
والن�ساف  بالعدل  العمل  بيئات 
ي�ستحقها  ملن  املنا�سب  واإعطاء 

ل ملن يفتكها بال�ستقواء.  

جهاز  بناء  �سكل  ال�ستقالل  منذ 
بقايا  من  متحرر  جزائري  اإداري 
وجه  يف  حتديا  ال�ستعماري  الفكر 
اجلزائر  ولأن  املتعاقبة  ال�سلطات 
لي�س لها عهد بالإدارة احلديثة اإل من 
خالل التجربة الفرن�سية التي رافقت 
�سجالت  فتح  بدء  منذ  البلديات 
البلديات  واإن�ساء  املدنية  احلالة 
اململكة  م�رسوع  �سمن  املختلطة 
العربية لنابليون الثالث وهي التجربة 
التحرير  حرب  خالل  توا�سلت  التي 
الفروع  ي�سمى  ما  تكري�س  خالل  من 

الإدارية الأمنية )ل�سا�س(. 
لقد كان من املهام الرئي�سية لالإدارة 
ال�ستعماري  العهد  خالل  الفرن�سية 
ل�سيما مع نهاية القرن التا�سع ع�رس 
من  لالأهايل  الأ�سيلة  الهوية  ت�سويه 
خالل اإن�ساء الألقاب العائلية اجلديدة 
التي كانت فر�سة لفرن�سا ال�ستعمارية 
ف�سادا  الوطنية  ال�سخ�سية  يف  لتعيث 
من  والجتماعي  الثقايف  جانبها  يف 
م�سينة  هجينة  األقاب  منح  خالل 
اإىل  جزائرية  لعائالت  مالزمة  ظلت 
الإقرار بجراأة  يومنا هذا. ولبد من 
ما  ومنذ  اجلزائريني  اأن  و�رساحة 
ال�ستقالل  من  عقود   6 من  يقرب 
الطابع ال�ستعماري  مل يتخل�سوا من 
بالرغم  بالإدارة  املواطن  لعالقة 
الطموحة  والربامج  ال�سعارات  من 
التي كانت تدور حول مطلب تقريب 
هذا  وظل  املواطن.  من  الإدارة 
من  بالرغم  كذلك  يالزمنا  الطابع 
التعامالت  وتطور  الأجيال  تعاقب 
اجلزائر  �سبقتها  بلدان  يف  الإدارية 

اإىل التجربة الإدارية مثل ما هو �ساأن 
الكثري من الدول الإفريقية.

مل يكن هدف النظام ال�ستعماري من 
نقل منوذجه الإداري اإىل م�ستعمرتها 
اإدماج  تنظيم  عن  البحث  اجلزائرية 
اجلزائريني �سمن املنظومة ال�سيا�سية 
بقدر  احلديثة  الفرن�سية  والإدارية 
بني  الهوة  تو�سيع  اإىل  يرمي  كان  ما 
اجلزائريني وامل�ستوطنني الأوروبيني. 
امل�سافة  جعل  الإدارة  دور  كان  لقد 
وكبح  اأطول  والرومى  الأهلي  بني 
بجهاز  وربطهم  اجلزائريني  حرية 
البعدين  بني  يزاوج  دورا  عادة  يوؤدي 
الإداري التنظيمي والأمني ويجعل من 
والقمع  للردع  مكانا  الإداري  اجلهاز 
املرور  جوازات  واإ�سدار  وامل�ساءلة 
لقد  واخل�سوع.  الولء  لدرجات  وفق 
الأجهزة  ال�ستعمارية  فرن�سا  اأن�ساأت 
تنطلق  الذي  املكان  لتكون  الإدارية 
وت�سدر  التفتي�س  حمالت  منها 
الأرا�سي  وم�سادرة  التهجري  قرارات 
العزل  الأبرياء  بال�سكان  والتنكيل 
اخل�سوع  ياأبون  الذين  اأولئك  ل�سيما 
معه.  التعاون  اأو  ال�ستعماري  للنظام 
يتعمد  ال�ستعماري  النظام  وكان 
بع�س  توظيف  الأحيان  من  كثري  يف 
املوالني له من اجلزائريني فيجعلون 
منهم قيادا وحرا�س حقول اأو اأعوانا 
من  ن�سيب  لهم  كان  ممن  اإداريني 
الذي  الفرن�سية  املدار�س  التعليم يف 

ل ي�سمح بتجاوز ال�سهادة البتدائية.
الإدارة  و�سف  يف  اإ�سهابنا  يكن  مل 
ال�ستعمارية بغر�س ا�ستدعاء الوقائع 
التاريخية فتف�سيل ذلك اإمنا هو �ساأن 

الو�سف  بهذا  لن�ستعني  بل  املوؤرخني 
هذه  عن  اليوم  ابتعادنا  مدى  لنتبني 
الأبعاد التي جتاوزها الزمن يف العامل 
ي�رسخ  يزال  ل  الواقع  اأن  غري  كله. 
ول�سان حاله يقول باأن اجلزائريني ل 
ال�ستعمارية  بالثقافة  يزالون عالقني 
ت�ستطع  ومل  جيني  موروث  وكاأنها 
املجال  يف  احلا�سلة  التطورات 
والتكنولوجي  والثقايف  القت�سادي 
الإداري  البعد  من  اجلزائري  حترير 
لال�ستعمار ول من البعد ال�ستعماري 

لالإدارة العامة.
بعد  اجلزائريني  اإرث  يتوقف  مل 
التنظيم  منط  على  ال�ستقالل 
فح�سب  فرن�سا  يف  ال�سائد  الإداري 
التعامالت  طبيعة  اإىل  ان�سحب  بل 
التي ورثتها اأجيال ما بعد ال�ستقالل 
وكاأنها  القادمة  لالأجيال  تورث  وقد 
عليها  لنحافظ  بها  اأو�سينا  و�سية 
وننقلها لالأجيال، وقد ورثها العاملون 
كما  واملحلية  املركزية  الإدارات  يف 
املواطنني  من  املرتفقون  ورثها 
مع  يوميا  املتعاملني  جند  اأننا  حتى 
الإدارية  املرافق  يرون يف  ل  الإدارة 
اأجهزة يف خدمتهم دون قيد اأو �رسط 
ال�ستعمارية  الذهنية  ت�سطرهم  بل 
اأب�سط  يف  و�سطاء  عن  البحث  اإىل 
لتي�سري  و�سطاء  الإدارية،  اخلدمات 
الأمر اأو تعجيله.  ل يزال اجلزائريون 
عاما  ال�ستني  يقرب  ما  مرور  بعد 
الإدارة  اإىل  ينظرون  ال�ستقالل  من 
جاء  كائن  غريب،  كائن  اأنها  على 
اإل  ي�ستوعب  مل  الغابر  الزمن  من 
احلديثة  التكنلوجيات  تطور  عر�سا 

منت�رسة  �سارت  التي  لالت�سال 
الأخرى.  واملوؤ�س�سات  البيوت  يف 
تزال  ل  وكاأنها  الإدارة  اإىل  ينظرون 
جهازا ثقيال وعبئا يثقل كاهل حركية 
اإرادة يف  وكل  العزائم  ويثبط  التنمية 
التقدم، جهازا م�سطرا على م�س�س 
الآيل  الإعالم  اأجهزة  مع  للتعاطي 
احلديثة  التوا�سلية  ال�سبكات  ومع 
يتمتع  جهاز  والعنكبوتية،  الداخلية 
اأوقاتهم  وت�سييع  املواطنني  بتعذيب 
واإنهاك طاقاتهم يف الذهاب والأياب 

بني خمتلف املرافق الإدارية.
    منذ الثمانينيات تتحدث ال�سلطات 
العليا للبلد عن الإ�سالح الإداري ويف 
عام 2001 �سكل الرئي�س ال�سابق عبد 
العزيز بوتفليقة جلنة وطنية لإ�سالح 
تتكون  الإدارية  الدولة  ومهام  هياكل 
دور  لهم  كان  الذين  الفاعلني  من 
فعال يف تكري�س الإدارة ال�ستعمارية 
جنحت  وقد  الإداري.  وال�ستعمار 
�رسوط  جميع  توفري  يف  اللجنة  هذه 
ال�ستعمارية  الإدارة  على  الإبقاء 
تقع  تعزيزها. وقد ل  بل  على حالها 
على  بل  لوحدهم  عليهم  امل�سوؤولية 
اأن  يعتقد  الذي  اخلطاأ  املنطلق 
اإىل جمرد  بحاجة  اجلزائرية  الإدارة 
اإ�سالح  عن  احلديث  اإن  اإ�سالح. 
الزمن  جتاوزه  حديث  اليوم  الإدارة 
فالإدارة  للوقت  م�سيعة  يكن  مل  اإن 
تعيد  ثورة  تنتظرها  اجلزائر  يف 
ومهامها  تنظيمها  يف  جذريا  النظر 
ت�سفيتها  لبد  باملواطن.  وعالقتها 
ال�ستعمارية  الروح  من  تنقيتها 

وتقريب اجلزائريني منها.   

اأمثال بلما�ضي هل اأعطيت لهم الفر�ص؟

من اإدارة ال�ضتعمار اإىل ال�ضتعمار الإداري

منذ اأن توىل جمال 
بلما�صي االإ�صراف 

على تدريب منتخبا 
الوطني لكرة القدم وهو 
يرتبع على عر�ش اأكرث 
ال�صخ�صيات يف اجلزائر 
�صعبية وتاأثريا والتفافا 

وذلك نظرا للقفزة 
النوعية التي حققها مع 

الفريق واالإدارة، 

ظلت ال�صعارات 
الداعية اإىل اإ�صالح 
االإدارة العمومية يف 

اجلزائر ترتدد يف كل 
املنا�صبات بل ال نعرث 
على برنامج �صيا�صي 

�صادر عن ال�صلطة اأو 
االأحزاب اإال وي�صع 

ن�صب عينيه اإحداث 
تغيريات يف ما اأ�صبح 

اأخطبوطا يالزم املواطن 
بكرة وع�صيا ويحمل 

معه اأ�صئلة موؤرقة له، 
اخطبوط ا�صمه االإدارة 

البريوقراطية.

د. بن عجمية بوعبد اهلل

بقلم اح�صن خال�ش
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ممنوع الهزمية.. فاأمتنا جتيد ال�صرب والن�صر
لي�س للت�سلية:

البد من تكر�ر �لقول �أننا �أمة عظيمة و�أننا 
رقعة  يف  �سيا�سي  بكيان  ح�سارة  �سنعنا 
من �جلغر�فيا مل تت�سن ل�سو�نا من �الأمم، 
ظهرنا  ندير  �أن  و�لالم�سئولية  �لعبث  من 
قادرة  الز�لت  عنا�رصها  و�أن  ال�سيما  لها 
على �أن متنحنا �لقوة و�حل�سور يف م�رصح 
�ل�رص�ع �لعاملي، وهنا ويف بد�ية �حلديث 
عن قيمة �لتاريخ يف وعينا البد من �لتاأكيد 
�ن �لرجوع �إليه لي�س للت�سلية و�لتمرت�س يف 
�لنف�سي  و�لدفاع  و�الفتخار  �لزهو  خانة 
و�الحتماء به يف مو�جهة �ل�سغط �لرهيب 
متو�لية  ونك�سات  �نك�سار�ت  عن  �لناجت 
الكت�ساف  �إمنا  �لزمن..  من  عقود  خالل 
طبيعة هذه �الأمة وخ�سائ�سها يف مو�جهة 
�لتحديات، و�كت�ساف �سنن �لتاريخ �لفاعلة 
برت�كبها مع طبيعة �الأمة وطبيعة �لق�سايا 

�لتي تو�جهها فت�سنع �لو�قع �لتاريخي..
�قتحمته  �لذي  �ل�رص�ع  حلقات  يف  جند 
�الأبرز  �ل�سمة  �أن  �ل�سنني  �الأمة عرب مئات 
�ل�سرب،  على  قدرتها  �لنف�سي  تكوينها  يف 
وهنا لعله من �ل�رصوري تبيان معنى �ل�سرب 
�مل�سطلح..  هذ�  ت�سويه  مت  فلطاملا 
فعل  على  �لقدرة  عدم  يف  يكون  فال�سرب 
مغاير عن �لو�قع �ملفرو�س لكن مع كامل 
��ستعد�د  وعدم  حق  من  لدينا  مبا  �ليقني 
عن  للتنازل  �للحظة  ق�سوة  بلغت  مهما 
�لعميق  �ل�سرب  هذ�  وظل  �حلق،  بع�س 
قبوال  لي�س  فال�سرب  و�عية  �سمة  و�جلميل 
باملهانة ولي�س متا�سيا مع �لو�قع �أو تكيفا 
مع �لباطل �إمنا عدم �ل�سماح ملنطق �لعدو 
�أن يخرتقنا مبربر�ته وت�سويهاته ورو�يته..

�أن تنبعث  ولذ� كان من �ل�سهل على �الأمة 
ملتوية  �أو  �ملفاهيم  معوجة  غري  للن�رص 
متى  وذلك  �لقيم  م�ستبدلة  �و  �لنف�س 
يتقدم  نوعي  وجيل  ر�سيدة  قيادة  توفرت 
و�لثقافية  �لفكرية  للمو�جهة  �ل�سفوف 
قال:  من  �سدق  هذ�  ويف  و�لتنظيمية 
فان  �لعرب  �نك�سار  �رصيعا  كان  "لئن 
هناك  �سحيح  كذلك"..  �رصيع  �نت�سارهم 
عو�مل جوهرية �أ�سهمت يف ت�سكيل �لوعاء 
�لنف�سي لالأمة وهذ� يقودنا �ىل �سحر�ئهم 
�سمة  تكوين  يف  �أ�سهمت  وكيف  �لقا�سية 
�ل�سرب وجاء �الإ�سالم ليمتدح فيها �سفات 
�لظروف  تبدل  ظل  يف  تخبو  ال  و�سجايا 
هي  �ملتو�رثة  �لقيم  فكانت  وحتولها.. 
�حلا�رص �لقوي رغم كل ما ميكن �أن يطر�أ 

على �سري �الأحد�ث.
�أهم  ومن  تتبدل..  ال  �لتي  �سننه  وللتاريخ 
�النك�سار  �أن  �الأمة  م�سرية  يف  يتجلى  ما 
�ل�سيا�سي و�لع�سكري �إذ� مل يلحقه �نك�سار 
نف�سي فبمقدور �الأمة عما قريب �أن تعود 
ح�سل  ما  وهذ�  لالنت�سار  وتدفق  بقوة 
وطرد  �لتتار  دحر  يف  كثرية  حمطات  يف 
من  �لفرن�سي  �ال�ستعمار  و  �ل�سليبيني 
�لعر�ق  من  �الأمريكي  و�الحتالل  �جلز�ئر 

و�أفغان�ستان..
�إن �لتاأمل يف و�قعاتنا �لتاريخية �لكربى يف 
�لرد على �النك�سار يكت�سف �أن �لقيم �لتي 
ن�رصت جي�س حممد عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
مل تتبدل ومل تتغري وبرزت بوهجها وكاأنها 
تتنزل �لتو من �ل�سماء.. هذ� ما �ساهدناه 

يف م�سريتنا عرب قرون طويلة.
فقط  يزودنا  ال  �ملعنى  بهذ�  فالتاريخ 
مبعلومات تاريخية وال ب�سياق تاريخي �إمنا 
يدخل بنا �ىل عمق �لنف�س �لب�رصية و�سبكة 
كيفية  عن  ليك�سف  �الجتماعية  �لعالقات 
م�ساحات  يف  �أو  �ل�رص�ع  �أتون  يف  ت�سكلها 
�ل�سوء  بت�سليط  ويزودنا  �ال�سرتخاء.. 

تعاملها مع  �لنف�سية يف  �الأمة  على طبيعة 
�لتحديات كما يربز لنا �لقيم �لتي �أخرجت 
�أمتنا من �النك�سار... وهنا يكون دور �لقيم 
�ليقني يف  �ل�سرب على �سون  ر�أ�سها  وعلى 
�أي مفهوم من  �لتنازل عن  �لقلوب و عدم 
مفاهيم �سخ�سيتها.. فال�سرب هنا هو �لكنز 
�لذي �سيحتاجه �لقادة يف حلظات �لتغيري 

�لكبري و�لت�سدي �حلقيقي.

الإجابات الفا�سلة:

عندما �نربى رهط من �ملثقفني ملعاجلة 
�لتدبر يف طبيعة  ما نحن فيه، و جتاوزو� 
ومبا  و�ملو�جهة  �لتاريخ  وحلقات  �الأمة 
هذ�  كان  عندما  و�سنن..  قيم  من  متيزت 
ما  �أن  ذلك  �سلب  بو�قع  �رتطمو�  نهجهم 
�قرتحوه من عالج مل يجد له م�ستقبالت 
لدى �الأمة الأنه م�ستورد �و مهّجن لي�س له 
قدرة �الن�سيابية يف عروق �الأمة و �ملتدفق 

يف دمها..
�ملجتمع  بناء  و  و�القت�ساد  �ل�سيا�سة  يف 
�لرتكيب  يرف�س عمليات  �الأمة  كان ج�سم 
�ال�سطناعي ورغم كل ما مور�س من عنت 
وقهر وكان ج�سم �الأمة �رصيعا ما يرف�سه 
ويلقيه مه�سما.. وهكذ� ف�سلت كل م�ساريع 
عن  �لغريبة  و�لوحدة  و�لتنمية  �لنه�سة 
�لقيام مبهماتها  �الأمة وح�سها عن  �سمري 

ف�سال عن حتقيق �أهد�فها..
فلقد كان ل�سان حال هذه �الإجابات �نه من 
و�ملجتمع  �الإن�سان  �إىل  �لنظر  �ل�رصوري 
للتنمية  حاجته  �عتبار  على  بلد�ننا  يف 
�أو  قيمي  موروث  �أي  عن  بعيد�  و�لتطور، 
ثقايف.. و�أحيانا يف ظل حماربة �ملوروث 
عمليات  خالل  من  �و  و�لقيمي،  �لثقايف 
ت�سكيل  و�إعادة  �لرت�ث  لتجديد  هزوؤ 
بناية  �الأمة عبارة عن  وكاأن  مفاهيم وقيم 
�أجز�ئها  بع�س  و��ستبد�ل  ترميمها  ميكن 

و�إدخال �أجز�ء �أخرى يف �سخ�سيتها.
بتخ�س�ساته  �لعلم  �أدو�ت  ممار�سة  �إن 
و�لنف�س  و�لتاريخ  �الجتماع  علم  يف 
�لتي  باخل�سو�سية  �لت�سبث  �إىل  تقودنا 
�أ�سئلتنا  عن  بو�سوح  وجتيبنا  �أمتنا  عليها 
يف  وذلك  و�نك�سارنا  تخلفنا  بخ�سو�س 
�سياق حماوالتها للبحث عن �إجاباته على 

�أ�سئلتنا �مللحة.
وي�سبح  �جلهد،  هذ�  كل  ن�ستبدل  وعندما 
معيارية  و  م�سطلحات  مترير  هو  �سغلنا 
و�الإن�سان  لها عالقة مبجتمعاتنا  لي�س  ما 
�لبحر..  يف  يحرث  كمن  نكون  �إمنا  فيها 
�إخفاق،  تلو  �إخفاق  �ىل  وتنتهي حماوالتنا 
�مل�سا�س  حماولتها  يف  �لهزمية  معمقة 

بروح �أمتنا.
مقطوعة  �إجابات  الجرت�ر  مربر  يعد  مل 
�ل�سلة عن �سمري �متنا ووجد�نها وجتربتها 
لالإجابات  يعد مربر  ومل  �لغنية  �لتاريخية 
�لقائم،  �ملنهزمة �خلا�سعة مليز�ن �لقوى 
�ل�سرب  قيمة  �ليقني يف  �لتي ال متلك  تلك 
يف  قيمنا  منظومة  على  �حلفاظ  على 
و�لعجز  �لوهن  فقاد  �الأمة،  وجد�ن 
الأ�سحاب هذه �الإجابات �إىل �لتنازل للعدو 
مبعنى  �حلق  من  �أجز�ء  عن  �لتنازل  تلو 
للهيمنة على كل  �أمامه �لطريق  �نها تفتح 

وجودنا.
�لتي  فقط  لي�ست  �لفا�سلة  فاالإجابات 
عن  �ال�ست�رص�ق  عو��سم  من  معلبة  تاأتينا 
ال  �لتي  تلك  �أي�سا  �إمنا  �لعلمانيني  طريق 
و�لقيم  و�سمريها  �الأمة  وجد�ن  تدرك 
تلفيقية  م�سخة  فتاأتي  فيه،  �ملتحكمة 
منهارة �أمام رو�ية �لعدو �لتاريخي، وترفع 

ر�ية �ال�ست�سالم له قبل دخول �ملعركة.

الر�ؤية الإ�سالمية:

بالهزمية  �الإ�سالمية  �لروؤية  تعرتف  مل 
ربطتها  فقد  �ملادية  و�أما  �ملعنوية، 
جولة  و�عتربتها  لها  �ملر�فقة  باأ�سبابها 
لالأحر�ر..  موؤبدة  تكون  لن  ��ستثناء 
مب�ساهد  �لقر�آين  �لق�س�س  جاء  ولقد 
�ملو�جهة بني قوى �خلري و�ل�رص، فاأبرز 
ويف  �ل�رص�ع،  و�أخالق  �ملو�جهة  �سنن 
�النت�سار  روح  �أبرز  �مل�ساهد  تلك  كل 
كانت  مهما  �خلري  قوى  لدى  و�ليقني 
و�أكد يف  بل  للمو�جهة..  �ملادية  �لنتائج 
�أعقاب كل مو�جهة على جتلي �النت�سار 
قاد  بهذ�  وهو  و�ملعنوي  �لروحي 
�ملعركة �إىل ز�وية �أخرى تق�رص �لنظرة 
�لب�رصية للوهلة �الأوىل عن تدبرها.. �إنها 
ز�وية �نت�سار �لعقيدة و�ملبد�أ على بريق 
�ل�سيوف وزجمرة �لباطل وح�سوده.. فلم 

تهتز �لعقيدة ومل يرت�جع �ملبد�أ.
ثم جاءت �أحاديث �لر�سول �سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم و�سنته �لعطرة لي�رصح �ملعنى 
نتيجة  في�سف  �ملحكم  �لق�س�س  لهذ� 
�ملعركة باإحدى �حل�سنيني: �إما �لن�رص �أو 
�ل�رصيفة  �أحاديثه  و��ستمرت  �ل�سهادة.. 
درجة  �إىل  للنفو�س،  �ال�ست�سهاد  حتبب 
والحقا  �سابقا  �مل�سلمني  من  كثري�  �أن 

�نخرطو� يف �ملعارك يبغون �ل�سهادة.

  املثقفون �العلماء:

�أعمالهم  يف  �ملنخرطون  �ملثقفون 
خطباء  و�لعلماء  �الإعالمية  ال�سيما 
يف  و�ملتحدثون  و�لفقهاء  �مل�ساجد 
م�سئولية  عليهم  تقع  و�لفقه  �لعقيدة 
كربى يف معركة �ل�سمود و�ل�سرب �جلميل 
يف مر�حل غلبة �لعدو علينا، وكما ر�أينا 
و�الأدباء  �الإعالميني  �ملثقفني  من  مالأ 
فاإننا  �لد�خلية  يحاولون �خرت�ق جبهتنا 
حمل  يتج�سم  من  بع�س  من  وجدنا 
بت�سليل  يتحرك  خطابا  �لدين  ر�ية 
تف�سري  تقدمي  يحاول  عندما  كبري 
�هلل  �مر  �أنها  على  و�لنكبات  للنك�سات 
نرف�س،  وال  ن�سج  �ن  علينا  وما  وقدره 
الأنها  خطورة  �أكرث  �لعملية  تكون  وهنا 
تتحرك باملقد�س �الأكرب �لقر�ن ومنزل 
ي�سفون..  عما  وتعاىل  �سبحانه  �لقر�ن 
��ستوىل  عندما  �جلز�ئر  يف  هذ�  جربنا 
�لقبوريون و�لطرقيون على توجيه �لنا�س 
بقدرية �ال�ستعمار فكان لهم �ن ي�سبحو� 
�أد�ته �خلطرية.. ولكن البد من �لتنبيه �أن 
�لطرقية  على  موزعا  كان  �لذي  �ل�سعب 
وقبور �سيوخها عندما هتف فيه �ملجدد 
�الإ�سالم  بادي�س بروح  �بن  �الإمام  �لكبري 
وقيمه هب �ل�سعب �جلز�ئري �ىل مد�رج 
�أفهامه  عن  ويزيح  ويتثقف  يتعلم  �لعال 
وقيمه ما حاولو� �خرت�قه بها.. فاأ�رصق 
بكل  جديد  من  �جلز�ئر  يف  �الإ�سالم 

معطياته �اليجابية..
تاأخذهم  �الإعالميني  بالذ�ت  كمثقفني   
�مل�سهد  فري�سمون  �لبارقة  �للحظة 
ما�س  �لطبيعي  تو��سله  عن  مقطوعا 
يف  �خلطورة  تكمن  وهنا  وم�ستقبل 
�لفئة  دورهم حيث ي�سبح كثري من هذه 
ما  �ملجتمع  ت�سخ يف  قنو�ت  عبارة عن 

يتم �الإفر�ج عنه من �إ�ساعات ورو�يات،
وكاأمة  وكمجتمع  كاأفر�د  �إننا  �سحيح 
ال  �أن  �لتحديات  مو�جهة  يف  معر�سون 
من  وهدة  يف  فن�سقط  موؤهلني..  نكون 
بال  طاقاتنا  من  ونخ�رص  �لطريق  وهاد 

و�ن  �سنتبخر  �أننا  �لبع�س  ويظن  جدوى 
علينا �ملغادرة من حيز �لفعل فال ت�سبح 
نحن  ن�سبح  وال  بهويتها  مقبولة  �الأمة 
�آخرون  وير�سم  مبفاهيمنا..  مقبولني 
وهم  �سقطتنا  �سوء   على  م�ستقبلهم 
تر�كمات  لديه  من  �ن  جيد�  يعرفون  ال 
�لقوة ال ي�سريه �ن يكبو مرة ومرتني الن 
�لنموذج  له  متثل  روحه  يف  �الجناز  قوة 

�لعملي �ملمكن.
ذلك  الأن  بالتفاوؤل  �لتزود  علينا  هكذ� 
فهو  م�سئوال  �سلوكا  كونه  عن  ف�سال 
�الجناز�ت  �إرث  من  نكتنز  ما  كذلك 
وعلوم  ونه�سة  �نت�سار�ت  �لعظيمة 
�أفقيا  كبري  �لعامل  م�ستوى  وح�سور على 
�ىل  ننظر  �ن  لنا  ير�د  فلماذ�  وطوليا 
�أو  له  قيمة  ال  �سحر�ء  �أنه  على  �خللف 
بفعل  كان  �نه  �أو  �سدفة  كان جمرد  �نه 

ظروف ��ستثنائية..
�لعلماء و�ملثقفون �لذين يح�سون بحجم 
�أو�ساط  يف  ليبثو�  يتحركون  �مل�سئولية 
للنه�سة  �النت�سار  ثقافة  و�الأمة  �ل�سعب 
و�لتحرير و�لوحدة: ننت�رص �و ننت�رص هذ� 
قدرنا و�ملطلوب يف �لطريق �سرب جميل 
�لقريب..  بالغد  وتفاوؤل  فوالذية  و�إر�دة 
�الأوىل  الأننا بذلك نكون حققنا �خلطوة 
يف �النت�سار على من يرتب�س بنا �لهزمية 

و�ل�سقوط �ملدوي و�لنهائي.
�إثارة  �الأكرث  هي  فل�سطني  نكبة  ولعل 
ق�سايانا  كل  تبدو  حيث  �لباب  هذ�  يف 
ولكن  منها..  تعقيد�  �أقل  �الأخرى 
�ملنهج و�لروؤية هي نف�سها يف �لنظر �إىل 
كلها  تقع  �ليوم  �أنها  ف�سحيح  فل�سطني 
�لغا�سمة �ل�سهيونية  �لقوة  حتت �سيطرة 
بتغيري  �مل�ستوطنون  ويقوم  �لعن�رصية 
�الأق�سى  �مل�سجد  �إىل  و�سوال  �ملعامل 
ينهار  وقد  لالنهيار،  وتهيئته  لت�سويهه 
مل  ذلك  كل  مع  ولكنهم  ما،  حلظة  يف 
�ل�سليبيون  �سبقهم  فلقد  بخارق،  ياأتو� 
�لفرجنة باأن حولو� �مل�سجد �الأق�سى �إىل 
�إ�سطبل خيل �أكرث من 80 �سنة و�أهانو� كل 
مقد�س يف فل�سطني و�أجلو� �أهلها جميعا 
منها بعد �أن قتلو� يف يوم و�حد يف �ساحة 
ماذ�  ثم  �ألفا..   70 �الأق�سى  �مل�سجد 
فل�سطني  و�أ�رصقت  �لفرجنة  ذهب  بعد؟ 

�نت�سار� عظيما.

كلمتنا الأخرية:

من  ونتاأمل  تخلفنا  من  نتوجع  نحن 
�رتباكنا وت�سيبنا �حلرية ونحن نبحث عن 
�لذي البد  لكن  و  �لبد�ية.. هذ� �سحيح 
تتنامى  �لتي  �لوعي  قوة  �ن  �إدر�كه  من 
و�الإح�سا�س بالظلم �لذي يتقد و�الإميان 
كل  ر�سوخا  �الأيام  تزيده  �لذي  باحلق 
ذلك �سيجد �سبيله باالنطالق يف �نت�سار 

عزيز ينهي مرحلة بكاملها.
�لكالم هنا لي�س �سعر� وال �أمنيات مقطوعة 
�ل�سلة عن �الأ�سباب، بل هي عني �حلقيقة 
ونحن نرى كيف ينهار �الإمربياليني �لكبار؟ 
وكيف ي�سبحون ف�سيحة كربى يف مو�جهة 
دعايتهم  تغنيهم  ال  وكيف  حتدياتهم؟ 
�أ�سلحتهم  وال  و�سيا�سيوهم  و�إعالمهم 

وكيدهم عن �ل�سقوط يف ميادين �حلياة؟
فال  �جلميل  �سربنا  بعد  منت�رصون،  �إننا 
و�ل�سيادة  �لوحدة  قيمة  تكتنز  �متنا  ز�لت 
و�لعدل و�لن�رص و�لنه�سة ومل تفرط ب�سيء 
من هذ� فما بقي �ال �لن�رص لرنفع عنا وعن 
�لعرقي  و�لتمييز  و�لغنب  �ل�سنك  �لب�رصية 
�لعاملني  على  �ل�سالم  ولينت�رص  و�لطبقي 

و.. و�هلل غالب على �أمره.

بقلم :�سالح عو�س

ير�ي ال�ساعر 
الداغ�ستاين ر�سول 

حمزاتوف اأن بع�سا من 
اأبناء قريته اخت�سموا 

على اإثر قيام جمموعة 
من الغربان بقتل ن�سر.. 

بع�سهم يقول: اإن الغربان 
هزمت الن�سر، �بع�سهم 

يقول: اإن الن�سر ل 
ينهزم.. فاحتكموا اىل 
ر�سول ف�سهد اأنه راأى 
الغربان تقتل الن�سر 

فرد الراف�سون: نعم اإنها 
قتلته لكنه مل ينهزم.. 

��سمعت ال�سيخ اأيت 
علجت: اأن اأحد املنهزمني 

كان يواجه النا�س 
املوؤمنني بالثورة فيقول: 

ال�ستعمار حجرة 
�ال�سعب بي�سة لو �سربنا 

احلجرة بالبي�سة ا� 
البي�سة باحلجرة من 

يك�سر الآخر؟.. �بعد 
اأن انت�سرت الثورة 

ذهب اإليه النا�س: ها قد 
انت�سرت البي�سة على 

احلجرة.
يظل العد� يراقب الر�ح 
املعنوية لأ�سحاب احلق 
فهي خ�سمه الوجودي.. 

�يف�سر الفل�سطينيون 
ذلك يف اأمثالهم: "اإن 

املدمي- القاتل- ل ينام 
الليل".. �ما �ساع حق 

�راءه مطالب.
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الهوية

يف البدء علينا حتديد مفهوم للهوية،   
وال�سمات  اخل�سائ�ص  فهي-عموما- 
النوعية التي ت�سكل وت�سنع ثقافة ما 
مقارنة  وتختلف  تتمايز  وجتعلها   ،
الكاتب  ويرى   اأخرى.   بثقافات 
يف  ع�سفور  جابر  العربي  املفكر 
كتابه« الهوية الثقافية والنقد الأدبي« 
ينق�سم  الهوية  من  املوقف  باأن 
بحمايتها  يطالب  لق�سمني:-موقف 
با�سم  تتهددها  التي  املخاطر  من 
الدفاع  والعوملة-موقف  ال�ستعمار 
عنها دون اخلوف عليها ودون الدعوة 
ومييل  النفتاح.  وعدم  النغالق  اإىل 
الهوية  لأن  الثاين  للراأي  الباحث  
لي�ست كيانا منغلقا على نف�سه، واإمنا 
ومنفعل  فاعل  فعال،اأي  كيان  هي 

معا.
ت�سكلها،  عنا�رص  هوية  لكل  اإن 
من  تت�سكل  اجلزائرية  فالهوية 
العربية،  و  والأمازيغية  ال�سالم 
والهوية امل�رصية تت�سكل من العن�رص 
امل�سيحي  والعن�رص  الفرعوين 
ال�سالمي.وهذه   العربي  والعن�رص 
املتغرية  اأما  للهوية،  ثابتة  عنا�رص 
الثقافية  واملوؤثرات  العنا�رص  فهي 
من  غريه  ومن  الغرب   من  الوافدة 
يف  الهوية  عنا�رص  وتدخل  الثقافات 
وهذا  الجتماعي،  التنظيم  �سلب  
التي  العالقات  من  يتكون  التنظيم 
من  وكذلك  ببع�سهم،  الأفراد  تربط 
اجلماعات  تربط  التي  العالقات 
الب�رصية ببع�سها، وقد تقوم العالقات 

على ال�رصاع او التناف�ص او التعاون.
على  الجتماعية  الأبحاث  توؤكد 
وحمددات  معايري  جموعة  وجود 
الأ�رصة  عالقات  يف  تتحكم  ثقافية 

الثقافة  تتداخل  وهنا  غريها،  مع 
ويكمالن  الجتماعي  التنظيم  مع 
بع�سهما، بخا�سة يف املجتمعات ذات 
مثل  املتجان�سة،  الثقافية  الأمناط 
يكون  كما  امل�سلم.  العربي  املجتمع 
الن�سان  �سخ�سية  يف  الثقافة  تاأثري 
والتغري  التعليم،  الرتبية،  خالل  من 
و  املجتمعات  يف  الثقايف،خا�سة 
الباحثون  الدول املتقدمة، ويتحدث 
»ال�سدمة  دور  عن  ال�سياق  هذا  يف 
الثقافية« يف التاأثري على ال�سخ�سية، 
للكوارث  املجتمعي  التعر�ص  زمن 
التغري  فيقع  املدمرة،  احلروب  او 
البنيات  لتغريرّ  التبدل  و  والتحول 
الأ�سا�سية للمجتمع.و يتفاجاأ الأفراد 
بوجودهم اأمام ن�سق ثقايف م�سطرب 
،وقد تقع حالة الفقدان الثقايف عند 
لأخرى)اجلالية  بيئة  من  النتقال 

اجلزائرية يف فرن�سا(.
وهويته،  بثقافته  يتميز  املجتمع  اإن 
يقول  زكي امليالد:«ما كان بالإمكان 
كمعنى  املجتمع  فكرة  على  التعرف 
فكرة  بدون  ومركب  كلي  ومفهوم 
الثقافة،فالثقافة بدون املجتمع هي 
بدون  واملجتمع  اإطار،  بدون  معنى 
ثقافة هو اإطار بدون معنى، والإطار 
بدون حمتوى،  اإطار  بدون معنى هو 
ثابتة  و�سخ�سية  هوية  له  ولي�ست 

ومتما�سكة«)كتاب امل�ساألة الثقافية(
ويف الغالب  جند -عرب 

املجتمعات- نوعني  من الهويات  
فقد تكون : اأ-الهوية املغلقة: 

وطاردة  لالختالف  نافية  وهي 
وراف�سة  للم�ساءلة،  ومعادية  للحوار، 
القمعي  العنف  اإىل  متيل  للمجادلة، 

قد  املخالفني،و  اأو  املختلفني  مع 
ت�سل هذه الهوية لدرجة ت�سبح فيها 

هوية قاتلة. 
ب- الهوية املنفتحة:

ممكن  قدر  اأكرب  حتقق  التي  وهي 
والتناغم  التفاعل  و  التوازن  من 
فالهوية  الأ�سا�سية،    مكوناتها  بني 
فيها  يتفاعل  مثال-  امل�رصية- 
مع  امل�سيحي  مع  الفرعوين  العن�رص 
ال�سالمي العربي،و يف لبنان يجب اأن 
وامل�سلم  ال�سيعي  مع  ال�سني  يتفاعل 
حالت  يف  امل�سيحي...وهكذا  مع 
العرقي،  التنوع  حيث  اأخرى  عربية 
وميكن  اللغوي...  الديني،  الثقايف، 
تتحول  اأن  املنفتحة  الهوية  لهذه 
ما  عن�رص  ي�سعى  عندما  ملنغلقة، 
واإلغاء غريه، فيحدث �رصاع  للهيمنة 

املكونات الثقافية يف املجتمع.
التي  بالهويات  الدرا�سون  اهتم  وقد 
عديدة،  ثقافية  عنا�رص  من  تت�سكل 
الباحث  جند  اجلزائر  يف  عندنا  و 
اهتم  فراد  اأرزقي  التاريخي  الثقايف 
على  وحر�ص  اجلزائري،  بالتاريخ 
ودور  الأمازيغية  بالثقافة  التعريف 
الأمازيغ يف الدفاع عن الإ�سالم ون�رص 
العربية ، وكتب كتبا ومقالت عديدة 
وبالنظر  املجال.يقول:«   هذا  يف 
واإىل  اجلزائر  م�ساحة  ات�ساع  اإىل 
عمقها التاريخي ال�سارب يف اأعماق 
اأن  الطبيعي  ال�سحيق فمن  املا�سي  
مكونات  تتنوع  واأن  الثقافة  تتنوع 
والأطياف  الوطنية  ال�سخ�سية 
يف  لي�ص  احلل  فاإن  لذلك  ال�سيا�سية، 
ذاك،واإمنا  اأو  املكون  هذا  اإق�ساء 
اإطار  يف  الوحدة  بناء  يف  احلل 

وال�سيا�سي«)جريدة  الثقايف  التنوع 
اكتوبر  اليومي،31  ال�رصوق 

2019،عدد6321،�ص20(.
اأرزقي  الأ�ستاذ  الباحث  وي�سيف 
اأهمية تطوير املرجعية  مدافعا عن 
الثقافية وعدم تركها جامدة،:«يجب 
اأخذ احليطة و احلذر حتى ل يتحول 
ي�سجن  دوغمائي  �سياج  اإىل  ما�سينا 
عقولنا يف املا�سي ويجعلها م�ستقيلة 
التفكري، فتن�سغل بتكفري كل من  عن 

ي�رصئب بعنقه اإىل املعا�رصة«.

يف اخلتام...

يدعو  راأي  كل  جلانب  نقف  نحن 
اأح�سن، ويدعو للوحدة  للحوار بالتي 
الوطنية يف اإطار التعدد الثقايف، عرب 
النبذ  عرب  ولي�ص  والت�سامح  التعاي�ص 
املختلف  من  ال�سخرية  و  والتخوين 
لغويا وثقافيا، يف ظل �سعار هوياتي 
كبري هو: ال�سالم ديننا والعربية لغتنا 

و الأمازيغية تراثنا. 
التعمق يف درا�سة امل�سالة  لذا علينا 
غريها،ومن  مع  وعالقاتها  الثقافة 
العالقة  درا�سة  يف  املهمة  املباحث 
نذكر:الثقافة  الثقافة  و  الن�سان  بني 
الثقافة  واللغة،  الثقافة  احل�سارة،  و 
الرتبية،  و  الثقافة  الأيديولوجيا،  و 
و  الثقافة  ال�سيا�سة،  و  الثقافة 

التنمية...
اأهله  ووفق  الوطن  احفظ  -اللهم 
د-وليد  ال�سهداء  بعهود  للوفاء 

بوعديلة، جامعة �سكيكدة. 

حدود االنفتاح وهواج�س االنغالق؟

تطرح  امل�سالة املجتمعية 
و الثقافية يف الراهن 

الوطني والعاملي �سوؤاال  هما 
هو: هل على الهوية اأن 

تكون منغلقة على ذاتها 
اأم منفتحة على غريها 
من الهويات والثقافات؟ 
و االإجابة توؤثر مبا�سرة 

على الو�سع يف امل�سهد 
ال�سيا�سي و على التما�سك 

االجتماعي لكل دولة.

د-وليد بوعديلة –جامعة �سكيكدة

فن �سناعة االأزمات 

متعمد  عمل  باري�ص  عليه  اأقدمت  ما 
الأطراف  من  كثري  التفاف  لإف�سال 
لتجرمي  اجلزائر  دعوة  حول  الدولية 
للمرحلة  الأجواء  ،ولتهيئة  الفتية  دفع 
القادمة التي متت هند�ستها يف خمابر 
ذات م�ستوى عال من الدهاء و املكر.

فرن�سا تتعمد متويل الرهابيني جلعل 
الرخوة  اخلا�رصة  مبثابة  ال�ساحل 
من  تفعله  ما  على  وللتغطية  للجزائر 
يف  الباطنية  للرثوات  ممنهج  نهب 
مل  املناطق،لذلك  من  وغريه  النيجر 
نر يف وقت �سابق ومل ن�سمع اأن اأعمال 
اإرهابية ا�ستهدفت اأماكن تتواجد فيها 

�رصكات اأو م�سالح طاقوية فرن�سية.
الإرهاب يف منطقة ال�ساحل الإفريقي 
لعبة قتل و موت تتفنن يف التحكم فيها 
تتفنن  ،و  الدمى  اأياد حترتف حتريك 
،و  لها  الرتويج  و  الأزمات  �سناعة  يف 
حتويلها لأمر واقع يلقي بظالله على 

دول اجلوار.
امل�ستقبل  مركز  اأعده  تقرير  يك�سف 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة جانبا 
املجموعات  عمل  اآلية  من  مهما 
الإرهابية وحجم اخلطر الذي ميكنها 

اأن ت�سكله .

اأنه"  منه  جزء  يف  التقرير  ذات  يذكر 
ميكن و�سع جمموعة من املعايري التى 
ميكن من خاللها حتديد �سكل ومالمح 
اأفراًدا  ت�سم  التي  املجموعات  تلك 
يقدمون دعًما خفًيا لالإرهابيني وذلك 
املجموعات  عن  متييزها  اأجل  من 
الأخرى على غرار "الذئاب املنفردة" 
حتى  اأو  الإرهابية"،  "املجموعات  اأو 
التنظيمات  مع  فكرًيا  املتعاطفني 
املعايري  تلك  اأهم  وتتمثل  الإرهابية، 
يف الآتي:  اأول  العمل ب�سورة منفردة: 
الدعم  يقدم  الذي  ال�سخ�ص  يعمل 
اأو  الإرهابية  للتنظيمات  التمويل  اأو 
بتنفيذ  تقوم  �سوف  التى  املجموعات 
متاًما  فردى  ب�سكل  اإرهابية،  عملية 
يحر�ص  العميق:  غري  الرتباط  ،ثانيا 
الدعم  بتقدمي  يقوم  الذي  ال�سخ�ص 
الرتباط  عدم  على  لالإرهابيني 

تنظيمًيا باأية جماعة اإرهابية. 
الأمني  بال�ساأن  املهتمون  يحذر  و 
ت�سهيل  مثل  املبا�رص  غري  الدعم  من 
عمليات الإيواء، اأو الإمداد مبعلومات 
الأهداف  حول  مبا�رصة  وغري  عامة 
يف  الأموال  تقدمي  اأو  املطلوبة، 
�سورة تربعات اإىل هيئات اأو جمعيات 

التنظيمات،  تلك  ت�ساند  اأنها  معروف 
موثوق  و�سيط  اىل  الأموال  تقدمي  اأو 
فيه، ينقلها بدوره اإىل التنظيم املحدد 
هذا  يف  طويال  باعا  فرن�سا  متلك  و 
من  الكثري  متكنت  حيث  امل�سمار 
الرهابية من احل�سول على  العنا�رص 
الذخرية  و  ال�سالح  من  هائلة  كميات 
وفرتها القوات الفرن�سية بطرق ملتوية 

لنا عودة للتف�سيل فيها م�ستقبال.
ب�سيا�سة  الكتفاء  للجزائر  ميكن  ل 
الوطني،و  الرتاب  داخل  الفعل  ردات 
ت�سديد اإجراءاتها الأمنية على احلدود 
الأخرية  التحولت  تفر�ص  اإمنا  ،و 
الأمنية  املعاجلة  تكييف  اإعادة 
،و  الواقع  اأر�ص  على  يجري  ما  وفق 
اإليه تقديرات تطور  ح�سب ما تذهب 
الوطنية   احلدود  كافة  عرب  الأو�ساع  
انطالقا من اأق�سى نقطة حدودية مع 
مع  حدودنا  غاية  اإىل  �سمال  املغرب 
دول ال�رصيط ال�ساحلي مرورا بالنيجر 

وليبيا .
تقدمي  ف�سيحة  عن  العالن  وقبيل 
باري�ص لفدية لالإرهابيني وحترير200 
عن�رص منهم ، كان وزير خارجيتها جان 
اإيف لودريان قد �رصح قبل اأ�سابيع قليلة 

من باماكو اأنه من غري املمكن اإجراء 
التنظيمات الرهابية  وقال  حوار مع 
لودريان وهو اأول م�سوؤول فرن�سي كبري 
اأوت   18 النقالب يف  منذ  مايل  يزور 
بو�سوح  الأمور  "لنُقل  ال�سحافة  اأمام 
كبري: هناك اتفاقات ال�سالم ثمرّ هناك 
توقع  مل  التي  الإرهابية  املجموعات 

اتفاقات ال�سالم.. الأمور ب�سيطة".
حوار  عقد  احتمال  عن  �سوؤاله  ولدى 
بالقاعدة  املرتبطة  التنظيمات  مع 
اأن  اأجاب  الإ�سالمية،  الدولة  وتنظيم 
"دول  موقف  اأي�سا  هو  فرن�سا  موقف 
جمموعة ال�ساحل، اإنه موقف املجتمع 

الدويل وموقف جمل�ص الأمن".
للدبلوما�سية  املزيفة  التطمينات 
الفرن�سية مل ت�سمد طويال و تك�سفت 
القب�ص  مت  عندما  ال�سيئة  نواياها 
و  تلم�سان  يف  اثنني  اإرهابيني  على 
امل�سمولني  من  وهما  تيمياوين  يف 
اخرتاق  حاول  كالهما  و  بال�سفقة 
من  لي�ص  بالتاأكيد  الوطنية   احلدود 
لأح�سان  العودة  اأو  ال�سياحة  اأجل 
اأخرى  حل�سابات  الأم..لكن  الوطن 

�ستك�سفها الأيام القادمة.

املال الفرن�سي الإنعا�س االإرهاب يف ال�ساحل

ما دفعته فرن�سا من 
اأموال الفدية للجماعات 
االإرهابية يف مايل كاف 

جدا لبعث الروح يف 
اخلاليا النائمة ،و االأذرع 

الرخوة ،و ي�سمن لها 
ظروفا مل تكن حتلم 
باأف�سل منها اإىل وقت 

قريب.

وداد احلاج
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عي�شة ق.

برئي�س  دفعت  االتهامات  هذه 
الباب  من  اخلروج  اإىل  الكاف 
تكن  مل  �صورة  وباأ�صواأ  ال�صيق 
التي  االتهامات  اأن  رغم  متوقعة، 
فرتة،  قبل  كانت  له  توجيهها  مت 
ال�صوي�رسي  الرئي�س  بهيئة  دفعت 
يف  االإ�رساع  اإىل  اأنفانتينو  جياين 
العقوبات  واإ�صدار  امللف  فتح 
وفق القوانني التي ت�صري بها الهيئة 
الكروية العاملية، خا�صة اإذا علمنا 
له  اأ�صيفت  امللغا�صي  الرئي�س  ان 
من  واملحاباة  الهدايا  تلقي  تهمة 
املاأمورية  لت�صهيل  االأندية  طرف 
خا�صة  باملباريات  الفوز  يف 
االإفريقية  باملناف�صة  تعلق  ما 
للأندية، حيث اإىل جانب االإق�صاء 
�صوف يكون جمربا على دفع قيمة 

دوالر،  األف   220 قدرها  مالية 
اأجل  من  يوما   60 فرتة  وميلك 

اإيداع الطعن حول القرار.
احمد  العقوبة  هذه  و�صوف حترم 
اأحمد البالبغ من العمر 60 عاما من 
موا�صل ممار�صة مهامه على راأ�س 
يقوم  التي  القارية  الكروية  الهيئة 
بت�صيريها ب�صكل موؤقت الكونغويل 
تعيينه  الذي مت  اأوماري  كون�صتاي 
من اأجل موا�صلة املهام غلى غاية 
�صوف  والذي   2021 مار�س  �صهر 
االنتخابية  اجلمعية  انعقاد  يعرف 
اجلديد  الرئي�س  اختيار  اأجل  من 
املقبلة،  للعهدة  حت�صبا  للكاف 
الرئي�س  �صيكون  ذلك  جانب  اإىل 
من  اأي�صا  حمروما  امللغا�صي 
على  جديدة  والية  اإىل  الرت�صح 
يف  له  �صبق  بعدما  الكاف،  راأ�س 
تر�صحه  االإعلن عن  �صابق  تاريخ 

من�صب  على  التناف�س  اجل  من 
الرئي�س وقدم ملف تر�صحه، لهذا 
املر�صحني  عدد  فاإن  الغر�س 

تقلّ�س  الكاف  رئا�صة  النتخابات 
اإىل اأربعة اأع�صاء ويتعلق االأمر بكل 
من رئي�س نادي �صن دونز اجلنوب 

اإفريقي باتري�س موت�صيبيه، رئي�س 
اأحمد  للعبة  املوريتاين  االحتاد 
ولد يحي، جاك انوما ع�صو �صابق 

والفيفا  للكاف  التنفيذي  للمكتب 
واأوج�صتني �صينغور رئي�س االحتاد 

ال�صنغايل للعبة. 
وتعترب اجلزائر اإحدى الدول التي 
اأحمد  اإبعاد  �صتكون م�صتفيدة من 
الكاف،  راأ�س  على  من  اأحمد 
االحتادية  رئي�س  اأن  علمنا  اإذا 
اجلزائرية للعبة خري الدين زط�صي 
يف  عليه  النار  فتح  اأن  له  �صبق 
ت�رسيحاته موؤخرا وانتقد طريقته 
امل�صوؤولية  وا�صتغلل  الت�صيري  يف 
بالقارة  كروية  هيئة  اأعلى  يف 
ير�صحه  كان  ما  وهو  ال�صمراء، 
اإذا  اإىل دخول �رساع �صده خا�صة 
علمنا اأن زط�صي مر�صح النتخابات 
للفيفا  التنفيذية  اللجنة  ع�صوية 
هام�س  على  جتري  �صوف  التي 
اجلمعية االنتخابية لرئا�صة الكاف 

�صهر مار�س من العام املقبل. 

�شيكون حمروما من الرت�شح النتخابات رئا�شة الكاف العام املقبل 	•  
زط�شي اأكرب امل�شتفيدين من اإبعاده عن الكاف 	•  

على خلفية تورطه يف ملفات ف�شاد واختال�س االأموال و�شوء ا�شتغالل املن�شب

الفيفا تق�شي اأحمد اأحمد 5 اأعوام من ممار�شة اأي ن�شاط كروي

بن �شبعيني وبراهيمي اأول امل�شابني عقب عودة اخل�شر من هراري

الدوليون اجلزائريون يتاألقون يف خمتلف الدوريات اخلارجية

اإدارة احتاد العا�شمة تعّو�س �شيكوليني اأجرة �شهرين

ماندي ودوخة رابع الالعبني امل�ضابني بكوفيد19 

فرحات وبوجناح هدافان وبن نا�ضر ممررا حا�ضما

بن عريبي يخلف �ضيكوليني على راأ�س العار�ضة الفنية 

�رسبة  الوطني  املنتخب  تلقى 
اإ�صابة  تاأكدت  بعدما  موجعة 
بوباء  واحدة  دفعة  العبني  اأربعة 
العودة  بعد  مبا�رسة  وذلك  كورونا 
واجه  اأين  هراري  العا�صمة  من 
جمال  الوطني  الناخب  اأ�صبال 
منتخب  الفارط  االأ�صبوع  بلما�صي 
الرابعة  اجلولة  حل�صاب  زميبابوي 

كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�صفيات  من 
اإفريقيا للأمم بالكامريون واملقررة 
مطلع العام 2022، ويف هذا ال�صدد 
رامي  للخ�رس  االأي�رس  كان املدافع 
الذي  اللعبني  اأول  �صبعيني  بن 
بوباء  اإ�صابتهم  عن  االإعلن  مت 
الذي  البيان  خلل  من  كوفيد19 
مو�صنغلدباخ  بوري�صيا  ناديه  ن�رسه 

�صمن  اأوغ�صبورغ  لقاء  خو�صه  قبل 
الدوري االأملاين، قبل ان يلتحق به 
زميله يا�صني براهيمي الذي اأعلنت 
بدورها اإدارة فريقه الريان القطري 

عن اإ�صابته.
ماندي  عي�صى  الثنائي  والتحق 
واحلار�س عز الدين دوخة بزميليهما 
ريال  فريق  اإدارة  اأعلنت  بعدما 

بيتي�س اال�صباين واالإعلم ال�صعودي 
معاناتهما من الوباء على اإثر ظهور 
نتائج التحاليل الطبية والتي جاءت 
لهما وهو ما يجعله يدخل  اإيجابية 
غاية  اإىل  طواعية  ال�صحي  احلجر 
عافيته  وا�صتعادة  الوباء  من  �صفائه 

قبل العودة اإىل املناف�صة جمددا.
عي�شة ق.

تاألّق املحرتفون اجلزائريون ب�صكل الفت 
اأول  خا�صوها  التي  املباريات  خلل 
االأوروبية  الدوريات  خمتلف  عرب  اأم�س 
وكان  فيها،  ين�صطون  التي  والعربية 
اأح�صن  اأحد  االيطايل  ميلن  نادي  العب 
امللعب  اأر�صية  على  البارزين  اللعبني 
خلل اللقاء الذي خا�صعه مع ناديه اأمام 
نابويل حل�صاب اجلولة الثامنة، حيث عاد 
االيطايل  اجلنوب  مدينة  من  ثمني  بفوز 
ميدان  متو�صط  و�صاهم  لهدف  بثلثية 
منح  بعدما  الفوز  يف  الوطنية  الت�صكيلة 
عربها  �صجل  اللقاء  يف  حا�صمة  متريرة 

زميله بيرت هاوجر الهدف الثالث لت�صكيلة 
وقعها  كان  ثنائية  بعد  "الرو�صونريي" 
ونال  ابراهيموفيت�س،  ال�صويدي  اللعب 
رائعة  مباراة  قدم  اأين  االإ�صادة  نا�رس  بن 
تواجده  على  التاأكيد  خللها  من  وا�صل 
اأحد  لي�صبح  والتحول  حاالته  اأف�صل  يف 
العبي و�صط امليدان يف العامل، حيث نال 
ثاين اأح�صن تنقيط يف املباراة بعد زميله 
مواطنه  اكتفى  بينما  ابراهيموفيت�س، 
احتياط  كر�صي  بالبقاء على  فوزي غوالم 

نابويل على مدار الت�صعني دقيقة.
بوجناح  بغداد  املهاجم  كان  جهته،  من 

مع  خا�صها  التي  املباراة  يف  حا�صما 
اجلولة  حل�صاب  العربي  اأمام  ال�صد  ناديه 
حيث  قطر،  جنوم  دوري  من  ال�صاد�صة 
عرب  ال�صباك  اإىل  الو�صول  من  متّكن 
لت�صكيلة  العري�س  الفوز  يف  م�صاهمته 
"الزعيم" برباعية لهدف، وكان راأ�س حربة 
اخل�رس افتتح باب الت�صجيل بعد مرور 28 
دقيقة، حيث تواجد امام القائم ومل يرتك 
اأي فر�صة حلار�س املناف�س. يف املقابل، 
قّدم زين الدين فرحات مباراة كبرية رفقة 
فريقه نيم الذي واجه ني�س �صمن الدوري 
الوحيد  الهدف  وراء  كان  حيث  الفرن�صي 

اال�صتفادة  من  متكنه  بف�صل  املباراة  يف 
اللقاء  من   62 الدقيقة  ركلة جزاء يف  من 
بعدما قام مبراوغة احد املدافعني وقام 
عرقلته  تتم  اأن  قبل  اأمامه  �صغري  بج�رس 
ركلة جزاء قام زميله  له احلكم  واحت�صب 
فرحات  ونال  املرمى،  بنجاح يف  ريبارت 
اأح�صن تنقيط اأين مت اختياره رجل اللقاء، 
كرمي  نيم  يف  وزميله  مواطنه  دخل  بينما 
دقائق  اآخر ع�رس  ولعب  احتياطيا  عريبي 
خلله  �صيع  موفق  باأداء  خللها  قدم 

ت�صجيل الهدف الثاين لنيم.
عي�شة ق.

العا�صمة  احتاد  نادي  اإدارة  كلّفت 
املدرب بوزيان بن عريبي باإم�صاك 
تبقى  ما  للفريق  الفنية  العار�صة 
خلفا  احلايل  الكروي  املو�صم  من 
للمدرب املقال فران�صوا �صيكوليني 
عا�صور  العام  املدير  كان  والذي 
من  مهامه  اأم�س  اول  اأنهى  جلول 
االجتماع  عقب  الت�صكيلة  تدريب 
جمل�س  اأع�صاء  رفقة  عقده  الذي 
املدرب  اإقالة  قرار  وجاء  االإدارة، 
رف�صه  خلفية  على  الفرن�صي 

ال�صعود اإىل من�صة التتويج من اأجل 
الهزمية  عقب  امليدالية  اال�صتلم 
اأمام  العا�صمي  النادي  تلقاها  التي 
لقب  وخ�صارته  بلوزداد  �صباب 
ال�صبت  جرت  التي  ال�صوبر  كاأ�س 
اإدارة  اعتربت  حيث  املن�رسم، 
الفرن�صي  املدرب  ت�رسف  االحتاد 
اإهانة وتقليل ل�صاأن ال�صلطات العليا 
يف ح�صور الوزير االأول عبد العزيز 
اجلمهورية  رئي�س  وم�صت�صار  جراد 
والريا�صة  ال�صباب  وزير  جانب  اإىل 

املدرب  وكان  خالدي،  الهادي 
بعدما  ل�صيكوليني  م�صاعدا  بوزيان 
ا�صتقدمه �صمن طاقمه الفني خلل 
احتفظت  اأين  املنق�صية،  ال�صائفة 
امل�صاعد  بالطاقم  ليا�صما  اإدارة 
بوزيان  املدرب  يف  الثقة  وو�صعت 
على  االإ�رساف  مهام  ملوا�صلة 
"�صو�صطارة"  ابناء  ت�صكيلة  تدريب 
الذي  وهو  جلديد  للمو�صم  حت�صبا 
اندية  رفقة  منا�صب  تقلد  له  �صبق 
كبرية يف �صورة موناكو وملعب رين 

من  كل  رفقته  و�صيكون  الفرن�صيني، 
املح�رس البدين نيكوال بوب ومدرب 

احلرا�س حممد بن حمو.
اأعلن عا�صور جلول  ذلك  اإىل جانب 
راتبني  �صيكوليني  تعوي�س  �صيتم  اأنه 
اإقالته  على  كتعوي�س  �صهريني 
املربم  العقد  بنود  به  جاءت  مثلما 
ت�رسيحات  يف  واكد  الطرفني،  بني 
عرقلة  ي�صكل  لن  ذلك  ان  اإذاعية 

قانونية للفريق.
عي�شة ق.

افتتاح املو�شم اجلديد باأربع مباريات هذا اجلمعة

الرابطة تربمج اأول �ضت جوالت 
من البطولة الوطنية

اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن الربجمة املتعلقة باأول �صت 
جوالت من الرابطة االأوىل، حيث �صوف تعطى �صارة انطلق املو�صم 
الكروي اجلديد 2021/2020 يومي 27 و28 نوفمرب املقبل من خلل 
ولهذا  ال�صيغة اجلديدة ولعب 38 جولة مب�صاركة 20 فريقا،  خو�س 
اأوىل مباريات البطولة الوطنية اجلمعة املقبل  الغر�س �صوف تكون 
الذي  ال�صبت  ليوم  العدد  اأربعة لقاءات وهو نف�س  من خلل برجمة 
�صوف تلعب خلله اأربع مباريات بينما مت تاأجيل لقاءي احتاد بلعبا�س 
ومولودية اجلزائر، جمعية عني مليلة و�صباب بلوزداد ب�صبب م�صاركة 

الفريقني العا�صميني يف املناف�صة القارية.
اإىل جانب ذلك تتوا�صل لقاءات البطولة الوطنية �صهر دي�صمرب القادم 
الذي �صوف يعرف برجمة خم�س جوالت، حيث تلعب اجلولة الثانية 
اجلولة  منه،  و12   11 تاريخ  يف  الثالثة  اجلولة  دي�صمرب،  و5   4 يومي 
واجلولة  دي�صمرب   22 اخلام�صة  اجلولة  دي�صمرب،   18 بتاريخ  الرابعة 

ال�صاد�صة يف 26 من نف�س ال�صهر.
عي�صة ق.

برنامج اجلولة االأوىل 

ابتداء  تلم�شان  / وداد  �شباب ق�شنطينة  27 دي�شمرب: 
من 14:30

               ن�شر ح�شني داي / مولودية وهران ابتداء من 
14:30

               �شريع غليزان / نادي بارادو على ال�شاعة 
15:00

               �شبيبة القبائل / اأهلي برج بوعريريج ابتداء 
من 15:00

ابتداء  ال�شاورة  �شبيبة   / املدية  اأوملبي  28 دي�شمرب: 
من 14:00

               جنم مقرة / جمعية ال�شلف  ابتداء من 14:30
              احتاد ب�شكرة / �شبيبة �شكيكدة على ال�شاعة 

15:00
              احتاد العا�شمة / وفاق �شطيف على ال�شاعة 

      15:00

اأعلن االحتاد الدويل لكرة القدم عن معاقبة رئي�س االحتاد االإفريقي للعبة امللغا�شي اأحمد اأحمد عن من�شبه واإق�شائه من ممار�شة اأي ن�شاط له عالقة 
بالكرة امل�شتديرة ملدة خم�شة اأعوام كاملة، وياأتي قرار اإبعاد اأحمد اأحمد من من�شبه على خلفية التحقيقات التي جرت على م�شتوى جلنة االأخالقيات 
التي در�شت ال�شكاوى يف وقت �شابق فيما يتعلق ب�شوء الت�شيري للهيئة الكروية للقارة ال�شمراء والذي جنم عنه اإدانته بالوقوع يف خمالفات مالية كبرية 

عرب توجيهها تهمة االختال�س املايل و�شوء الت�شيري وا�شتغالل املن�شب
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تقدم لوي�س �سواريز مهاجم اأوروغواي باالعتذار 
ب�سبب التخلي عن احلذر خالل التوقف الدويل 
واأع�ساء  العبي  من  العباً   16 اأ�سيب  حيث 
اجلهاز التدريبي للمنتخب الوطني بكوفيد-19 
ومنهم مهاجم اأتلتيكو مدريد، وتعّر�س منتخب 
�سور  انت�سار  بعد  حادة  النتقادات  اأوروغواي 
لالعبني خالل ح�سور حفل �سواء دون وجود اأّي 
تباعد اجتماعي بل وتناول العديد من الالعبني 
ال�ساي من اإناء م�سرتك، وقال �سواريز لربنامج 
تلفزيون  اجلزاء- يف  ركلة  -ويعني  بينال  بونتو 
ولقد  النا�س،  من  الكثري  »ينتقدنا  اأوروغواي: 

ارتكبنا خطاأ ونحن نتقدم باالعتذار عن ذلك«، 
واأ�ساف: »مل حتدث العدوى ب�سبب حفل ال�سواء 
حظنا  �سوء  من  كان  متاماً،  موؤكد  اأمر  وهذا 

اإ�سابة اأحدنا يف كولومبيا«.
م�سابني  العبني  ع�رشة  �سمن  �سواريز  وكان 
اأوروغواي  منتخب  وجود  خالل  بكوفيد-19 
اأتلتيكو لوكا�س  اأر�سه، واأ�سيب زميله يف  خارج 
توريرا ودييغو غودين مدافع كالياري اإىل جانب 
�ستة من اأع�ساء اجلهاز التدريبي، وغاب �سواريز 
الربازيل،  اأمام   0-2 اأوروغواي  خ�سارة  عن 
ال�سابق  فريقه  على   0-1 اأتلتيكو  فوز  وكذلك 

اإّنه  �سواريز  وقال  املن�رشم،  ال�سبت  بر�سلونة 
ال يعاين من اأي اأعرا�س لفريو�س كورونا لكنه 
وقال:  مدريد،  يف  �سكنه  مقر  يف  نف�سه  يعزل 
مع  كنا  حيث  اليقني  عدم  من  نعاين  كنا  »كلنا 
ذلك  بعد  لكن  الالعبني،  غرفة  يف  ماتيا�س 
جاءت النتيجة �سلبية واعتقدنا اأننا يف اأمان، 
من  املزيد  ظهرت  احلظ  ل�سوء  ذلك  وبعد 
ارتكبنا  »لقد  واأ�ساف:  االإ�سابة«،  حاالت 
عندما جاءت  احلذر  عن  تخلينا  لقد  خطاأ، 
عدة  ظهور  بداأت  ذلك  وبعد  �سلبية  النتيجة 

حاالت اإيجابية، لقد اأخطاأنا«.

�ضواريز يعتذر على اال�ضتهتار يف التعامل مع كورونا

ال�سدارة  يف  وحيداً  �سو�سييداد  ريال  بقي 
على  وجاء  توالياً،  ال�ساد�س  فوزه  بتحقيقه 
يف   0-1 قاد�س  املميز  م�سيفه  ح�ساب 
االإ�سباين،  الدوري  من  العا�رشة  املرحلة 
وبعد اأن دخل اىل مباراته وقاد�س ال�ساد�س 
عن  االأهداف  بفارق  ال�سدارة  يف  وهو 
بفوزه  ثانيا  اأ�سبح  الذي  مدريد  اأتلتيكو 
على بر�سلونة 1-0 وتعادل الو�سيف ال�سابق 
فياريال مع ريال مدريد حامل اللقب 1-1 
العودة  يف  البا�سكي  النادي  جنح  ال�سبت، 
التي جعلته   23 بنقطته  م�سيفه  ملعب  من 
وحيداً يف ال�سدارة بفارق ثالث نقاط عن 
بفوزه  �سو�سييداد  ويدين  العا�سمة،  نادي 
املو�سم،  هذا  وال�سابع  توالياً  ال�ساد�س 
اأمام  لها  تعر�س  وحيدة  هزمية  مقابل 
ال�سويدي  اىل  �سبتمرب   29 يف  فالن�سيا 
األك�سندر ايزاك الذي �سجل الهدف الوحيد 
البلجيكي  من  عر�سية  اإثر  راأ�سية  بكرة 
بفارق  �سو�سييداد  وابتعد  يانوزاي،  عدنان 
4 نقاط عن و�سيفه ال�سابق فياريال الذي 
االأحد  البا�سكي  النادي  على  �سيفاً  يحل 
يبقى  اأن  ياأمل  قوية  مواجهة  يف  املقبل 
بارينت�سيا  اإميانول  املدرب  فريق  بعدها 
اأن  بانتظار  طويلة،  لفرتة  ال�سدارة  يف 
يخو�س اأتلتيكو مدريد مباراتيه املوؤجلتني 
املقبل،  العام  مطلع  وليفانتي  اإ�سبيلية  مع 
اأتلتيك  مع  املوؤجلة  مباراته  مدريد  وريال 
بلباو يف منت�سف دي�سمرب، من جهته خ�رش 
منذ  �سو�سييداد  االأول مع  لقائه  قاد�س يف 
اأن تواجها للمرة االأخرية يف دوري الدرجة 
�سقط  حني   2010-2009 مو�سم  الثانية 

توالياً  الثانية  الهزمية  وتلقى  واإياباً،  ذهابا 
والرابعة هذا املو�سم ليتجمد ر�سيده عند 
14 نقطة يف املركز ال�ساد�س. ويف مباراة 
ال�سلبي مع  بالتعادل  اكتفى خيتايف  اأخرى، 
اإيبار، لريفع ر�سيده اىل 12 نقطة  م�سيفه 
ل�ساحب   10 مقابل  التا�سع،  املركز  يف 

االأر�س يف املركز 14..
بعد اأن مني يف املرحلة املا�سية بهزميته 
الثانية فقط هذا املو�سم على يد �سو�سييداد 
العبني  �سبعة  من  بت�سكيلة  م�ساركته  بعد 
االإ�سابات  نتيجة  االأول  الفريق  من  فقط 
غرناطة  مني  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 
بخ�سارة ثانية توالياً رغم عودة العديد من 
العبيه اىل الفريق، وجاءت على يد �سيفه 
دومينغو�س  للربتغايل  بهدف  الوليد  بلد 
دوراتي مقابل ثالثة اأهداف الأو�سكار بالنو 
والربتغايل  �سوزا  دي  ماركو�س  والربازيلي 
عند  غرناطة  ر�سيد  وجتمد  جوتا،  االآخر 
بنف�س عدد  ال�ساد�س  14 نقطة يف املركز 
نقاط قاد�س اخلام�س، فيما رفع بلد الوليد 
اأن  ر�سيده اىل 9 نقاط يف املركز 17 بعد 
مباريات   8 بعد  توالياً  الثاين  فوزه  حقق 

متتالية من دون انت�سار.
هذا  له  خام�سة  هزمية  فالن�سيا  وجتنب 
م�سيفه  اأمام  تخلفه  حول  بعدما  املو�سم 
ولوكا�س  نافارو   بهدفني خلواكيم  اأالفي�س 
ربع  يف  تعادل  اىل  جزاء،  ركلة  من  برييز 
ال�ساعة االأخري تقريبا بف�سل هديف البديل 
ورفع  غيامون،  وهوغو  فاييخو  مانويل 
املركز  يف  نقطة   12 اإىل  ر�سيده  فالن�سيا 

الثامن، مقابل 10 الأالفي�س يف املركز 14.

وقاد  جديدة  مرة  اإبراهيموفيت�س  زالتان  تاألق 
فريقه ميالن للفوز على م�ست�سيفه نابويل 3-1 يف 
املرحلة الثامنة من الدوري االإيطايل، �سجل اإبرا 
ثنائية مليالن من راأ�سية حمكمة يف الدقيقة 20، 
تقلي�س  ورغم   ،54 اجلزاء  منطقة  داخل  ومتابعة 
البلجيكي دراي�س مريتينز الفارق مل�سلحة نابويل، 
اإال اأن اأماين الفريق اجلنوبي بالعودة تلقت �رشبة 
قوية بطرد تيموي باكايوكو 65، وقبل النهاية بثواٍن 
معدودات وقع الرنويجي البديل ين�س بيرت هاوغي 

على الثالث مليالن بعد مهارة مميزة 
ميالن  ر�سيد  و�سار  رائع،  واإنهاء 
الرتتيب،  �سدارة  يف  نقطة   20
عند  نابويل  ر�سيد  جتمد  بينما 
النقطة 14 يف املركز ال�ساد�س.

 0-2 تاأخره  ميالن  اإنرت  قلب 
اإىل فوز 4-2 �سمن  اأمام تورينو 
الدوري  من  الثامنة  املرحلة 

البلجيكي  الهداف  عاد  االإيطايل، 
من  ميالن  باإنرت  لوكاكو  روميلو 
كونتي  اأنتونيو  بعيد وجنب مدربه 

وذلك  احلرج،  من  املزيد 
هذا  يف  اجلمة  مب�ساهمته 
اإنرت  ودخل  الإنرت،  الفوز 
اللقاء على خلفية نتائجه 
الدوري  يف  املرتاجعة 
ودروي االأبطال، ما جعل 
مدربه كونتي يف موقف 
اىل  يتحول  كاد  �سعب 
الذي  لوكاكو  لوال  ماأزق 

�سجل الهدفني الثاين والثالث ومرر كرتي الهدفني 
االأول، رفع اإنرت بفوزه الرابع هذا املو�سم، ر�سيده 
فيما  موؤقتا،  اخلام�س  املركز  يف  نقطة   15 اىل 
جتمد ر�سيد تورينو عند 5 نقاط بتلقيه الهزمية 

اخلام�سة.
االإيطالية،  العا�سمة  يف  االأوملبي  امللعب  على 
وا�سل روما عرو�سه القوية التي و�سعته يف قلب 
ال�رشاع على الزعامة، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث 
توالياً وجاء على ح�ساب �سيفه بارما 3-0، وبعد 
اأن ا�ستهل املو�سم بنقطة من مباراتني، ا�ستفاق 
خم�س  يف  منت�رشاً  خرج  العا�سمة  نادي 
مباريات وتعادل يف واحدة �سد ميالن من 
ر�سيده  بذلك  لريفع  مباريات،  �ست  اأ�سل 
ويدين  الثالث،  املركز  يف  نقطة   17 اىل 
فون�سيكا  باولو  الربتغايل  املدرب  فريق 
على  �سيفا  املقبل  االأحد  يحل  الذي 
نابويل يف مواجهة �سعبة جدا، بالفوز اىل 
االأرميني املتاألق هرنيك خميتاريان 
الثالث  النقاط  ح�سم  الذي 
االأول،  ال�سوط  يف  لفريقه 
الهدفني  بت�سجيله  وذلك 
اأن  بعد  والثالث  الثاين 
بورخا  االإ�سباين  افتتح 
ورفع  الت�سجيل،  مايورال 
 5 اىل  ر�سيده  خميتاريان 
له  مباريات   8 يف  اأهداف 
املو�سم،  هذا  الدوري  يف 
فريقه  اأبقى  اأنه  واالأهم 

قريباً من ال�سدارة.

لكرة  االأملاين  االحتاد  ك�سف   
مناق�سات  �سيجري  اأنه  القدم 
للمنتخب  احلايل  الو�سع  ب�ساأن 
الفني  مديره  وم�ستقبل  االأول، 
دي�سمرب  الرابع  يف  لوف  يواكيم 
املقبل، واأعلن االحتاد االأملاين 
بريهوف  اأوليفر  اأن  اأم�س 
التي  للمباراة  حتليال  �سيقدم 
املنتخب  اأمام  بالهزمية  انتهت 
تطور  وعن   6/0 االإ�سباين 
على  عام  ب�سكل  املنتخب 
مدار العامني املا�سيني«، وذكر 
يجب  كان  اأنه  االأملاين  االحتاد 

مع  للتعامل  الوقت  لوف  منح 
الريا�سية،  الناحية  من  االأمر 
بتحليل اأ�سباب هزمية املنتخب 
امل�ستوى  وعلى  اإ�سبيلية  يف 
م�ساعر  مع  للتعامل  ال�سخ�سي، 
خيبة االأمل، واأو�سح االحتاد اأنه 
بعد االجتماع، �سيقدم التفا�سيل 
جرت  التي  املناق�سات  ب�ساأن 
وكذلك اخلطوات املقبلة وذلك 
وجتدر  املنا�سب،  الوقت  يف 
االأملاين  املنتخب  اأن  االإ�سارة 
يف  املقبلة  مبارياته  �سيخو�س 
مار�س، حيث �سيلعب 3 مباريات 

اأن  قبل  للفريق  االأخرية  هي 
قائمة  عن  االإعالن  يجرى 
االأمم  كاأ�س  لبطولة  املنتخب 
التي تنطلق يف جوان  االأوروبية 

املقبل.

اإبرا يوا�ضل التاألق ويقود ميالن لتجاوز نابويل

م�ضتقبل لوف على طاولة االحتاد االأملاين

ليل ي�ضتعيد الو�ضافة 
ويقرتب من البي اأ�س جي

بفوزه  الثاين  املركز  ليل  ا�ستعاد 
لوريان  �سيفه  على  ال�ساحق 
برباعية نظيفة يف املرحلة 11 من 
الفارق  ليقلّ�س  الفرن�سي  الدوري 
�سان  باري�س  عن  نقطتني  اىل 
الذي �سقط يف  املت�سدر  جريمان 
رفع  موناكو،  اأمام  املرحلة  افتتاح 
ليل ر�سيده اإىل 22 نقطة مقابل 24 
ليون  ياأتي  ل�سان جريمان، يف حني 
يف املركز الثالث بر�سيد 20 نقطة 
بعد فوزه على اجنيه 1-0، متقدما 
بفارق االأهداف عن مونبلييه الذي 
حقق فوزا مثريا على �سرتا�سبورغ 
مونبلييه  حقق  املقابل  يف   ،3-4
فوزا مثريا على �سيفه �سرتا�سبورغ 

4-3 يف مباراة جمنونة.
بينما �سجل مهاجم زميبباوي تينو 
ليخرج  متاأخرا  هدفا  كاديويري 
بهدف  اجنيه  على  فائزا  ليون 
اىل  انتقل  كاديويري  وكان  وحيد، 
لوهافر  من  قادما  ليون  �سفوف 
رفع  وقد  احلايل  املو�سم  مطلع 
االآن  حتى  �سفوفه  يف  ر�سيده 
ويف  اأهداف،   4 اىل  املو�سم  هذا 
ديجون  �سقط  اأخريني،  مباراتني 
على اأر�سه اأمام لن�س 0-1، ورين�س 

اأمام �سيفه نيم بالنتيجة ذاتها.  

ريال �ضو�ضييداد يحلق يف �ضدارة الليغا

للو�ضافة ويرتقي  بثالثية  لي�ضرت  ي�ضحق  ليفربول 
الثاين  املركز  اإىل  اللقب  ليفربول حامل  نادي  ارتقى 
�سيتي  لي�سرت  �سيفه  على  فوزه  بعد  الرتتيب  يف 
الدوري  من  التا�سعة  اجلولة  يف  نظيفة  بثالثية 
االأملاين  املدرب  فريق  وبات  املمتاز،  االإجنليزي 
الذي خا�س املباراة منقو�ساً من عدة  يورغن كلوب 
االأهداف فقط عن  بفارق  يتخلّف  اأ�سا�سيني،  العبني 

جتّمد  حني  يف  نقطة،   20 بر�سيد  املت�سدر  توتنهام 
ر�سيد لي�سرت عند 18 نقطة يف املركز الرابع، واأ�ساع 
فر�سة اعتالء ال�سدارة بهذه اخل�سارة، افتتح ليفربول 
جوين  لي�سرت  مدافع  عرب   21 الدقيقة  يف  الت�سجيل 
كا�سرب  الدمناركي  حار�سه  مرمى  يف  باخلطاأ  اإيفانز 
�سمايكل، واأ�ساف الربتغايل ديوغو جوتا الهدف الثاين 

من راأ�سية جميلة يف الدقيقة 41 اإثر متريرة متقنة من 
روبريتو  الربازيلي  يختتم  اأن  قبل  روبريت�سون،  اندرو 
الدقيقة 86 من  الثالث يف  بالهدف  النتيجة  فريمينيو 

عمر املباراة.
�سمد اأر�سنال الذي لعب بع�رشة العبني معظم فرتات 
اأمام الهجمات املتكررة مل�سيفه ليدز  ال�سوط الثاين 

يونايتد، ليخرج بالتعادل ال�سلبي، ورفع احلكم البطاقة 
نيكوال  االإيفوراي  اآر�سنال  مهاجم  وجه  يف  احلمراء 
اليو�سكي  ايجان  املقدوين  مناف�سه  نطح  الذي  بيبي 
هذا  الأر�سنال  االأول  هوة  والتعادل   ،52 الدقيقة  يف 
املو�سم، مقابل 4 انت�سارات ومثلها هزائم، ليقبع يف 

املركز 11 مع 13 نقطة.
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كاأنها ثمرة ال�صبار
بقلم:  الأ�شري- اأ�شامة الأ�شقر

منذ �أكرث من خم�س ع�رشة عاما قررت 
وكانت  �جلامعي،  بالتعليم  �اللتحاق 
رغبتي �أن �أبد�أ باإعادة �لثانوية �لعامة 
ح�صلت  �لذي  �لعام  �ملعدل  لتح�صني 
وفعاًل  �عتقايل،  من  �صنة  قبل  عليه 
يقومو�  �أن  عائلتي  من  طلبت  فقد 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  لدى  بت�صجيلي 
�أخي  فقام  �لعامة  �لثانوية  �أقدم  لكي 
�إىل  للذهاب  �أور�قي  بتجهيز  �أ�رشف 
بغية  طولكرم  مدينة  يف  �لوز�رة  مقر 
مدينة  �إىل  �لطريق  ويف  ت�صجيلي، 
لقو�ت  حاجز  �عرت�صه  طولكرم 
طلب  وعندما  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 
�صابط �ملخابر�ت هويته �كت�صف �أنه 
له  �أين تذهب فقال  �إىل  ف�صاأله  �أخي، 
ملدينة طولكرم كي �أ�صجل �أ�صامة يف 
�لثانوية �لعامة عندها طلب �ل�صابط 
�ل�صيارة  من  �لنزول  �أ�رشف  من 
و�حتجزه ومن ثم نقله للتحقيق فبدل 
للثانوية  بت�صجيلي  �أ�رشف  يقوم  �أن 

د�خل  �صهر�ً  �أربعني  �أم�صى  �لعامة 
�نتقامي  فعل  كرد  �الحتالل  �صجون 
على �صعيه لت�صجيلي بالثانوية �لعامة، 
من  طلبت  �صنو�ت  بثالث  ذلك  بعد 
�أهلي �أن يقومو� بت�صجيلي مرة �أخرى، 
�متحان  وقدمت  بذلك،  قامو�  وفعاًل 
�صجن  يف  ذلك  وكان  �لعامة  �لثانوية 
كان  حيث   ،2007 �لعام  يف  �ل�صبع  بئر 
�لغربية  �ل�صفة  من  معلمون  يح�رش 
ملتابعة �إجر�ء �متحان �صكلي لالأ�رشى 
�صاعدو�  ممن  فكنت  �ل�صجون،  د�خل 
جمموعة  على  �الإجابة  على  �الأ�رشى 
�ملقرر�ت. وبعد �أ�صهر تفاجاأت باأنني 
وبعد  �المتحان،  �جتياز  يف  �أجنح  مل 
جلعاد  �ختطاف  وبحجة  �لعام  ذلك 
�صاليط قامت �إد�رة �صجون �الحتالل 
ومنع  �لعامة  �لثانوية  �متحان  مبنع 
�إ�صافة  �الأ�رشى،  عن  نهائياً  �جلامعة 
فبد�أنا  �لعقابية،  �الإجر�ء�ت  لعديد 
�ملخت�صة  �جلهات  من  باملطالبة 
د�خل  �المتحان  الإجر�ء  لنا  بال�صماح 
باجلامعات  و�اللتحاق  �ل�صجون 

�ملطالبات  هذه  �لفل�صطينية، 
�لعام  2008 حتى  �لعام  منذ  ��صتمرت 
�لعام �لذي �صمح لالأ�رشى  2015 هذ� 
�لعامة  �لثانوية  �متحان  بتقدمي  فيه 
هذه  خالل  �جلامعية.  و�لدر��صة 
مر�ت  عدة  حاولت  �لطويلة  �ل�صنو�ت 
�اللتحاق باجلامعة �لعربية ففي �لعام 
�جلامعة  يف  ف�صل  �أول  �جتزت   2008
�لثاين  �لف�صل  82 ويف  �لعربية مبعدل 
قمت بت�صجيل مادتي �ل�رشق �الأو�صط 
يف  �أكمل  �أن  �أمل  على  و�ل�صهيونية 
من  �أ�صهر  ثالثة  وبعد  �جلامعة،  هذه 
ح�رش  �ل�صاقة،  �لطويلة  �لدر��صة 
و�أبلغني  ع�صقالن  �صجن  مدير  نائب 
�إجر�ءه هذ� غري قانوين  �أن  باأنه يعلم 
�إكمال  من  منعي  على  ي�رش  ولكنه 
للمرة  منعي  مت  فقد  وهكذ�  در��صتي 
�لدر��صة �جلامعية.  �إكمال  �لثالثة من 
�نتظرنا طوياًل وكما قلنا �صالفاً حتى 
وز�رة  و�فقت  عندما   2015 �لعام 
�لتعليم �لعايل  �لرتبية و�لتعليم ووز�رة 
�لدر��صة   فر�صة  �الأ�رشى  منح  على 

فتم  �ملفتوحة،  �لقد�س  جامعة  يف 
خمتلف  يف  تدري�صية  جلان  ت�صكيل 
هذه  وكانت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون 
و�لذين  �أنف�صهم  �الأ�رشى  من  �للجان 
يحملون �صهاد�ت جامعية حيث قامو� 
باالإ�رش�ف على �صري �لعملية �لتعليمية 
بي  �الأ�رشى  معرفة  وبحكم  باقتد�ر 
تلك  ر�أ�س  على  الأكون  تكليفي  مت 
�للجان �لتعليمية على �لرغم من عدم 
وفعاًل  �جلامعية،  للدر��صة  �إكمايل 
قمنا باالإ�رش�ف على �لعملية �لتعليمة 
�لعامة  للثانوية  باالإ�صافة  و��صتطعنا 
و�إعطاء  �جلامعي  بالتعليم  �ال�صتمر�ر 
جمموعة متنوعة من �لدور�ت �لثقافية 
و�لعالقات  و�الإعالم  �ل�صحافة  يف 
وبع�س  �الجتماعية  و�خلدمة  �لدولية 
وتاريخ  و�الإجنليزية  كالعربية  �للغات 
جمموعة  ي�صتمر  و�ليوم  فل�صطني. 
باجلامعات  بااللتحاق  �الأ�رشى  من 
�لفل�صطينية يف م�صاقات خمتلفة ويف 
جتاوز  على  قدرتهم  يثبتون  يوم  كل 
خمتلف �ل�صعوبات �لتي ت�صعها �إد�رة 

تطوير  من  ملنعهم  �الحتالل  �صجون 
ذو�تهم، �ليوم وبعد ثمانية ع�رش عاماُ 
خم�صة  من  �أكرث  وبعد  �عتقايل  على 
�الأوىل  حماولتي  على  عاماً  ع�رش 
لاللتحاق باجلامعة وبعد �أن دفع �أخي 
�أ�رشف �رشيبة در��صتي �أربعني �صهر�ً 
�لكثري  وبعد  �الحتالل،  �صجون  يف 
�لنقل  عمليات  من  له   تعر�صت  مما 
و�لت�صييق  �لدر��صية  �ملو�د  و�صحب 
و�أثناء  �ملحا�رش�ت  خالل  علينا 
جمموعة  مع  ��صتطعت  �المتحانات 
على  �حل�صول  �الأبطال  �الأ�رشى  من 

تدري�س  يف  �لبكالوريو�س  �صهادة 
�لقد�س  جامعة  من  �الجتماعيات 
جيد�ً.  جيد  بتقدير  �ملفتوحة 
لرئي�صها  نكن  �لتي  �جلامعة  هذه 
كل  و�الإد�ري  �لتعليمي  ولطاقمها 
خطوتهم  على  و�الحرت�م  �ملحبة 
�جلريئة و�لتي ك�رشت عديد �حلو�جز 
قبل  مب�صتقبلنا  حتيط  كانت  �لتي 
لكل  �صكر  و�ألف  ف�صكر�ً  معا�صمنا. 
�أو  وقتاً  �أو  جهد�ً  وبذل  �صعى  من 
در��صتهم  �الأ�رشى  يكمل  لكي  عرقاً 
�جلامعية د�خل �صجون �الحتالل.    

الأ�صري خالد خليل مو�صى ال�صيالوي ي�صارع املر�ض 
بقلم : �شامي اإبراهيم فودة

�ل�صاخمة  �لقامات  ح�رشة  يف 
�لقاب�صني  و�ل�صمود  �ل�صرب  جرن�الت 
قالعها  يف  و�ملتخندقه  �جلمر  على 
كالطود �ل�صامخ، �إنهم �أ�رش�نا �لبو��صل 
�ملاجد�ت  و�أ�صري�تنا  �الأبطال 
وخلف  �ل�صجون  غياهب  يف  �لقابعني 
تنحني  �لغا�صم  �الحتالل  زنازين 
و�إكبار�ً  �إجالالً  و�لروؤو�س  �لهامات 
�لورود  وحتمر  �صمودهم  عظمة  �أمام 
�إخوتي  ت�صحياتهم،  من عظمة  خجاًل 
رفاق  �ملاجد�ت  �أخو�تي  �الأماجد 
�لثابتني  �ل�صابرين  �ل�صامدين  دربي 
�أعز�ئي  �الأ�رش،  قالع  يف  �ملتمر�صني 
�أنا  فما  �الأفا�صل  �أحبتي  �لقر�ء 
يف  �ل�صوء  ت�صليط  هو  �ليوم  ب�صدده 
�ملتو��صلة  �الإعالمية  �حلملة  �إطار 
�الأ�رشى  �أخطر حاالت  ملف  �إبر�ز  يف 
باالأمر��س  �مل�صابني  �ملر�صي 
و�لتي  �الحتالل  �صجون  يف  �ملزمنة 
بيئة  �لظالمية  �ل�صجون  تلك  تعترب 
و�الأوبئة،  �الأمر��س  النت�صار  خ�صبة 
�صيا�صات  من  �لويالت  يعانون  و�لذين 
�الإد�رة �لعن�رشية �لتي تتعمد عالجهم 
بت�صخي�س  �لقيام  دون  بامل�صكنات 
�مل�صتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �صليم 
مع �الأمر��س لرتكه فري�صة لالأمر��س 
�أج�صادهم،  �لبطيء ينه�س يف  و�ملوت 
و�الأ�صري �ملري�س/ خالد خليل مو�صى 
هو  ربيعاً  �لثالثون  �بن  �ل�صيالوي 
�ملتعمد  �لطبي  �الإهمال  �أحد �صحايا 
بحقه  �ل�صجون  �إد�رة  متار�صها  �لتي 
�ملر�س  مطرقة  بني  يعي�س  و�لذي 
جتاهل  و�صند�ن  حياته  يهدد  �لذي 
يف  حالياً  و�لقابع  ملعاناته  �الحتالل 
)�صجن نفحة( و�لذي �ن�صم �إىل قائمة 
طويلة من �أ�صماء �ملر�صى يف غياهب 

�أنهى  وقد  ودياجريها،  �ل�صجون 
ودخل  �لق�صبان  خلف  �لتا�صع  عامه 
�صجون  يف  �لتو�يل  على  �لعا�رش  عامه 
يق�صي  فهو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 
منها  و�أم�صى  عاماً  ع�رشين  حكماً 

حتى �الآن ت�صعة �أعو�م.
خالد  �الأ�صري  عائلة  بزيارة  ت�رشفت 
بحفاوة  ��صتقبلت  وقد  �ل�صيالوي 
هذه  �أفر�د  قبل  من  وترحيب  عالية 
�لعائلة �ملنا�صلة حيث د�ر �حلديث مع 
و�حمد  تامر وحممد  من  كاًل  ��صقائه 
وبعد  قبل  خالد  �الأ�صري  حياة  عن 
�عتقاله و�ُصعدت وت�رشفت بلقائي بهم 

و�لتعرف عليهم.

خليل  خالد   -: �ملري�س  �الأ�صري   -
مو�صى �ل�صيالوي

من  و�لع�رشين  �ل�صاد�س  مو�ليد:-   -
يونيو عام 1990

- �لبلدة �الأ�صلية :- برير
جباليا  خميم   -: �الإقامة  مكان   -

منطقة �لعلمي- �صمال قطاع غزة
- �حلالة �الجتماعية:- �أعزب

من  �الأ�صري  عائلة  تتكون  �لعائلة:-   -
و�الأخو�ت  �الإخوة  من  له  و�الأم  �الأب 
وهم/  خالد  �الأ�صري  فيهم  مبا  �صبعة 
�حمد  �صماح-  حممد-  جناح-  تامر- 
�حلافظ  عبد  �الأكرب  �صقيقة  و�غتيل 
-9-20 بتاريخ  حربية  طائرة  بق�صف 

2019م
تعليمه  تقلي   -: �لعلمي  �ملوؤهل   -
ح�صني  �أبو  مدر�صة  يف  �الأ�صا�صي 
�لعامة  و�لثانوية  "�أ"  و�الإعد�دية 
�ل�صقريي  �حمد  �ل�صهيد  مدر�صة 
وح�صل على �صهادة �لثانوية �لعامة يف 
�ل�صجن و�كمل در��صته �جلامعية حتى 
�لبكالوريو�س   - �صهادة  على  ح�صل 
�صهرين  قبل  و�ملاج�صتري  �لتاريخ  يف 

ودبلوم تاأهيل �لدعاة وحفظ كتاب �هلل 
د�خل �أ�رشه.

- تاريخ �العتقال:- 3-11-2011م
- مكان �العتقال:- �صجن نفحة

بتهم  �إد�نته  �إليه:-  �ملوجه  �لتهمة   -
�صاروخية  قذ�ئف  �إطالق  منها  �أمنية 
�لعام  يف  �الحتالل  بلد�ت  على 
��صت�صهادية  عملية  2011،وتنفيذه 
وطعن  حما�س،  حركة  �إىل  و�النتماء 
نفحة  �صجن  د�خل  حادة  باآلة  �رشطي 
2017/2/1،رد�  �ملو�فق  �الأربعاء  يوم 
�مل�صتمرة  �الإد�رة  ��صتفز�ز�ت  على 
لالأ�رشى وقد ��صاد و�لده �حلاج خليل 
بتنفيذها  قام  �لتي  �لطعن  بعملية 
�لطعن �رشف عظيم  عملية  و�عتربها 
�أنها  معترب�  �لعائلة،  تاريخ  يف  ي�صجل 
�الحتالل  لقتل  �لثاأر  �صياق  يف  جاءت 
 ،2009 �صبتمرب  يف  خالد  �صقيق 
�رشق  مدفعية  بقذيفة  با�صتهد�فه 

جباليا.
- �حلكم:- 18 عاما + عامني

- اعتقال الأ�شري :- خالد 
ال�شيالوي

�أثناء  �إ�رش�ئيلية  خا�صة  قوة  �عتقلته 
مع  زر�عية  �أر�س  يف  فجر�  عمله 
�صديق له يف مدينة بيت الهيا وخ�صع 
بال�صحن  علية  وحكم  قا�س  لتحقيق 
�رشطي  طعن  عملية  وبعد  عاما   18
ل�صبح  عامني  حكم  نفحة  �صجن  يف 
حكمة 20عاما وجرى عزله يف زنز�نة 
تع�صفي  �إجر�ء  �صنينت.  ملدة  �نفر�دية 
وظامل:- ميعن �الحتالل �ل�صهيوين يف 
خالد  �الأ�صري  بحق  �إجر�مه  مو��صلة 
بحجة  �هلة  روؤية  من  منعة  �ل�صيالوي 
با�صتثناء  ذلك  كان  �الأمني  "�ملنع 
كانت  �لتي  �ل�صن  يف  �لطاعنة  و�لدته 

ممنوعة  �أعو�م  خم�صة  ولها  تزوره 
�ل�رشطي  طعن  عملية  بعد  زيارته  من 
�ل�صهيوين. - �حلالة �ل�صحية لالأ�صري:- 
خالد  �الأ�صري  يعاين  �ل�صيالوي.  خالد 
�ل�صدري  �لقف�س  من ك�صور يف عظام 
نتيجة �ل�رشب �ملربح �لذي تعر�س له 
عملية  تنفيذ  وقت  �ل�صجانني  قبل  من 
�صجن  يف  �ل�صهيوين  �ل�رشطي  طعن 
�لتنف�س  يف  �صيق  من  ويعاين  نفحة 
�الأنفية  �جليوب  يف  م�صاكل  ب�صبب 
من  �ل�صجن  �إد�رة  �إىل  بطلب  وتقدم 
�أجل �إجر�ء عملية جر�حية وقد وعدته 
منذ  متاطل  وماز�لت  �ل�صجون  �إد�رة 
ملن  حياة  وال  �أعو�م  خم�س  من  �أكرث 
تنادي مع هوؤالء �لقتلة و�أ�صيب موؤخر� 
�ل�صحي  وو�صعة  كارونا  بفايرو�س 
حاليا م�صتقر. من على �صطور مقايل 
�ملوؤ�ص�صات  كافة  �إىل  ند�ئي  �أوجه 
منظمة  وخا�صة  �لدولية  و�لهيئات 
�الأحمر  و�ل�صليب  �لعاملية  �ل�صحة 
بالتدخل  حدود  بال  �أطباء  ومنظمة 
�ملري�س  �الأ�صري  حياة  الإنقاذ  �لعاجل 
لتقدمي  عنه  لالإفر�ج  �ل�صيالوي  خالد 
�ل�صجون-  خارج  له  �لالزم  �لعالج 
�لبو��صل  الأ�رش�نا  �حلرية  كل  �حلرية 
و�ل�صفاء  �ملاجد�ت-  و�أ�صري�تنا 
باأمر��س  �مل�صابني  للمر�صى  �لعاجل 
خمتلفة - �حلرية كل �حلرية الأ�رش�نا 

و�أ�صري�تنا �ملاجد�ت.

الو�شع ال�شحي داخل ال�شجون ال�شهيونية 

الأ�صواأ منذ بداية الحتالل
�ل�صحي  �لو�صع  باأن  �الأ�صري  نادي  �أفاد 
بد�ية  منذ  �الأ�صو�أ  هو  �ل�صجون  د�خل 
ب�صن  تتفنن  �ل�صجون  و�إد�رة  �الحتالل، 
قو�نني و�أ�صاليب �جر�مية لقتل �الأ�رشى 
�الأ�صري،  نادي  وتطّرق  زنازينهم.  د�خل 
د�خل  �الأ�رشى  �أو�صاع  �إىل  بيان،  يف 
�أوال:  �لتايل:    �لنحو  على  �ل�صجون 
عدم وجود طبيب �أخ�صائي يف �ل�صجن، 
وهذ�  عام،  هو طبيب  فقط  و�ملوجود 
�صوى  عالج  �أي  يعطي  ال  �لطبيب 
�مل�صكنات، و�أحيانا يعطي ذوي �حلاالت 
�ملر�صية �حلرجة �أقر��صا منومة ليبقو� 
نائمني، وال يزعجونه باآالمهم.   ثانيا: 
�ل�صجن  د�خل  �لطبي  �لفح�س  عملية 
يف�صل  �صيك حديدي  من خلف  جتري 
وهذه  و�لطبيب،  �ملري�س  �الأ�صري  بني 
�لطبية  �ملعاينة  يف  �ل�صاذة  �لطريقة 
و�الأنظمة  �لقو�نني  لكافة  و�ملخالفة 
�الأطباء  نقابات  �ل�صادرة عن  و�الأ�صول 
ت�صخي�س  من  �لطبيب  متكن  ال  و�لتي 
�حلالة كما ينبغي فال ي�صتطيع �لطبيب 
مثال قيا�س نب�صات قلبه �أو ما �صابه ويف 
�أمل يف  ��صتكى �ملري�س مثاًل من  حال 
عن  �لك�صف  �لطبيب  منه  يطلب  بطنه 
بطنه من بعيد.   ثالثا: و�صف �الأ�رشى 
�صورية  عيادة  باأنها  �لطبية  �لعيادة 
�ملوؤ�ص�صات  الإ�صهاد  فقط  وجدت 
�ل�صليب  وخا�صة  و�لدولية  �حلقوقية 
فالعيادة  �أكرث  ال  وجودها  على  �الأحمر 
و�لعالج  موجود  و�لطبيب  موجودة 
و�الخت�صا�س مفقود و�لدو�ء �ملطلوب 
�أما  �آخر،  �إ�صعار  حتى  حمتجز  للعالج 
وغري  �الأ�رشى  يحتاجها  �لتي  �الأدوية 
باإدخالها  ي�صمح  ال  �ل�صجن  يف  متوفرة 

�صوى عن طريق �ل�صليب �الأحمر.  
�لذي  و�مل�صايرة  �ملماطلة  ر�بعا: 
ت�صتخدمه �إد�رة �ل�صجن الإ�صكات �آهات 

و�أنات �جلرحى و�ملر�صى، حيث تتعهد 
�مل�صاب  �أو  �ملري�س  بنقل  �الإد�رة 
للم�صت�صفى الإجر�ء �لفحو�صات �لالزمة 
و�إذ�  وقت طويل،  �إىل  ذلك  يحتاج  وقد 
مت نقل �ملري�س �إىل �مل�صت�صفى فاإنه ال 
يح�صل على نتائج �لفح�س ودون تلقي 

�لعالج �لالزم.  
�لالزمة  �الأدوية  �حتجاز  خام�صا: 
للمر�صى كاإجر�ء عقابي لالأ�رشى ورد� 
�لو�صع  بتح�صني  �حتجاجاتهم  على 

�ل�صحي.  
�ملر�صى  �الأ�رشى  ��صتكى  �صاد�صا: 
�لت�صوي�س  �أجهزة  تاأثري  من  و�مل�صابني 
�لو�صع  على  �ل�صجن  يف  ركبت  �لتي 
�أن  �الأ�رشى  و�أفاد  لالأ�رشى،  �ل�صحي 
عالية  بوترية  يتم  �الأجهزة  تلك  ت�صغيل 
وتوؤدي  �الأ�رشى  كافة  على  وتوؤثر  جد�ً 
�صديدين،  ودو�ر  ب�صد�ع  �إ�صابتهم  �إىل 
�إغماء  حلاالت  �الأ�رشى  بع�س  وتعر�س 
من �صدة �ل�صد�ع من تاأثري تلك �الأجهزة 
�أن هذه �الأجهزة ت�صبب  وجدير بالذكر 

�أمر��س �رشطانية يف �صجن �لنقب.  
�ملكرهة  من  �الأ�رشى  ��صتكى  �صابعا: 
يف  �ملوجودة  )�ملجاري(  �ل�صحية 
�لكريهة  �لرو�ئح  توؤثر  حيث  �ل�صجن 
�ل�صحي  �لو�صع  على  منها  �ملنبعثة 
لالأ�رشى �ملر�صى، ال �صيما ممن يعانون 
قلبية  و�أزمات  �ل�صدر  من ح�صا�صية يف 
ح�صا�صية  من  يعانون  �لذين  و�أولئك 
�حل�رش�ت  �نت�صار  ظل  يف  جلدية 
�نت�صار  ثامنا:  �لرو�ئح.    تلك  ب�صبب 
�لغبار و�لربد يف �صاعات �لليل تزيد من 
تفاقم و�صوء �الأو�صاع �ل�صحية لالأ�رشى 
�إ�صابات  من  يعانون  �لذين  �صيما  ال 
بر�صا�س و�صظايا يف �الأطر�ف و�لذين 
�الإ�صابة  �أماكن  لتدفئة  يحتاجون 
و��صتخد�م كماد�ت �صاخنة با�صتمر�ر.  

هيئة الأ�شرى

اإ�صابة الأ�صري عماد اأبو رموز بال�صرطان
و�ملحررين،  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  �أعلنت 
�أبو  �خلالق  عبد  �الأ�صري عماد  �إ�صابة  عن 
بورم  رموز )46 عاما( من مدينة �خلليل، 
وقالت  �خل�صيتني.  منطقة  يف  �رشطاين 

�أبو رموز �ملعتقل منذ  �الأ�صري  �إن  �لهيئة، 
�لعام 2004، و�ملحكوم بال�صجن 25 عاما 
من  يعاين  عوفر،  �صجن  يف  حاليا  ويقبع 
�أوجاع �صديدة يف منطقة �لورم، و�أجريت 

نحو  قبل  �لورم  مكان  طبقية  �صورة  له 
ومل  �ملر�س  �نت�صار  مدى  ملعرفة  �أ�صبوع 

يزود بالنتيجة حتى �للحظة.
من  �أي�صا  يعاين  �الأ�صري  �أن  و�أ�صافت، 

م�صاكل و�أوجاع بالكلى، وال تقدم له �أدنى 
و�أ�صارت  �لالزمة.  �ل�صحية  �لرعاية  �أنو�ع 
�ملر�صى  �الأ�رشى  عدد  �أن  �إىل  �لهيئة، 
�أ�صري   )700( قر�بة  �الحتالل  �صجون  يف 

بينهم  عاجل،  عالجي  تدخل  �إىل  بحاجة 
�الأ�رشى  وع�رش�ت  بال�رشطان،  م�صابون 
�لذين يعانون من �أمر��س خطرية ومزمنة 

خمتلفة.



الثالثاء  24 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 09  ربيع الثاين   1442ه دويل13

عكفت العديد من دول العامل منذ الإعالن عن تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 
)كوفيد-19( على اتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة للحد من انت�سار الفريو�س 

على نطاق وا�سع بني مواطنيها، وهو الأمر الذي �ساهم يف اإنقاذ اأرواح ماليني 
الب�سر حول العامل، خالل ما ُيعرف بـ"املوجة الأوىل" من جائحة كورونا، واإن كان 

ذلك بتكلفة اقت�سادية واجتماعية باهظة.

ال�ستجابة الفعالة:

مواجهة املوجة الثانية من جائحة )كوفيد-19(

د. �سدفة حممد حممود/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات والأبحاث املتقدمة

غري اأنه مع رفع العديد من الدول قيود 
االإغالق الوطني، واإعادة فتح االقت�صاد، 
والذي تزامن مع عدم التزام قطاعات 

باالإجراءات  املواطنني  من  عري�صة 
ف�صل  قدوم  مع  وكذلك  االحرتازية، 
ال�صتاء؛ عادت حاالت االإ�صابة والوفاة 
اأخرى  مرة  لالرتفاع  الفريو�س  جراء 
بدخولها  العامل، منذرة  بع�س دول  يف 
وهو  اجلائحة.  من  ثانية"  "موجة  يف 

دول  خمتلف  من  يتطلب  الذي  االأمر 
العامل اتخاذ التدابري الالزمة للحيلولة 
ح�صاد  يف  اجلائحة  تت�صبب  اأن  دون 
اأرواح املزيد من الب�رش، ومنع حدوث 
االقت�صادية  االأزمات  من  املزيد 

واالجتماعية. 

خ�صائ�ص مميزة:
من  ثانية"  "موجة  عن  احلديث  يُثري 
حول  عديدة  ت�صاوؤالت  كورونا،  جائحة 
"املوجة  وبني  بينها  االختالف  جوانب 
على  عر�صه  ميكن  ما  وهو  االأوىل"، 

النحو التايل:
ك�صفت  االإ�صابة:  حاالت  ارتفاع   1-
دورية  يف  نُ�رشت  جديدة  درا�صة 
"�صاين�س" عن اأن ن�صخة جديدة متحورة 
ا�صم  عليها  يُطلق  كورونا،  فريو�س  من 
D614G، هي امل�صوؤولة عن %85 من 
العامل، ويعتقد  حاالت )كوفيد19-( يف 
اجليني  التعديل  هذا  اأن  الباحثون 
واأ�رشع  عدوى  اأكرث  يجعله  للفريو�س 

انت�صاًرا على م�صتوى العامل.
ومن املالحظ اأنه خالل املوجة االأوىل 
احلاالت  اأعداد  و�صلت  فرن�صا،  يف 
ذروتها  اإىل  البالد  يف  اليومية  اجلديدة 
مار�س   31 يف  حالة   7500 من  باأكرث 
املا�صي. اأما خالل املوجة الثانية، فتم 
اأكتوبر   11 ذروتها اجلديدة يف  ت�صجيل 
اأي  26675 حالة جديدة،  املا�صي مع 

اأعلى بثالث مرات من الذروة االأوىل.
وباملثل، فخالل املوجة االأوىل �صجلت 
 7860 عند  ذروتها  املتحدة  اململكة 
املا�صي،  اأبريل   10 يف  يومية  حالة 
عند  اجلديدة  ذروتها  اإىل  قفزت  والتي 

17540 يف 8 اأكتوبر املا�صي.
َخلُ�س  الوفاة:  حاالت  انخفا�س   2-
نورث  جامعة  يف  فريق  اأجراه  بحٌث 
كارولينا اإىل اأن التغيري اجليني لفريو�س 
املتحورة  اجلديدة  الن�صخة  اأو  كورونا، 
يوؤدي  اأن  منه، قد حّدت من فتكه ومن 
الفريو�س  اأعرا�س حادة، مما جعل  اإىل 
النا�س يف  اأقل من  اأعداد  اأرواح  يح�صد 
املتو�صط خالل املوجة الثانية. اإ�صافة 
مهًما؛  دوًرا  يلعب  ال�صن  متغري  اأن  اإىل 
ال�صن  كبار  طالت  االأوىل  املوجة  اإن  اإذ 
يف  لتنت�رش  خا�س،  ب�صكل  اأوروبا  يف 
تغري  لكن  الرعاية،  ودور  امل�صت�صفيات 
ذلك خالل ال�صيف، مع انت�صار الفريو�س 
ب�صكل اأو�صع بني ال�صباب، الذين يتمتعون 

يف الغالب مبناعة اأقوى. وطبًقا للمركز 
والوقاية  االأمرا�س  ملكافحة  االأوروبي 
امل�صابني  عمر  متو�صط  تراجع  منها، 
يف  عاًما   54 من  اأوروبا  يف  بالعدوى 
اإىل  اإىل مايو املا�صي،  يناير  الفرتة من 

39 عاًما يف يونيو ويوليو املا�صي.
ت�رشًرا:  االأكرث  وال�صباب  االأطفال   3-
االأطفال  اأن  اإىل  الدرا�صات  بع�س  تُ�صري 
وال�صباب اأكرث عر�صة لالإ�صابة بفريو�س 
مقارنة  الثانية،  املوجة  خالل  كورونا 
درا�صتان  اأظهرت  وقد  بالبالغني. 
مكتب  اأجراهما  للمراقبة  رئي�صيتان 
واإمربيال   )ONS( الوطني  االإح�صاء 
بني  االإ�صابات  اأن  بلندن  كوليدج 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  االأ�صخا�س 
16 و24 عاًما كانت تتزايد يف �صبتمرب 
اأكتوبر املا�صي  املا�صي، وبحلول �صهر 
االإ�صابات  اأعداد  ارتفاع يف  ت�صجيل  مت 
يف جميع الفئات العمرية من 2 اإىل 24 
يعني  مما  املتحدة.  اململكة  يف  عاًما 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  االأطفال  اأن 
كبرًيا يف  دوًرا  لعبوا  12 و16 عاًما  بني 
الفرتة  خالل  املنازل  اإىل  العدوى  نقل 
التي اأعادت فيها املدار�س فتح اأبوابها 

جلميع الطالب.

موؤ�صرات متعددة:
هناك العديد من املوؤ�رشات املتواترة 
تعر�صها  على  العامل  دول  بع�س  من 
باالإ�صافة  ثانية من اجلائحة،  ملوجة 
اأطلقها  التي  القوية  التحذيرات  اإىل 
ال�صحة  منظمة  يف  امل�صوؤولني  كبار 

العاملية، وذلك كما يت�صح فيما يلي:
ي�صهد  االإ�صابة:  حاالت  ارتفاع   1-
االإ�صابة  حاالت  ارتفاع  العامل 
بفريو�س كورونا، والتي تخطت حاجز 
موؤكدة  اإ�صابة  حالة  مليون  الـ"57" 
مليون   1.3 من  واأكرث  العامل  حول 
حالة وفاة، وفًقا لبيانات جامعة جونز 
نوفمرب   20 يف  املن�صورة  هوبكنز 
الثانية  املوجة  بداأت  وقد  اجلاري. 
من  عدد  يف  بالفعل  اجلائحة  من 
املتحدة،  اململكة  مثل:  اأوروبا،  دول 
ورو�صيا، وفرن�صا، واإ�صبانيا، واإيطاليا، 
اأوروبا  �صجلت  االآن،  وحتى  واأملانيا. 
اأكرث من 15 مليون اإ�صابة موؤكدة، وما 

يزيد على 354 األف حالة وفاة جراء 
عن  م�صوؤولة  بذلك  لتكون  كورونا. 
و26%  العاملية  احلاالت  من   28%

من الوفيات.
بـ)كوفيد- االإ�صابات  عدد  وتخطى 
اأمريكا  الع�رشة ماليني يف  19( عتبة 
الالتينية والكاريبي، وجتاوزت ح�صيلة 
الوفيات بها 366 األًفا، وذلك يف �صهر 
فريو�س  واأ�صاب  املا�صي.  اأكتوبر 
كورونا اأكرث من 3.6 ماليني �صخ�س، 
يف  �صخ�س  األف   76 وفاة  اإىل  واأدى 
منطقة ال�رشق االأو�صط خالل االأ�صهر 
الت�صعة املا�صية، وتقع اأكرث من 60% 
من االإ�صابات اجلديدة يف اإيران. كما 
ارتفعت احلاالت يف االأردن، واملغرب، 

ولبنان، وتون�س، وباك�صتان.
الوطني:  االإغالق  فر�س  اإعادة   2-
الثانية  املوجة  وترية  ت�صاعد  مع 
املا�صي،  اأكتوبر  يف  اجلائحة  من 

اأعادت معظم الدول االأوروبية فر�س 
م�صتويات خمتلفة من القيود للحّد من 
بني هذه  وكان من  الفريو�س.  انت�صار 
واملطاعم  احلانات  اإغالق  التدابري 
وتخفي�س  حمددة،  زمنية  لفرتات 
الت�صوق  ملراكز  اال�صتيعابية  الطاقة 
وال�صاالت الريا�صية، وتعليق الدرا�صة 
امل�صابقات  وكذلك  اجلامعات  يف 

لفرتات  التجول  وحظر  الريا�صية، 
معينة. 

اإىل جانب ذلك، اجتهت بع�س الدول 
الوطني،  االإغالق  فر�س  اإعادة  اإىل 
ومنها: فرن�صا، وبريطانيا، وباك�صتان، 
اإىل  باالإ�صافة  واأيرلندا،  والنم�صا، 
على  وقيود  جزئي  اإغالق  فر�س 
املدن  وبع�س  اأملانيا،  يف  التجمعات 

الكندية، كما طّبقت اإ�صبانيا واإيطاليا 
حظر  واأعلنتا  ال�صفر،  على  قيوًدا 

التجول.
ال�صلطات  قررت  نف�صه،  الوقت  ويف 
اأكتوبر  من  العا�رش  يف  اللبنانية 
ملدة  كامل  عزل  فر�س  املا�صي، 
اأ�صبوع على 169 قرية ومنطقة، بعد 
لالإ�صابة  قيا�صية  �صجلت معدالت  اأن 
اململكة  طبقت  االأردن  ويف  بالوباء. 
كانت  الفرتة  نف�س  يف  عاًما  عزاًل 
مدته 48 �صاعة. كما اأعلنت اململكة 
الطوارئ  حالة  متديد  املغربية 
املا�صي.  مار�س  منذ  املفرو�صة 
فر�س  التون�صية  ال�صلطات  واأقرت 
تون�س  حمافظات  يف  التجوال  حظر 

الكربى ملدة خم�صة ع�رش يوًما.
حّذرت  دولية:  طبية  حتذيرات   3-
اأن  من  العاملية  ال�صحة  منظمة 
هناك �صتة اأ�صهر "�صعبة" يف انتظار 

اأخرى  مرة  اأ�صبحت  التي  اأوروبا، 
الواليات  جانب  اإىل  اجلائحة،  بوؤرة 
ال�صتاء  ف�صل  اقرتاب  ومع  املتحدة. 
بفريو�س  االإ�صابة  حاالت  وارتفاع 
ال�رشق  اأنحاء  جميع  يف  كورونا 
االإقليمي  املدير  حذر  االأو�صط، 
"اأحمد  العاملية  ال�صحة  ملنظمة 
املنظري"، من "موجة ثانية" للوباء، 
لتجنب  الوحيدة  الطريقة  اأن  معترًبا 
"ت�صديد  هي  الكبرية  الوفيات  اأعداد 

القيود ب�رشعة".
مديرة  حّذرت  نف�صه،  الوقت  ويف 
العاملية  ال�صحة  منظمة  يف  اإفريقيا 
"مات�صيدي�صو مويتي"، من اأن اإفريقيا 
حربها  يف  حا�صمة"  "حلظة  تواجه 
مع  )كوفيد19-(  جائحة  تف�صي  على 
والوفيات  االإ�صابات  اأعداد  ارتفاع 
االإغالق  اإجراءات  تخفيف  بعد 

والقيود على ال�صفر.

متطلبات اال�صتجابة اجليدة:
من  ال�صتاء،  ف�صل  قدوم  مع 
اأن يت�صبب فريو�س كورونا  املتوقع 
حاالت  انت�صار  مع  يتزامن  الذي 
باالإنفلونزا املو�صمية، يف  االإ�صابة 
م�صاعفة االأعباء امللقاة على عاتق 
الرعاية  ومرافق  امل�صت�صفيات 
يتطلب  ما  وهو  االأخرى،  ال�صحية 
االإجراءات  اتخاذ  الدول  كافة  من 
الالزمة، التي متكنها من اال�صتعداد 
اجليد واال�صتجابة الناجحة للموجة 
على  ومنها  اجلائحة،  من  الثانية 
�صبيل املثال: -1 االلتزام بالتدابري 
االإعالنات  منحت  االحرتازية: 
ال�صادرة عن بع�س �رشكات االأودية 
لقاح  اإىل  التو�صل  موعد  قرب  عن 
للعامل  اأمل  بارقة  للفريو�س،  فعال 
اللقاح  هذا  اإنتاج  اأن  غري  اأجمع، 
وتوزيعه على نطاق وا�صع لي�صل اإىل 
خمتلف دول العامل، خا�صة الفقرية 
منها، �صوف ي�صتغرق �صهوًرا طويلة، 
وهو ما يتطلب من اجلميع االلتزام 
االمتثال  من  عالية  مب�صتويات 
لتدابري ال�صحة العامة وغريها من 
باعتبارها  احلكومية،  التدخالت 
العام  بال�صالح  االلتزام  من  جزًء 

على ح�صاب احلريات الفردية.
االعتبارات  بني  املوازنة   2-
اأدى  واالقت�صادية:  ال�صحية 
اإىل  لالقت�صادات  املطول  االإغالق 
خ�صارة تقدر باأكرث من 12 تريليون 
االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  دوالر 
العاملي، وعانى ما يقُرب من ثلث 
ومن  البطالة.  من  العامل  �صكان 
 95% من  اأكرث  ي�صهد  اأن  املتوقع 
دخل  يف  �صلبًيّا  ا  منًوّ البلدان  من 
ذلك،  .ومع  عام2020  يف  الفرد 
فقد اأعلن مدير �صوؤون قارة اأوروبا 
"هانز  العاملية  ال�صحة  منظمة  يف 
جتنب  النا�س  باإمكان  اأن  كلوغ"، 
�رشامة،  االأكرث  االإغالق  قيود 
لاللتزام  ا�صتعداًدا  اأكرث  كانوا  اإن 
"اإن  كلوغ:  واأو�صح  بالتو�صيات. 
و�صل و�صع الكمامات لنحو 95%، 

فلن تكون هناك حاجة الأي اإغالق. 
ا�صتخدام  ن�صبة  الأن  نظًرا  لكن 
الكمامات %60 اأو اأقل حالًيّا، فمن 

ال�صعب جتنب االإغالق".
التو�صع  ميكن  االإطار،  هذا  ويف 
الرقمية يف  التقنيات  ا�صتخدام  يف 
وغريها،  والت�صوق  والتعليم  العمل 
والتي ميكن اأن تُ�صهم يف احلد من 
االإغالق  لقيود  ال�صلبية  التداعيات 
جتارب  من  التعلّم   3- الوطني. 
الذي  الوقت  يف  االأخرى:  الدول 
من  االأوروبية  الدول  فيه  تُعاين 
�صجلت  الفريو�س،  ثانية من  موجة 
اآ�صيا  العديد من دول جنوب �رشق 
من  احلد  يف  ملحوظة  جناحات 
اأبلغت فيتنام وتايالند  اإذ  انت�صاره؛ 
 26  - 0 وكمبوديا عما يرتاوح بني 
املتو�صط  يف  يومًيّا  جديدة  حالة 
على  وذلك  املا�صي،  ال�صهر  خالل 
ويعود  ال�صكان.  كثافة  من  الرغم 
من  عانت  اأن  بعد  اأنه  اإىل  ذلك 
الطيور،  واأنفلونزا  ال�صار�س  وباء 
تعاملت العديد من الدول االآ�صيوية 
بجدية  )كوفيد19-(  تهديد  مع 
ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  البداية.  منذ 
نفذت العديد من البلدان اإجراءات 
والتباعد  ال�صارمة  االأقنعة  ارتداء 
وكانت  مبكر.  وقت  االجتماعي يف 
وتتبع  امل�صتهدفة  االختبارات 
وم�صاركة  والثقة  املخالطني 
يف  االأهمية  بالغ  اأمًرا  املجتمع 

اال�صتجابة الناجحة للجائحة.
من  امل�صتفادة  الدرو�س   4-
املوجة  اجتاحت  االأوىل:  املوجة 
عامًلا  كورونا  فريو�س  من  االأوىل 
ال�صلطات  وكافحت  م�صتعد،  غري 
تعرف  ومل  املر�س،  الختبار 
ذلك،  ومع  انت�صاره.  اإبطاء  كيفية 
اإىل  االإغالق  عمليات  اأدت  فقد 
ال�صيطرة  حتت  الفريو�س  و�صع 
مما  الدول،  بع�س  يف  املوؤقتة 
الإحياء  اأمل  نافذة  العامل  منح 
لفهم  ووقًتا  واالقت�صاد،  التعليم 

الفريو�س ب�صكل اأف�صل واال�صتعداد 
ويف  منه.  م�صتقبلية  ملوجات 
توظيف  ال�رشوري  من  ذلك،  �صوء 
املوجة  من  املكت�صبة  املعرفة 
عالية  املواقف  ملواجهة  االأوىل 
املخاطر؛ اإذ اأ�صبح االأطباء ب�صكل 
عام اأكرث ا�صتعداًدا لعالج املر�صى 
كما  االأوىل،  املوجة  جتربة  بعد 
اأكرث  االآن  امل�صت�صفيات  �صارت 
تدفق  مع  للتعامل  ا�صتعداًدا 
اأف�صل  ب�صكل  الفريو�س  مر�صى 
على امل�صتويني الطبي والتنظيمي. 
الفريو�س  ر�صد  عمليات  تُتيح  كما 
يكفي  ما  العامل  اأنحاء  يف خمتلف 
بع�س  اإىل  للتو�صل  املعلومات  من 
ب�صاأن  املوؤقتة  اال�صتنتاجات 
تتطّور  اأن  يُحتمل  التي  الطريقة 
املقبلة.  االأ�صهر  يف  اجلائحة  بها 
للفرتة  االأمثل  اال�صتثمار   5-
الزمنية الفا�صلة ما بني املوجتني: 
بعد  التي مل تدخل  للدول  بالن�صبة 
هو  هذا  فاإن  الثانية،  املوجة  يف 
التدابري  التخاذ  املثايل  الوقت 
الدخول  دون  للحيلولة  اال�صتباقية 
ا�صتثمار  تقدير  اأقل  اأو على  فيها، 
اجليد  اال�صتعداد  يف  الوقت  هذا 
خالل  من  وذلك  الثانية،  للموجة 
من  املحلي  االإنتاج  وترية  ت�رشيع 
امل�صتلزمات الطبية واللقاحات اأو 
تاأمني احل�صول عليها من اخلارج، 
ا  اأي�صً الدول  لهذه  ميكن  كما 
املبادرة باإلزام مواطنيها باالمتثال 
من  وذلك  املفرو�صة،  للقواعد 
حتى  الغرامات،  فر�س  خالل 
فيها  االإ�صابة  معدالت  كانت  واإن 
التوا�صل   6- منخف�صة.  تزال  ال 
الدول  املواطنني:  مع  احلكومي 
التي اأدارت انتقال الفريو�س ب�صكل 
هي  االأوىل،  املوجة  خالل  فّعال 
مت�صقة  ر�صائل  لديها  كانت  التي 
احلكومة،  م�صتويات  خمتلف  من 
الالزمة  ال�صلوكيات  من  عزز  مما 
ويف  العدوى.  انتقال  من  للحد 

احلا�صدة  املظاهرات  اندالع  ظّل 
فر�س  اإعادة  على  احتجاًجا 
دول  بع�س  التدابري االحرتازية يف 
ومن  االأخرية،  الفرتة  العامل خالل 
واأملانيا،  املتحدة  الواليات  بينها: 
فاإن احلكومات مدعوة ب�صكل اأكرب 
ب�صيطة  بلغة  مواطنيها  ملخاطبة 

ومبا�رشة و�صادقة.
ويف هذا ال�صياق، دعت امل�صت�صارة 
موؤخًرا،  "اأجنيال مريكل"  االأملانية 
والت�صامن  التكاتف  من  مزيد  اإىل 
ظل  يف  املختلفة  االأجيال  بني 
اأنه  اإىل  ونّوهت  كورونا.  اأزمة 
حركة  خالل  من  �صباب  طلب  كما 
"اأيام اجلمعة الأجل امل�صتقبل" اأن 
املناخ،  حماية  ال�صن  كبار  يُراعي 
ا  اأي�صً ال�صباب  "مريكل"  فقد دعت 
اإىل مراعاة كبار ال�صن، باعتبارهم 
ا  تعر�صً االأكرث  الفئات  �صمن 

لالإ�صابة بالفريو�س.
ويف �صوء ما �صبق، ميكن القول اإن 
اال�صتعداد  اإىل  حتتاج  احلكومات 
للموجة الثانية من فريو�س كورونا 
�صيناريوهات  اإن�صاء  خالل  من 
وحتديد  العدوى،  مل�صار  خمتلفة 
منها،  للحد  اخلطوات  اأف�صل 
االقت�صادية  العواقب  اإدارة  مع 
خا�صة  ا،  اأي�صً واالجتماعية 
ال�صيا�صات  �َصّن  يف  التاأخري  اأن 
االأوىل  املوجة  خالل  املنا�صبة 
ال�صحية  التكاليف  ارتفاع  اإىل  اأدى 
يحد  اأن  وميكن  واالقت�صادية، 
خطورة  من  امل�صبق  التخطيط 

املوجة الثانية.
قبل  مًعا  العمل  احلكومات  وعلى 
اندالع املوجة الثانية من )كوفيد-

لتطوير  التالية  اجلائحة  اأو   )19
بني  الرتابط  حتمي  �صيا�صات 
تدفق  و�صمان  العاملي،  االقت�صاد 
ال�صلع االأ�صا�صية و�صال�صل التوريد، 
التوزيع  �صمان  ذلك  من  واالأهم 
خا�صة  كورونا،  للقاحات  العادل 

للدول النامية والفقرية.
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ال�سفر عرب الزمن ..حقيقة 
اأم �سرب من اخليال؟

م��ص�ٌع �صائك مثرٌي للجدل بني م�ؤيٍد م�صدق ومعار�ٍض مكذب، 
�ل�صفر عرب �لزمن �ص��ء بالع�دة للما�صي �أو �النتقال �إىل 

�مل�صتقبل، �مل��ص�ع �لغام�ض �لذي عرف ت�صارب كافة �لنا�ض 
ب�صفة عامة وعلماء �لفيزياء على وجه �خل�ص��ض.

حمج�بة عبديل

من  الزمن  عرب  ال�سفر  فكرة  ُولدت 
الفيزياء  ِلـعامل  الن�سبية  النظرية  َرِحم 
والذي  اأين�ستاين«،  »األربت  الأملاين 
ن�سيج  من  جزء  هو  الزمن  اأن  يرى 
ميكن  ول  باملكان  ملتحم  الكون، 
ف�سله عنه، واأن الأبعاد الأربعة )اأبعاد 
والعر�ض  الطول  اأي  الثالثة،  املكان 
الزمن(  بعد  اإىل  اإ�سافة  والرتفاع، 
تكّون معاً عاملنا الذي نعرفه، وتو�سح 
عن  تنتج  اجلاذبية  قوة  اأن  النظرية 
الطريقة التي تعتمدها الكتلة يف ثني 
يعني  ما  وهو  واملكان،  الزمان  ن�سيج 
اأنه كلما ازداد حجم الكتلة يف منطقة 

م�ساحة  ازدادت  الف�ساء،  من  ما 
عقارب  حركة  وتباطاأت  الزمكان 
ال�ساعات القريبة منها، وكلما ازدادت 
�رسعة  من  واقرتبت  الأج�سام  �رسعة 
ال�سوء يتباطاأ الزمن. وقد ذكر العامل 
كتابه  يف  هوكينغ«  »�ستيفن  الفيزيائي 
املو�سوم ِبـ »اأجوبة مقت�سبة عن اأ�سئلة 
بطلب  اأحدهم  تقدم  »اإذا  اأنه  كبرية« 
لدرا�سة  بحث  منحة  على  احل�سول 
ا�ستبعاده  ف�سيتم  الزمن  عرب  ال�سفر 
اأن  يرى  �ستيفن  لأن  فورية«،  ب�سفة 
الناحية  الزمن ممكن من  ال�سفر عرب 
تطبيقه  ب�ساأن  تفاوؤله  لكن  النظرية 
غري  لكوننا  نظرا  احلذر،  ي�سوبه 
ظل  يف  للزمن  اآلة  �سنع  على  قادرين 

احلايل.   الوقت  يف  املتوفرة  التقنية 
التي  اجلد«  »مفارقة  اإىل  بالإ�سافة 
وجود  وتفرت�ض  العلماء  عندها  وقف 
م�سافر اإىل املا�سي قتل جده باخلطاأ 
هذا  فاإن  وبالتايل  اأبيه  ولدة  قبل 
ومن  اأ�سال.   موجود  غري  امل�سافر 
التواأم«  »مفارقة  هناك  اأخرى  جهة 
اأحدهما  حقيقي  تواأم  وجود  تفرت�ض 
اإىل الف�ساء يف مركبة �رسعتها  �سافر 
هناك  وظل  ال�سوء  �رسعة  من  قريبة 
على  الآخر  بقي  بينما  معينة،  ملدة 
الأول من  الأر�ض، وعند عودة  �سطح 
الف�ساء �سيكون هناك فرقا بينه وبني 
تواأمه، وعلى هذا اأ�سا�ض قامت وكالة 
درا�سة  اإطار  يف  ِبـتجربٍة  »النا�سا« 

»مفارقة التواأم« عام 2016 �سملت كال 
من رائد الف�ساء »�سكوت كيلي« الذي 
ق�سى عاًما يف الف�ساء مع بقاء �سقيقه 
التواأم يف الأر�ض رائد الف�ساء »مارك 
كيلي«، ومنذ عودة �سكوت اإىل الأر�ض، 
طبية  لختبارات  يخ�سعان  والتواأمان 
»نا�سا«  وكالة  من  باحثون  ذكر  وقد 
كبري  لعدٍد  �ض  تعَرّ �سكوت  »ج�سد  اأَنّ 
من التغيريات اأثناء وجوده يف الف�ساء 

مقارنًة باأخيه التواأم«. 
الب�رسية  اأن  تقول  روايات  وهناك 
عرفت كيف ت�سافر عرب الزمن ولكنها 
وعلى  هذا،  يوما  حتى  �رسا  اأبقتها 
�سبيل املثال احل�سارة الفرعونية وكذا 
ر�سومات  وهو  لالهتمام  املثري  اللغز 

التي  اجلزائر  يف  الطا�سيلي  كهوف 
الفرعونية،  احل�سارة  من  اأقدم  تعترب 
ف�سائية  ل�سفن  ر�سوماٍت  يف  وتتمثل 
بدلت  ترتدي  وكائنات  وِلطائرات 
 3 ويوجد  للغو�ض،  واأخرى  ف�سائية 
الر�سومات،  هذه  لتف�سري  احتمالت 
قد  الف�سائية  الكائنات  اأن  تقول  اأولها 
فوثق  الوقت  ذلك  يف  الأر�ض  زارت 
والحتمال  الزيارة،  هذه  الإن�سان 
الثاين هو اأن الإن�سان �سافر عرب الزمن 
الثالث  الحتمال  اأما  امل�ستقبل،  اإىل 
الب�رسية  اأن  هو  املنطق  اإىل  والأٌقرب 
اآنذاك �سهدت ح�سارة متطورة للغاية 
تاركة  كامل  ب�سكل  اندثرت  اأنها  اإل 
اأن  على  كدليل  الأثار  هذه  وراءها 

الإن�سان القدمي كان متطوًرا ومتقدًما. 
اإىل  الزمن  عرب  ال�سفر  علميا  لهذا 
النظرية  الناحية  امل�ستقبل ممكنا من 
من  للغاية  �سعب  الأمر  املقابل  يف 
اإىل  العودة  اأما  التطبيقية،  الناحية 
الوراء اأو للما�سي غري ممكنة من كلتا 
الناحيتني، ومن يزعم اأنه و�سع نظرية 
لل�سفر عرب الزمن ِلعامل الأموات فهذا 
»با�ستح�سار  يعرف  ما  يف  يدخل 
الأرواح« اأي يف ال�سحر وال�سعوذة ول 
ميكن  ول  الأمور  بهذه  للعلم  عالقة 
اأ�سال اأن نطلق عليها م�سطلح »نظرية 
لي�ست  العلمية  النظريات  لأن  علمية« 
تخمينا اأو فر�سية بل تف�سريا للظاهرة 

طبيعية مثبتة علميا.

»�زدو�جية معايري«

 ملاذا ل ُيجرم الغرب »معاداة الإ�سالم«؟
مع ا�ستمرار ازدواجية معايري الغرب 
تت�سع  وامل�سلمني،  الإ�سالم  جتاه 
وكراهية  الإ�سالم  معاداة  موجة 
ظاهرة  و�سلت  حتى  امل�سلمني، 
م�ستويات  اإىل  »الإ�سالموفوبيا« 
فمنذ  الأخرية.  الفرتة  يف  خطرية 
يُجرم  خطاًبا  الغرب  يتنبى  عقود، 
اليهود  وكراهية  ال�سامية  معاداة 
احلرب  خالل  »الهولوكو�ست«  بعد 
 )1945  :1939( الثانية  العاملية 
ال�سائدة  العداء  اأجواء  فاإن  والآن، 
اإجراًء  ت�ستدعي  امل�سلمني،  بحق 
جُترم  قوانني  �سن  عرب  مماثاًل، 
ازدواجية  لكن  الإ�سالم.  معاداة 
ت�ساوؤلت  تطرح  الغرب  معايري 
التعبري  حرية  من  املوقف  حول 
الإ�ساءة لالإ�سالم،  الإعالم عند  يف 
ال�سامية  يعادي  من  جترمي  مقابل 
يتم  ل  فلماذا 
ا  ي�سً اأ

جترمي من يعادي الإ�سالم، خا�سة 
ديانتان  واليهودية  الإ�سالم  واأن 
يفوق  امل�سلمني  وعدد  �سماويتان، 
اأنحاء  يف  املليار  ون�سف  مليار 

العامل.
اأُطلقت،  عديدة  ودعوات  ت�ساوؤلت 
التعبري  حرية  بني  للتمييز  موؤخًرا، 
الإ�سالم،  وبينها  لالأديان،  والإ�ساءة 
وهو ما دفع خرباء اإىل الدعوة اإىل 

�سن قوانني جُترم معاداة الإ�سالم.
واحد  م�سدرها  ال�سامية  اأن  كما 
ي  بالن�سبة ل�سعوب املنطقة، اإذ �ُسِمّ
ال�سامّيون بهذا ال�سم ن�سبًة اإىل �سام، 
الذي ورد ا�سمه يف كتاب التوراة يف 
الإ�سحاح العا�رس من �سفر الّتكوين؛ 
للدللة على جمموعة من الأن�ساب 

املنحدرة من �سام بن نوح.
الأرامّيني،  املجموعة  وت�سّم 
الذين  والعربّيني،  والآ�سورّيني، 
اجلزيرة  �سبه  يف  يقيمون  كانوا 
و�سوريا،  الّرافدين،  وبالد  العربّية، 
على  الباحثون  ويتفق  وفل�سطني. 
البداية  اأقاموا يف  ال�سامّيني  اأن 
بداأوا  ثّم  العربّية،  باجلزيرة 
ب�سبب  منها  بالهجرة 
مت اللغات  اجلدب وُق�ِسّ
ح�سب  ال�ّسامّية، 
اجلغرايّف،  التوزيع 
�ّسمالّية  اإىل 
ت�سم  �رسقّية 
الأكادّية  اللغة 
البابلّية  وهي 
 ، ّية ر �سو لآ ا و
ى  خر اأ و
لية  �سما
وهي  غربّية 
وغاريتية،  الأ
نّية  لكنعا ا و
ت�سّم  التي 
 ، ّية لعرب ا
 ، لفينيقّية ا و
بينما  واملوؤابّية، 
اجلنوبية  مت  ُق�ِسّ
جنوبّية  عربّية  اإىل 
اليمن،  اأهل  لغة  وهي 
اللغة  هي  �سمالّية  وعربّية 

العربّية الُف�سحى.

 مكافحة معاد�ة �الإ�صالم

اجلماعية  الإبادة  حول  قمة  خالل 
التي وقعت يف مدينة »�رسبرنيت�سا« 
الرئي�ض  قال   ،1995 عام  البو�سنية 
اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
»يجب  الأحد:  مرئية  ر�سالة  يف 
اليوم  الإ�سالم  معاداة  مكافحة 
على غرار مكافحة معاداة ال�سامية 
الهولوكو�ست،  كارثة  اأعقاب  يف 
يتعر�سون  الأوروبيون  فامل�سلمون 
لتمييز ممنهج، ويتم انتزاع حقوقهم 
وحرياتهم« وتابع: »يجب اأن يتوقف 
نظًرا  اخلاطئ؛  امل�سار  هذا 
وثقافة  الب�رسية  م�ستقبل  لتهديده 

التعاي�ض بني املعتقدات«.

 »�لال �إ�صالمية« وجهة نظر!«

الأمني  مو�سى،  عمرو  قال  فيما 
العربية  الدول  جلامعة  ال�سابق 
على  تدوينة  عرب   ،)2011  :2001(
ح�سابه بـ«في�سبوك« الأحد: ل اأفهم 
اأن تكون »الال �سامية« جرمية، بينما 

»الال اإ�سالمية« وجهة نظر!«.
املعايري  »ازدواجية  واأ�ساف: 
املنبثقة  وال�سيا�سات  كربى،  اآفة 
عليها  املرتتبة  الفعل  وردود  عنها 
ال�سدام  من  اأجواء  اإىل  تدفع 
»اإذا  اأنه  على  املت�ساعد«و�سدد 
ا�ستمر املوقف اإزاء الإ�سالم �رسقا 
تف�سري  مواجهة  يف  نكون  وغربا، 
ل�رساع  وتاأكيد  تاأ�سيل  بل  اأو�سع، 
يتعلق  ينتقل من طرح  احل�سارات؛ 
اإىل  والغرب،  الإ�سالم  بني  ب�رساع 
احل�سارات  خمتلف  مع  �رساع 

الأخرى«.
ال�رساع  جتاوز  اإىل  مو�سى  ودعا 
ومتكني  الفكر  تاأهيل  »اإعادة  عرب 
�سياغة حمدثة للخطاب الإ�سالمي 
تتوجه اإىل كافة احل�سارات الأخرى 

وتتفاعل مع منطقها«.
من  عاجل  »طلب  بقوله:  وزاد 
والقانونية  الد�ستورية  الأجهزة 

فيها  يعاين  التي  البالد  يف خمتلف 
و�سوء  التفرقة  من  امل�سلمون 
مزدوجة  ال�سيا�سات  من  املعاملة، 
وكذا  عنهم،  الظلم  لرفع  املعايري، 
اإهانة الرمز الأعظم للدين  جترمي 

الإ�سالمي ورموزه الكربى«.

ذريعة حرية �لتعبري

وباحث  كاتب  باكري،  علي  اأعرب 
»امل�سكل  باأن  اعتقاده  عن  لبناين، 
الغرب،  تعامل  يف  الأ�سا�سي 
وفرن�سا حتديدا مع الإ�سالم كدين 
وامل�سلمني، هو املعايري املزدوجة، 
حتت  قبلهم  من  تطبيقها  يتم  التي 

ذرائع خمتلفة«.
هذا  مثل  نرى  »ل  باكري:  واأ�سف 
الأمر  يتعلق  عندما  مثاًل  ال�سيء 
الكيان  اأو  الأخرى  بالديانات 

ال�سهيوين«.
للكيان  انتقاد  »فاأي  واأردف: 
كاريكاتور، �سعر،  )ر�سم،  ال�سهيوين 
�سيا�سة...اإلخ(  تاريخ،  فن، كتابة، 
يتم ت�سنيفه تلقائًيا على اأنه معاداة 
�ساحبه  مهاجمة  ويتم  لل�سامية 
وحماكمته، ول يتم طبًعا اإدراج هذا 
النقد �سمن حرية التعبري اأو حرية 

املعتقد اأو حرية القيم«.
يف  �سادقني  كانوا  »اإذا  وتابع: 
دعواهم، فعليهم اأن يكونوا مت�سقني 
مع اأنف�سهم واأن ي�سنوا قوانني حترتم 
جميع الأديان واملعتقدات، وجتّرم 
من  النيل  من  بدًل  عليها،  التعدي 
حرية  ذريعة  حتت  امل�سلمني 
التعبري، ل�سيما مع �سعود التيارات 
النازية والفا�سية واليمني املتطرف 
يف اأوروبا من جديد، بعد اأن ت�سبب 
هذا الفكر مبقتل ع�رسات املاليني 

من الب�رس يف حربني عامليتني«.
وزاد بقوله: »�سن مثل هذه القوانني 
الإ�سالموفوبيا  ت�ساعد  من  �سيحد 
ا�ستغالل  ومينع  الغرب،  يف 
الإ�سالم  ملعاداة  ال�سيا�سيني 
وامل�سلمني كورقة انتخابية، لك�سب 
املتطرفني،  اأ�سوات  من  املزيد 
بع�سهم  على  النا�ض  وحتري�ض 

املجتمع  اأمن  وزعزعة  البع�ض، 
والدولة«.

�إهانة �ملقد�صات

كاتب  الكندوري،  نظري  اأما 
لالأنا�سول  وباحث عراقي، فقال 
اإن »العامل الغربي تعامل باإيجابية 
قانون  ب�سن  اليهود  مطالبات  مع 
بعد  ال�سامية  معاداة  يجرم 
حينها  الثانية،  العاملية  احلرب 
�سعر القادة الغربيون باأن �سن مثل 
م�ساعر  من  �سيقلل  القانون  هذا 
الكراهية يف املجتمع، ويحد من 

م�ساكل اجتماعية عديدة«.
واأردف: »جنحت تلك التجربة يف 
اليهودية  لالأقلية  العتبار  اإعادة 
يف الغرب، و�ساهمت يف انخفا�ض 
م�ساعر الكراهية التي كانت تكنها 
وقللت  لليهود،  الغربية  ال�سعوب 
من امل�ساكل الجتماعية«واأكد اأن 
»امل�سلمني يتعر�سون ل�ستى اأنواع 
امل�سايقات يف الدول الغربية، ما 
اإىل ن�سوء م�ساكل اجتماعية  اأدى 
كبرية، بالإ�سافة اإىل اأن العتداء 
على امل�سلمني وعلى مقد�ساتهم 
يف  امل�سلمني  م�ساعر  يوؤذ  مل 
واإمنا  فح�سب،  الغربية  الدول 
يف  امل�سلمني  م�ساعر  جرح 
الإ�سالمية،  البلدان  من  العديد 
باأكرث  اأفرادها  عدد  يقدر  والتي 

من مليار ون�سف املليار«.
يف  »ال�ستمرار  اأن  من  وحذر 
اإهانة  وتعمد  امل�سايقات  تلك 
�سينعك�ض  امل�سلمني  مقد�سات 
الدول  بني  العالقات  على  �سلبًا 
�سواء  الغرب،  ودول  الإ�سالمية 
اقت�سادًيا«وا�ستطرد:  اأو  �سيا�سًيا 
»يجب على قادة الغرب اأن يعيدوا 
�سن  على  جدًيا  ويعملوا  التفكري 
لالإ�سالم،  الإ�ساءة  يجرم  قانون 
كما هو احلال مع جترمي الإ�ساءة 

لل�سامية ومعاداتها«.

حتري�ض متعمد

تطرق الكندوري اإىل احلديث عن 
بقوله:  الغرب  يف  التعبري  حرية 
»هذا اإدعاء اأكرث مما هو حقيقة، 
عن  يدافعون  اأنهم  هو  والدليل 
للنبي  املتوا�سلة  الإ�ساءات 
و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سل  حممد 
هذا  يتعمد  من  عن  ويدافعون 
الفعل، ويف الوقت نف�سه يغ�سبون 
الفرن�سي  الرئي�ض  يتعر�ض  حني 

)اإميانويل ماكرون( لل�سخرية«.
راأيناه  ما  »هذا  وا�ستطرد: 
اأردوغان  الرئي�ض  �سخر  حينما 
ب�سبب  الفرن�سي  الرئي�ض  من 
لالإ�سالم  امل�سيئة  ت�رسيحاته 
يحتاج  اإنه  وقال  وامل�سلمني، 
اأن  يعني  هذا  عقلية..  ملعاجلة 
كانت  الإ�سالم  نبي  ال�سخرية من 
بحرية  لها  عالقة  ول  متعمدة 
ما  يتحملوا  مل  فهم  التعبري، 

اعتربوه اإ�ساءة لرئي�سهم«.
ر�سوم  عن  ماكرون  ويدافع 
للنبي حممد  م�سيئة  كاريكاتورية 
نُ�رست يف  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سل 
فرن�سا موؤخًرا، معترًبا اأنها تندرج 
ما  وهو  التعبري.  حرية  �سمن 
اأثار موجة غ�سب بني امل�سلمني 
حمالت  واأطلق  العامل  اأنحاء  يف 

ملقاطعة املنتجات الفرن�سية.
وتابع الكندوري: »نعتقد اأن حرية 
ال�سخ�سية يجب  التعبري واحلرية 
حد  اإىل  ت�سل  حينما  تنتهي  اأن 
الآخرين،  ملقد�سات  الإ�ساءة 
اإمنا  حرية،  تعترب  ل  حينها 
ا متعمًدا على اأمة كبرية،  حتري�سً

مثل الأمة الإ�سالمية«.
»هذا  باأن  حديثه  واختتم 
لزيادة  �سببًا  �سيكون  التحري�ض 
والعرقية  الطائفية  اخلالفات 
الغرب  بلدان  يف  والعن�رسية 
اإقرار  فاإن  وبالتايل  نف�سها، 
اأو  الإ�سالم  معاداة  يجرم  قانون 
ي�سب  مقد�ساته،  من  ال�سخرية 
حرية  حق  مو�سوع  يف  متاًما 
املقد�سات  واحرتام  التعبري 

جلميع اأفراد املجتمع«.
�الأنا�ص�ل
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 الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

 رقم 02 ال�سراقة  Eحي 100 م�سكن عمارة 05

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 
و املوقعة ادناه 

لفائدة �ضالح عادل م�ضري �رشكة اأ�ضغال م�ضاكة البناء و الرت�ضي�س 
الكائن مقره : 02 �ضارع حميدي �ضعيد بئرخادم

�ضد:  ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ل بي �ضي  
الكائن مقرها بطريق عني البنيان رقم 10 ال�رشاقة 

بال�ضيغة  : 20/01932 و املمهور  الرتتيب  : 2020/06/29 رقم  بتاريخ  ال�رشاقة   اأداء �ضادر عن رئي�س حمكمة  اأمر  التنفيذي يف  ال�ضند  بناء على   
التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2020/10/20 . 

بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/11/17 ، حتت رقم : 
 ، 20/4712

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل التكليف بالوفاء ، مبوجب ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله  لفائدة ال�ضيد : �ضالح عادل م�ضري 
�رشكة اأ�ضغال م�ضاكة البناء و الرت�ضي�س 

�ضد : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ل بي �ضي 
و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل قدره : 846.395.98 دج 

الذي ميثل مبلغ الدين  + م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

بغية تن�سيط ال�ساحة الثقافية يف العا�سمة 

اإبرام اتفاقية تعاون بني امل�صرح الوطني وبلدية الق�صبة
مت اأم�س توقيع اتفاقية تعاون بني املدير العام امل�سرح الوطني اجلزائري حممد يحياوي و رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي  لبلدية 

الق�سبة اأعمر زتيلي بالعا�سمة والتي ت�سعى اإىل اإعادة تنظيم وا�ستغالل الف�ساء وامل�ساحة املحيطة ببناية حمي الدين ب�سطارزي 
،وتطوير م�ساريع بني الطرفني، واملوجهة ب�سكل خا�س اإىل جمهور ال�سباب، ومن اأجل خدمة االإبداع امل�سرحي ب�سكل عام   .

حكيم مالك 

املدير العام للم�سرح الوطني، 
حممد يحياوي:  �سنجعل 

من«بيت ب�سطارزي » ف�ساء 
ثقايف وفني 

واأكد املدير العام للم�رشح الوطني 
اأن   ، يحياوي  حممد  اجلزائري 
نرى  منا�ضبة  تعد  االتفاقية  هذه 
وتن�ضيط  لبعث  جديدا   نف�ضا  فيها 
اجلزائر  يف  الثقافية  ال�ضاحة 
العا�ضمة والتي تندرج على التعاون 
الوطني  امل�رشح  بني  وال�رشاكة 
ب�ضطارزي  الدين  حمي  اجلزائري 
اللقاء  هذا  ،ويعترب  الق�ضبة  وبلدية 
دليال على االإرادة القوية واالإيجابية 
ال�ضعبي  املجل�س  �ضلطات  لدى 
البلدي لبلدية الق�ضبة وعلى راأ�ضها  
االأ�ضتاذ »زتيلي اأعمر« ، ولهذا فاإن 
لقاءات  وليدة  هي  االتفاقية   هذه 
منها  الغاية  ت�ضاورية   و  عديدة 
مع  بالعمل  لنا  ي�ضمح  اإطار  اإيجاد 
ا�ضتغالل  كيفية  يف  البع�س  بع�ضنا 
وجعله  الوطني  امل�رشح  حميط 

ف�ضاء ثقايف وفني .

مرافقة اأبناء الق�سبة واإبراز 
املوروث الثقايف للمدينة

ذي  �ضياق  يف  يحياوي   ك�ضف  كما 
ثقايف  برنامج  اإعداد  عن  �ضلة  
م�ضرتك بني الطرفني ملرافقة اأبناء 
الثقايف  املوروث  واإبراز  الق�ضبة 
باعتبار  املدينة،  به  تزخر  الذي 
هذا  من  جزء  الوطني  امل�رشح  اأن 
 ، اإقليمها  اإىل  ينتمي  الذي  الرتاث 
اإىل  الذي ت�ضعى   ومن بني الربامج 
امل�رشحية  الق�ضبة   اأيام  حتقيقها 
�ضتنظم   �ضنوية  تظاهرة  وهي 

م�ضتقبال يف اإطار التعاون امل�ضرتك 
اجلزائري  الوطني  امل�رشح  بني 
وبلدية الق�ضبة ، مع ال�ضعي لت�ضبح 
تظاهرة م�رشحية دولية اأين �ضتكون 
البداية على امل�ضتوى االإقليمي  يف 
�ضتعرف  اإذ   ، مغاربية  تكون  اأي 
م�ضاركة  امل�رشحية  الفعالية  هذه 
وامل�رشح  اجلهوية  امل�ضارح  كل 
اجلمعيات  اإىل  باالإ�ضافة  الوطني 
غالبية  اأن  مذكرا  والتعاونيات، 
تركوا  الذين  اجلزائريني  الفنانني 
ب�ضماتهم يف امل�رشح اجلزائري هم 
�ضنقوم  وكذلك   ، الق�ضبة  اأبناء  من 
لفائدة  تكوينية  ور�ضات  بتنظيم 
الق�ضبة    وثانويات  مدرا�س  اأبناء 
وندوات فكرية ومعار�س فنية  مع 
ترك االقرتاحات مفتوحة �ضواء بني 
امل�رشح الوطني اأو بلدية الق�ضبة .     

رئي�س بلدية الق�سبة، اأعمر 
زتيلي : �سنعمل جاهدين على 

حت�سني واجهة امل�سرح الوطني  

رئي�س  اأو�ضح  اأخرى  جهة  ومن 

لبلدية  البلدي   ال�ضعبي  املجل�س 
�رشورة    اإىل  زتيلي،  اأعمر  الق�ضبة 
تت�ضمنها  التي  االأهداف  جت�ضيد 
بني  املوقعة  ال�رشاكة  اتفاقية 
الطرفني على اأر�س الواقع ، م�ضريا 
حتفة  يعد  الوطني  امل�رشح  اأن 
الروحي  الغذاء  ومنبع  عمرانية 
يتجزاأ  ال  جزء  يعد  ،فهو  للمجتمع 
ال�رشح  اأن هذا  كما    ، الثقافة  من 
م�ضتوى  على  متواجد  الثقايف 
بتحديد  قمنا  ولهذا  الق�ضبة  بلدية 
حيث   ، طرف  كل  وواجبات  حقوق 
الق�ضبة  حي  اأبناء  اإدماج  �ضيتم 
الوطني  امل�رشح  حميط  حلماية 
ال�ضلبية  املظاهر  على  للق�ضاء 
التي  ال ت�رشفنا  جميعا كم�ضوؤولني 
وكمواطنني وكدولة ،وهذا  كله  بغية 
حت�ضني واجهة امل�رشح الوطني من 
خالل توفري كل الظروف املالئمة 
هذا  لكون   ، واملثقفني  للفنانني 
 « يف  املتمثل  االإبداعي   الف�ضاء 
قبلة   « اجلزائري  الوطني  امل�رشح 
وطنيا  وم�ضنف  اجلزائريني  لكل 
وعامليا �ضمن القطاع املحفوظ  .

 تخ�سي�س قاعات امل�سرح 
لالحتفاء بيوم الق�سبة 

واالأعياد الدينية والوطنية

بنودا   ، ال�رشاكة  هذه   وت�ضمل   
اإعطاء  بينها  من  عديدة   تنظيمية 

ا�ضتغالل  يف  الق�ضبة  لبلدية  احلق 
الوطني اجلزائري  قاعات امل�رشح 
لالحتفال باالأعياد الوطنية والدينية 
ويوم عيد الق�ضبة امل�ضادف لتاريخ 
23 / 02 من كل �ضنة واإقامة حفل 
اأي�ضا  الدرا�ضية  ال�ضنة  اختتام 

وتكرمي التالميذ النجباء .

تنظيم » اأيام الق�سبة 
امل�سرحية«

وقعت  التي  االتفاقية  هذه  وتن�س 
بن  اأحممد  بنادي  الطرفني  بني 
قطاف بامل�رشح الوطني اجلزائري 
حمي الدين ب�ضطارزي اأي�ضا تنظيم 
تظاهرة م�رشحية كبرية حتت ا�ضم 
كما   ،  « امل�رشحية  الق�ضبة  اأيام   «
لبلدية  االتفاقية  مبوجب  يحق  اأنه 
املقابلة  ال�ضاحة  ا�ضتغالل  الق�ضبة 
لواجهة امل�رشح الوطني اجلزائري 
وفنية  ثقافية  تظاهرات  الإقامة 
لالأطفال  ور�ضوم  للكتب  ومعار�س 
والتجارية  احلرفية  والن�ضاطات 

وذلك باإعالم اإدارة امل�رشح الوطني 
اجلزائري بذلك .

 ا�ستغالل امل�سرح الوطني 
الأهداف تنظيمية وثقافية 

واقت�سادية

املدار�س  االتفاقية  تخول  كما 
الرتبوية واأفواج الك�ضافة االإ�ضالمية 
التابعة الإقليم البلدية اال�ضتفادة من 
تخفي�س يف قيمة التذكرة مل�ضاهدة 
العرو�س امل�رشحية كل اأيام جمعة 
ابتداء من ال�ضاعة العا�رشة �ضباحا 
 ، �ضباحا   11 ال�ضاعة  غاية  اإىل  
املربمة  االتفاقية  هذه  اأن  كما 
ا�ضتغالل  اإىل  الطرفني تهدف  بني  
كل  اجلزائري  الوطني  امل�رشح 
املتواجدة  ال�ضيارات  ركن  اأماكن 
التوري  حممد  �ضارع  باأر�ضفة 
مرزوق  نايت  الرزاق  عبد  و�ضارع 
الأغرا�س  التوري  حممد  و�ضاحة 
التنظيمية  باأهدافها  �ضلة  ذات 

والثقافية واالقت�ضادية .

اإ�صهار

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

ثقافة



الطارف

الأمطار تك�شف 
�شيا�شة "الربيكولج"

خلفت الأمطار التي تهاطلت على عدة بلديات 
ولية الطارف ، خ�شائر مادية معتربة، وك�شفت 
مل  التي  التنموية،  امل�شاريع  ه�شا�شة  مدى 
اإىل  اأدت  التي  املطر،  حبات  وجه  يف  ت�شمد 
وبرك  اأوحال  يف  والأحياء  الطرقات  اإغراق 
مائية، �شاحبتها ت�رسبات مائية، و�شط اخلوف 
والذعر الذي خيم على املواطنني من اأ�شحاب 
الذين  القدمية،  والبنايات  اله�شة  ال�شكنات 

يقطنون يف الأحياء املهم�شة. 
املحلية  التنمية  واقع  الأمطار،  هذه  وعرت 
امل�شئولون  يتبناها  التي  التحتية،  والبنية 
الغ�ش  حول  امل�شتور،  وك�شفت  املحليون، 
الفا�شح يف ع�رسات امل�شاريع املنجزة، وعدم 
قدرتها على جمابهة اأب�شط الكوارث الطبيعية، 
الرئي�شية  والطرق  ال�شوارع  حتولت  حيث 
ب�شبب  بالكامل،  واأغلقت  وديان،  اإىل  والفرعية 
تنقل  من  حدت  التي  املرتاكمة،  املياه  جتمع 

املركبات والأ�شخا�ش على حد �شواء، .
رزق اهلل �شريف/ الطارف 

مترنا�شت 

برنامج لتكوين 690 
م�شاعدا يف التمري�ض 

اأعد برنامج لتكوين 690 م�شاعدا يف التمري�ش 
املن�شاآت  خمتلف  عرب  اأف�شل  تاأطري  ل�شمان 
�شحية  خدمات  تقدمي  ي�شمن  مبا  ال�شحية 
ال�شحية  التغطية  موؤ�رسات  وحت�شني  اأف�شل، 
بولية مترنا�شت، ح�شب ما اأفادت اأم�ش الإثنني 
م�شالح الولية، ويتوخى من هذه العملية التي 
النق�ش امل�شجل  تدارك  ''قريبا''  �شي�رسع فيها 
�شيما  ال�شحية  الهياكل  عرب  التاأطري  جمال  يف 
ال�شكانية  والتجمعات  القرى  م�شتوى  على  
النائية مبا ي�شمن تقدمي خدمات �شحية اأف�شل 
التغطية  موؤ�رسات  حت�شني  وبالتايل  لل�شاكنة 
الولية  وايل  اأو�شح  مثلما  بالولية،  ال�شحية 
بلدية  اإىل  الأحد  اأم�ش  بها  قام  زيارة  خالل 

اأبال�شة )100 كلم �شمال مترنا�شت(.  

البليدة

البطولة الوطنية 
الع�شكرية للجيدو 

الوطنية  البطولة  الإثنني  اأم�ش  انطلقت 
الع�شكرية للجيدو مب�شاركة 17 فريقا  باملركب 
الريا�شي اجلهوي الع�شكري للناحية الع�شكرية 
البطولة  هذه  يف  ي�شارك  و  بالبليدة  الأوىل 
ريا�شيا   139  ، املقبل  اخلمي�ش  �شتختتم  التي 
و  الع�شكرية  النواحي  و  القيادات  خمتلف  من 

الوحدات من بينهم 20 ريا�شية.

�شكيكدة

هزة ارتدادية بقوة 
4ر3 قرب احلرو�ض 

درجة  4ر3  قوتها  ارتدادية  هزة  وقعت 
مبقيا�ش ري�شرت ،اأم�ش الثنني، على ال�شاعة 
ما  ح�شب  �شكيكدة،  بولية  دقيقة  و55   11
الفلك  علم  يف  الأبحاث  مركز  عنه  اأعلن 
بيان  يف  واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء 
واأو�شح ذات امل�شدر، اأن مركز الهزة حدد 
احلرو�ش  غرب  جنوب  كلم   12 بعد  على 
)ولية �شكيكدة( وتعد هذه الهزة الرتدادية 
الأر�شة  الهزة  عقب  التوايل،  على  الثالثة 
الأحد  اأم�ش  فجر  املنطقة  �شهدتها  التي 
ت�شجيل  حيث مت  درجة،  2ر5  قوتها  وبلغت 
يف نف�ش اليوم، هزتان ارتداديتان بلغت �شدة 

كل واحدة منهما 9ر3 درجة.

تيبازة

3 ماليري دينار  
ديون �شونلغاز 

ت�شببت جائحة كورونا يف تراكم ديون زبائن 
بتيبازة،  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  مديرية 
رقم  هو  و  دينار  مليارات   3 من  باأزيد 
التزويد  قطع  قرار  يبقى  ،فيما  "قيا�شي" 
بالطاقة "معلقا" اإىل حني ا�شتقرار الو�شع 
الثنني  اأم�ش  به  اأفاد  ما  ح�شب  ال�شحي، 
م�شوؤول ال�رسكة. و اأو�شح اأحمد براهيمي 
اأن م�شتحقات الزبائن بلغت443ر3 ماليري 
بن�شبة  و هي م�شتويات قيا�شية ت�شاعفت 
اأين  املا�شية  بال�شنة  مقارنة  باملائة   87
اأزيد   2019 �شبتمرب  �شهر  غاية  اإىل  �شجل 

من 16ر2 مليار دينار.

16
www.elwassat.comالثالثاء  24 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 09  ربيع الثاين   1442ه العدد : 5401/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

عائلتان دون ماأوى و ل اأكل تنا�شدان ال�شلطات 
تعي�ش عائلتا "براهيمي وبوهايل "،و�شعا اإن�شانيا حرجا ي�شتدعي تدخل ال�شلطات املعنية و م�شاعدة 

ذوي الرب و الإح�شان، خا�شة و اأن العائلتني تفتقران لأدنى مقومات احلياة منها الأكل وال�شرب 
والأفر�شة و الألب�شة، خا�شة ونحن يف ف�شل ال�شتاء املعروف بق�شوة الطق�ش يف املنطقة، ظروفا 

معي�شية مزرية بغياب اأدنى مقومات احلياة الكرمية وغياب املرافق التي يحتاج اإليها الأفراد يف حياتهم 
اليومية، حيث اأن مظاهر احلرمان والفقر يطوقان العائلتني اللتني تقطنان حتت العمارة وهو عبارة 

عن حمل خم�ش�ش ملكتب تابع ملوؤ�ش�شة �شونلغاز مل يتم تهيئته حلد لن.
�شياليل وليد

املكان  عاينت  الو�شط"  "جريدة 
التي تاأوي اإليه العائلتان، وحتدثنا 
مع اأحد اأفراد العائلة الذي �رسح 
حول  وموؤ�شفة  حزينة  وبنربة  لنا 
هاتان  اإليها  األت  التي  احلالة 
العائلتان، حيث عرب لنا.. اأننا كنا 
عبارة  وهو  زريعة"  بحي"  ن�شكن 
اإىل  يفتقر  فو�شوية  بنايات  عن 
اأدنى ظروف العي�ش فيه منذ 10 
العي�ش  ظروف  واألزمتنا  �شنوات، 
الفو�شوية  البنايات  تلك  داخل 
وتوالت  ال�شكن،   اأزمة  ب�شبب 
الإح�شائيات من طرف ال�شلطات 
املحلية، من اأجل منحنا �شكنات 

لئقة، ولكن تبخر احللم املنتظر 
مغت�شبا  واأ�شاف  قوله،  ح�شب 
الإ�شتفادة من  لعدم  تفاجئنا  اأننا 

ال�شكنات رغم اأننا مل ن�شتفد من 
عقار،  اآي  ول منلك  �شيغة    اآي 
وقامت  ال�شارع  اإىل  طردنا  ومت 

بيوتنا  بتهدمي  املعنية  ال�شلطات 
الفو�شوية دون �شفقة ول رحمة.

رئي�ش  قال  ذاته،  ال�شدد  يف  و 
الإن�شان  حلقوق  الولئي  املكتب 
حالة  اأن  حممد"  "ف�شيح  ال�شيد 
 ) بوهايل  و  )براهيمي  العائلتني 
جد مزرية و هو ما دفع باأع�شاء 
مع  للعائلتني  بالتو�شط  املكتب 
الذي  اجلديد  الدائرة  رئي�ش 
العائلة  البلدية بزيارة  كلف جلان 
والنظر يف حالها ، لكن ال�شلطات 
املحلية مل تقم باأي خطوة لإنقاذ 
رئي�ش  اأن  الأ�شف  ومع  العائلتني، 
لتعليمات  ياأبه  مل  اجللفة  بلدية 
رئي�ش الدائرة �شاربا اأمره عر�ش 

احلائط ح�شب ت�رسيحاته.

حي القطب احل�شري"بربيح" اجللفة 

 يف عملية وا�شعة لأمن غليزان

توقيف 20 �شخ�شا منهم 11 مطلوبا للعدالة
 خالل ال 24 �شاعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 3 اأ�شخا�ض 
ولية  عنا�رساأمن   جنحت 
�شخ�شا   20 توقيف  غليزان  يف 
من  عنهم  مبحوثا   11 بينهم  من 
وذلك  ق�شايا  عدة  يف  العدالة  قبل 
النطاق  ،وا�شعة  �رسطة  اإثرعملية 
م�شت خمتلف اأحياء املدينة للق�شاء 
اأنواعها  ب�شتى  اجلرمية  اأوكار  على 
وو�شع حد لن�شاط ع�شابات الأحياء 
وفقا ملا ك�شفت عنه خلية العالم 
يف  وقد  �شارك  هذا  والت�شال. 
الوحدات  خمتلف  العملية  هذه 
توقيف  من  مكنت  والتي  العملياتية 
كمية  حجز  مت  كما  �شخ�شا   20
معتربة من املوؤثرات العقلية قدرت 
اإىل  بـ571 قر�شا مهلو�شا بالإ�شافة 
كمية من املخدرات، مع حجز 454 
وحدة من امل�رسوبات الكحولية من 

واأربع  والأحجام  الأنواع  خمتلف 
حجز  مت  حني  بي�شاء.يف  اأ�شلحة 
 08 و  ال�شمة  مادة  من  وحدة   869
من  مايل  ومبلغ  نارية،  دراجات 
تقدمي  مت  وقد  الرتويج،  عائدات 
العدالة  اأمام  املوقوفني  جميع 

مبحكمة غليزان .
حممد بن ترار 

امل�شجلة  املرور  حوادث  خلفت 
الأخرية عرب  ال 24 �شاعة  خالل 
عدة وليات 3 وفيات و اإ�شابة 146 
اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  اآخر 
ح�شبما اأفاد به اأم�ش الثنني بيان 
مل�شالح احلماية املدنية وقامت 
لولية  املدنية  احلماية  م�شالح 
الفرتة  نف�ش  خالل  �شكيكدة 
بالتدخل لأجل تقدمي الإ�شعافات 

خمتنقني  اأ�شخا�ش   04 لـ  الأولية 
على اثر ا�شتن�شاقهم لغاز اأحادي 
اأك�شيد الكربون CO املنبعث من 
بحي  م�شكن  داخل  ماء  م�شخن 
احلدائق،  ببلدية   1945 ماي   08
يف  بال�شحايا  التكفل  مت  حيث  
عني املكان و حتويلهم يف "حالة 
مقبولة" اىل امل�شت�شفى املحلي.

جامعة اأوك�شفورد

فعالية لقاح "اأ�شرتازينكا" قد ت�شل لـن�شبة 90 باملئة
لندن/ الأنا�شول

اأعلنت جامعة اأوك�شفورد الربيطانية، 
كورونا  لفريو�ش  امل�شاد  اللقاح  اأن 
�رسكة  مع  بالتعاون  طورته  الذي 
اإىل  فعاليته  ت�شل  قد  "اأ�شرتازينكا"، 
اأم�ش  بيان  يف  واأ�شافت  باملئة   90
فعالية  اأظهر  اللقاح  اأن  الإثنني، 
عند  باملائة   70.4 ت�شل  متو�شطة 
و�شلت  اإذ  جتربتني،  بيانات  دمج 
باملائة  الأوىل 90  التجربة  نتيجة 

والأخرى 62 باملائة.
ي�شل اللقاح  اأن  املتوقع  ومن 

اأكرث  اإىل مناطق  املذكور 
مقارنة  العامل  حول 
الأخرى،  باللقاحات 
لنخفا�ش  نظراً 
تكلفته و�شهولة تخزينه 
جويلية   20 ويف  ونقله 
اأعلنت  املا�شي، 

اأن  اأوك�شفورد  جامعة 
لقاحها  على  املتوا�شلة  الختبارات 
امل�شاد لفريو�ش كورونا، اأظهرت اأنه 
وموؤخرا،  املناعة  جهاز  ويدعم  اآمن 
"فايزر"-  �رسكتي  حتالف  اأعلن 
"موديرنا"  و�رسكة  "بيونتيك"، 

مريكية  الأ
بن�شبة  عن لقاحني فعالني 

الذي  الأمر  باملائة،  و95  باملائة   90
كان كافيا لبث التفاوؤل يف العامل حيث 
ح�ش�شها  بالفعل  احلكومات  حجزت 

من اللقاح مباليني اجلرعات.   

ال�شفارة اجلزائرية بقطر

رحلة اإجالء للجزائريني من الدوحة 
عن  اأم�ش،  بقطر،  اجلزائرية  ال�شفارة  اأعلنت  
لتنظيم  املقبل،  نوفمرب   26 اخلمي�ش  يوم  حتديد 
العودة  يف  الراغبني  للجزائريني  الإجالء  رحلة 
اجلوية  اخلطوط  منت  على  الوطن،  اأر�ش  اإىل 
"الو�شط"  حتوز  لل�شفارة  بيان  واأفاد  اجلزائرية 

ن�شخة منه،اأّن توقيت الرحلة �شيكون على ال�شاعة 
الدوحة،   بتوقيت  دقيقة  وثالثني  وخم�شة  الرابعة 
وانطالقا من مطار حمد الدويل بالدوحة باجتاه 
مطار هواري بومدين باجلزائر. واأ�شافت ال�شفارة، 
يف ال�شياق ذاته، اأنها ما تزال تعمل وبالتن�شيق مع 

ممثلي املعنيني بهذه الرحلة على اإمتام الإجراءات 
النهائية  ال�شمية  القوائم  الاّلزمة مبا فيها �شبط 
للقوانني  وفًقا  ال�رسورية  املوافقات  وا�شتخراج 
هذه  مثل  تنظيم  يف  الإقامة  بلد  يف  بها  املعمول 

الرحالت ال�شتثنائية.

الأغواط
م�شت�شفى 240 �شرير يبا�شر ن�شاطه 

با�رس م�شت�شفى 240 �رسير بالأغواط اأم�ش الإثنني ن�شاطه ب�شكل كامل 
بعد ا�شتكمال حتويل كافة امل�شالح الطبية من املوؤ�ش�شة العمومية 

الإ�شت�شفائية اأحميدة بن عجيلة، ح�شبما اأفاد م�شوؤولو هذه املوؤ�ش�شة 
الإ�شت�شفائية وجرى يف اإطار هذه العملية حتويل 23 م�شلحة �شحية 
من امل�شت�شفى القدمي اإىل م�شت�شفى 240 �رسير اجلديد، كما اأو�شح 

املدير العام لذات املوؤ�ش�شة ال�شحية، بوعبد اهلل جغيدل.  

حتقيقات اأمنية مب�شت�شفى يو�شف دمرجي بتيارت

وفاة 05 اأ�شخا�ض ت�شمما و04 اآخرين يف خطر
تويف �شباح اأم�ش الإثنني، 5 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�ش 
بني 26 و 53 �شنة مب�شلحة 
مب�شت�شفى  ال�شتعجالت 
بتيارت،  دمرجي  يو�شف 
بت�شمم  ا�شابتهم  اثر  على 
حاد يف حني ليزال 4 اآخرون 
الطبية  يف  املراقبة  حتت 
حالة حرجة و�شط ا�شتنفار 
الطبية  الطواقم  جميع 

بامل�شت�شفى.
ال�شحايا و امل�شابون الذين 
ليلة  تباعا  نقلهم  مت 
اإىل  الأحد،  اأول اأم�ش 
دمرجي  يو�شف  م�شت�شفى 
تيارت،مل  مدينة  باأعايل 
اأ�شباب  الآن  حلد  تعرف 
رجحت  حني  الت�شمم،  يف 
يف  مقربة  طبية  م�شادر 
الو�شط  ات�شال  بجريدة 

طبية  �شائلة  اأنها مادة 
ال�شحايا  اأن  يعتقد 
انتظار  يف  ا�شتهلكوها 
التحقيق  عنه  �شي�شفر  ما 
، هذا وقد  الطبي والأمني 
حادة  ال�شحايا  باآلم  �شعر 
يف بطونهم مبجرد عودتهم 
نقلهم  ليتم  م�شاكنهم،  اإىل 
اإىل امل�شت�شفى حيث لفظوا 
الإ�شابة  خلطورة  اأنفا�شهم 

اآخرين   4 و�شع  مت  فيما 
املركزية،  العناية  حتت 
وو�شفت حالتهم باخلطرية 
ولتزال  هذا   ، جدا 
التحقيقات الطبية والأمنية 
انطالقا  الق�شية  يف  قائمة 
من ت�رسيح اجلتث والتعرف 
ال�شامة  املادة  طبيعة  على 

امل�شتهلكة وم�شدرها .

مرمي خمي�شة

اإح�شائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

اإ�شابة جديدة بكورونا  1005
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 75867

ت�شجيل 19 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2294

حالت ال�شفاء اجلديدة : 627
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 49421



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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