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02�حلدث

نحو تاأ�سي�ش املجل�ش ال�سعبي الد�ستوري بدال من املحكمة الد�ستورية

علجية عي�ش 
-----------------

الد�ستور  م�سودة  ق�سية  بدت 
 ، "حماجية"  كاأنها  و  امل���زّورة 
من  الكثري  لها  تفطن  بحيث 
يف  ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتتبعني 
اإن  البع�ض  ت�ساءل  و  اجل��زائ��ر، 
م�سودة  ت��زوي��ر  ق�سية  كانت 
جل�ض  �سيناريو  جمرد  الد�ستور 
نب�ض ال�سعب و معرفة راأيه من 
البنود و ما ميكن تعديله اأو اإبقاوؤه 
كما هو، لأن الذين و�سعوا بنود 
امل�سودة  لي�سوا مواطنني عاديني، 
يتم  فكيف  قانون،  رجال  هم  بل 
كان  اإن  و  امل�سودة،  تزوير  اإذن 
ال�سوؤال يلح على  ذلك �سحيحا، 
امل�سودة؟   هذه  زّور  من  الطرح 
�سقطت  كيف  و  �رّسبها؟،  من 
اأ�سخا�ض  يد  يف  منها  ن�سخة 
عاديني؟ و يف يد من؟  ومن كلف 
بعملية التزوير؟ و كيف مت ن�رسها 
يف مواقع التوا�سل الجتماعي؟  
اأن حت�سري  يعلم  اجلميع  ل�سيما  
اإط���ار جلنة  ك��ان يف  امل�����س��ودة 
م�سكلة من خرباء و خمت�سني، ) 
يعني جلنة مغلقة( ثم اأن م�رسوع 
ما  اإىل  موؤجل  ك��ان  الد�ستور 
رئي�ض  من  بقرار  و  كورونا  بعد 
على  ي��وزع  مل  و  اجلمهورية، 
الأحزاب و ال�سخ�سيات الوطنية 
الأخطر  بل  الأه��م،  و  ملناق�سته، 
املزورة  الن�سخة  اأن  هو  ذلك  من 
التي يحوم حولها جدل كبري كما 
اجلمهورية   رئا�سة  بيان  يف  جاء 
ثوابت  بع�ض  العمق  ت�رسب يف 

الأمة وهويتها.
اأن  اإىل  ت�سري  البع�ض  حتليالت 
جمرد  الكوالي�ض  يف  يحدث  ما 
خالله  م��ن  اأرادت  �سيناريو  
ال�سعب  موقف  معرفة  ال�سلطة 
اجلزائري و �سماع نب�سه  خا�سة 
ما تعلق بق�سية اللغة الأمازيغية 
الثقافة  و  بالبعد  الع���راف  و 
�سالحيات  اإعطاء  و  الأمازيغية 
ذات  املوؤ�س�سات  لبع�ض  اأك��ر 
ما  تعديل  يتم  بعدها  ال�سّيادة، 
ميكن تعديله اأو ا�سافة بندا جديدا 
اجلريدة  يف  امل�رسوع   ن�رس  قبل 
حتى  قانونية،  ب�سفة  الر�سمية 
منه،  متخوفون  ماهم  يحدث  ل 
وهو ا�ستئناف امل�سريات ال�سعبية 
الالا�ستقرار،  عودة  و  جديد  من 
اأمام املطالب التي رفعتها بع�ض 
الأحزاب و هو �رسورة اأن يحوز 
الوطني  الإجماع  على  الد�ستور 
عملية  اإىل  يحتاج  طبعا  هذا  و 

يحظى  اأن  و  �سعبي"،  "ا�ستفتاء 
ذهب  مثلما  دويل"  "اعراف  ب�: 
التجمع  ح��زب  ذل��ك  يف  اإل��ي��ه 
هذا  فهل  الدميقراطي،  الوطني 
ال�سعب والدولة  اأن �سيادة  يعني 
الأجنبية؟  للرقابة  خا�سعة  تظل 
احلراك  اإف�سال م�رسوع  بالتايل  و 
 "  : �سعار  حمل  ال��ذي  ال�سعبي 
ال�سوؤون  يف  الأجنبي  للتدخل  ل 
كان  مهما  للجزائر"  الداخلية 
البالد،  بها  متر  التي  الأزمة  عمق 
و هو ال�سوؤال الذي يفر�ض نف�سه 
على قادة الأرندي ماذا يق�سدون 
طبعا  دويل"،  "اعراف  بعبارة 
هناك  اأطراف يف ال�سلطة تريد اأن 
توؤ�س�ض ملجتمع "امليم" وتعميمها 
يف الأو�ساط ال�سعبية كلها و ل 
معني،  منح�رسة يف حزب  تبقى 
يق�سي  بند  ورود  بعد  خا�سة 
على  يحر�ض  من  كل  مبعاقبة 
هاته  "التمييز"،  و  "الكراهية" 
بديل  احلقيقة  يف  هما  العبارتان 

عن "التغيري" و "العدالة".
التالعب  طبعا  ال�سهل  م��ن   
�سعبا  لي�ض  و  بامل�سطلحات، 
يف  توظيفها  ال�سلطة  على 
لي�ض  و  ك��اأداة  املنا�سب،  الوقت 
احلياة  عن  نقراأ  فعندما  كهدف، 
اأننا  منها  نفهم  الد�ستورية 
يعني  القانون،  دولة  يف  نعي�ض 
اأ�سكال  من  �سكل  لأّي  ل وجود 
الإجرام اأو التعدي على احلريات، 
و  الدميقراطية  فيها  متار�ض  دولة 
يف  جتربة  للجزائر  و  ب�سفافية، 
منذ  تعديلها  و  الد�ساتري  مترير 
ا�ستقاللها اإىل يومنا هذا، اإل اأنها 
كثري  د�ستوريا يف  فراغا  عا�ست 
من املرات، و يف فرات متعاقبة، 
فرة بعد ال�ستقالل ثم الع�رسية 
التي  22 فرباير  ال�سوداء و ثورة 

ال�سيا�سيون  ط��وي��ال،  ت��دم  مل 
وحدهم يفهمون اللعب ال�سيا�سي 
و كيف يديرون طاولة ال�سطرجن، 
احلفاظ  مقابل  باجلنود  الت�سحية 
ت��دار  هكذا  امل��ل��ك،  حياة  على 
ال�سعب  البالد، و ليذهب  �سوؤون 
فهم   املثقفون  اأم��ا  اجلحيم،   اإىل 
لي�ض  يبدو،  كما  اللعبة   خ��ارج 
اأنف�سهم  يح�رسون  ل  لأن��ه��م 
لأنهم   بل   ، ل-   - ال�سيا�سة،  يف 
م�ستبعدون من الآلية ال�سيا�سية 
و يدركون نتائج اللعبة، بعد ملء 
فراغات ذات اأهمية �سيا�سية ، و 
البقاء يف النهاية لالأف�سل، اأي ملا 

يقرره الرئي�ض و حميطه.
فالنظام  مالحظون  يقول  وكما   
نظاما  �سيكون  اجلديد  اجلزائري 
بعد  العادة  جرت  كما  رئا�سيا  
رئي�ض  اتخذها  التي  ال��ق��رارات 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، ول 
الرئا�سية  العهدة  قل�ست  اإن  يهم 
هي،  كما  ظلت  اأو  عهدتني  اإىل 
كذلك بالن�سبة للعهدة الربملانية، 
و تعيني نائب رئي�ض اجلمهورية، 
نائب  اأن  يفهم  النقطة  هذه  حول 
خليفة  ليكون  مر�سح  الرئي�ض 
الرئي�ض  للرئي�ض يف حالة مر�ض 
اأو يف حالة  الله  اأو وفاته ل قدر 
تقدمي ا�ستقالته مثال، كما اأن اإلغاء 
ا�ستبداله  و  الد�ستوري  املجل�ض 
جتعل  الد�ستورية  باملحكمة 
البالد،  يف  احلاكم  الق�ساة  من 
ال�سعب  مطالب  اأن  قلنا  اإذا  و 
يعني  ل  القانون  دولة  بناء  هي 
اأو  للق�ساة  ال�سالحيات  تو�سيع 
عرب  كما  الق�ساء  دولة  تاأ�سي�ض 
حرية  لها  تكون  البع�ض،  عنها 
يف  التحكم  و  ال��ق��رارات  اتخاذ 
م�سريه  تقرير  يف  ال�سعب  حق 
بنف�سه ، و هذا يقودنا اإىل احلديث 

الإرادة  تغييب  من  الهدف  عن 
ال�سعبية، و حرمان املواطنني من 
امل�ساركة يف بناء اجلزائر اجلديدة،  
تو�سع  اأن  املفرو�ض  من  كان  و 
الد�ستور  م�سودة  اإع���داد  جلنة 
الد�ستوري  املجل�ض  مهام  من 
التالية:  بال�سيغة  ي�سبح  بحيث 
الد�ستوري"  ال�سعبي  املجل�ض   "
 ( ال�سعب  ملمثلي  يكون  فيه 
خارج الأحزاب( احلق يف �سياغة 
الد�ستور، و اختيار ممثلي ال�سعب 
ال�رسوط  فيهم  تتوفر  اأن  و  لبد 
فيهم  موثوق  اأي  توؤهلهم،  التي 
 ( املرابطني  �سفات  يحملون  و  
تاجماعت( و ل نقول �سخ�سيات 

وطنية لأن جلهم متحزبون.
 كما اأن املقرح املتعلق باإمكانية 
اإىل  ع�سكرية  وح��دات  اإر�سال 
يطرح  الربملان،  مبوافقة  اخل��ارج 
هذه  اإر�سال  هل  التايل:  ال�سوؤال 
اخلارج  اإىل  الع�سكرية  الوحدات 
اأو   " التدريب؟  اإط��ار  يف  يدخل 
و  عليها  متكتم  اأخرى  لأغرا�ض 
من هي الدولة امل�ستقِبلة؟ من حق 
ال�سعب اأن يكون مطلعا، حتى ل 
من  ثم  ال�سيناريو،  نف�ض  يتكرر 
له  اأو  رتبة  اأو  درجة  الأقوى  هو 
�سلطة القرار اإن �سح القول، هل 
املوؤ�س�سة الع�سكرية اأم الربملان؟"، 
خا�سة و اأن الطريقة التي يتم بها 
تر�سيح النواب يف اأغلب احلالت 
علمية  مقايي�ض  على  تكون  ل 
الكفاءة،  و  النزاهة  فيها  ي�سرط 
و قد راأينا يف الربملانات ال�سابقة 
ليكونوا  موؤهلني  غري  اأ�سخا�سا 
ممثلني لل�سعب داخل قبة الربملان، 
و  اأ�سخا�سا اآخرين مت تعيينهم يف 
"الثلث الرئا�سي" اأي بدون املرور 
مما  والوا�سح  النتخابات،  على 
"ال�سيا�سة  فاإن احلديث عن  �سبق 

يف  نفخ  جم��رد  الت�ساركية" 
بالون،  يف  نفخا  لي�ض  و  املزمار 
اأنغاما  عليه  العازفون  اأ�سدر 
من  ال�سعب  عقل  بها  يخدرون 
اأجل اإ�سكات �سوته، و اإخ�ساعه 

لالأمر الواقع .
�سالح  ال��دك��ت��ور  ق��ال  كما  و 
بلحاج: " يف جزائر اليوم جمتمع 
تابع للدولة، و دولة تابعة لذوي 
النفوذ و املوؤ�س�سة الع�سكرية، و 
املعادلة  هذه  تعو�ض  اأن  ينبغي 
طرفني:  تت�سمن  اأخ��رى  مبعادلة 
دولة  و  ن�سبيا  م�ستقال  جمتمعا 
بذلك  املجتمع،  م��ن  منبثقة 
ت�سبح الدولة اجلزائرية دولة اأّمة 
الأّمة هي  الكلمة، و دولة  مبعنى 
�سلطة  لي�ست  و  املواطنة  دولة 
على  ال�سيادة  متار�ض  �سيا�سية 
�سكان اإقليم معني " ، نعم فدولة 
جماعات  دول��ة  لي�ست  الأم���ة 
 ، النفوذ  �سبكات  و  م�سالح 
ل  جديدة،  جزائر  بناء  فمطلب 
اأو  فقط  الوجوه  بتغيري  يكون 
بتعيني فالن على راأ�ض موؤ�س�سة 
ما، اأو ولية ما و اإنهاء مهام اآخر 
منها و منحه من�سب فوق العادة 
�سعبية  جمهورية  بناء  بل  مثال، 
دميقراطية يكون فيها ال�سعب هو 
اأ�س�ض  على  مبنية  دولة   ، ال�سّيد 
و  نوفمرب،  اأول  بيان  مبادئ  و 
م�ستمدة من ال�رسيعة الإ�سالمية 
باأن  يقر  اجلزائري  الد�ستور  طاملا 
اجلزائرية،  الدولة  دين  الإ�سالم 
ُغيَِّب  الذي  امل�رسوع  هو  هذا  و 
التي عرفتها  الد�ساتري  يف جميع 
احل�سا�سة  الق�سية  تبقى  اجلزائر، 
اإليها  تتطرق  مل  التي  و  ج��دا 
ندري  ل  و  ال�سيا�سية،  الأحزاب 
الد�ستور  م�سودة  يف  وردت  اإن 
ق�سية  وهي  األ   ، ل  اأم  اجلديد 
يف  الرئا�سي"  "الثلث  تعيني 
كان  اإن  الت�رسيعية،  النتخابات 
الرئي�ض احلايل �سيختار جمموعته 
كما داأب احلال يف عهدة الرئي�ض 
اأم  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سابق 
�سيلغي هذا الختيار، فقد لوحظ 
اأن بع�ض النواب الذين مت تعيينهم 
يقوموا  مل  الرئا�سي  الثلث  يف 
عهدتهم  طيلة  فعلي  دور  ب��اأي 
على  امل�سادقة  ماعدا  الربملانية، 
�سمع  اأحد  فال  احلكومة،  برنامج 
م�رسوعا  قدم  اأحد  ل  و  �سوتهم 
قد  و  املواطن،  و  الوطن  يخدم 
نّواب  "نريد  بالقول:  اأحدهم  عّلق 
و  الأيدي  رفع  نّواب  ل  مواقف 

اإ�سقاطها".

م�سودة الد�ستور.. هل هي �سيناريو جل�ش نب�ش ال�سعب؟

كل الد�ساتري التي و�سعت يف اجلزائر منذ اال�ستقالل اإىل اليوم اندرجت كما يقول خمت�سون يف �سياق ال�سراع على ال�سلطة و كيف  يتم االحتفاظ بها. فمنذ اأن و�سع الرئي�ش 
هواري بومدين امليثاق الوطني و د�ستور 1976 اإىل د�ستور 2016 مرورا بد�ستور 1989 الذي كان اأكرث ا�ستجابة للمطالب ال�سعبية، اإال اأن هذه املطالب كانت مطالب 

اقت�سادية و اجتماعية ال غري، كما اأن كل التعديالت الد�ستورية جاءت العتبارات ظرفية و كانت حتمل نف�ش املنطق  كما جاء يف تعديل د�ستور 1996، يف كل املراحل حدث 
جداال عقيما حول الد�ستور اجلزائري اإال اأنه للمرة االأوىل ن�سمع عن ن�سر م�سودة د�ستور مزورة يف تاريخ اجلزائر، و اإن كان يف كل مرحلة يكون فيها مدافعا عن ال�سلطة، اإال 

اأنه مل يتعر�ش للتجميد مثلما حدث يف وقت الرئي�ش اأحمد بن بلة بعد اال�ستقالل )1963( وهو الذي اأ�سرف عليه بنف�سه، فن�سب خالفا بني الرئي�ش و قيادة اجلي�ش.

رأي/



فتحت ور�سات نقا�ش داخلية الإثراء الوثيقة قبل تقدمي مقرتحاتها للرئا�سة

م�سودة الد�ستور توقظ االأحزاب ال�سيا�سية 
من �سباتها

لوؤي ي
-------------------

التحرير  جبهة  ح��زب  ع��رب  وب��ع��دم��ا 
رئي�ض  للتزام  "تثمينه"  عن  الوطني 
مبنح  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
"طابعا  الد�ستور  تعديل  م�����رسوع 
اأ�سا�سها  �ساملة  مقاربة  وفق  توافقيا" 
اإق�ساء"  دون  الوا�سعة  "ال�ست�سارة 
ل��ت��ع��م��ي��ق ال��ن��ق��ا���ض واحل�����وار ح��ول 
الأ�سا�ض  "حجر  يعد  ال��ذي  الد�ستور 
احلزب  قرر  اجلديدة"  اجلزائر  بناء  يف 
مركزيا  متخ�س�سة  ور�سات  "فتح 
املحافظات  كل  م�ستوى  على  وحمليا، 
بالوليات  للحزب  النتقالية  واللجان 
الإطارات  ومالحظات  مقرحات  جلمع 
اخلرباء  جلنة  اإىل  رفعها  قبل  واملنا�سلني 
اأ�سابيع  عدة  قبل  ت�سكيلها  مت  التي 

احلزب". قيادة  م�ستوى  على 
امل�ستقبل  ج��ب��ه��ة  ث��م��ن��ت  ب��دوره��ا   
اجلديد  الد�ستور  م�سودة  م�سمون 
الإيجابية،  ب�اخلطوة  وو�سفتها  التي 
النقا�ض  لتعميق  فر�سة  اأنها  معتربة 
اجلزائر  معامل  لبعث  والتفاق  واحلوار 

اجلديدة.
ال�سيا�سية  للت�سكيلة  بيان  يف  وجاء 
بعد  بلعيد،  العزيز  عبد  يراأ�سها  التي 
امل�رسوع  م�سودة  من  ن�سخة  تلقيها 
رئا�سة  قبل  من  للد�ستور  التمهيدي 
اإيجابية  خطوة  "نعتربها  اجلمهورية 
اجلمهورية  رئي�ض  لل��ت��زام  جت�سيدا 
النتخابات  اأثناء  قدمه  الذي  بالوعد 
ذل���ك رغ��م  و  الأخ�����رية،  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
القت�سادية  و  ال�سحية  ال��ظ��روف 
تعي�سها  التي  ال�سعبة  والجتماعية 
املعمورة". بقية دول  اجلزائر على غرار 

امل�سودة  هذه  اأن  "اأكيد  البيان  وتابع 
طرف  من  الالزمة  بالعناية  �ستحظى 
احلزب  منا�سلي  و  اإط��ارات  و  قيادة 
خالل  م��ن  امل�ستويات  كافة  على  و 

امل�سوؤول  و  العميق  و  الوا�سع  النقا�ض 
و  بنودها  ح��ول  ال��راأي  ب��داء  لإ حولها 
�سلبا"،  اأو  ايجابا  اإثرائها  و  حمتوياتها 
ج��اءت  ن��ه��ا  اأ العلم  "مع  لي�سر�سل 
و  تبنتها  التي  النقاط  من  بالعديد 
و  �سابقا  امل�ستقبل  جبهة  طرحتها 

الإيجابية". اجلوانب 
ن�سب  قد  ك��ان   " باأنه  احل��زب  وذك��ر 
والإطارات  الكوادر  خمتلف  من  جلنة 
لرفع  النقا�ض  بهذا  تعنى  واملخت�سني 
ب��داء  لإ الوطني  املكتب  اإىل  تقريرها 
اإىل  لريفع  املقبلة  الأيام  النهائي  راأيه 

اجلمهورية". رئا�سة 
اأعلنت  فقد  ال�سلم  جمتمع  حركة  اأما 
درا�ستها  تعميق  يف  "�ست�رسع  باأنها 
موقفها  حت��دي��د  بغر�ض  للم�سودة 
اأن موقفها يرتكز  اإىل  النهائي"، م�سرية 
"اإ�رساك  بينها  من  م�ستويات  عدة  على 
وال�سورية  التنفيذية  احلركة  هياكل 
ا�ست�سارة   ، ال�ست�سارية  وهيئاتها 
ن��دوات  وتنظيم  واملخت�سني  اخل��رباء 
الت�ساور  املو�سوع،  يف  مو�سوعاتية 
والطبقة  الوطنية  ال�سخ�سيات  مع 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية 

واملتنوعة". املختلفة 
وب��خ�����س��و���ض م�����س��ودة امل�����رسوع 
اعتربت  الد�ستور،  لتعديل  التمهيدي 

اللجنة  اإليه  تو�سلت  ما  اأن  احلركة 
"بعيد  الأر�سية  باإعداد  كلفت  التي 
ما  �سيما  ل  املرجوة  الطموحات  عن 
اجلزائري  ال�سعب  اأطياف  عنه  عربت 
ومطالب  ال�سعبي  احل��راك  خ��الل  من 

عليها". املجمع  التغيري 
الوثيقة  اأن  ال�ساأن  هذا  يف  واأو�سحت 
طبيعة  يف  جمددا  تف�سل  "مل  املقرحة 
هناك  اأن  كما  ال�سيا�سي"،  النظام 
امل�سودة  يف  ج��اءت  التدابري  "بع�ض 

وغام�سة". مبهمة  ب�سيغة 
الوطني"  البناء  "حركة  طرحت  كما 
م�سودة  ب�ساأن  التحفظات  من  �سل�سلة 
بن  القادر  عبد  رئي�سها  عرب  الد�ستور 
اأكد، يف ت�رسيح مكتوب،  الذي  قرينة، 
اأن  منها  متوقعًا  ك��ان  "الوثيقة  اأن 
و�سعاراته،  احل��راك  مطالب  تكر�ض 
بكل  مطالبه  جميع  الديباجة  وتت�سمن 
ال�سباب  تطلعات  وتربز  تفا�سيلها، 

اأطلقه". الذي 
"�سالحيات  اأن  قرينة  ب��ن  و�سجل 
اأكر،  تدقيقًا  حتتاج  بالوثيقة  الرئي�ض 
بني  يوازن  د�ستور  لبناء  ي�ستجيب  مبا 
و�سعبها  واح��دة  واجلزائر  ال�سلطات، 
الر�سمية  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ل��غ��ة  واح���د 
واملزايدة،  للنقا�ض  قابلة  وغري  واحدة 

ال�سغط". جماعات  اأمام  وللر�سوخ 

اأيام يف انتظار  ال�سيا�سية مواقفها املبدئية من م�سودة الد�ستور التي طرحتها الرئا�سة قبل  اأغلب االأحزاب  اأبدت 
اإعالن حتفظاتها خالل اجتماع جلانها الداخلية من بع�ش النقاط املثرية للنقا�ش.

ا�ستئناف ن�ساط النقل اجلوي يتوقف 
على تطور جائحة "كورونا"

مطار اجلزائر تكبد خ�سائر بـ 3ر1 مليار دينار يف اأقل من �سهرين

ن�ساط  ا�ستئناف  يكون  اأن  املقرر  من 
جائحة  تطور  ح�سب  اجل��وي  النقل 
ب��داأت  ف��ريو���ض ك��ورون��ا يف وق��ت 
الفرن�سية  اجلوية  اخلطوط  �رسكة 
من  ب��دءا  لها  واح��دة  رحلة  بت�سيري 

اليوم.
العمومية  الأ���س��غ��ال  وزي���ر  اأك���د 
ت�رسيح  يف  �سيعلي  فاروق  والنقل، 
اإىل مطار هواري  على هام�ض زيارته 
ا�ستئناف  قرار   " اأن  الدويل  بومدين 
بالتن�سيق  اتخاذه  يتم  �سوف  الرحالت 
�سيما  ول  املعنية،  القطاعات  مع 

ال�سحة". قطاع 
م�رسوع  اأن  اأك��د  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
الرئي�سي  امل��درج  واإ���س��الح  تعزيز 
الدويل  بومدين  هواري  اجلزائر  ملطار 
جويلية،  نهاية  بحلول  ا�ستالمه  �سيتم 
“كو�سيدار”  املنجزة  ال�رسكة  داعيا 

العمل. وترية  لت�رسيع 
ا�ستئناف  اأن  على  �سيعلي  �سدد  و 
اجلزائر  مطار  م�ستوى  على  الن�ساط 
بتح�سن  مرتبطا  ي��زال  ل  ال���دويل 
على  ل�سيما  ال�سحي،  ال��و���س��ع 
على  م��وؤك��دا   ، ال��ع��امل��ي  امل�ستوى 
املدرج  ترميم  اأ�سغال  اإمت��ام  ���رسورة 
ن�ساط  ا�ستئناف  قبل  الرئي�سي 

الدولية. اجلوية  املالحة 
اجلوية  اخلطوط  �رسكة  تقوم  باملوازاة 
الثنني  اليوم  من  ابتداء  الفرن�سية، 
اجلزائر  من  يومية  برحلة  م��اي،   11

. �سمة لعا ا
لدى  فرن�سا  �سفارة  بيان  وح�سب 
الكبري  للعدد  نظًرا  هذا  ياأتي  اجلزائر، 
تلقيها  مت  التي  احلجز  طلبات  من  جًدا 

. جلتها معا و
الر�سائل  ت�سجيل  خدمة  تعليق  ومت 
�رسكة  قبل  م��ن  م��وؤق��ًت��ا  الق�سرية 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، يف 

عرب  احلجز  نظام  اإن�ساء  اإعادة  انتظار 
نرنت. الإ

اجلزائر  مطار  موؤ�س�سة  و�سجلت 
دينار  مليار   3ر1  ب�  قدرت  خ�سائر 
املا�سي  مار�ض  �سهر  منت�سف  منذ 
ميثل  م��ا  م���اي  ب��داي��ة  غ��اي��ة  واىل 
ي���رادات  الإ من  باملائة    13 ح��وايل  
ب�سبب  ذل��ك  و  املتوقعة  ال�سنوية 
به  اأفاد  ح�سبما   كوفيد19-،  جائحة 
اخلدمات  ت�سيري  ل�رسكة  العام  املدير 

عال�ض. الطاهر  املطارية  واملن�ساآت 
املوؤ�س�سة  اي��رادات  اأن  عال�ض  وقال 
مقارنة   باملائة   96 بنحو  تراجعت 
الفرة  نف�ض  خالل  امل�سجلة  باملداخيل 

.  2019 �سنة  من 
املوؤ�س�سة  اأن  امل�سوؤول  نف�ض  وق��ال 
اأو  مالية  م�ساكل  اأي  ت��واج��ه  "ل 
املوؤ�س�سة  واأن  الت�سيري"،  جمال  يف  
الزم��ة  ف��رة  ت�سيري  على  ق��ادرة   "
�سنة  من  لأزي��د  باأريحية   ال�سحية 
التي  الإج��راءات  اطار  ويف  كاملة". 
وباء  انت�سار  ملواجهة  احلكومة  �سنتها 
99 باملائة من  كوفيد19- ، مت  توقيف 
عال�ض،  بح�سب   ، اجلوية  الرحالت 
التجارية  املحالت  اإغالق  جانب  اإىل 
العمال  ت�رسيح  و  اخلدمات  وحمالت 

عطلة. يف 
عال�ض-  ي�سيف   - الإط��ار  هذا  ويف 
العمال  م��ن  باملائة   60 ت�رسيح  مت 
ت�سكل  ل  وال���ذي���ن  ع��ط��ل��ة،   يف 
بالن�سبة  ق�سوى  ���رسورة  مهامهم 
 1.284 ت�رسيح  مت  بحيث  للموؤ�س�سة، 
فيما   ، عامل   1.700 بني  من  عامل  
مهامهم  اأداء  يف  عامل   416 ي�ستمر 
جمالت  يف  منهم   العاملني  �سيما   ،
الداري. والعمل  والنظافة  ال�سيانة 
لوؤي ي
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منظمة طالبية تقرتح �سهر دي�سمرب 
بداية لل�سنة اجلامعية اجلديدة

دعت لتاأجيل مناق�سة املذكرات ور�سائل الدكتوراه واملا�سرت اإىل جوان

دع���ت اأم�����ض امل��ن��ظ��م��ة ال��ط��الب��ي��ة 
ال�سنة  متديد  اإىل  احل��رة،  اجل��زائ��ري��ة 
دي�سمرب  �سهر  غاية  اإىل  اجلامعية 
بداية  مع  الدرا�سة  تعليق  بعد  املقبل، 

الثاين. ال�سدا�سي 
ت��وج  ب��ي��ان  يف  املنظمة  و���س��ددت 
اأن  على  الوطني،  مكتبها  اجتماع 
ا�ستكمال  �سبتمرب  من  الفاحت  يكون 
 6 ح���دود  ال��ث��اين يف  ل��ل�����س��دا���س��ي 
وجترى  اأكتوبر(،   – )�سبتمرب  اأ�سابيع 
منت�سف  م��ن  ب��داي��ة  الم��ت��ح��ان��ات 
وحتديد  نوفمرب  ب��داي��ة   – اأك��ت��وب��ر 
ال�سنتني  بني  فا�سل  عطلة  اأ�سبوع 
دي�سمرب  يكون  اأن  على  اجلامعيتني، 

اجلديدة. ال�سنة  بداية 
التي  الطالبية  النقابة  وط��ال��ب��ت 
اجلامعات  تبني  �رسيبلي،  فاحت  يراأ�سها 
التعليم  ي�ستمر  حتى  بعد  عن  التعليم 
حقيقي  تقييم  واإج��راء  انقطاع  دون 
يف  والأخ���ذ  الرقمية  ل��الأر���س��ي��ات 

مناطق  يف  الطلبة  ظ��روف  احل�سبان 
املقبلني  الطلبة  وبخ�سو�ض  الظل. 
املنظمة  اق��رح��ت  ال��ت��خ��رج،  ع��ل��ى 
املذكرات  مناق�سة  تاأجيل  الطالبية، 
اإىل  واملا�سر  الدكتوراه  ور�سائل 

جويلية. حتى  جوان  �سهر 
ذات��ه،  ال�سياق  يف  البيان  دع��ا  كما 
التخرج  مذكرات  اأنهوا  الذين  الطلبة 
اللتزام  والدكتوراه(  املا�سر  )طلبة 
التاجي  الفريو�ض  جمابهة  باإجراءات 
مظاهر  ب��اإ���س��ق��اط  املناق�سة  ث��ن��اء  اأ

�سنة. كل  املعتادة  الحتفال 
ترى  اجلامعية،  اخلدمات  �سعيد  وعلى 
ال�رسوري  من  ن��ه  اأ نف�سها  النقابة 
مبا  الّطلبة  لنقل  �سارم  خمّطط  و�سع 
اآلية  يف  والتفكري  �سالمتهم  ي�سمن 
اأو  التباعد  ل�سمان  باملطاعم  جديدة 
وتفادي  اجلاهز  الإطعام  اإىل  اللجوء 

النتظار. طوابري 
لوؤي ي

العمال  اأم��ام  الباب  احلكومة  فتحت 
بعد  العمل،  ال�ستمرار يف  الراغبني يف 
عامًا،   60 ب� املحددة  التقاعد  �سن  بلوغ 
منه  بطلب  يختار  اأن  للعامل  ميكن  حيث 
القانونية  ال�سن  بعد  ن�ساطه  موا�سلة 

�سنوات. خم�ض  حدود  يف  للتقاعد 
املحدد  التنفيذي  املر�سوم  يف  وج��اء 
بعد  ال��ن�����س��اط  م��وا���س��ل��ة  لكيفية 
يجب  ن��ه  اأ للتقاعد،  القانونية  ال�سن 
موا�سلة  اختار  ال��ذي  العامل  على 
وموؤرخ  مكتوب  طلب  تقدمي  ن�ساطه 
الهيئة  لدى  يودع  طرفه،  من  وموّقع 
ثالثة  قبل  العمل(  )جهة  امل�ستخدمة 
القانونية  ال�سن  من  الأقل  على  اأ�سهر 
يكون  اأن  على  التقاعد،  على  لالإحالة 
ي��داع  اإ عند  ن�ساط  ح��ال  يف  العامل 

لطلب. ا
رف�ض  امل�ستخدمة  للهيئة  ميكن  ول 

العامل  قبل  من  املوَدع  الطلب  ا�ستالم 
كما  الإداري،  ملفه  يف  يحفظ  حيث 
العامل  اإح��ال��ة  للم�ستخدم  ميكن  ل 
خالل  املنفردة  باإرادته  التقاعد  على 
طلب  التي  الإ�سافية  اخلم�ض  ال�سنوات 

خاللها. ن�ساطه  موا�سلة  العمل 
قبل  التقاعد  يف  الراغب  للعامل  وميكن 
اأي�سا  طلبه  يقدم  اأن  عامًا،   65 اإمت��ام 
�سهرين  قبل  امل�ستخدمة  الهيئة  اأمام 
على  الإح��ال��ة  تاريخ  من  الأق��ل  على 
جلهة  ميكن  فيما  امل��رت��ق��ب،  التقاعد 
العامل  اإحالة  تلقائيا  تقرر  اأن  العمل 
اخلام�سة  �سن  من  ابتداء  التقاعد  على 

فوق. وما  كاملة  وال�ستني 
يت�سمن  املر�سوم  اأن  من  الرغم  وعلى 
يرون  مراقبون  اأن  غري  اختيارية،  مواد 
القرار، اقت�سادي بحت،  اأن �سبب اتخاذ 
القتطاع  ل�سمان  الدولة  ت�سعى  حيث 

�سنوات  خلم�ض  الفئة  هذه  اأج��ور  من 
ال�سندوق  اأن  خ�سو�سا  اإ�سافية، 
�سعوبات  يواجه  للتقاعد  الوطني 

موارده. اختالل  اإىل  اأدت  مالية 
 600 بقيمة  عجزا  ال�سندوق  و�سجل 
 ،2019 املا�سي  العام  دينار  مليار 
 3.3 بنحو  املتقاعدين  عدد  يقدر  فيما 

�سخ�ض. ماليني 
العمل  لإع���ادة  ال��ن��ق��اب��ات  وت�سعى 
من  امل�سبق  والتقاعد  الن�سبي  بالتقاعد 
 32 ا�ستغل  من  لكل  ال�سن  �رسط  دون 

كاملة. �سنة 
وزارة  اأعلنت  وق��ت  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
العمل، عن زيادات يف معا�سات ومنح 
اإطار  يف  و7%،   2% بني  املتقاعدين، 
للمتقاعدين،  ال�رسائية  القدرة  حت�سني 

اجلاري. ماي  من  ابتداء  وذلك 
لوؤي ي

باإمكان العمال اختيار موا�سلة ن�ساطهم 5 �سنوات بعد �سن 60 �سنة
ح�سب مر�سوم تنفيذي يحدد كيفية موا�سلة العمل بعد ال�سن القانونية للتقاعد
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الغاء ال�سانكيام وتاأجيل البيام والباك اإىل �سبتمرب
حممد علي 

------------------

اأوال: قطاع الرتبية الوطنية
التعليم  مرحلة  نهاية  امتحان  اإل��غ��اء   -

البتدائي.
املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان  اإجراء   -

يف الأ�سبوع الثاين من �سهر �سبتمرب.
يف  البكالوريا  �سهادة  امتحان  اإج��راء   -

الأ�سبوع الثالث من �سهر �سبتمرب.
البتدائي  التعليم  يف  النتقال  يكون   -
واملتو�سط والثانوي، من م�ستوى اإىل اآخر 
والثاين،  الأول  الف�سلني  معدل  باحت�ساب 
وتخفي�ض معدل القبول مع تاأجيل الدخول 
 2020/2021 الدرا�سي  للعام  املدر�سي 

اإىل بداية �سهر اأكتوبر.

ثانيا: قطاع التكوين والتعليم املهنيني:
للتكوين  الفعلي  الن��ط��الق  تاأجيل   -
امل�سجلني  واملتكونني  للمرب�سني  بالن�سبة 
�سبتمرب  دورة  اإىل  املا�سي،  فرباير  لدورة 
املوجودين  للُمتمّهنني  بالن�سبة  القادم.  
باملوؤ�س�سات  اللتحاق  ميكنهم  ترب�ض،  يف 
امل�سجلني  اخلا�سة  اأو  العامة  القت�سادية 
دورة  اإفتتاح  العمل.  ت�ستاأنف  عندما  فيها 

القادم،  الدرا�سي  للعام  جديدة  تكوين 
 .2020 اأكتوبر  �سهر  منت�سف  من  ابتداء 
باملتعلمني  اخل��ا���س��ة  املناق�سة  ت��ربم��ج 
التكوين  بنهاية  املعنيني  واملتكونني 
جوان  �سهري  خ��الل   ،2020 ج��وان  يف 

و�سبتمرب من ال�سنة اجلارية.

ثالثا: قطاع التعليم العايل:
تاأجيل الدخول اجلامعي اإىل منت�سف �سهر 

نوفمرب 2020.
م��ذك��رات  مناق�سات  خمتلف  ب��رجم��ة 
للطلبة  بالن�سبة  التخرج  واأط��روح��ات 
التعليم،  من  النهائية  بال�سنوات  املعنيني 
 .2020 و�سبتمرب  ج��وان  �سهري  خ��الل 
ملختلف  التابعة  العليا  املدار�ض  وتخ�سع 
موؤ�س�سات  على  يطبق  مل  ال����وزارات 

التعليم العايل والبحث العلمي،
-اإعالن اإطالق قناة تلفزيونية مو�سوعاتية 
عمومية خا�سة بالتعليم عن بعد تبث عرب 
األكوم�سات  اجلزائري  ال�سناعي  القمر 
كل  يف  ال��درو���ض  بتقدمي  وتهتم   ،-1
التخ�س�سات ل�سالح تالميذ كل الأطوار 

اأق�سام الإمتحانات النهائية. خا�سة 
ماي   19 ل�  املوافق  الطالب  يوم  -حتديد 
2020 موعدا لبداية البث، ملا يكت�سيه هذا 

التاريخ من دللة رمزية
 50% ب�  املقدر  بالتخفي�ض  العمل  -متديد 
مناطق  يف  املحققة  املداخيل  فائدة  من 

اجلنوب اإىل غاية 2025
اإعفاء الأجور التي تقل اأو ت�ساوي 30 األف 
الإجمايل  الدخل  على  ال�رسيبة  من  دج 
�سقف  رفع  القادم،  جوان  فاحت  من  ابتداء 
 20 اإىل  امل�سمون  الأدنى  الوطني  الأجر 

األف دج ابتداء من فاحت جوان اأي�سا.

وت�سمن حمور االإنعا�ش االقت�سادي عددا من 
التدابري من بينها:

با�ستثناء   49/51 قاعدة  النظر يف  اإعادة   -
�رساء  واأن�سطة  الإ�سراتيجية  القطاعات 

وبيع املنتجات.
امل�سدر  م��ن  الق��ت��ط��اع  م��ع��دل  رف��ع   -
تاأدية  بعقود  العاملة  الأجنبية  لل�رسكات 
 ،30% اإىل   24% من  اجلزائر  يف  خدمات 
بهدف ت�سجيعها على فتح مكاتب باجلزائر.

- اإلغاء حق ال�سفعة وا�ستبداله بالرخي�ض 
واإلغاء  الأجنبية  لال�ستثمارات  امل�سبق 
التمويالت  اإىل  باللجوء  متويلها  اإلزامية 

املحلية.
والر�سم  اجلمركية  الر�سوم  من  اإعفاء   -
قابلة  �سنتني  ملدة  امل�سافة  القيمة  على 

من  حمليا  املقتناة  للمكونات  للتجديد 
طرف متعاملي الباطن يف قطاع �سناعات 
امليكانيك والكهرباء والإلكرونيك وقطع 
بالن�سبة  تف�سيلي  نظام  واإن�ساء  الغيار، 

الركيب. لأن�سطة 
ل�سترياد  التف�سيلي  النظام  اإل��غ��اء   -
لركيب   SKD/CKD جم��م��وع��ات 

ال�سيارات  لوكالء  والرخي�ض  ال�سيارات، 
با�سترياد املركبات ال�سياحية اجلديدة.

من  ي��ك��ون  ال�سفعة  ح��ق  -ا�ستعمال 
درا�سة  بعد  الأول  ال��وزي��ر  اخت�سا�ض 
ال�ساأن  وكذلك  اخلرباء،  طرف  من  عميقة 
بني  الأ�سهم  عن  تنازل  لأي  بالن�سبة 

ال�رسكات الأجنبية النا�سطة باجلزائر.

فيما مت تاأجيل الدخول اجلامعي اإىل منت�سف �سهر نوفمرب 2020

منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اوبك(

�سعر �سلة خامات االأوبك يوا�سل حت�سنه ليقارب 23 دوالرا للربميل
)اوبك(  للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  اأفادت 
ليقارب  �سلة خاماتها وا�سل حت�سنه  اأن �سعر 
23 دولرا ام�ض اخلمي�ض يف ظل تفاوؤل بعودة 
اإجراءات  تخفيف  بداية  عقب  تدريجيا  الطلب 
احلجر ال�سحي وكذا جهود الأوبك و �رسكائها 
التنفيذ  اتفاق خف�ض الإنتاج حيز  عقب دخول 

منذ اأ�سبوع.
للمنظمة ن�رسته على موقعها  بيان  و جاء يف 
اأوب��ك  خامات  �سلة  �سعر  اأن  الإل��ك��روين 
مقارنة  للربميل  دولرا  اىل91ر22   حت�سن 
الأربعاء،  يوم  �سجل  دولرا  ب�سعر40ر22  
�سهر  خالل  له  م�ستوى  اأدنى  �سجل  اأن  بعد 
.و  للربميل  دولرا   12 22ر  بلغ  حني  افريل 
املرجعية  بال�سلة  اأي�سا  الأوب��ك  �سلة  تعرف 
لأ�سعار  مرجعي  متو�سط  وهى  اخلام،  للنفط 
اخلامات البرولية التي ينتجها اأع�ساء الأوبك 
حول العامل، وت�ستخدم كمقيا�ض مهم لأ�سعار 

النفط اخلام.
 13 يف  النفط  اأ�سعار  متو�سط  الآن  ومتثل   
الكونغو  و  اأنغول  و  اجلزائر  يف  تتمثل  دولة، 

وغينيا ال�ستوائية و الغابون و اإيران و العراق 
و  ال�سعودية  و  نيجرييا  و  ليبيا  و  الكويت  و 

الإمارات و فنزويال.
النفط  �سوق  فان   ، املحللني  بع�ض  وح�سب   
�ستظل تعرف فائ�سا يف العر�ض و تباطوؤا يف 
الطلب لبع�ض الوقت ب�سبب تهاو الطلب منذ 

اأ�سابيع الناجم عن تداعيات وباء كورونا.
التح�سن  يف  �رسعت  النفط  اأ�سعار  لكن  و 
الفرة  تدريجيا مقارنة عما كانت عليه خالل 
باملائة   10 بن�سبة  برنت  خام  ارتفع  اذ  املا�سية 
موؤ�رسات  ب�سبب  ذلك  و  الأ�سبوع،  بداية  منذ 
مطمئنة عن اقت�ساد ال�سني، باعتبارها من بني 

اكرب الدول امل�ستهلكة للمحروقات.
و قد ارتفعت �سادرات ال�سني على نحو غري 
باملائة  5ر3  بن�سبة  املن�رسم  اأفريل  يف  متوقع 
مقارنة بنف�ض ال�سهر من العام املا�سي، ح�سب 

اإدارة اجلمارك ال�سينية.
مدعمة  الأ���س��ود  الذهب  اأ�سعار  تبقى  كما 
ت��وازن  لتحقيق  �رسكائها  و  اوب��ك  بجهود 
على  املوقعة  البلدان  �رسعت  اذ  ال�سوق 

اإعالن التعاون منذ اجلمعة املا�سية موازاة مع 
اإجراءات احلجر �سد  التخفيف  التدريجي من 
العديد من  اتخذتها  التي  تف�سي وباء كورونا 
الدول خا�سة ال�سني كم�ستهلك كبري للطاقة 
املواد  على  الطلب  عودة  على  �سي�ساعد  مما 

البرولية تدريجيا.
و ي�سمل اتفاق اأوبك و �رسكائها خف�ض الإنتاج 
7ر9 مليون برميل  بداية من اول ماي  بواقع 
كمرحلة  املقبل  30جوان   غاية  اإىل  الفارط  
اوىل على ان تليها تخفي�سات ب 7ر 7 مليون 
برميل يف اليوم بني 1 جويلية و نهاية دي�سمرب 
اليوم  5 مليون برميل يف  8ر  ثم تخفي�ض ب 
ملدة 16 �سهرا ابتداء من 1جانفي  2021.و من 
اأوبك و �رسكائهم لقاء  املقرر ان يعقد اأع�ساء 
اأخر يوم 10 جوان املقبل بتقنية الفيديو لبحث 
مدى تقيد الدول املوقعة على التفاق بتخفيف 
اقت�ست  اإن  جديدة  اإج��راءات  كذا  و  الإنتاج 
احلاجة لذلك �سعيا لتحقيق التوازن يف �سوق 

النفط العاملية.
ق/و

اأكد جمل�ش الوزراء  خالل اجتماعه اأم�ش اأن تطبيق هذه التدابري يف كل اأطوار التعليم يظل مرهونا بتح�سن الو�سع ال�سحي

من قبل مركب احلديد و ال�سلب "تو�سيايل" لبطيوة )وهران(

ت�سدير 18 األف طن من حديد البناء 
اإىل كندا

قام مركب احلديد و ال�سلب "تو�سيايل" لبطيوة )وهران( بت�سدير 18 
األف طن من حديد البناء اإىل كندا، ح�سبما اأ�ستفيد  من مدير التجارة 

اخلارجية ومتابعة ال�ستثمارات لذات املركب.
و قد مت نقل هذه احلمولة انطالقا من ميناء م�ستغامن نحو ميناء اأو�ساوا 
عملية  اأن  اإىل  م�سريا  رمزي،  عزي  اأو�سح،  كما  اجلمعة،  اأم�ض  بكندا 

الت�سدير هاته تعد الثالثة من نوعها بر�سم العام اجلاري.
كما يرتقب مع نهاية �سهر ماي اجلاري ت�سدير 10 األف طن من حديد 
البناء اإىل الوليات املتحدة الأمريكية انطالقا من ميناء م�ستغامن، كما 
اأ�سري اإليه.للتذكري فقد قام املركب املذكور خالل العام اجلاري بت�سدير 
من  طن  اآلف   3 زهاء  و  بريطانيا  اإىل  البناء  حديد  من  طن   3.050

الأنابيب احلديدية نحو اأنغول.
ق/و

 يذكر اأنه بلغ مركب "تو�سيايل" اإنتاجا اإجماليا قدر بنح
و 3 ماليني طن خالل 2019

اإحلاق وكالة "اأون�ساج" بوزير 
املوؤ�س�سات ال�سغرية والنا�سئة

�سدر يف العدد الأخرية من اجلريدة الر�سمية مر�سوما تنفيذيا يت�سمن 
اإ�سناد �سلطة الو�ساية على الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب اإىل 

وزير املوؤ�س�سات ال�سغرية و املوؤ�س�سات النا�سئة و اقت�ساد املعرفة.
�سلطة  “ت�سند   2020 ماي   5 املوؤرخ يف  التنفيذي  املر�سوم  جاء يف  و 
وزير  اإىل  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  على  الو�ساية 

املوؤ�س�سات ال�سغرية و املوؤ�س�سات النا�سئة و اقت�ساد املعرفة”.
ق/و

املوؤ�س�سة النا�سئة "خيمة" ت�سع اأر�سيتها الرقمية حتت خدمة اجلمعيات اخلريية
اأر�سيتها  "خيمة"  النا�سئة  املوؤ�س�سة  و�سعت 
باأعمال  املبادرة  اجلمعيات  خدمة  حتت  الرقمية 
و  ك��ورون��ا  وب��اء  مواجهة  اإط���ار  يف  خريية 
بيان  يف  املوؤ�س�سة  به  اأفادت  ح�سبما  تداعياته، 

لها.
جتمع  التي  "�سيال"  جمعية  اأن  البيان  واأ�ساف 
اجلزائريني و الأ�سخا�ض ذوو الأ�سول اجلزائرية 
للم�ساهمة  رقميا  �سندوقا  اأطلقت  اأوروبا  يف 
و  كورونا  وباء  ملواجهة  الوطني  املجهود  يف 

تداعياته.
اأي  لتقدمي  الرابط  اأن  اإىل  امل�سدر  نف�ض  واأ�سار 
https://kheyma.com/produit/ هو  هبة 

.sila-network
هذا  يف  املجموعة  الأم���وال  تق�سيم  و�سيتم 
ال�سندوق الرقمي بني برامج �رساء التجهيزات 

و دعم العائالت املحتاجة.
يذكر اأن مبادرة "خيمة" التي حتوز على الدعم 
التقني من املوؤ�س�سة املالية العاملية التابعة للبنك 

الدويل هي موؤ�س�سة نا�سئة ت�سمع للجزائريني 
املقيمني  للجزائريني  قريبا  و  باخلارج  املقيمني 

باجلزائر بال�ستثمار يف القت�ساد الوطني.
�سفتي  على  املتواجدة  املوؤ�س�سة،  تقرح  و 
املتو�سط،  خ�سو�سا ال�ستثمار يف املوؤ�س�سات 
النا�سئة و م�ساريع كبرية و كذا متويل م�ساريع 

خريية.

املتزايد  للعدد  "خيمة" بالنظر  اأر�سية  واأن�ساأت 
للموؤ�س�سات املوؤ�س�سات النا�سئة يف اجلزائر ما 
يتطلب املزيد من التمويل و هو ما ميكن توفريه 
يطلب  ال��ذي  الت�ساهمي  التمويل  طريق  عن 
املراحل  التمويل يف  امل�ساهمة يف  اجلمهور  من 

الأوىل لإن�ساء املوؤ�س�سات النا�سئة.
ق/و
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مدير الت�سغيل يك�سف عن تاريخ �سب االأجـور 
لعمال االإدماج املهني

.ع منلـي 
---------------- 

وج�������اء ت�������رسي���ح م��دي��ر 
تو�سيح  خ��الل  الت�سغيل، 
ن�سخة  على  "التحرير"  حتوز 
م��ن��ه، ح���ول ����رسف اأج���ور 
ل�سهر  املهني  دم��اج  الإ عمال 
اأو�سح   حيث   ،2020 مار�ض 
باأن  ب��ال��وادي،  القطاع  مدير 
باأجرة  للتكفل  التاأخر  اأ�سباب 
هو  ال��ف��ارط،  م��ار���ض  �سهر 
املتبقي  املبلغ  كفاية  ع��دم 
والتي  اخلزينة  م�ستوى  على 
كبريا،  ماليا  غالفا  تتطلب 
لي�ست  ن����ه،  اأ اإىل  م�����س��رًيا 
ي��داع  اإ لزامية  باإ عالقة  لها 
م�سيفًا  احل�سور،  ك�سوف 
احل�ساب  تغذية  عملية  اأن 
خزينة  م�ستوى  على  املفتوح 
�سك  بوا�سطة  تتم  الولية، 
خزينة  م��ن  عليه  م�����س��ادق 
ي�سيف،   ، اجل��زائ��ر  ولي���ة 
امل�سجل  ل��ل��ت��اأخ��ر  ون���ظ���ًرا 
ميزانية  ع��ل��ى  للم�سادقة 
للت�سغيل  الوطنية  الوكالة 
للظروف  اإ�سافة   2020 ل�سنة 
البالد  بها  متر  التي  ال�سعبة 

جائحة  ت��ف�����س��ي  ج���راء  م��ن 
تعلق  م��ا  خا�سة  ك��ورون��ا، 
للعملية  امل�سخرين  بالعمال 
ولية  خزينة  م�ستوى  على 
�سودق  ال�سك  فاإن  اجلزائر، 
اجلاري،  ماي   07 بتاريخ  عليه 
الوكالة  م��دي��ر  تكفل  وق��د 
بتو�سيل  للت�سغيل  الولئية 
الوثائق  يداع  اإ و�سيتم  ال�سك 
مار�ض  �سهر  باأجرة  اخلا�سة 
م�ستوى  على  الثنني  اليوم 
باأجرة  تعلق  ما  ما  اأ  ، اخلزينة 
�رسفها  ف�سيتم  اأفريل  �سهر 

املقبل. الأ�سبوع 
ف������اد م���دي���ر ال��ت�����س��غ��ي��ل  واأ

ب����ال����وادي، ف��ي��م��ا ي��خ�����ض 
ت�سدد  مل  الذين  امل�ستفيدين 
�سهر  م��ن��ذ  اأج���وره���م  ل��ه��م 
فيتعلق   2019 دي�����س��م��رب 
من  املحولني  بال�سباب  الأمر، 
اإىل  الجتماعي  الإدماج  جهاز 
مبوجب  املهني  دم��اج  الإ جهاز 
 -  19 التنفيذي  امل��ر���س��وم 
التكفل  عملية  اأن  ذ  اإ  336
التاأ�سري  بعد  تتم  ب��الأج��ور 
التكفل  مت  وقد  العقود  على 
 870 اأ�سل  من  منهم   650 ب� 
بالبقية  ال��ت��ك��ف��ل  و���س��ي��ت��م 
نظرا  وهذا  ال�سهر  هذا  خالل 
م�ستوى  على  تقنية  مل�ساكل 

والتي  املعلوماتي  الربنامج 
مع  بالتن�سيق  ت�سويتها  مت 

للت�سغيل. الولئية  الوكالة 
الت�سغيل  م��دي��ر  واأ����س���اف 
جعفري،  ال�سديق  بالولية 
لدى  املتبعة  الإج���راءات  اأن 
ب�رسف  اخل��ا���س��ة  م�����س��احل��ه 
املهني،  دم��اج  الإ عمال  اأجور 
ال�سهر  ان��ق�����س��اء  ب��ع��د  ت��ت��م 
من  العا�رس  غاية  اإىل  املعني 
يتم  اأن  على  امل��وايل  ال�سهر 
حت�����س��ري ال��وث��ائ��ق اخل��ا���س��ة 
من   25 تاريخ  قبل  ب��الأج��رة 
�سهر  اأجرة  اأن  "اأي  �سهر  كل 
تاريخ  قبل  ت�رسف  م��ار���ض 
تقدير"،  اأكر  على  اأفريل   25
للظروف  ون��ظ��ًرا  ي�سيف، 
م�ستوى  على  اأن  ال�ستثنائية 
على  اأو  اجلزائر  ولية  خزينة 
الت�سغيل  مديرية  م�ستوى 
من  اأكر  و�سع  عن  الناجمة 
يف  العمال  من  املائة  يف   50
كل  "فاإن  ا�ستثنائية  عطلة 
ع��م��ال امل��دي��ري��ة ووك���الت 
للتكفل  جمندين  الت�سغيل 
الآجال  يف  الفئة  هذه  باأجور 

املحّددة". 

االإدماج  اأجور عمال  املقبلني �سب  اليومني  �سيتم يف غ�سون  اأنه  ال�سديق جعفري،  الوادي،  لوالية  الت�سغيل  ك�سف، مدير 
م�ستوى اخلزينة. املتبقي على  املبلغ  كفاية  اإىل عدم  التاأخر  �سبب  اأرجع  الوالية، حيث  م�ستوى  املهني على 

اخلزينة م�ستوى  على  املتبقي  املبلغ  كفاية  عدم  اإىل  التاأخر  �سبب  مرجًعا 

ي��رى اأ���س��ح��اب امل��رك��ب��ات ، 
الولئي  للطريق  امل�ستعملون 
اجلهة  ب��ل��دي��ات  اإىل  امل���وؤدي 
الولية  عا�سمة  من  اجلنوبية 
البيا�سة  ببلدية  براب  مرورا 
مفرق  نقطة  يف  وبال�سبط 
والكبري  العريق  احل��ي  ط��رق 
اأن  ال�سوالح  وحي  ال�سبائعة 
ال�سوئية  املرور  �سارة  اإ و�سع 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ���س��ري امل��رك��ب��ات 
ن���واع���ه���ا ب��ات  مب��خ��ت��ل��ف اأ
�رسوري  من  اأكر  ا�ستعمالها 

ه��ام��ة  اع��ت��ب��ارات  ل��ع��دة   ،
الوقوع  تفادي  منها  وياأتي 
وكذا  امل��روري��ة  الأخ��ط��اء  يف 
ي�ساهم   التي  الفو�سى  جتنب  
ثناء  اأ املتهورين  بع�ض  فيها 
خ�سو�سا  ملركباتهم  قيادة 
م��رات  ق��ادت يف ع��دة  ن��ه��ا  اأ
املرتكبة  املخلفات  اأ�سحاب 
اإىل  املرورية  النقطة  هذه  يف 
وتبادل  وال�سجار  التال�سن 
يتدخل  اأن  ق��ب��ل  ال��ل��ك��م��ات 
م���ور  ال��ع��ق��الء ل��ت��ه��دئ��ة الأ

 ، ن�سابها  اإىل  واإع��ادت��ه��ا 
احلد  هذا  عند  تقف  مل  واأخرى 
املحاكم  اأروقة  اإىل  تعدت   بل 
اأ�رسار  من  خلفته  ما  ب�سبب 
مركباتهم  يف  اأو  الأج�ساد  يف 
ا�سطدام  نتيجة  املت�رسرة 
البع�ض  بع�سها  مع  املركبات 
املكان  ه��ذا  اأن  خ�سو�سا   ،
التي  م��اك��ن  الأ ب��ني  م��ن  يعد 
ن�ساطهم  الباعة  فيها  ميار�ض 
جّدا  كبرية  ب�سورة  التجاري 
يف  النهار  �ساعات  وطيلة 

نن�سى  اأن  دون  الأحيان  بع�ض 
ال�سهر  بواب  اأ على  ننا  اأ على 
ي��ق�����س��ده  ح��ي��ث   ، امل���ب���ارك 
اخل�رس  لبائع  املتنقلني  التجار 
خمتلفة  مناطق  من  والفواكه 
يف  زاد  مما   ، ال��ولي��ة  جهات 
رغ��ب��ة اأ���س��ح��اب امل��رك��ب��ات 
بوا�سطة  اأك��ر  بها  لالعتناء 
�سوئية  م��روري��ة  ���س��ارات  اإ
ت�سهده  الذي  ال�سغط  تدحر 

. بالذات  النقطة  هذه 
زياد  بو  اأ

ع��ل��م��ن��ا م���ن ق��ب��ل ب��ع�����ض 
�سوؤون  ت�سيري  على  امل�رسفني 
ملختلف  ال�����ولدة  م��ك��ات��ب 
اأن  ال���وادي  ولي���ة  ب��ل��دي��ات 
بعدما  ور�سل  نبياء  اأ اأ�سماء 
ثناء  اأ اختيارها  ن�سبة  تراجعت 
�سبق،  فيما  ب��ن��اء  الأ ت�سمية 
ع���ادت ب��ق��ّوة ل��ل��واج��ه��ة يف 
اختيار  ثناء  اأ الأخ��رية  الفرة 
ب��ن��ائ��ه��م  لأ ب�����اء  الآ ت�سمية 
ت��ي  وي��اأ  ، اجل���دد  امل���ول���ودون 
عليه  حممد  ت�سمية  ب��رزه��ا  اأ
 ، وال�سالم  ال�سالة  اأف�سل 

الأ�سماء  �سورة  يف  اآخ��رون 
ومو�سى  عي�سى  مثل  التالية 
ب��راه��ي��م  وع��ل��ي وع��ث��م��ان واإ
وزك��ري��ا  وداوود  ي����وب  واأ
الأ�سماء  من  وغريها  و�سالح 
اأي�سا  ور�سل  نبياء  لأ الأخرى 
اأ�سماء  جند  هذا  جانب  اإىل   ،
بعدما   ، الرا�سدين  للخلفاء 
اأي�سا  ه��ي  وج��وده��ا  ت��راج��ع 
�سجالت  يف  كبرية  وبن�سبة 
املدنية  للحالة  اجلدد  املواليد 
خ���الل ال�����س��ن��وات الأخ���رية 
ب��و  اأ ا���س��م  م��ن��ه��ا  ت���ي  وي���اأ  ،

بعدما   ، وع��ل��ي  وع��م��ر  بكر 
مداولة  اأ�سماء  عن  ا�ستغنوا 
مميزة  لأ�سماء  جمتمعنا  يف 
م��اأخ��وذة  اأو  النطق  يف  م��ا  اإ
العربية  ف���الم  الأ بع�ض  م��ن 
 ، اأي�سا  اجل��دي��دة  اأو  القدمية 
�سبه  التغيري  هذا  وراء  ويقف 
���س��م��اء  اجل���ذري لخ��ت��ي��ار الأ
نبياء  والأ الرا�سدين  للخلفاء 
بع�ض  يف  جاء  كما  والر�سل 
جند   ، ب��اء  واآ لأولياء   ال��ردود 
التي  الإيجابية  ث��ريات  ال��ت��اأ
يعي�سه  ال��ذي  احل��دث  تركها 

وب��اء  يف  وامل��ت��م��ث��ل  ال��ع��امل 
ف��ريو���ض ك��ورون��ا ���س��واء يف 
ال���دول  بع�ض  اأو  امل��ن��ط��ق��ة 
يبدو  التي  املجاورة  العربية 
جيدا  الدر�ض  حفظت  قد  نها  اأ
يف  املواقع  بع�ض  تداولها  كما 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
بعد   ، ال���وب���اء  ح��ل��ول  م��ن��ذ 
لال�ستقامة      ال�رسيعة  العودة 
من  وغريها  الله  ير�سي  وما 
يف  ذكرها  جاء  التي  الأ�سماء 

 . اأي�سا  وال�سنة  القراآن  
زياد  بو  اأ

ج��ث��م��ان  وري 
وع�سو  املجاهد 
التحرير  جي�ض 
ب���ن  "علي 
�سيف  براهيم  اإ
ال��رى  الله"، 
ب����ع����د ع�����رس 
ي����وم ال�����س��ب��ت 
مبقربة  املا�سي، 
الأع�������س���ا����ض 
مدينة  و���س��ط 

الوادي.
مرا�سم  وج��رت 
اجل��������ن��������ازة 
ب����ح���������س����ور 
ق��ارب  واأ عائلة 
ال��ف��ق��ي��د وع��دد 

ي��ن  م��ن رف��اق��ه وج��ريان��ه، اأ
الكلمة  خالل  م��ام  الإ �ساد  اأ
ب��ي��ن��ي��ة وال��ت��ودع��ي��ة  ال��ت��اأ
ب��خ�����س��ال ال��ف��ق��ي��د، ال��ذي 
بالن�سال  م��ن��وا  اآ مم��ن  ك��ان 
من  وال��وف��اء  وال�����س��ج��اع��ة 
تاركا  الوطن  ا�ستقالل  اأجل 
تاريخ  يف  ب�سمته  مب�ساره 

ئر. اجلزا
فالفقيد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ب��وادي   1936 مواليد  من 
����س���وف، ���س��ل��ي��ل ع��ائ��ل��ة 
م��ع��روف��ة حم��ل��ي��ا ووط��ن��ي��ا 
بت�سبعها  قليميا  واإ ومغاربيا 
والقومية،  الوطنية  بالقيم 
وه���ي ع��ائ��ل��ة ال��ف��رج��ان، 
ال��ع��رب��ي  الم���ت���داد  ذات 
فقريا  ع��ا���ض  ���س��الم��ي،  الإ
اأنهكتها  ب�سيطة  اأ�رسة  ومن 
ال�ستعمارية،  ال�سيا�سة 
ال��ث��ورة  ب�سفوف  ال��ت��ح��ق 
يف  ���س��ارك   ،1956 �سنة 
يف  ومعارك  بطولت  عدة 
املحاذية  اجلبلية  ال�سل�سلة 
موا�سال  ت��ون�����ض،  ل��دول��ة 
خاليا  �سمن  الثوري  ن�ساطه 
الوطني  ال��ت��ح��ري��ر  جبهة 

�سنة  ال�ستقالل  غاية  اإىل 
.1962

ب��ع��د ال���س��ت��ق��الل ورف���ع 
وا�سل  احلرية،  جزائر  راية 
مدافعا  ن�����س��ال��ه،  الفقيد 
���س��ت��ق��الل ال��وط��ن  ع���ن اإ
وم�ساركا  حل���دوده،  حامي 
اأن  اإىل  وت�سييده  بنائه  يف 
وفيا  ليبقى  مهامه،  اأنهى 
خالل  من  النوفمربي  للخط 
لالحتفالت  الدائم  ح�سوره 
للذاكرة  املج�سدة  املخلدة 

. يخية ر لتا ا
نوه  فقد  اآخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
للمجاهدين  الولئي  املدير 
دقعة،  علي  ال��وادي  بولية 
�����رسة ال��ث��وري��ة  ومم��ث��ل��ي الأ
ال�سهداء،  بناء  اأ )املجاهدين، 
من  امل��ج��اه��دي��ن(  ب���ن���اء  اأ
عرب  تعزية  ر�سائل  خ��الل 
التوا�سل  م��واق��ع  خمتلف 
الج���ت���م���اع���ي، ب��خ�����س��ال 
بالذاكرة  واهتمامه  الفقيد 
كل  يف  ال��دائ��م  وت���واج���ده 
واأي�سا  الوطنية،  املنا�سبات 
ال�سادق  الوطني  بح�سه 

ال�سن. عامل  رغم 
الله عبد  بن  عماره 

مدينة  اأه��ايل  �سكان  تفاجاأ 
ولية  �سمال  الواقعة  قمار 
انت�سار  ب��ظ��اه��رة  ال���وادي 
املدينة  اأحياء  يف  الباعو�ض 
ال�سحي  احلجر  تعي�ض  التي 
املواطنني  لزم  اأ الذي  املنزيل 
حني  يف  بتطبيقه،  بالتقيد 
ي��ام  الأ ه��ذه  الطق�ض  يعرف 
زاد  م�سبوقة  غ��ري  ح���رارة 
كان  كما   ، بله  الطني  على 
املنت�رسة  التطهري  ملحطات 
يف  كبريا  دورا  املدينة  عرب 
وال��ذي  النامو�ض  انت�سار 
ا�ستعمال  اإىل  الأهايل  اجرب 
يف  ملقاومته  النامو�سيات 
الذي  الع�سري  الظرف  ه��ذا 
حرارة  بني  املنطقة  تعي�سه 
باحلجر  والل��ت��زام  الطق�ض 

النامو�ض  وتف�سي  ال�سحي 
مع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 
ب��ع�����ض امل��واط��ن��ني ب��ه��ذه 
ع��ربوا عن  ال��ذي��ن  امل��دي��ن��ة 
للو�سع  ال�سديد  ا�ستيائهم 
يعي�سونه  ال���ذي  امل���زري 
ال�سلطات  م��ن  م��ط��ال��ب��ني 
واأ�رسهم  انت�سالهم  املحلية 
اأو�ساعهم  ليه  اإ و�سلت  مما 
ورمبا  كورونا  فريو�ض  بني 
ف��ريو���ض امل���الري���ا وذل��ك 
ب��ر���ض امل��دي��ن��ة ب��امل��ب��ي��دات 
على  للق�ساء  واملطهرات 
ا�ستفحاله  قبل  التف�سي  هذا 
وبالتايل  الأحياء  جميع  يف 

منه. التخل�ض  ي�سعب 
مبارك قدودة 

مبفرتق الطرق ال�سوالح ال�سبائعة

اأ�سحاب املركبات يطالبون بو�سع اإ�سارة مرور �سوئية بالبيا�سة 

اأُعتربت تاأثريات اإيجابية لوباء كورونا ...

اأ�سماء االأنبياء والر�سل واخللفاء الرا�سدين للمواليد اجلدد بالوادي 

مبقربة االأع�سا�ش يف الوادي

املجاهد علي �سيف اهلل يوارى الرثى 
اإىل مثواه االأخري

تف�سي ظاهرة البعو�ش توؤرق اأهايل 
مدينة قمار

�أخبار �لو�دي
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اأزمة عط�ش ت�سرب �سكان اأحياء بلدية العالية 
بورقلة  يف عز ال�سيف

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

اللبياين  البئر  اأن  م��ن  فبالرغم 
كان   2018 �سنة  ت�سليمه  مت  الذي 
الأزمة،  هاته  ينهي  اأن  منه  ماأمول 
ماهو  ع��ل��ى  ب��ق��ي  ال��و���س��ع  ل��ك��ن 
املواطنني  معاناة  لت�ستمر  عليه 
اع��ط��اب  وج���ود  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املائي  باخلزان  املوجودة  بامل�سخات 

. داري  الإ واحلي  امل�ستقبل  بحي 
ي��ط��ال��ب  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف 
القائم  امل�سكل  م��ن  امل��ت�����رسرون 
بكر  ب���و  اأ ورق���ل���ة   ولي���ة  وايل 
خا�سة   ، التدخل  بو�ستة  ال�سديق 

على  ال�سيف  ف�سل  اأن   ، علمنا  ذا  اإ
يف   ، الكورونا  انت�سار  و  ب��واب  اأ

على  امل�سوؤولني  لكل  ت��ام  غياب 
املحلي. امل�ستوى 

ال�سلطات   ، ه��وؤلء  نا�سد  وعليه 
الولية  وايل  راأ�سها  وعلى  املحلية 
حد  ل��و���س��ع  ال��ع��اج��ل  ب��ال��ت��دخ��ل 
يتخبطون  التي  اليومية  ملعاناتهم 
منحهم  على  العمل  خالل  من   ، فيها 
منائية  الإ امل�ساريع  من  ر�سيدهم 
و  احل��رم��ان  �سبح  م��ن  لإخ��راج��ه��م 
منذ  يالزمهم  ظل  الذي  التهمي�ض 

. طويلة  فرة 
من  ج���اد  ت��دخ��ل  ان��ت��ظ��ار  يف  و 
اجل��ه��ات  و  ال��و���س��ي��ة  ال�سلطات 
القائم  بامل�سكل  للتكفل  املعنية 
معاي�سة  املواطنني  على  لزاما  يبقى 
م�سمى.  غري  لأجل  املزري  الو�سع 

ا�ستيائهم و تذمرهم  100 كلم عن مقر والية ورقلة عن  الواقعة  العالية بدائرة احلجرية  بلدية  اأحياء  �سكان  اأعرب 
التي جتتاح واليات اجلنوب  ال�سديدة  العط�ش يف عز موجة احلر  اأزمة  ا�ستمرار  ال�سديدين من 

املائي للخزان  بامل�سخات  اأعطاب  ت�سجيل  ب�سبب 

الله  رح���م   / ب��داي��ة 
الربية  ر�سالة  حامل 
ترك  ال��ذي  والأُُب����وة 
تبور  ل  �سلعة  وراءه 
 .. تندثر  ل  وطّيبات 
بتجارب  نّفعنا  الّلهم 
دراي��ة  لنزداد  �سلفنا 
وذوق��ا  ُمتعة  رح��اب��ة 
اجل��راأة  فار�ض  رحل   ،

جريء  ل�سان  معه  حامال  واحل��ق 
للدين  ُمتعط�ض  وقلب  وعقل غزير 
بخربة  ين�سجان  وتلقائية  ب�سدق   ،
العقول  اأن���ار   ، كبريين  ووع���ي 
 ، ال�سمائر  واأيقظ  الهمم  واألهب 
مبحوح  هادف  قوي  واثق  ب�سوت 
، كان يخرق اآذان الأحبة والتالميذ 

والأهل بالنور واحلقيقة ،
اجلماعية  الذاكرة  يف  ارتبط  ا�سمه 
اجللفة  بولية  م�سعد  مدينة  لأهل 
 ، ال�سجاعة  و  بالعلم  وافر  بر�سيد 
عا�ض ُمتم�سكا باحلق واجلراأة وروح 
 ، اآّخر رمق من حياته  الدعابة حتى 
ي�سعف  ومل  غريه  من  نف�سه  مّيز 
اأزماتها  وتنوع  الدنيا  مظاهر  اأمام 
الغيورين  النا�سحني  ثياب  لب�ض   ،
العابدين  الطيبني  بل�سان  وحتّدث 
و  والأه��ل  القوم  م�ساكل  عالج   ،
وب�سّتى  بالغة  بحكمة  همومهم 
عمره  �ساعات   ، املُثمرة  الأ�ساليب 
يف  ال��دوام  على  حم�سورة  كانت 
واأداء  ال��ك��رمي  ال��ق��راّن  م�ساحبة 
الذين  اأولئك  من  كان   ، الواجب 
الأخ��الق  ن�رسة  دوم��ا  لون  ُيف�سّ
مّر  على   ، اجلادة  املواقف  و�سناعة 
روائح  الله  ببيوت  اأ�ساع  ال�سنني 
وفقهه  ب�سالبته  العطرة   العقيدة 
، مل يغرّي املر�ض مالحمه كثريا فقد 
اأم�سية  يف  رحل  حتى  م�سيئا  بقي 
وعامرة  وال�سكون  باحلرية  مليئة 
  ، والتائهني  احل��ي��ارى  ب�سجيج 
الفّذ  املعلم  الدنيا  م�رسح  غ��ادر 
رحمه   " �سوي�سي  م�سطفى   "
نعم   ، ر�سوانه  جّنة  ورزق��ه  الله 
اآّذان  ا�ستقبلت  كبرية  ب�سعوبة 
واخل�سارة  الفاجعة  خرب  امل�سعديني 

اجلاف  واقعنا  يغادر  اأجل   ، الفادحة 
رجل اجلدية والوقار الذي اأخرج ما 
بداخله من خري واأمل وفرح ون�رسه 
املُتعبة  قلوبنا  م�ساحات  على 
 ، والُيتم  بالقحط  املُثقلة  واأيامنا 
ُتن�سف  ل  وحدها  الكلمات  قطعا 
واملعرفية  الإن�سانية  الرجل  قيمة 
مواقفه  من  خفي  ما  لأّن  احلقيقية 
اأكرب  العمالقة ومبادراته ال�سجاعة 
طبيعة  هي  وهذه   ، واأعذب  واأنبل 
�سبيل  يف  جاهدوا  الذين  الب�رس 
الله دون كلل اأو ملل اأو تق�سري اأو 
الأتقياء  م�سرية  هي  وهذه   ، تهاون 
اأراد امل�سي على نهجها ، وهذا  ملن 
اإليه  يتطّلع  اأن  ميكن  ما  اأرق��ى  هو 
اخلري  يتّو�سم  الذي  امل�سلم  ال�ساب 
اإىل  اليوم  اأحوجنا  فما   ، والف�سيلة 
ال�سيخ م�سطفى  فقيدنا  مثل  معلم 
يوما  يتحفظ  مل  ال��ذي  �سوي�سي 
�رسيعة  تفهم  اإىل  النا�ض  دعوة  يف 
الله  الله و�سّنة حبيبه حممد �سلى 
باأحكامهما  والعمل  و�سلم  عليه 
لقد   ، ون�سائحهما  وتوجيهاتهما 
امل�سعدية  الأر�ض  اأئمة  عميد  كان 
واأنفع  اأ�سلح  هو  ما  بكل  يجاهر 
للم�سلمني ، وكم كان كبريا اعتزازه 
العظيمتني  ووظيفته  بر�سالته 
يف  انطالقته  كانت  هنا  وم��ن   ،
تقوية  و  النفو�ض  تهذيب  ميدان 
بجمع  ال��ه��م��م  واإث����ارة  ال��ع��زائ��م 
ومواجهة  الكلمة  وتوحيد  ال�سمل 
امل�ساعب  قهر  و  والباطل  ال�ستات 
والأزمات بطابع �سخ�سي ومهني 
هذا  مبثل  األي�ض   ، وبريقه  له كفاءته 
نرفع  ال�سلب  املجاهد  التقي  الرجل 
األي�ض مبثل  من قدر واقعنا وحالنا ؟ 
احلازم  اجل��ريء  الكرمي  الرجل  هذا 
رفيعة  درج��ة  اإىل  بحياتنا  ن�سل 
األي�ض  ؟   والآفاق  النت�سارات  من 
باملروءة  املُت�سّبع  الرجل  هذا  مبثل 
نرتقي  ال�رسيف  والن�سب  اخلال�سة 
؟ قطعا  باأفكارنا ومبادئنا واأحالمنا 
بحاجة  ول�سنا  �سك  ول  ذاك  هو 
يف  والتاأكيد  ال�رسح  اإط��ال��ة  اإىل 
يف  عاقالن  يختلف  ل  �ساطع  اأمر 
 ، وو�سوحه  �سّحته  على  م�سعد 
الذي  الله الأب اجلّدي احلنون  رحم 
اأجيال  تربية  على  الأمانة  اأعانته 
وال�ستقامة  اللتزام  لواء  حملت 
الذي  ال�سادق  املعلم  الله  رحم   ،
قدرة  اأكرب  والفطنة  احلكمة  جعلته 
الله  رحم   ، والنجاح  التوفيق  على 
املت�سامن  الطيب  ال��ه��ادئ  اجل��ار 
الغري  وحقوق  كرامة  حفظ  الذي 
 ، واأقاربه  نف�سه  مع  يفعله  اأن  قبل 
رحم الله الإن�سان الكرمي الذي كان 
الواجبات  يف  التفريط  باأّن  يوؤمن 
ال�سيخ  الله  رحم   ، �رسا  والأخ��الق 
كان  ال��ذي  �سوي�سي  م�سطفى 
جزء  يف  وكرمه  الله  بتوفيق  �سببا 
كبري من تربية و�سالح الكثري من 
اإنا  و  لله  اإنا   ، و�سفوته  البلد  اأبناء 

اإليه راجعون. 
عمر ذيب

وتعقيم  تنظيف  عملية  اأط��ل��ق��ت 
وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ل��ل��ف�����س��اءات 
ال��ع��م��وم��ي��ة ب��ب��ل��دي��ة غ���رداي���ة يف 
ملكافحة  الوقائية  التدابري  اإط��ار 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  تف�سي 

.)-19 )كوفيد
التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  حظيت  ق��د  و 
البلدية  م�سالح  مب�ساهمة  نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة و 
وال��درك  )الأم��ن  الأمنية  امل�سالح 
و  املحلية  ال�سلطات  و  الوطنيني( 
�سادة  باإ املدين،  املجتمع  و  املنتخبني 

غرداية. مدينة  �سكان  قبل  من 
التي  الوقائية  العملية  هذه  و�سملت 
مادية  و���س��ائ��ل  فيها  ا�ستخدمت 
متخ�س�سة  تدخل  فرق  و  معتربة 
و  البيولوجية  الأخطار  مكافحة  يف 
فرق  كذا  و  املدنية  للحماية  الأوبئة 

تلك  طيلة  الوطنيني  الأمن  و  الدرك 
و  تعقيم  و  تنظيف  اأ�سغال  الليلة 
التي  الأدوات  كل  و  للمواقع  تطهري 
لنت�سار  عامال  ت�سكل  اأن  ميكن 
اجلانب  هذا  يف  و  كورونا.  جائحة 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  اأو���س��ح 
بعملية  نقوم   " بقوله  غرداية  لبلدية 
مع  امل��ب��ا���رس  ب��ال��ت��ع��اون  التعقيم 
بغر�ض  الأمنية  ال�سلطات  جمموع 
�سغط  ذات  مياه  با�ستعمال  غ�سل 
العمومية  الف�ساءات  تعقيم  و  كبري 
بواب  الأ و  الأر�سفة  و  الطرقات  و 

املباين". مرائب  و  الواجهات  و 
عن  "عالوة  نه  اأ فخار  عمر  واأو�سح 
البلدية  فان  املنزلية،  النفايات  جمع 
تتميز  التي  الفرة  هذه  يف  جمندة 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  بتف�سي 
اأجل  من  التعقيم  باأ�سغال  للقيام 

هذا  انت�سار  اأخطار  على  الق�ساء 
خمتلف  ع��رب  اخل��ط��ري  ال��ف��ريو���ض 

العمومية". الف�ساءات 
"عمليات  اأن  املنتخب  ذات  وذك��ر 
املبادرات  بف�سل  تت�ساعف  التعقيم 
فاعلون  ي�����س��ا  اأ ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ج��م��ع��وي��ون ع��رب خم��ت��ل��ف اأح��ي��اء 
م�سريا  غرداية"،  بلدية  وق�سور 
التعقيم  ثقافة  اأن  ال�سياق  ذات  يف 
التباعد  و  النظافة  �سلوكيات  و 
اأهمية  تكت�سي  اأ�سبحت  الجتماعي 
عناية  يولون  الذين  املواطنني  لدى 
)غ�سل  �سا�سية  الأ الوقاية  لقواعد 
الأقنعة  ارتداء  و  با�ستمرار  اليدين 
القيام  يوميا  ويتم  الكمامات(.  و 
ملجموع  �سامل  تعقيم  بعمليات 
من  وغريها  العمومية  الف�ساءات 
الدولة  م�سالح  مب�ساهمة  الهيئات 

هذه  م�سالح  و  اجلمعوي  الن�سيج  و 
املحلية. اجلماعة 

الهدف  "اأن  البلدية  رئي�ض  اأك��د  و 
�سحة  تاأمني  هو  العملية  هذه  من 
اأي�سا  �سمان  خالل  من  املواطنني 
لأع���وان  بالن�سبة  ���س��واء  م���ن  الأ
املكلفني  الأمن  اأعوان  و  اأ التنظيف 

اجلزئي". ال�سحي  احلجر  بتطبيق 
ملجموع  للعرفان  تقدميها  بعد  و 
حماية  جهد  يف  املجندة  الأط���راف 
ال�سلطات  تذكر  العمومية،  ال�سحة 
باأهمية  جم���ددا  ب��غ��رداي��ة  املحلية 
التي  الوقائية  الإج���راءات  اح��رام 
ال�سحي،  احلجر  اإط��ار  يف  اتخذت 
البقاء  اإىل  ال�سكان  باملنا�سبة  داعية 
اإل  منها  اخلروج  وعدم  منازلهم  يف 

الق�سوى. لل�رسورة 
ق/ج

االإمام اجلليل م�سطفى �سوي�سي

ذاكرة حافظة للقرّان وال�ُسّنة .. ومعلم 
مالأ امل�ساجد فكرا واإن�سانية باجللفة 

يف اإطار التدابري الوقائية ملكافحة تف�سي فريو�ش كورونا امل�ستجد 

عملية تعقيم الف�ساءات العمومية ببلدية غرداية

كاإجراء احرتازي للوقاية من فريو�ش "كورونا"

حملة تعقيم وا�سعة جابت العديد من مناطق الظل بتقرت 
العامة  التعبئة  قرار  مفعول  �رسيان  بدء  مع 
كورونا  فريو�ض  ملواجهة  الدولة  اّتخذته  الذي 
برك  م�سعودي  موؤ�س�سة  نظمت   ، امل�ستجّد 
التعقيم  حمالت  من  العديد  تقرت  ولية  يف 
التي   ، العامة  املرافق  من  لعدد  التطهري  و 
كاإجراء   ، املواطنني  من  كبرية  ن�سبة  يرتادها 
"كورونا"  ف��ريو���ض  م��ن  للوقاية  اح���رازي 
مناطق  من  العديد  جابت  كما   ، امل�ستجد. 
اأماكن  �سملت   ، التعقيم  عملية  اإطار  يف  الظل 
امل�ست�سفيات  و  الأم��ن  مقرات  مثل  اأخ��رى 

ور�ض  بتعقيم  اهتّموا  كّما  عامة.  مرافق  و 
و   ، التعقيم  مبواد  العمومية  الأماكن  معظم 
تاأتي  احلمالت  هذه   اأن  املوؤ�س�سة   م�سري  قال 
ملنع  الحرازية  و  الوقائية  الإجراءات  �سمن 
هذه  اأن  موؤكدا   . كورونا  فريو�ض  انت�سار 
العامة  "املرافق  جميع  �ست�سمل  احلمالت 
ب�سكل  املواطن  يرتادها  التي  الرئي�سية  و 
ت�ساهم  الإج���راءات  ه��ذه  اأن  ب��نّي  و  كبري". 
املواطن  اإىل  ال��ف��ريو���ض  و���س��ول  "منع  يف 
اإىل  �سار  اأ و  و�سوله".  حال  ؛  انت�ساره  و  اأ

جميع  تنّفذ  ب��رك  م�سعودي  موؤ�س�سة  اأن 
و  ؛  الفريو�ض  من  للوقاية  الآن  ن�سطتها  اأ
متطورة  و  حديثة  تقنيات  و  و�سائل  عرب  ذلك 
حيث   ، كورونا  فريو�ض  ومكافحة  للتطهري 
التكنولوجية  امل��ع��دات  م��ن  ع��دد  ���رساء  مت 
على  املحمولة  التطهري  اأنظمة  و  املتطورة 
فريو�ض  على  للق�ساء  ال�ساحنات  و  اجلرارت 
ذات  اأك��د  ال�سياق  ذات  يف  و  ك��ورون��ا.. 
اجلهات  مع  ن�سقت  املوؤ�س�سة  اأن  امل�سوؤول 
امل�ستخدمة  امل���واد  طبيعة  ح��ول  املعنية 

بقتل  خا�سة  ه��ي  و   ، التعقيم  عملية  يف 
الإجراءات  هذه  الفريو�سات.  و  امليكروبات 
و   ، املواطنني  �سالمة  على  للحفاظ  مهمة 
جميع  مطالبا   ، "كورونا".لهم  و�سول  متنع 
اأعلى  اتخاذ  تقرت  ولي��ة  �سكان  و  اأه��ايل 
الإر�سادات  تباع  اإ و  احلذر  و  احليطة  درجات 
على  حفاظا  ال�سحة  وزارة  عن  ت�سدر  التي 

اجلميع..  �سالمة 
التجاين  ن-ق- 

بالقرب من زلفانة

وفاة �سخ�ش واإ�سابة 4 اآخرين يف حادث مرور بغرداية 
يوم  بعد ظهرية   وقع  مرور  حادث  اأ�سفر   
جنوب  كيلومرا   75 بعد  على   ، اأم�ض 
�سخ�ض  مقتل  عن  غرداية،  ولية  �رسق 
من  علم  ح�سبما  اآخرين،  اأربعة  جرح  و 

املدنية. احلماية  م�سالح 
وقع  احل��ادث  اأن  امل�سدر،  ذات  واأو�سح 

رقم49  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 
بعد  على  ورقلة  و  غرداية  بني  الرابط 
املعدين  احل��م��ام  م��ن  كيلومرا  ث��الث��ني 
مركبة  ا�سطدمت  عندما   ، بزلفانة 
الجتاه  من  قادمة  اأخرى  مبركبة  �سياحية 
�سخ�ض  وف��اة  يف  ت�سبب  ما  املعاك�ض، 

اآخ��ري��ن  اأرب��ع��ة  اإ���س��اب��ة  و  ال��ف��ور  على 
م�سالح  تدخلت  قد  متفاوتة.و  بجروح 
املراوحة  اجلرحى  لنقل  املدنية  احلماية 
م�سلحة  اإىل  �سنة  و23   11 بني  اأعمارهم 
اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  ال�ستعجالت 
و  احلادث،  ملكان  الأقرب  كونها  بزلفانة، 

من  البالغ  املتويف  ال�سخ�ض  جثة  حتويل 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  �سنة   53 العمر 
ذات  يف  و  ال�ست�سفائية.  املوؤ�س�سة  بذات 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  الإط��ار، 

احلادث. مالب�سات  ملعرفة  حتقيقا 
ق/ج



اأمن ق�سنطينة فـي مواجهــة مع جتـار البودروم
 بحي الدق�سي عبد ال�سالم

عي�ش علجية 
-----------------

مت  اآليات  و  ب�ساحنات  بال�ستعانة  متت  العملية 
التي  النفايات  من  معتربة  كمية  جمع  خاللها 
 15 اإزالة  كذا  و  الفواكه  و  اخل�رس  جتار  يخلفها 
املواد  و  ال�سلع  خمتلف  بيع  يف  م�ستغلة  طاولة 
باملحيط  املتواجدين  الفو�سويني  بالتجار  خا�سة 
التي  الثانية  العملية  هي  و  لل�سوق،  اخلارجي 
با�رستها امل�سالح الأمنية  من اجل تطهري ال�سوق 

ل  معظمهم  اأن  و  خا�سة  املواظبني  الباعة  من 
يف  تدخل  لها  كان  حيث  جتاريا،  �سجال  ميلكون 

اأ�سفرت  رم�سان  �سهر  من  الأول  الأ�سبوع 
اأي  نهائية،  ب�سفة  طاولة   25 اإزاح��ة  عن 
و  رم�سان،  بداية  منذ  طاولة   40 مبجموع 
العامة  العالقات  و  الت�سال  خلية  بيان  اأكد 
تتوا�سل  العمليات  اأن  الأمن  مديرية  لدى 
برنامج م�سطر  الولية وفق  اإقليم  عرب كامل 
والتجمعات  اجلماعي  الحتكاك  لتجني 
وحماية املواطن من التعر�ض للمر�ض اخلطري 

كوفيد 19 الذي يزداد تو�سعا.  

قامت م�سالح االأمن احل�سري ال�سابع ع�سر رفقة م�سالح البلدية بعملية تطهري على م�ستوى �سوق م�ساعيد عبد املجيد املعروف با�سم  
البودروم و هذا يف حماولة منها  احلد من التجارة الفو�سوية وحماية امل�ستهلك.

40 طاولة تعود لبائعني غري �سرعيني منذ بداية رم�سان اإزالة 

العمران  �رسطة  عنا�رس  متكنت 
ولية  لأمن  التابعة  البيئة  وحماية 
امل�سطر  الربنامج  اإطار  يف  بجاية، 
امل�سرك  املعظم،  رم�سان  ل�سهر 
اأمن الولية و  بني كل من م�سالح 
مديريتي الفالحة و التجارة لولية 
بجاية، لغر�ض مراقبة نقل و توزيع 
اأنواعها  مبختلف  اللحوم  ت�سويق  و 
ال��وق��وف ع��ل��ى م��دى اح��رام  و 
ت�سويقها  و  النقل  الذبح،  �رسوط 
على  مراقبة  عمليات  اإث��ر  وعلى 
خالل  الأمنية   احلواجز  م�ستوى 
حجز  ،من  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية 
427 كلغ من اللحوم  ما جمموعه  
اأح�ساء  من  كلغ   24 و  البي�ساء 
قيام  بعد  ج��اءت  العملية  الغنم، 
مراقبة  بعملية  ال�رسطة  عنا�رس 
املركبات  ا�ستهدفت  وتفتي�ض 
على  ال��ت��ربي��د  ب��غ��رف  امل��ج��ه��زة 

مت  حيث  الأمنية،  احلواجز  م�ستوى 
بكميات  معبئتني  مركبتني  توقيف 
من  كمية  و  البي�ساء  اللحوم  من 
تعريفة  اأية  حتمل  ،ل  الغنم  اأح�ساء 
اأ�سحابها ل يحوزون على  اأن  كما 
مل�سدرها،  الثبوتية  ال�سهادات 
طرف  من  اللحوم  معاينة  وبعد 
مل�سالح  التابع  البيطري  الطبيب 
باأنها  تبني  و  للولية  الفالحية 
الب�رسي  لال�ستهالك  �ساحلة  غري 
كونها غري خا�سعة ل�رسوط الذبح 
وحتويلها  حجزها  ليتم  ال�سحي، 
مبادة  واإتالفها  البلدي  املذبح  اإىل 
،املعنيان  اأ�سحابها  بح�سور  اجلري 
مقر  اإىل  ب��ال��ت��ق��دم  دع��وت��ه��م  مت 
بجاية  ل��ولي��ة  التجارة  مديرية 
القانونية  الإج��راءات  ل�ستكمال 

�سدهما. املتخذة 
ك . ت

اأمن بجاية يحجز حلوما فا�سدة 
موجهة لال�ستهالك الب�سري
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اللحوم  اأ�سعار  ارتفاع  اأم�ض  �سهد 
قيا�سيا يف معظم  ارتفاعا  البي�ساء  
بلعبا�ض  �سيدي  بولية  الأ�سواق 
الكيلوغرام  �سعر  و�سل  حيث   ،
يف  دج   380 ح��دود  اليوم  الواحد 
يف   ، بالولية  الق�سابات  بع�ض 
 170 �سعره  يتجاوز  يكن  مل  وقت 
ما  ه��ذا  رم�سان،  �سهر  بداية  دج 
كبري  ا�ستياء  يف  العبا�سيون  جعل 
الذي  الب�سيط  املواطن  وخا�سة 
اأحرقت جيوبه خمتلف اأ�سعار  املواد 
  ، الكرمي  ال�سهر  هذا  يف  الغذائية 
وتزامنا مع �سل العاملني يف جائحة 
العاملني  ع��ن  ناهيك   ، ك��ورون��ا 
اإذ يف جولة ا�ستطالعية   ، اخلوا�ض  
التحرير يف بع�ض  قامت بها جريدة 
الأ�سواق ، على غرار �سوق لوفال ، 
�سوق الفالح ويف بع�ض الق�سابات 
الرتفاع  على  وقفنا  املدينة  و�سط 
البي�ساء  اللحوم  لأ�سعار  الكبري 
 ، للمواطنني  الكبري  وال�ستياء 
حيث تراوح �سعر الدجاج يف جميع 
دج   380 و  370دج  مابني  املحالت 
تزال  ل  بينما   ، الواحد  الكيلوغرام 
ب�سعر  م�ستقرة  احل��م��راء  اللحوم 
1200دج ، يف حني اأرجع الق�سابات 
غالء  اإىل  اجلنوين  الرت��ف��اع  ه��ذا 
الذين  الدواجن  مربي  عند  الأ�سعار 
اختاروا بدورهم الثمن على ح�ساب 

قدرة املواطن الب�سيط.

واأزمة حادة يف املادة 
احليوية " احلليب"

عرفت هذا الأ�سبوع،  ولية �سيدي 
لها  املجاورة  والبلديات  بلعبا�ض 
الأكيا�ض  حليب  يف  لفتة  ن��درة 
العديد  اإ���رسار  ظل  يف   ، العادي 
هذه  توزيع  عدم  على  املوزعني  من 
حليب  جعل  ما  هذا   ، احليوية  املادة 
الأكيا�ض مفقودا يف معظم املحالت 
ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ولي��ة وب��ل��دي��ات 
ابراهيم،  بن  م�سطفى  جم���اورة: 
 ، بادي�ض  ابن  بوخنفي�ض،  ب�رسابني، 
بع�ض  اعتمد  فيما  حل�سن...،  �سيدي 
ب�سعر  العادي  احلليب  بيع  التجار  
املدعم  غري  احلليب  وغياب  55دج  
الذي  الأخري  هذا   ، 25دج  املقدر ب 
حليب  تقتني  العائالت  بع�ض  جعل 
البودرة الذي ل يتوافق مع ميزانية 
املواطن  وا�ستغرب   ، غالبيتهم 
غياب  ت�رسيحاتهم  يف  العبا�سي 
وقت  يف   ، حمليا  الرقابة  اأج��ه��زة 
يجهر  احليوية  امل��ادة  اإقتناء  جعل 
لقتناء  املواطنني  �سفوف  ع��ودة 
اأكيا�ض احلليب كلها وتخزينها  كلما 
اأتيحت له فر�سة تواجدها يف املحل 
املوائد  على  لها  املا�سة  حلاجته  نظرا 
مع  ال�سيام  حتلية  يف  الرم�سانية 
التمور اأو يف ا�ستعماله يف املربدات 

واملعروف بفلون عند العبا�سيني.
زنازل.ن

اأ�سعار اللحوم البي�ساء ت�سدم العبا�سيني 
يف االأ�سبوع الثالث من رم�سان

بنك  مديرة  ب��وراوي  �سامية  اأكدت 
التنمية املحلية "وكالة فرجيوة" مبيلة 
الإجراءات  كافة  اتخذت  الوكالة  اأن 
والتدابري الوقائية ملنع تف�سي فريو�ض 
"كورونا" كوفيد 19 وذلك من خالل 
توفري خمتلف اللوازم ال�رسورية من 
قفازات ،كمامات ،مطهرات وغريها 
وتو�سيات  تعليمات  اإع��ط��اء  مع 
التطهري  ب�����رسورة  البنك  لعمال 

وموزع  للوكالة  اليومي  والتعقيم 
على  حفاظا  الإل��ك��روين  ال��دف��ع 
على  الزبائن  و�سالمة  �سالمتهم 
اأ�سارت  بوراوي  �سامية  �سواء.  حد 
الوكالة  يف  العاملني  كل  اأن  على 
بروح  متحلني  وعمال  اإط��ارات  من 
عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
هذه  ت�سيري  ح�سن  �سمان  اأجل  من 
بها  مت��ر  التي  ال�ستثنائية  ال��ف��رة 

البالد وذلك من خالل النخراط يف 
العمل التوعوي وحت�سي�ض املواطنني 
الرقمية  املن�سة  خدمة  اإىل  للجوء 
على  لالطالع    " بعد  عن  "البنك 
ببع�ض  والقيام  البنكية  ح�ساباتهم 
ال�سيكات  دفر  كطلب  العمليات 
تعبئة   ، اللكرونية  الدفع  بطاقة   ،
الر�سيد عن طريق النرنت  ت�سديد 
فواتري ) الكهرباء ، الغاز ...( وغريها 

من اخلدمات املتاحة عرب هذه املن�سة 
   . الوكالة  اإىل  التنقل  عناء  دون 
موؤكدة اأن بنك التنمية املحلية وكالة 
التي  اجلهود  يدعم  مبيلة  فرجيوة 
تبذلها احلكومة يف مواجهة فريو�ض 
البالد  جتنيب  اأج���ل  م��ن  ك��ورون��ا 
�سالمة  على  واملحافظة  خماطره 

الوطن واأفراد املجتمع . 
مهناوي    بوجمعة 

بنك التنمية املحلية بفرجيوة  مبيلة منخرط يف العملية التوعوية والت�سامنية 
للحد من اأزمة كورونا 

بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  اأطاحت 
الولئية لل�رسطة الق�سائية ب�سبكة 
اأ�سخا�ض   06 من  تتكون  اإجرامية 
تورطهم يف ق�سية تكوين جمعية 
اقتناء  والحتيال،  الن�سب  اأ���رسار 
وبيع ب�سائع دون فاتورة والت�رسيح 
تعود  الق�سية  حيثيات  الكاذب، 

�سكوى  بخ�سو�ض  نيابية  لتعليمة 
�ساحب موؤ�س�سة لإنتاج امل�سربات 
ح�ول  الوطن،  غرب  من  الغذائية 
تعر�سه للن�سب من قبل جمموعة 
�سلعة  منه  اقتنوا  الأ�سخ�ا�ض  من 
على اأ�سا�ض دفع قيمتها املالية التي 
بعد   ، �سنتيم  مليار  بحوايل  تقدر 

مرور اأربعني يوما ، اإل انه بعد مدة 
قبل  من  املقدمة  املهلة  انق�ساء  من 
ال�سالفي الذكر اكت�سف اأنه تعر�ض 
للن�سب، ليتم تعميق التحريات من 
الفرق�ة،   لذات  ال�رسطة  قوات  قبل 
لأفراد  الو�سول  من  مكنت  حيث  
عمليات  يف  اإيقافهم  و  الع�سابة 

املحالت  اأحد  بتفتي�ض  و   ، متفرقة 
الكربى لبيع املواد الغذائية باملدينة 
حجز  مت   ، منجلي  علي  اجل����ديدة 
حمل  ال�سلعة  من  معتربة  كمية 
الن�سب ، قدموا مبوجبهم اأمام النيابة 

املحلية.
علجية عي�ض

توقيف 6 م�ستبه فيهم ا�ستولوا على �سلعة بقيمة مليار بق�سنطينة

ح�سيلة ن�ساطات وتدخالت م�سالح احلماية املدنية ل�سنة 2020

لهذه  امليدانية  تدخالتها  اإط��ار  يف 
م�سالح  اأح�ست   2020 من  ال�سنة 
احلماية املدنية يف ح�سيلة ن�ساطاتها 
العملية 1093 عملية  ت�سمنت يف 
واإ�سعاف  تدخال   1098 جمموعها 
ب�ساأن  اأما  حالتني  وت�سجيل   1118
تدخال   55 اأح�ست  فقد  احل��وادث 
�سخ�سا   30 اإ�سابة  على  اأ�سفرت 
27 حادثا مروريا  و 04 وفيات يف 
تدخالتها  �سمن  اأح�ست  كما 

تدخال   25 احل��رائ��ق  بخ�سو�ض 
اأ�سفرت عن اإ�سابة �سخ�سني دون 
عن  ف�سال  حريقا   14 يف  الوفيات 
العمليات املختلفة التي اأح�ست من 
تدخال  و948  عملية   848 خاللها 
اإ�سابة  عن  جمموعها  يف  اأ�سفرت 
166 �سخ�سا و17 حالة وفاة ، فيما 
لهذه  الإجمالية  تدخالتها  عدد  بلغ 
ال�سنة 2126 تدخال.                                                                                                                 
ونا�ض لزهاري

 166 واإ�سابة  تدخال   2126
�سخ�سا و17 حالة وفاة بخن�سلة

�سحية �ساحب موؤ�س�سة الإنتاج امل�سربات الغذائية

ق�سنطينة  بولية  الأمن  تقرير  اأفاد 
عن توقيف 185 �سخ�سا ملخالفتهم 
ومداهمة   ، اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
اأ�سحابه  خالف  جتاريا   حمال   40
�سبطهم  مت  الن�ساط  منع  ق��رار 
ال�ساد�سة  و  زوال  ال��واح��دة  بني 
على  الأم���ن  حر�ض  م�ساء،حيث 
اأجل  من  امل�ستمرة  الرقابة  ت�سديد 
كورونا  فريو�ض  انت�سار  من  احلد 
على  منها  حر�سا  و  امل�ستجد 

�رسورة الحرام ال�سارم لإجراءات 
احلجر ال�سحي و تاأمني املواطنني و 
اأمن  م�سالح  با�رست   ، ممتلكاتهم 
املوافق  اأم�ض  ليلة  ق�سنطينة  ولية 
�سملت  وا�سعة  �رسطية  عمليات 
 ، ال�سكنية  التجمعات  من  العديد 
الولية  باإقليم  ال�سوارع  و  الأحياء 
�سخ�ض  توقيف185  خاللها  مت   ،
اجلزئي  ال�سحي  احلجر  ملخالفتهم 
اأ�سخا�ض   07 اإخ�ساع  مت  كما   ،

بالن�سبة  اأم���ا   ، ح��ال��ة  لخ��ت��ب��ار 
 08 م��راق��ب��ة  مت  فقد  للمركبات 
كما   ، ناريتني  دراجتني  و  مركبات 
اأ�سفرت املداهمات عن تدخل قوات 
جتارية  حمالت   05 �سد  ال�رسطة 
كانت متار�ض ن�ساطها خالل �ساعات 
احلجر ال�سحي ، و نف�ض العملية و 
بفارق �ساعات قليلة متكنت �رسطة 
حمال   35 مداهمة  منجلي  علي 
خالف قرار منع الن�ساط مت �سبطهم 

ال�ساد�سة  و  زوال  ال��واح��دة  بني 
اأم��ن  م�سالح  وتوا�سل  م�ساء، 
ق�سنطينة جهودها من خالل  ولية 
ت�سخري كافة اإمكانياتها الب�رسية و 
املادية �سعيا منها يف الت�سدي لهذا 
الوباء و احلد من �رسعة انت�ساره من 
خالل تفعيل عملها التح�سي�سي من 

جهة و الردعي من جهة اأخرى .

علجية عي�ض

توقيف 185 �سخ�سا ملخالفتهم احلجر ال�سحي اجلزئي بق�سنطينة

ك�����س��ف ب��ي��ان خ��ل��ي��ة الإع����الم 
للمجموعة الولئية للدرك الوطني 
الأبحاث  فرقة  عنا�رس  اأن  بتب�سة 
للدرك الوطني يف بئر العاتر جنوب 
متكنوا من حجز كمية  تب�سة  ولية 
فاقت  ال�سمة  اأكيا�ض  من  معتربة 
الأنواع  خمتلف  من  كي�سا   2398
وا�سرجاع �سيارة رباعية الدفع من 

نوع ني�سان العملية كانت بناء على 
�سخ�ض  وج��ود  مفادها  معلومات 
من  قادما  ني�سان  نوع  �سيارة  يقود 
اجتاه بلدية العقلة املاحلة نحو بلدية 
الولئي  الطريق  �سالك  العاتر  بئر 
رقم 01 ، على متنها �سلعة مهربة ، 
على اإثرها مت ت�سكيل دورية وو�سع 
ال�سارق  مبنطقة  مراقبة  نقطة 

ولية  املاحلة  العقلة  بلدية  ال��رق 
ال�سيارة حمل  ، عند و�سول  تب�سة 
الت�سكيل  م�ستوى  على  املعلومة 
توقيفها  مت   ، املراقبة  بنقطة  الأمني 
العثور على كمية  تفت�سيها مت  بعد 
معتربة من مادة ال�سمة ، التي ي�سل 
نوع  �سمة  كي�ض   478 اإىل  عددها 
نوع  �سمة  كي�ض  و1920  الرنج�ض 

املقاعد  يف  خمباأة  كانت   ، اليمامة 
اخللفية وال�سندوق اخللفي للمركبة 
، على اإثرها مت نقل املركبة اإىل مقر 
ببئر  الوطني  للدرك  الأبحاث  فرقة 
الالزمة  بالإجراءات  للقيام  العاتر 
قبل حتويل ملف الق�سية اأمام اجلهة 

الق�سائية للف�سل فيه
�سو�سة حممد الزين 

توقيف �سيارة على متنها 2398 كي�ش �سمة مهربة ببئر العاتر بتب�سة 

من  املق�سيني  من  الع�رسات  احتج 
منحة  و  الت�سامنية  رم�سان  قفة 
10اآلف  ب  امل��ق��درة  و  الرئي�ض 
بولية  ملطار  بلدية  مقر  اأم��ام  دج 
بلعبا�ض، و مت حرمانهم من  �سيدي 
امل�ساعدتني  كلتا  من  ال�ستفادة 

على غرار ال�سنوات املا�سية ، حيث 
و  النظر  باإعادة  املحتجون  طالب 
التحقيق يف امللفات التي مت منحها 
اعتربوها  و  لها  اأه��ل  غري  لأنا�ض 
هم�ست  فيما   ، حقهم  يف  متاطل 
اأ�سحاب  وكذا  والأرامل  املطلقات 

عن  مت�سائلني  املركونة،  ال�سيارات 
الجتماعية  حالتهم  تدبري  كيفية  
ال�سحي  احلجر  ظ��ل  يف  احلالية 
و   ، 19 من جهة  وباء كوفيد  جراء 
�سمن  من  كونهم  اأخرى  جهة  من 
كما  بامل�ساعدة،  املعنيني  املعوزين 

طالب املحتجون ال�سلطات الولئية 
النظر يف حالتهم العوي�سة.

ومن جهتنا اأردنا رد رئي�ض البلدية 
معه  التوا�سل  علينا  تعذر  لكن 

لعدم تواجده يف املقر .
زنازل.ن

املق�سييون من قفة رم�سان ومنحة الرئي�ش يحتجون  ببلدية ملطار ببلعبا�ش
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ول  غفرته،  اإل  ذنبًا  لنا  تدع  ل  اللهمَّ 
نفثته،  اإل  كربًا  ول  جته،  فرَّ اإل  همًا 
مري�سًا  ول  ق�سيته،  اإل  دينًا  ول 
ول  رحمته،  اإل  ميتًا  ول  �سفيته،  اإل 

خذلته،  اإل  وامل�سلمني  لالإ�سالم  عدواً 
ع�سرياً  ول  ق�سمته،  اإل  طاغيًة  ول 
دحرته، ول  اإل  باطاًل  ته، ول  ي�رسَّ اإل 
واأعنته،  �سددته  اإل  ُهداك  اإىل  داعيًا 
حاجًة  ول  قته،  وفَّ اإل  حمت�سبًا  ول 
لك  هي  والآخرة  الدنيا  حوائج  من 
اأعنتنا  اإل  �سالح  فيها  ولنا  ر�سًا 
اأرحم  يا  لنا  تها  وي�رسَّ ق�سائها  على 

الراحمني.

كيف ُنحيي روَح العبادة 
داخل املنزل فـي رم�سان؟

اأعظم  م��ن  رم�����س��ان  �سهر 
علينا  ويجب  العام،  �سهور 
الأج���واء  ونحيي  نخلق  اأن 
كما  منازلنا،  داخل  الروحانية 
كوالدين   - علينا  يجب  اأن��ه 
نحر�ض  اأن   - واح��دة  واأ���رسة 
الأج���واء  تلك  تفعيل  على 
ومودة  حب  بكل  الرم�سانية 
والعائلة  الأ���رسة  اأف��راد  بني 

الواحدة.
اأن  ميكننا من خاللها  التي  الأ�ساليب  تتحدث حول  العاي�ض،  �سذا  الجتماعية  الأخ�سائية 

ُنحيي الأجواء الرم�سانية يف املنزل، وُن�سيعها بني اأفراد الأ�رسة الواحدة:
ا لقراءة  يومي:على الأ�رسة الواحدة اأن جتعل هناك ِوْرًدا يوميًّ ِوْرد  على  • املحافظة 
القراآن، بحيث ميكن َجْمُع كل اأفراد اأ�رستك وقراءة اآية لكل �سخ�ض حتى يتم النتهاء من 
الِوْرد املقرر، وهذا الأ�سلوب �سوف يحّفز روح العبادة واخل�سوع بني جميع اأفراد العائلة.

• �سالة اجلماعة
�سالة  اإىل  معك  للذهاب  ال�ستعداد  ال�سغار،  اإخوتك  اأو  اأطفالك  من  تطلبي  اأن  ميكنك 
الراويح، اأو مبقدورك القيام باأداء الفرو�ض اخلم�سة مع اأطفالك، لت�سجيعهم على احلر�ض 

على اأداء ال�سالة يف وقتها.
بعد �سالة الع�ساء اأو يف الوقت الق�سري ما بني املغرب  القراآن:  �سورة من  • تف�سري 
التي  والِعرب  والأمثال  الق�س�ض  وذكر  قراآنية،  �سورة  بتف�سري  القيام  ميكنك  والع�ساء، 
اأطراف احلديث يف عظمة الآيات  اأ�رستك، وتبادل  القراآن الكرمي، لأفراد  اآيات  ُطِرَحت يف 

معانيها. وعمق 
اأ�سماء الله احل�سنى كثرية جًدا، وقد تكون بكل تاأكيد  اأ�سماء اهلل:  ا�سم من  • تدبُّر 
جميع  من  واطلبي  الله،  اأ�سماء  من  ا�سمني  اأو  ا�سم  بتدبر  يوم  كل  ُقمِت  اإن  رائعة  خطوة 

اأفراد الأ�رسة احلديث عن حكمة وفائدة ب�سيطة عن هذا ال�سم.
يف  فائدة  حتمل  التي  والأمثال  الدينية  احِلكم  كتابة  فكرة  عظيمة:  حكمة  كتابة   •
اأ�سلوَب  هناك  جتعل  فائدتها،  عن  النظر  بغ�ض  خطوة  احلقيقة  يف  هي  عظيمة،  معانيها 

مناف�سة ومتعة بني جميع اأفراد الأ�رسة.
• قراءة ق�س�ض الأنبياء

الروحانية كما يدعو اجلميع  اأجواًء من  الأ�رسة، يخلق  اأفراد  الأنبياء بني  اإن قراءة ق�س�ض 
ا اإن كانت الق�سة على اأ�سلوب ُمب�ّسط وخفيف  اإىل القتداء بالأولني ال�ساحلني، خ�سو�سً

اأثناء ال�ستماع. ل ُي�سعر بالثقل والتعب 
اإن حثَّ اأفراد اأ�رستك وخا�سة الأطفال منهم، حتى  الليل:  قيام  �سالة  على  • احلّث 
واإن كانوا اإخوتك ال�سغار، على �سالة الليل ولو جمرد ركعتني فقط، فاإنها جتعل هناك 

اأجواًء روحانية يف املنزل، وتولِّد خمافة الله دائًما.
اأفراد الأ�رسة على مائدة الإفطار، واحلّث على ِذكر  ع  جتمُّ االإفطار:  ُقبيل  • الدعاء 
بع�ض الدعوات، اإما للنف�ض اأو للم�سلمني جميًعا، اأ�سلوب لطيف ُيحبب اجلميع يف الدعاء، 

وُيذكر اأن الدعاء م�ستجاب ومقبول عند الله.

لعـلكــم تتقـــون

حدث يف
علي  بن  �حل�شن  مبايعة   - 40هـ 

باخلالفة بعد مقتل �أبيه علي بن 
�أبي طالب.

بن  ه�شام  �لعبا�شي  �لقائد  بني  معركة  �ندلع   - 251هـ 
�أبي دلف و�لثائر �لعلوي يف نينوى بالعر�ق، وقد قتل 
�لقائد �لعبا�شي �أربعني رجالاً من جي�ش �لعلوي �لثائر، 
ثم �فرتق فدخل �لكوفة فبايع �أهلها للمعتز �لعبا�شي، 

ودخل ه�شام بن �أبي دلف بغد�د.
بن  �هلل  زيادة  معز  �أبي  من  ر�شول  و�شول   - 295هـ 
�لأغلب ـ �آخر حاكم لدولة �لأغالبة يف �إفريقية - 
�إىل بغد�د، وذلك يف �أو�خر عهد �خلليفة �ملكتفي 
�لعبا�شي. وقدم �ملبعوث �لأغلبي هد�يا للخليفة.
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من  ال�سائمني  بع�ض  ُيعاين 
�سهر  خالل  ة  �سحيَّ م�سكالت 
تزداد  حيث  كال�سداع،  رم�سان، 
يف  ي  ال�سحِّ العار�ض  هذا  ة  حدَّ
امل�ساء  اأو يف  الظهر  فرة ما بعد 
اأو  ق�سري،  بوقت  الإفطار  قبل 

بعد تناول هذه الوجبة مبا�رسًة.
م�سببات  اإىل  الآتي  يف  تعّريف 

ال�سداع لتجنبها:
يف  ال�سداع  ُم�سبِّبات  ت�سمل 

�سهر رم�سان:
الكافيني  مادة  يف  النق�ض   .1
اأ�سباب  بني  من  وهو  باجل�سم، 

ال�سداع الأكر �سيوعًا.
ال�سكر  ن�سبة  انتظام  عدم   .2
ال�سيام،  �ساعات  اأثناء  الدم  يف 
ما  ال�سكري،  مري�ض  قبل  من 
�سه اإىل نوبات من ال�سداع  ُيعرِّ
يعتدها  مل  بطريقة  الراأ�ض  واآلم 

من قبل.
3. اإقالع ال�سائمني عن التدخني 
�سون لل�سداع،  قد يجعلهم يتعرَّ

مادة  يف  املفاجئ  النق�ض  اء  جرَّ
وعدم  الدم،  يف  النيكوتني 
اعتادوا  التي  ة  الكميَّ تدخينهم 

عليها من ال�سجائر.
ة  كميَّ �رسب  وعدم  اجلفاف   .4
هو  وال�سوائل،  املاء  من  كافية 
اآخر قد ي�ساهم يف حدوث  عامل 

ال�سداع.
وجبة  تناول  عن  المتناع   .5
�سعور  اإىل  يوؤدي  قد  ال�سحور 
يف  ال�سديد  باجلوع  ال�سائمني 
تعّر�سهم  ثمَّ  ومن  التايل،  اليوم 

لنوبات ال�سداع.
احل�سول  وعدم  ال�سهر   .6
النوم  من  كافية  �ساعات  على 
حدوث  عن  رئي�سان  م�سوؤولن 
ال�سلبي  لدورهما  ال�سداع، 
ة  البيولوجيَّ ال�ساعة  جعل  يف 

لالإن�سان ت�سطرب.
الوقاية...

ة  الطبيَّ الو�سايا  بع�ض  هنالك 
لتجنُّب  اتباعها  مُيكن  التي 

�سهر  خالل  بال�سداع  الإ�سابة 
ها، الآتي: رم�سان، ومن اأهمِّ

اأو  القهوة  من  كوب  �رسب   _
من  ر  ُمتاأخِّ وقت  يف  ال�ساي، 

ال�سحور.
معقولة  ن�سبة  على  احلفاظ   _
خالل  من  الدم،  يف  ال�سكر  من 
تناول الأطعمة التي حتتوي على 
ات  ال�سكريات والن�سويات بكميَّ
الإفطار  وجبتي  خالل  ُمعتدلة، 
لغر�ض  وذلك  وال�سحور، 
ال�سكر،  ن�سبة  انخفا�ض  جتنُّب 
ال�سداع،  نوبة  حدوث  وبالتايل 
التي ت�سبق  الفرة  ا يف  خ�سو�سً
ا  اأمَّ موعد الإفطار بوقت ق�سري. 
عليهم  فاإنَّ  ال�سكري،  مر�سى 
عمل فحو�سات منتظمة لقيا�ض 
و�سبط  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة 
جرعات الأدوية واأوقات وجبات 
تناول  من  د  التاأكُّ مع  الطعام، 
ال�سحور  خالل  الأدوية  بع�ض 
ثابت  م�ستوى  على  للحفاظ 

وبالتايل  طويلة،  ولفرة  لل�سكر 
�ساعات  اأثناء  ال�سداع  منع 

ال�سيام.
ال�سحور  بوجبة  اللتزام   _
على  احتوائها  على  واحلر�ض 
يحتاج  التي  ة  الغذائيَّ العنا�رس 
قدر  وتاأخريها  اجل�سم  اإليها 
امل�ستطاع لتجنُّب اجلوع ال�سديد.
خالل  من  اجل�سم  اإراحة   _
احل�سول على �ساعات كافية من 
�ساعات  �سبع  عن  تقّل  ل  النوم 
ما  كلِّ  عن  والبتعاد  ا،  يوميًّ
العني  �ض  وُي�سوِّ اجل�سم  ُيرهق 
الع�سبي  ر  والتوتُّ القلق  وُيثري 

ر املزاج. وُيعكِّ
من  كبرية  كميات  تناول   _
يف  ا  خ�سو�سً وال�سوائل،  املاء 
ر من ال�سحور وعند  الوقت املُتاأخِّ
ال�سائم  يتجنَّب  وبذا،  الإفطار. 
واجلفاف،  ال�سديد  العط�ض 

فالوقاية من نوبات ال�سداع.
_ عدم الإفراط يف تناول الطعام 
بل  الإفطار،  اأثناء  واحدة  دفعة 
التي  ال�ساعات  على  توزيعه 
اأنَّ  املعلوم  ال�سحور. ومن  ت�سبق 
الطعام  ات كبرية من  تناول كميَّ
الدم  �سخِّ  من  يزيد  اأن  مُيكن 
ح�ساب  على  املعدة  منطقة  اإىل 
قد  ممَّا  للدماغ،  الوا�سلة  ة  الكميَّ

يت�سبَّب يف حدوث ال�سداع.
ة  اأ�سعَّ اإىل  �ض  التعرُّ جتنُّب   _
مع  طوياًل،  املبا�رسة  ال�سم�ض 
ة  ال�سم�سيَّ ارة  النظَّ ارتداء 
عة ال�سيف للتخفيف  واعتمار قبَّ
العني  على  ة  الأ�سعَّ تاأثري  من 
ومنطقة الراأ�ض. علًما باأنَّ �رسبة 
وراء  تقف  اأن  ميكن  ال�سم�ض 
اأ�سعب نوبات ال�سداع واأكرها 

ة. �سدَّ

خرافات عن العط�ش يف رم�سان

 املقادير 
وعظام  جلد  بدون  دجاج  •�سدر    
- 6 •�سماق - ن�سف ملعقة كبرية 

ملعقة  ربع   - مطحونة  •قرفة 
ملعقة  ن�سف   - •ملح  �سغرية 
مطحون  اأ�سود  •فلفل  �سغرية 
•ليمون  �سغرية  ملعقة  ن�سف   -
حام�ض مع�سور - 1 •ب�سل مقّطع 
اإىل �رسائح رفيعة - 1 •زيت زيتون 
- 4 مالعق كبرية •ماء - 4 مالعق 

كبرية •خبز بيتا كبري احلجم - 2 

طريقة العمل
الليمون  ع�سري  �سعي  وعاء،  يف 
احلام�ض مع ال�سماق والقرفة وامللح 
والفلفل الأ�سود واخلطي املكونات.

الدجاج  �سدور  اأ�سيفي   2-
واخلطيه مع التتبيلة.

اإىل  اأدخليه  ثّم  القدر  غّطي   3-
الثالجة ل�ساعتني على الأقل.

وقّلي  الزيت  حّمي  مقالة،  يف   4-
الب�سل حتى يذبل.

 175 حرارة  على  الفرن  حّمي   5-
درجة مئوية.

و�سعي  املاء  اأ�سكبي  قدر،  يف   6-
الدجاج املّتبل واأ�سيفي فوقه مزيج 
الب�سل والتتبيلة املتبقية يف الوعاء.
املزيج  واتركي  القدر  غّطي   7-

حواىل 20 دقيقة حتى ين�سج.
بورقة زبدة،  -8 يف �سينية مغّلفة 
الدجاج  العربي وفوقه  �سعي اخلبز 

مع القليل من مرقه.
-9 اأدخلي ال�سينية اإىل الفرن حتى 

يتحّم�ض اخلبز.
-10 قّدمي امل�سخن فوراً. 

م�سخن الدجاج ال�سهي
الطبـــــق الرئي�ســـــي

اأ�سهى ملفوف حم�سي
مــــقبـــــــــــالت

املقادير
•ملفوف اأبي�ض كبري احلجم 
 - ماجي  دجاج  •مرق   1  -

مكعب 
غرام   500  - مفروم  •حلم 
منقوع  ب�سمتي  •اأرز 

فى جيداً - كوب  وم�سّ
•ب�سل مفروم فرمًا ناعمًا - 

2 •طماطم مفرومة معّلبة مع ع�سريها - علبة )اأي 400 غرام( •كزبرة 
خ�رساء مفرومة - ن�سف كوب 

•فلفل اأ�سود - ملعقة كبرية •كمون - ملعقة كبرية 
•كزبرة جافة - ملعقة كبرية •ثوم مفروم - 4 ف�سو�ض 

•ملح - بح�سب الرغبة •�سل�سة طماطم - علبة )حواىل 225 غرام( 
ن�سائح

امللفوف لذيذ جداً يف اأطباق ال�سلطات، ل ترددي اأبداً يف ا�ستخدامه. 

طريقة العمل
امللفوف  اأوراق  قدر، �سعي  - يف   2 القا�سي.  امللفوف  اأوراق  اأزيلي عنق   -  1
وغّميها باملاء.3 - �سعي مكعب املرق يف القدر واتركي الوراق تن�سج على 
الب�سل  نار متو�سطة، �سعي  4 - يف مقالة، على  دقيقة.  ل�35  نار متو�سطة 
وامللح  الأ�سود  بالفلفل  نّكهي   -  5 ع�سريها.  مع  املقّطعة  والطماطم  والثوم 

والكمون والكزبرة اجلافة. 6 - اأتركي املزيج حتى يغلي ثّم �سعيه جانبًا.
الكزبرة  الطماطم،  مزيج  الأرز،  املفروم،  اللحم  �سعي  كبري،  وعاء  يف   -  7

اخل�رساء وملح بح�سب الرغبة. 8 - اأخلطي املكونات جيداً بيديك حتى متتزج.
9 - خذي ورقة ملفوف وبوا�سطة �سكني اإ�سنعي فيها خد�سًا �سغرياً.

10 - �سعي مقدار ملعقتني كبريتني من احل�سوة يف و�سط الورقة.
11 - اإثني اأطراف الورقة ال�سغرية نحو الداخل ثّم لّفيها على نف�سها.

من  لالإنتهاء  الكّرة  اأعيدي   -  13 وتاأن.  بروية  قدر  يف  الورقة  �سعي   -  12
كّل الأوراق. 14 - �سّفي الأوراق املح�سوة فوق بع�سها البع�ض داخل القدر 
بحذر. 15 - اأ�سكبي ع�سري الطماطم فوق القدر ثم مقداراً من املاء حتى تغّمي 
نحو  ال�سعود  من  ملنعها  املح�سوة  الأوراق  فوق  طبقًا  �سعي   -  16 املحتوى. 
الأعلى والتفكك. 17 - غّطي القدر واتركي املحتوى على نار متو�سطة ل�45 

دقيقة حتى ين�سج. 

فيها  اأخل�ض  اإذا  بال�سدقة  العبد  يرتقي 
لله، ومل يرُج بها نوال دعوة مكروب، اأو 
مطمع  حت�سيل  اأو  �سهرة،  طلب  اأو  ثناء، 
على  ت�سدقَت  ف��اإذا  احلياة،  زخ��رف  من 
يدعو  اأن  لأجل  عليه  تت�سدق  فال  فقري، 
الله،  مر�ساة  ابتغاء  عليه  اأنفق  بل  لك، 
قوله  حتت  املنظومني  �سلك  يف  لتكن 
َنْف�َسُه  ي  َي�رْسِ َمْن  ا�ِض  النَّ َوِم��َن  تعاىل: 
ِباْلِعَباِد  َرُءوٌف  ُه  َواللَّ ِه  اللَّ اِة  َمْر�سَ اْبِتَغاَء 

]البقرة:207[.
تعاىل:  قوله  يف  الإ���س��الم  �سيخ  ق��ال 

ِه ِم�ْسِكيًنا َوَيِتيًما  َعاَم َعَلى ُحبِّ َوُيْطِعُموَن الطَّ
ُنِريُد  َل  ِه  اللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  َا  اإِمنَّ   َواأَ�ِسرًيا 
]الإن�سان:8-9[:  �ُسُكوًرا  َوَل  َجَزاًء  ِمْنُكْم 
الثناء،  اأو  الدعاء،  الفقراء  من  طلب  "ومن 
الذي  احلديث  يف  فاإن  الآية،  هذه  من  خرج 
اإليكم  اأ���س��دى  منن  داود:  اأب��ي  �سنن  يف 
معروفًا فكافئوه، فاإن مل جتدوا ما تكافئوه، 

كافاأمتوه  قد  اأنكم  تعلموا  حتى  له،  فادعوا 
يف  الألباين  و�سححه   )5109( داود  ]اأبو 
 /11( ]الفتاوى    ])6021( اجلامع  �سحيح 

.])111
قوم  اإىل  اأر�سلت  اإذا  عائ�سة  "وكانت 
ما  ا�سمع   : للر�سول  تقول  ب�سدقة، 
يدعون به لنا، حتى ندعو لهم مبثل ما دعوا 
جليلة  ]قاعدة  الله"  على  اأجرنا  ويبقى  لنا، 

.])67-68 يف التو�سل والو�سيلة )1/ 
اأعطيَت  "اإذا  الله:  عبد  بن  عون  وق��ال 
امل�سكني، فقال: بارك الله فيك، فقل اأنت: 
بارك الله فيك" ]املنهاج يف �سعب الإميان 
)2/ 364([ اأراد اأنه اإذا اأثابك بالدعاء، فادُع 
له مبثل ذلك، حتى ل تكون اعت�ست منه 

. �سيئًا
طلب  "ومن  اأي�سًا:  الإ�سالم  �سيخ  وقال 
اأو غري  دعاء،  اأو  ثناًء،  العو�ض  العباد  من 
ذلك، مل يكن حم�سنًا اإليهم لله" ]الفتاوى 

.])55 /1(
اأجل  من  ال�سدقة  اأن  الإ�سالم:  �سيخ  فبنيَّ 
تعاىل:  قوله  يف  �ساحبها  يدخل  ل  الدعاء 
]الإن�سان:9[،  ِه  اللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  َ��ا  اإِمنَّ
يح�سل  وما  الله،  لوجه  يت�سدق  فامل�سلم 

بها من تفريج الكروب، واإزالة الهموم، 
        فهي ثمرات من ثمار ال�سدقة لوجه 

الله.

ال تت�سدق على الفقري ليدعو لك

كثري  يغفل  ال�سديد  لالأ�سف  ولكن 
وهم  امل�ساألة،  هذه  عن  امل�سلمني  من 
يف  العظيمة،  ال�سعرية  هذه  ي��وؤدون 
ا�ست�سعر  ولو  املبارك،  ال�سهر  هذا 
للتقوى  احلقيقية  القيمة  ف��رد  كل 
وارف��ة،  ظ��الًل  جمتمعاتنا  لتفياأت 
من  يانعة  ثماراً  وجلنت  اآثارها،  من 
النماذج  بع�ض  عند  ونقف  اإنتاجها، 
اأ�سمى  معها  ت�سيع  التي  الجتماعية 
اأعمالها  يف  وُتفقد  التقوى،  معاين 

اأهم ثمار ال�سيام.

الذي ي�سمح لذويه ومن  الأمر  فويل 
الف�سائيات  يف  بالتجول  اأمرهم  يلي 
وهي  امل�سبوهة،  واملحطات  اخلليعة، 
الكرمي،  ال�سهر  خالل  �سمومها  تنفث 
اجلن  �سياطني  من  مق�سود  اأمر  وهو 
النا�ض  على  ليف�سدوا  والإن�����ض؛ 
تعاىل  الله  اأمام  م�سوؤول  �سيامهم؛ 
التي  واملمار�سات  الت�رسفات  عن 
هنا  مدخل  ول  منزله،  داخ��ل  جتري 
عن  الفا�سدة  اللربالية  للمقولت 
احلريات الفردية لأفراد الأ�رسة مبعزٍل 

فالإ�سالم  الأ�رسة وعميدها،  عن رب 
يقرر �رساحة اأن الرجل يف بيته راٍع، 
من  ولعل  رعيته،  عن  م�سوؤول  وهو 
يف  كثرية  �رسور  تنت�رس  النقطة  هذه 
الرقابة  لغياب  الإ�سالمية  جمتمعاتنا 
الأمر  اأوىل  من  واملتابعة  الأب��وي��ة، 

لذويهم، واأفراد اأ�رسهم.
وتن�رس  تتربج،  التي  الفتاة  اأو  واملراأة 
امل�سلمني  جمتمعات  يف  الفتنة 
اأو  بالقول،  باخل�سوع  اأو  باحلركات، 
تتحقق  مل  قطعًا  املالب�ض؛  فا�سح 
مثل  و�سامت  �سلت  واإن  بالتقوى، 
ولو  ال��ظ��اه��ر،  يف  امل�سلمني  بقية 
لراعتها  حالها  يف  قلياًل  تفكرت 
اإليها،  تنحدر  التي  الوخيمة  العاقبة 
والعقاب الذي ينتظرها اإن مل تتدارك 
و�سهر رم�سان  ن�سوح،  بتوبة  اأمرها 
التوبة  ل��ب��داي��ة  ال��ف��ر���ض  اأف�����س��ل 

الن�سوح.
الغيبة  فيها  تكر  التي  واملجال�ض 
اجلهالء  بع�ض  ي�سّميه  مما  والنميمة 
اأف��راده��ا  يكون  املجال�ض،  بفاكهة 
ال��داء  ه��ذا  م��ن  عظيم  خطر  على 

الجتماعية  حياتنا  يف  يتف�سى  الذي 
والتدابر  القطيعة  نا�رساً  كالوباء، 
والتباغ�ض جّراء ما يقرفه النا�ض يف 

مثل هذه املجال�ض.
ن�سر�سل-  ل  -ح��ت��ى  وب��اجل��م��ل��ة 
حياتنا  معظم  فاإن  كثرية،  فالنماذج 
الجتماعية تعاين من اأمرا�ض فتاكة، 
عن  النا�ض  غفلة  نتيجة  قاتلة،  وعلل 
معاين التقوى التي جعلها الله تعاىل 
الكرمي،  ال�سهر  هذا  �سيام  ثمار  من 
ويف رم�سان تتجدد الفر�ض، وتتعدد 
اأن نغتنمها ملزيد  ال�سوانح التي يجب 
الله  وعدها  التي  الطيبة  احلياة  من 

تعاىل عباده املوؤمنني يف الدارين.
املح�سنني  عن  نغفل  ل  وباملقابل 
الكرمي،  ال�سهر  هذا  يف  وامل�سمرين 
بذكر  ونهارهم  ليلهم  يحيون  الذين 
الله تعاىل، ويعطرون ليايل رم�سان 
من  ويبذلون  واحت�سابًا،  اإميانًا  بالقيام 
للم�سلمني يف خمتلف وجوه  اأموالهم 
الرب، ويداومون على ذلك معظم اأيام 
حقًا  امل�ستفيدون  هم  اأولئك  عامهم، 

من ال�سهر الكرمي، فطوبى لهم.

اإن �رسب كميات كبرية من  يقال   -
ال�سعور  بنا  يجنِّ ال�سحور  عند  املاء 
الأمر  وهذا  ال�سيام،  اأثناء  بالعط�ض 
ما  ياأخذ  اجل�سم  لأن  دقيقًا،  لي�ض 
والأف�سل  الباقي،  ويطرد  يحتاجه، 
ب�سكل  فرات  على  املاء  �رسب 
حتى  الإفطار  وقت  من  منتظم، 

ال�سحور.
- يقال اإن كرة �رسب املاء توؤدي اإىل 
منة، وهذا اأمر غري �سحيح، لأن  ال�سُّ
املاء ل يحتوي على �سعرات حرارية، 
"التمثيل  الأي�ض  عملية  ولأن 

الغذائي"، حتدث يف و�سط مائي، فاجل�سم يحتاج 
اإىل املاء للح�سول على اأي�ض �سحي.

التي حتتوي على  املحالة  امل�رسوبات  اإن  يقال   -
وهذا  العط�ض،  ت�سبِّب  ال�سكر  من  عالية  ن�سبة 

الوزن،  زيادة  تت�سبب يف  اأنها  اأمر �سحيح، كما 
لذا يف�سل ا�ستبدالها ب� "�سموذي الفواكه" الذي 
الكافية،  وال�سوائل  املعدنية  بالأمالح  اجل�سم  ميد 

ويحافظ على ن�سبة الرطوبة يف اجل�سم.
الكثرية  والتوابل  املاحلة  الأطعمة  اإن  يقال   -

ت�سبب العط�ض، وهذا الأمر �سحيح، 
اجلفاف،  ت�سبب  امللح  كرة  لأن 
اجل�سم  اإخراج  اإىل  يرجع  وال�سبب 
تفكك  عن  الناجت  ال�سوديوم  اأيون 
منه  التقليل  يف�سل  لذا  فيه،  امللح 
لأنه يزيد ال�سعور بالعط�ض و كذلك 

التوابل فهي اأي�سًا ت�سبب العط�ض.
يف  ال�ستحمام  كرة  اإن  يقال   -
بالعط�ض،  ال�سعور  تخفف  رم�سان 
فال�ستحمام  دقيق،  غري  اأمر  وهذا 
طريقة جيدة لتربيد اجل�سم، لكنه ل 
يخفف العط�ض، لذا اأن�سح باحلر�ض 
املبا�رس  والتعر�ض  ال�ساقة  الأعمال  جتنب  على 
خالل  الريا�سية  والتمارين  ال�سم�ض  لأ�سعة 

ال�سيام.

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ]البقرة:183[  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سِّ قال تعاىل: َيا اأَيُّ
فالتقوى من اأهم ثمار ال�سيام، واأبرز نتائجه املرجتاة، وحت�سيلها ُيعترب دلياًل وا�سحًا على اأن امل�سلم ا�ستفاد من ال�سيام 

اأكرب فائدة، وجاهد نف�سه حق جهادها.



اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم عي�سى قراقع
-------------------

الر�سمي  اخل��ط��اب  ن��ربز  ان  ث��ال��ث��ا: 
القتلة  عن  يدافع  ال��ذي  ال�رسائيلي 
والإرهابيني اليهود و الذين اعدموا عن 
اأطفالنا  من  الع�رسات  وا���رسار  �سبق 
احلكومة  ووق��وف  وفتياتنا،  و�سبابنا 
يف  القتلة  عن  للدفاع  ال�رسائيلية 
العفو  واإ���س��دار  الع�سكرية  املحاكم 
حمكمة  اىل  نتوجه  ان  رابعا:  عنهم. 
العدل الدولية ل�ست�سدار فتوى حول 
واملعتقلني  لالأ�رسى  القانوين  املركز 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون  وفق 
ال�سفة  لتح�سني  وذل��ك  الإن�ساين، 
وفق  كمحميني  لالأ�رسى  القانونية 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيات 
القانوين  الو�سع  على  والتاأكيد   ،
كاأرا�سي  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
من  القانوين  ال��راأي  لهذا  وما  حمتلة، 
عن  الدفاع  من  متكننا  �سيا�سية  قيمة 
املركز  وتعزيز  وحمايتهم  ال���رسى 
ان  خام�سا:  فل�سطني.  لدولة  ال�سيا�سي 
فل�سطني  ان�سمام  بعد  مبوقفنا  نت�سلح 
اخلا�ض  ال���دويل  العهد  اىل  ك��دول��ة 
والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق 
بالعناية  احلق  اأعطتنا  والتي  والثقافية 
�سعبنا  لأبناء  الجتماعية  والرعاية 
ك�سلطة تدير �سوؤون احلياة يف فل�سطني 
وتعليميا  ونقابيا  وثقافيا  اجتماعيا 
حول  امل�سوؤوليات  وحتملها  واقت�ساديا 
ت�رسيع  على  نعمل  اأن  �ساد�سا:  ذلك. 
اجلنائية  املحكمة  يف  حتقيقات  فتح 
جرائم  ق�سايا  لها  الإحالة  بعد  الدولية 
التي  الإن�سانية  �سد  وجرائم  احل��رب 
حمتلة  ك�سلطة  ا�رسائيل  ترتكبها 
لالأ�رسى  الق�رسي  والنقل  كالتعذيب 
اىل �سجون داخل ا�رسائيل واملحاكمات 
وغريها  املالية  والقر�سنة  العادلة  غري 
ترتقي  التي  اجل�سيمة  املخالفات  من 
�سابعا:  احل��رب.  جرائم  م�ستوى  اىل 
الأ�رسار  عن  بتعوي�سات  نطالب  ان 
اأ�سابت �سعبنا على يد الحتالل  التي 

ال�رسائيلي وما نتج عن هذا الحتالل 
من خ�سائر مادية وب�رسية، وذلك وفق 
اللتزامات الواردة يف اتفاقيات جنيف 
وفق  او  بها  امللحقة  والربوتوكولت 
ميثاق روما، وهو حق م�رسوع يف اإطار 
العائالت  رعاية  اإن  ال��دويل.  الق�ساء 
كفلها  الحتالل  يد  على  املت�رسرة 
وهو  الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون 
املادة  يف  فل�سطني  دولة  د�ستور  مبثابة 
22 والتي تن�ض على ان ينظم القانون 
وال�سحي  الجتماعي  التاأمني  خدمات 
ومعا�سات العجز وال�سيخوخة ، اإ�سافة 
والأ�رسى  ال�سهداء  ا�رس  رعاية  ان  اىل 
ورعاية اجلرحى واملعاقني واجب ينظم 
ال�سلطة  وتكفل  اإحكامه  القانون 
والتاأمني  التعليم  لهم خدمات  الوطنية 
على  وبناء  والجتماعي.  ال�سحي 
اأن�سئت  القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني 
واملحررين  ال���رسى  ���س��وؤون  وزارة 
والتي حولت اىل هيئة �سوؤون ال�رسى 
ال�رسى  دعم  قانون  واأقر  واملحررين، 
يف ال�سجون ال�رسائيلية رقم 14 ل�سنة 
ل�سنة   1 رقم  بقانون  وق��رار   ،2004
ال�رسى  قانون  تعديل  ب�ساأن   2013
 ،2004 ل�سنة   19 رق��م  واملحررين 
لهذا  تنفيذية  لوائح  خم�سة  واأق��رت 
جزء  ال�رسى  رعاية  جعل  مما  القانون، 
والد�ستورية  القانونية  املنظومة  من 

للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
اخلداع  يف  للواقعني  نو�سح  ان  علينا 
ا�رسائيل  حكومة  ان  ال�رسائيلي، 
�سوق  اىل  ال����رسى  ق��ط��اع  ح��ول��ت 
على  الهائلة  الأم��وال  يدر  اقت�سادي 
يكلفها  ان  دون  ال�رسائيلية  اخلزينة 
وقد   ، �سيء  اي  الآلف  اعتقال  ثمن 
واقع  امر  حالة  يف  ال���رسى  و�سعت 
امل�سوؤولية  م��ن  تتن�سل  يجعلها 
القانونية والأخالقية عن حياة ومعي�سة 
وخدماتيا  واقت�ساديا  �سحيا  ال�رسى 
تلقي  متاما من  مرتاحة  وتعليميا، وهي 
يف  لالأ�رسى  الكنتني"   " خم�س�سات 
الربغماتية  احلالة  هذه  ، ويف  ال�سجون 

"اإرهابيني".ا�رسائيل  ال���رسى  يعد  مل 
تريد ان حتول الكائن احلّي يف فل�سطني 
�سيء،  جمرد  اىل  ثم  ومن  جثمان،  اىل 
املجتمع  ي�ست�سلم  ان  اىل  وت�سعى 
الفل�سطيني ا�ست�سالما اأخالقيا وقيميا، 
الو�سيلة  احلديدية  ال�سال�سل  تعد  فلم 
النا�ض،واإمنا هناك  لتقييد حرية  الوحيدة 
حتطيم  ال�سال�سل،  من  اأق��وى  هو  ما 
للمجتمع. الداخلية  الت�سامن  روح 

احل��روب  ب�سبب  ان��ه  امل��ع��روف  م��ن 
وما  امل�سلحة،  والنزاعات  وال�ستعمار 
وماآ�سي،  اأه��وال  من  الب�رسية  ي�سيب 
فقد اجته املفكرون والفقهاء والهيئات 
الدولية اىل و�سع الكثري من القواعد 
حلماية  الإن�سانية  والتفاقيات  العرفية 
فو�سعت  امل�سلح،  ال��ن��زاع  �سحايا 
قواعد القانون الدويل الن�ساين حلماية 
الإن�سانية  امل�سكالت  وحل  املدنيني 
ال�رساعات  عن  الناجتة  والجتماعية 
ال�سلطة  تكت�سب  هنا  ومن  امل�سلحة، 
اأن�سئت  التي  الفل�سطينية  الوطنية 
رعاية  يف  القانوين  احلق  دويل  باتفاق 
من  ال�رسائيلي  الحتالل  مت�رسري 
يت�سح  الفل�سطيني.  ال�سعب  اأبناء 
التع�سفية  الت�رسيعات  ان  للمراقبني 
الكني�ست  ي�سنها  التي  العن�رسية 
من  اأك��ر  بلغت  والتي  ال�رسائيلي 
عام  منذ  قانون  وم�رسوع  قانون   190
اأحكام واأعراف القوانني  2014 تنتهك 
الإن�سانية والدولية، وت�ستهدف �رسعنة 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  ال�سيطرة 
لل�سم  تروي�سية  تقنيات  وو�سع   ،
جمرد  الحتالل  يعد  فلم  وال�سيطرة، 
من  عميقا  جزءا  بل  ع�سكري،  مظهر 
الفل�سطيني،  لل�سعب  اليومية  احلياة 
�سجناء  اىل  النا�ض  كل  حتول  بحيث 
احلياة. وط��وال  اليوم  ط��وال  دائمني 

الفل�سطينية  ال�سلطة  م�سوؤولية  اإن 
الجتماعي  ال�����س��م��ان  ت��وف��ري  ه��ي 
وهذا  واملت�رسرة،  املنكوبة  للعائالت 
ذلك  يف  مبا  العامل  دول  كل  تطبقه  ما 
عائالت  اجت��اه  حتى  املحتلة  ا�رسائيل 

يقع  ال�سمان  وهذا  اليهود،  املجرمني 
تق�سي  دولية  قانونية  قاعدة  اإطار  يف 
بغ�ض  املت�رسرة  بالعائالت  بالهتمام 
احد  به  ق��ام  ال��ذي  العمل  عن  النظر 
ولي�ست  فردية  فامل�سوؤولية   ، اأفرادها 
نف�سه  �سيعك�ض  ذلك  وغري  جماعية، 
ت�سعى  الجتماعي.  ال�ستقرار  على 
املواطنة  م�ساألة  تدمري  اىل  ا�رسائيل 
ن�سكت  فحني   ، وحقوقها  الفل�سطينية 
عن حقوقنا الوا�سحة ب�سبب ال�سغط 
فاإننا لن نتوقع من الآخر ان  او اخلوف 
يحرم لنا هذا احلق، �سيت�رسف يف املرة 
حقوقنا  على  التطاول  وكاأن  القادمة 
من  ال�رسائيلي  الهدف  امل�سلمات.  من 
ال�رسى  خم�س�سات  لوقف  ال�سغط 
جمتمع  خلق  هي  واجلرحى  وال�سهداء 
ان  قاعدة  وعلى  مطيع،  فل�سطيني 
تتغري قيم ومبادئ الإن�سان الفل�سطيني 
ان�سياعه  ل�سمان  الوطنية  ومفاهيمه 

التام والدائم لالحتالل.
علينا ان نقف بقوة �سد �سيا�سة �سيطنة 
�سعبنا ومنا�سليه، والوقوف للت�سدي 
ال�سهيونية  ال�ستعمارية  للنظرية 
الوحو�ض  ح��ول  ال���ذي  ان  القائلة: 
يف  م�سلية  خملوقات  اىل  ال�سارية 
على  تقف  الفيلة  وجعل  ال�سريك 
روؤو�سها، والأ�سود تقفز كالبهلوانات، 
ي�ستطيع ان يجري التحويل ذاته على 
الإن�سان وحتويله اىل خملوق م�سلوب 

الإرادة.
اأموالنا  حتتجز  ان  اإ�رسائيل  ت�ستطيع 
ل  ولكنها  والقر�سنة  القوة  بفعل 
الإن�سانية  كرامتنا  حتتجز  ان  ت�ستطيع 
والوطنية، ول ت�ستطيع ان تغري هويتنا 
اىل  احل��ري��ة  اج��ل  م��ن  منا�سلني  م��ن 

خا�سعني اأذلء.ي
دول��ة  ي��واج��ه  الفل�سطيني  ال�سعب 
حذرهم  اأن  �سبق  واأوغ��اد  ع�سابات 

�ساعرنا حممود دروي�ض عندما قال:
انا ل اأ�سطو على احد

ولكني اإذا ماجعت اآكل حلم مغت�سبي
حذار حذار من جوعي ومن غ�سبي.

الهجمة االإ�سرائيلية على ح�سابات االأ�سرى يف البنوك عدوان �سافر

يف الذكرى ال�سنوية 18 الإبعاد املحا�سرين يف كني�سة املهد

املبعد ال�سهيد عبد اهلل داوود كان يتمنى اأن يدفن بجوار �سريح والدته 
و�سقيقته

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  كتب 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى 
فتح يف  العليا حلركة  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
وال�سالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
قامت  الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة  اأن 
 39 ب��اإب��ع��اد   2002  /  5  /  10 يف 
بعد ح�سار همجي  فل�سطينيا  مواطنا 
دام  حلم  بيت  مدينة  املهد يف  لكني�سة 
ملدة 39 يوما حيث مت اإبعاد 26 مواطنا 
 13 وعدد  غزة  قطاع  اإىل  فل�سطينيا 
الوحيدي  وق��ال   . اأوروب��ا  اأنحاء  اإىل 
العن�رسية  والقوانني  ال��ق��رارات  اأن 
الإ�رسائيلية مل ترحم �سيخا اأو طفال اأو 
عمليات  فل�سطينية يف  امراأة  اأو  �سابا 
الكل  اأن  حيث  الهمجية  الإب��ع��اد 
ال�ستهداف  دائ��رة  يف  الفل�سطيني 
وا�ست�سهاد  وفاة  موؤكدا  ال�سهيونية 
واملحررين  املواطنني  من  كبريا  عددا 
املنايف  اإىل قطاع غزة ويف  واملبعدين 
اأ�سابهم  الذي  املر�ض  حيث  وال�ستات 
بفعل احل�سار والعتقال وعدم التزام 
التعهدات  بكل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
والتفاقات بعودة املبعدين اإىل ذويهم 

واأماكن �سكناهم . 
با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  واأ�سار 
مفو�سية ال�سهداء والأ�رسى واجلرحى 
فتح يف  العليا حلركة  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
والإ�سالمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
لإبعاد   18 ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة 
 10 يف  املهد  كني�سة  يف  املحا�رسين 
التي ت�سادف غدا الأحد   2002  /  5  /
املوافق 10 / 5 / 2020 اإىل ا�ست�سهاد 
داوود  الله  عبد  اللواء  املبعد  املنا�سل 
على  وهو   – عاما   48  – الطرياوي 
امل�ست�سفى  يف  واملنفى  املر�ض  �رسير 
الع�سكري باجلزائر يف 24 / 3 / 2010 
اإثر اإ�سابته بنزيف يف القلب وانفجار 
املبعد  باأن  . واأفاد  التاجي  ال�رسيان  يف 
�سكان  من  داوود  الله  عبد  ال�سهيد 
خميم بالطة لالجئني يف �رسق مدينة 
العمل  قيادات  اأبرز  من  وكان  نابل�ض 
الأوىل  املرة  يف  اأبعد  وكان  الوطني 
الحتالل  دولة  قيام  اإثر   1992 عام 
النجاح  جامعة  بح�سار  الإ�رسائيلي 
بعد  الوطن  لأر�ض  عاد  ثم  الوطنية 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  قدوم 

وابنة  اب��ن  ول��ه 
باأبي  ويكنى 
ال��ق��ا���س��م وق��د 
ك���ان���ت اآخ����ر 
اأمنياته اأن يودع 
وفاته  قبل  اأمه 
واأن  وف��ات��ه��ا 
ي��دف��ن ب��ج��وار 
����رسي���ح���ه���ا 
و�������رسي������ح 
التي  �سقيقته 
توفيت  ك��ان��ت 

اأث���ن���اء اإب��ع��اده 
ق��رارا  هناك  اأن  الوحيدي  وذك��ر   .
بامتياز  عن�رسيا  تع�سفيا  ا�رسائيليا 
ما  اأق���ره  ك��ان   1650 ال��رق��م  يحمل 
الحتالل  جي�ض  مب�سوؤول  ي�سمى  
مبنطقة  ت�سمى  ما  يف  الإ�رسائيلي 
يف  �سامني  غادي  وال�سامرة  يهودا 
بالإبعاد  ويق�سي   2009  /  10  /  13
من  املناطق  وتفريغ  لرحيل  ويهدف 
الوحيدي  ن�ساأت  و�سدد   . �سكانها 
ال�سهداء  مفو�سية  با�سم  الناطق 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى 

العليا حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل 
للقوى  الأ���رسى  جلنة  يف  فتح  حركة 
�رسورة  على  والإ�سالمية  الوطنية 
الفل�سطينية  ال�سحية  رواية  ت�سويق 
اجل��رائ��م  ف�سح  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل 
الإبعاد  يف  الإ�رسائيلية  العن�رسية 
الذي ي�ستهدف وحدة اجل�سد و�رسعية 
معربا  الفل�سطيني  الوطني  الن�سال 
عن القلق على املبعدين الفل�سطينيني 
وامل��ن��ف��ي��ني يف ظ��ل ان��ت�����س��ار وب��اء 
الحتالل  مالحقة  وا�ستمرار  كورونا 

الإ�رسائيلي لهم .
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اأخبار فل�سطني

االأ�سري عاهد اأبو غلمة
واغتيال الوزير 
املتطرف زئيفي

اأبو  يو�سف  عاهد  ولد 
يف   1968 عام  غلمة 
قرية بيت فوريك ق�ساء 
درا�سته  واأنهى  نابل�ض، 
مدار�ض  يف  الثانوية 
واأ�س�ض  فوريك،  بيت 

الطلبة  جلان  احتاد  درا�سته  من زمالئه خالل  مع جمموعة 
الثانويني يف قريته عام 1982، ويف تلك الفرة بداأت مالمح 
على  لن�ساطه  ممار�سته  خالل  من  تظهر  ال�سيا�سي  وعيه 
اأر�ض الواقع، حيث كانت بداياته يف جلان العمل التطوعي 
اجلبهة  �سفوف  اإىل  عاهد  ان�سم  املحيطة.  واملواقع  ببلدته 
العام  نهاية  ويف   ،1984 عام  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
نف�سه اعتقل على خلفية امل�ساركة يف املظاهرات والأعمال 
الحتجاجية يف ذكرى انطالقة اجلبهة ال�سعبية، ومكث يف 
�سجن الفارعة خم�سة اأ�سهر.التحق عاهد بجامعة بري زيت 
اأن م�سريته  اإل  الجتماع،  1986، وتخ�س�ض يف علم  عام 
املتكرر  التعليمية تعطلت لفرات طويلة ب�سبب العتقال 
ال�سعبية  اللجان  ت�سكيل  يف  و�ساهم  عمل  واملالحقة. 
واملجموعات ال�ساربة للجبهة ال�سعبية يف منطقة نابل�ض 
وتعر�ض للمالحقة والعتقال عام 1989، واإثر انفجار يف 
الن�سف  اعتقل يف  كما  للتحقيق،  تعر�ض  الأغوار  منطقة 
الثاين من عام 1990، وبعد التحقيق معه حّول اإىل لعتقال 
والتحق  عاد  ال�سجن  من  خروجه  وبعد  �سنة.  ملدة  الإداري 
باجلامعة وتوىل م�سوؤولية عدد من اللجان يف جبهة العمل 
الإدارية  الهيئة  يف  ع�سوا  مرتني  انتخب  حيث  الطالبي، 
 ،1994 عام  من  طورد  زيت.  بري  جامعة  يف  العمل  جلبهة 
حتى  ال�سعبية،  للجبهة  ع�سكرية  جمموعة  اعتقال  بعد 
اعتقاله من قبل ال�سلطة الفل�سطينية عام 2002 يف نابل�ض 
ال�سجن  بحرا�سة  دولية  قوة  تقوم  اأن  اتفاق  اأ�سا�ض  على 
الذي هو فيه، وذلك بعد تهديد اإ�رسائيل باغتياله مع اآخرين 
بال�سم، وا�ستطاع اأثناء مطاردته اأن يكمل درا�سته اجلامعية 
على  اجلربية  الإقامة  فر�ست  بطفلني.  ويرزق  ويتزوج 
زوجته من قبل �سلطات الحتالل اأربع مرات متتالية ملدة 
اأريحا،  �سجن  زيارته يف  من  واأطفالها  ملنعها  �سهور  �ستة 
الأ�سري  جلنة  م�سئول  مهمة  الفرة  هذه  يف  عاهد  وت�سلم 
موؤ�س�سة  يف  عاهد  الغربية.عمل  ال�سفة  يف  الفل�سطيني 
 ،2001 �سنة  اإىل   1996 �سنة  من  الأ�سري  لرعاية  ال�سمري 
والإ�سالمية  الوطنية  اللجنة  ال�سعبية يف  اجلبهة  مّثل  كما 
العليا ملتابعة �سوؤون الأ�رسى واملعتقلني. كان ع�سو الهيئة 
قيادة  يف  وع�سو   ،1995 اأريحا  منطقة  لقيادة  امل�سوؤولة 
منطقة رام الله من عام 1997 حتى عام 2002، وع�سوية 
اللجنة املركزية العامة � فرع ال�سفة الغربية من عام 1997 
حتى الآن، وع�سو اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�سعبية 
ال�سجون  فرع  م�سئولية  وتقلد  الآن،  حتى   2000 عام  من 
 2001 ني�سان  يف  فل�سطني.  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
ت�سم  قائمة  �سمن  من  ا�سمه  الحتالل  �سلطات  ن�رست 
اتهم  فقد  اغتيالهم،  مطلوب  فل�سطينيني  منا�سلني  �سبعة 
التابعة  الع�سكرية  املجموعة  وتدريب  وقيادة  بالتخطيط 
عملية  نفذت  التي  ال�سعبية  للجبهة  الع�سكري  للجناح 
اغتيال رحبعام زئيفي وزير ال�سياحة الإ�رسائيلي رداً على 
م�سطفى. علي  اأبو  ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمني  اغتيال 
وبتاريخ 13/3/2006 قامت قوات الحتالل باقتحام �سجن 
داخله،  من  الدوليني  املراقبني  ان�سحاب  اإثر  املركزي  اأريحا 
حمدي  والأ�رسى  �سعدات  واأحمد  هو  باعتقاله  وقامت 
اإىل  بالإ�سافة  الرمياوي  وجمدي  الأ�سمر  وبا�سل  قرعان 
ال�سيا�سيني.  املعتقلني  من  وعدد  ال�سوبكي  فوؤاد  العميد 
الذي  الع�سكري  للتحقيق  امل�سكوبية  �سجن  اإىل  اقتيد 
ا�ستمر اأكر من �سهرين، تعر�ض خالله للتعذيب والتهديد 
باعتقال زوجته وهدم املنزل، ومت خالل فرة التوقيف نقله 
 ،2008 الثاين  كانون  من  الأول  ال�سجون. ويف  اأغلب  اإىل 
القد�ض  يف  ال�سهيونية  الع�سكرية  املحكمة  عليه  حكمت 
اإدانته  بعد  اإ�سافية،  �سنوات  وخم�ض  املوؤبد  بال�سجن 
 ،2010 ومنذ  زئيفي،  اغتالت  التي  اخللية  عن  بامل�سوؤولية 
23 مرة من عزل انفرادي  اإىل نقله  اإدارة ال�سجون  عمدت 
اإىل اآخر، ويف اأيار 2012 خرج عاهد من العزل اإىل الغرف 
خا�سته  الذي  التاريخي  الإ�رساب  بعد  �سطة  �سجن  يف 
احلركة الأ�سرية ، وا�ستمر ملدة 28 يوما متوا�سلة من اأجل 
اإنهاء العزل النفرادي، ومتكن اأولده من زيارته، بينما بقيت 

زوجته وفاء ممنوعة من الزيارة.
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اليوم االأخري من العزل يف بع�ش دول اأوروبا..

فر�ش تدابري م�سددة خوًفا من املوجة الثانية 
وكوارث اقت�سادية فاقت التوقعات  

قراءة/ حممد علي
---------------- 

اأربعة   ،  19 كوفيد-  وباء  واأ�ساب 
اأ�سهر،  اأربعة  خالل  �سخ�ض  ماليني 
 277 م��ن  اأك���ر  ب��وف��اة  وت�����س��ب��ب 
كانون  اأواخ���ر  ظ��ه��وره  منذ  ل��ف��ًا،  اأ
ال�سني،  و�سط  يف  الأول/دي�سمرب 
وكالة  اأعدته  عاملي  تعداد  بح�سب 
م�سادر  اإىل  ا�ستناداً  بر�ض  فران�ض 
هذه  لكن  ال�سبت.  م�ساء  ر�سمية 
احل�سيلة  من  بكثري  دن��ى  اأ الأرق��ام 
بع�ض  وتقوم  للفريو�ض.  احلقيقية 
وقائية  تدابري  فر�ض  باإعادة  الدول 
غري  ارتفاع  ح�سول  عند  م�سددة 
كما  الإ���س��اب��ات،  ب��ع��دد  م��ت��وق��ع 
ال�سبت،  م�ساء  �سيول  يف  ح�سل 
كل  اإغالق  ال�سلطات  قررت  حيث 
اآخ��ر.  اإ�سعار  حتى  الليلة  املالهي 
ع�رسات  اإىل  العدوى  �ساب  ونقل 
���س��خ��ا���ض ب��ع��د زي��ارت��ه خ��الل  الأ
مالٍه  ع��دة  الأ�سبوع  نهاية  عطلة 
عا�سمة  يف  ع�رسي  حّي  يف  ليلية 
يذكر  الذي  البلد  اجلنوبية،  كوريا 
لطريقة  ي��ج��اب��ي  اإ كنموذج  غالبًا 
�سّك  ول  ال�سحية.  لالأزمة  دارت��ه  اإ
الأوروب��ي��ة  ال��دول  م��ن  العديد  اأن 
العتبار.  يف  التجربة  تلك  �ستاأخذ 
الإ���س��اب��ات  يف  ال��راج��ع  و���س��م��ح 
مدى  على  �سجل  ال��ذي  والوفيات 
عملية  اإطالق  يف  املا�سية  ال�سابيع 
يف  �سيما  ل  الث��ن��ني،  للقيود  رف��ع 
بعد  �سبانيا،  واإ واإيطاليا  فرن�سا 
ال��ذي  الكبري  القت�سادي  الثمن 
و�سيكون  الأوروبية.  الدول  دفعته 
ومتفاوتًا  تدريجيًا  القيود  رف��ع 
فرن�سا،  ف��ف��ي  امل��ن��اط��ق.  بح�سب 
القيود  من  اأكرب  عدد  رفع  �سيجري 
ما  اأ “خ�رساء”.  امل�سنفة  املناطق  يف 
 ، خطراً الأكر  اأي  “احلمراء”  املناطق 
حمدوداً  فيها  القيود  رفع  ف�سيكون 
املرحلة  ت�سمل  لن  �سبانيا،  اإ يف  اأكر. 
املدينتني  العزل  رف��ع  من  اجل��دي��دة 
يف  وبر�سلونة.  مدريد  الرئي�سيتني، 
العجوز،  القارة  يف  اأخ��رى  مناطق 

القيود  بع�ض  تخفيف  �سيجري 
وجمهورية  واليونان  بلجيكا  يف 
واأوك��ران��ي��ا  وك��روات��ي��ا  ت�سيكيا 
بعد  وهولندا،  وال��دمن��ارك  لبانيا  واأ
القيود  رف��ع  ت�ستهل  التي  تركيا 
التي  رو�سيا  جتد  املقابل،  يف  الأحد. 
اآلف  ع�����رسة  نحو  ي��وم��ي��ًا  ت�سجل 
ت�سديد  على  مرغمة  نف�سها  اإ�سابة 

. ها قيود
الثانية”  “الذروة   

ت��ب��ق��ى امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ال��ب��ل��د 
عدد  اأكرب  ي�سجل  الذي  الأوروب��ي 
الأقل(.  على  وفاة  األف   31 ( وفيات 
رئي�ض  الأحد  يتحدث  اأن  املقرر  ومن 
الذي  جون�سون  بوري�ض  وزرائ��ه��ا 
ل  ن��ه  اأ غري  بالوباء.  نف�سه  اأ�سيب 
تخفيف  من  اأكر  عن  الإعالن  ينتظر 
متاجر  فتح  مثل  للقيود،  طفيف 
ه��واي��ة  وه��ي  والب�ستنة  احل��دائ��ق 
املتحدة.  اململكة  يف  ب�سعبية  حتظى 
“بداأ  للقلق  املثرية  املرحلة  هذه  ويف 
الهواية  هذه  اأهمية  ب��اإدراك  النا�ض 
ي�سري  ما  وف��ق  العقلية”،  لل�سحة 
ج��و ط��وم�����س��ون احل��ائ��ز ع��ل��ى ع��دة 
وجتري  الب�ستنة.  جم��ال  يف  جوائز 
�سحي  حجر  فر�ض  اإمكانية  درا�سة 
للم�سافرين  يومًا   14 ملدة  لزامي  اإ
ما  املتحدة،  اململكة  اإىل  الوافدين 
ثر  تاأ الذي  الطريان  قطاع  قلق  يثري 
رئي�ض  وكتب  للوباء.  نتيجًة  ب�سدة 
على  جون�سون  بوري�ض  ال���وزراء 
نخاطر  اأن  ميكننا  “ل  ال�سبت  توير 
الإ�سابات،  من  ثانية”  ذروة  ببلوغ 
“موا�سلة”  اإىل  املواطنني  داع��ي��ًا 
الواقع،  يف  لذلك.  منعًا  جهودهم 
ثانية”  “موجة  عديدة  دول  تخ�سى 
لقاح  غياب  ظّل  يف  الإ�سابات  من 
كورونا  فريو�ض  ملعاجلة  عقار  اأو 
لتخفيف  ت�ستعد  فيما  امل�ستجد، 
الذي  البلد  مثاًل،  ملانيا  اأ ويف  قيودها. 
اإ�سابات  موجة  عن  ن�سبيًا  مبناأى  كان 
ووف��ي��ات ك��ب��رية ب��ال��وب��اء، وب���داأ 
الأوروبية  ال��دول  قبل  العزل  رفع 
اجلديدة  الإ�سابات  تزال  ل  الأخرى، 

عتبة  تتخطى  مقاطعات  ثالث  يف 
مقيم.  مئة  لكل  اإ�سابة  اخلم�سني 
مل��ان��ي��ة  الأ امل�ست�سارة  وو���س��ع��ت 
لية  اآ املناطق  وحكام  مريكل  اأنغيال 
م�ستوى  على  العزل  فر�ض  لإعادة 
الإ�سابات  ع��دد  ع��اود  ذا  اإ املناطق 
تبقى  ذلك،  مع  جديد.  من  الرتفاع 
م��راً  اأ الن�ساط  اإىل  طبيعية  ع��ودة 
البلد.  ه��ذا  يف  اله�سا�سة  �سديد 
مل��ان��ي��ا ال��ب��ل��د الأوروب���ي  وك��ان��ت اأ
الأخ�رس  ال�سوء  اأعطى  الذي  الأول 
لكن  القدم،  كرة  دوري  ل�ستئناف 
الدرجة  من  دري�سدن  دينامو  فريق 
جميع  و�سع  القدم  كرة  يف  الثانية 
الفني  وجهازه  الأول  فريقه  ف��راد  اأ
اكت�ساف  بعد  ال�سحي  احلجر  يف 

�سفوفه. يف  اإ�سابتني 
ونائبة  الفريو�سات  خبرية  و�سددت 
العاملية  ال�سحة  منظمة  عام  مدير 
وهي  كييني  م��اري-ب��ول  ال�سابقة 
التي  اخل��رباء  جلنة  يف  اأي�سًا  ع�سو 
الفرن�سية  للحكومة  امل�سورة  تقدم 
لتطبيق  املطلقة”  “ال�رسورة  على 
والتباعد،  الوقاية  “تدابري  النا�ض 
احلجر  مرحلة  م��ن  ي��ع��ربوا  اأن  اأي 
ال��ذات��ي،  احل��ج��ر  اإىل  امل��ن��زل،  يف 
نف�سهم  اأ حماية  ب�رسورة  والتفكري 

والآخرين”.
مطلقة”  “كارثة   

جا�سنت  الوزراء  رئي�ض  دعا  كندا،  يف 
القيود  تخفيف  يف  احلذر  اإىل  ترودو 
واأع��رب  ال��وراء.  اإىل  لعودة  تفاديًا 
مونريال،  يف  الو�سع  من  قلقه  عن 
يف  ل��ل��وب��اء  �سا�سية  اأ ب���وؤرة  وه��ي 
البلد  املتحدة،  الوليات  يف  كندا. 

 79 )نحو  العامل  يف  ت�رسراً  الأكر 
اإ�سابة(،  مليون  و1،3  وف��اة  ل��ف  اأ
اليومية  الوفيات  ح�سيلة  بلغت 
الثاين  لليوم  حالة   1600 ال�سبت 
تراجعًا  ي�سكل  م��ا  ال��ت��وايل،  على 
من  اأكر  ت�سجيل  من  يام  اأ عدة  بعد 
الرئي�ض  دارة  اإ وتعر�ست  وفاة.  األفي 
لالأزمة  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي 
اأوباما.  ب��اراك  �سلفه  من  لالنتقاد 
فو�سوية  ب�”كارثة  اأوب��ام��ا  ون��دد 
لأحد  هاتفية  مكاملة  خالل  مطلقة”، 
“ياهو  ح�سلت  ال�سابقني،  معاونيه 

لها. ت�سجيل  على  نيوز” 
تخطت  اجل��ن��وب��ي��ة،  م���ريك���ا  اأ يف 
وفاة  اآلف  الع�رسة  عتبة  الربازيل 
وفق  اإ�سابة،  و939  لفا  اأ  155 من 
اللجنة  وت��ق��ّدر  ال�سحة.  وزارة 
الإ�سابات  اأعداد  تكون  اأن  ال�سحية 
ب15  اأع��ل��ى  احلقيقية  وال��وف��ي��ات 
الوترية  ظّل  ويف  مرة.  ع�رسين  اإىل 
البلد،  هذا  يف  الوباء  لتطور  املرتفعة 
يبلغ  التي  الربازيل  تتحول  اأن  ميكن 
ن�سمة،  ماليني   210 �سكانها  عدد 
بحلول  للوباء  اجلديدة  البوؤرة  اإىل 
وليتا  و�ستمدد  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و. 
تدابري  جانريو  دي  وريو  باولو  �ساو 
ذار/مار�ض  اآ منذ  املفرو�سة  العزل 

يار/مايو. اأ اأواخر  حتى 
وجمل�ض  العليا  املحكمة  واأعلنت 
يام  اأ ثالثة  الر�سمي  احلداد  النواب 
ب�سبب  ق�����س��وا  م��ن  اأرواح  ع��ل��ى 
الرئي�ض  كان  ثناء،  الأ يف  الفريو�ض. 
ريا�سة  ميار�ض  بول�سونارو  جائري 
ب��ح��رية يف  امل���اء يف  ال��ت��زل��ج ع��ل��ى 

اإلكرونية. مواقع  وفق  برازيليا، 

امل�ستجد  ثانية لفريو�ش كورونا  العزل، لكن و�سط خ�سية من موجة  اأوروبية االأحد يومها االأخري من  تعي�ش عدة دول 
اأربعة ماليني �سخ�ش حول العامل ويوا�سل انت�ساره من دون هوادة يف بع�ش املناطق. اأ�ساب حتى االآن  الذي 

دويل

بالعربية"  "اإ�رسائيل  �سفحة  ن�رست 
ب�"توير"،  الحتالل  خلارجية  التابعة 
م�رسيني  مل��واط��ن��ني  فيديو  مقطع 
ودوره��ا  بال�سعودية  فيه  ي�سيدون 
وافدين  م��ام  اأ العقبات  تذليل  يف 
يف  اململكة،  اأر���ض  على  م�رسيني 
امل�ستجد. كورونا  فريو�ض  اأزمة  ظل 

���رسائ��ي��ل��ي��ة  الإ ال�سفحة  ون�����رست 
بالتغزل  عليه  معقّبة  الفيديو  مقطع 
بن  "حممد  ال�سعودي  العهد  ويل  يف 

املتنبي:  ال�ساعر  "يقول  �سلمان": 
ملكته،  ال��ك��رمي  اأك��رم��ت  ذا  اإ ن��ك  اإ
الفيديو  هذا  يف  املقولة  هذه  تتج�سد 
اإىل  �سكرهم  ي��وج��ه��ون  مل�����رسي��ني 
لهم  �سهلت  اأن  بعد  ال�سعودية، 
بلدهم:  اإىل  ال��و���س��ول  اإج����راءات 
وخري".وبح�سب  ك��رم  اأه��ل  نتم  "اأ
الذي  الفيديو  مقطع  يف  يظهر  ما 
���رسائ��ي��ل��ي��ة،  الإ ال�سفحة  ن�����رست��ه 
ب��ع�����ض امل���واط���ن���ني امل�����رسي��ني 

ال�سعودية  ال�سلطات  ي�سكرون 
العزيز"  عبد  بن  "�سلمان  وامللك 
اأحد  حديث  يظهر  كما  عهده.  وويل 
ال�سكر  "نوجه  ي��ق��ول:  امل�����رسي��ني 
ما  اللي  ال�سعودية  العربية  للمملكة 
اململكة  معانا،  تق�رس(  )مل  ق�رست�ض 
للدولة  و���س��ك��راً  �سلمان،  وامل��ل��ك 
�ساهمت  اللي  النا�ض  وكل  امل�رسية، 
هذا  ن�رس  ت��ي  وي��اأ لبلدنا".  وردت��ن��ا 
حادثة  انت�سار  مع  بالتزامن  الفيديو 

امل�رسي  امل��واط��ن  واعتقال  �سحل 
مبقطع  خ��رج  ال��ذي  عادل"  "ح�سام 
املعي�سية  الظروف  فيه  ي�سكو  فيديو 
ال�سعودية  يف  للم�رسيني  ال�سعبة 
ُن�رس  حيث  ك��ورون��ا،  وب��اء  ظ��ل  يف 
التعذيب  لعملية  ف��ي��دي��و  مقطع 
امل�رسي  املواطن  لها  تعر�ض  التي 
و�سط  ال�سعودية  لدى  حاليًا  املعتقل 

عنه. بالإفراج  ذويه  من  مطالبات 
ق/د

الأح��د،  يرانية،  الإ احلكومة  اأعلنت 
لتبادل  امل�رسوط  غري  يران  اإ ا�ستعداد 
والتفاو�ض  وا�سنطن  مع  ال�سجناء 
ال��ولي��ات  “لكن  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا 
وق��ال  اجلواب”.  ع��ن  متتنع  املتحدة 
يرانية  الإ احلكومة  با�سم  املتحدث 
باأن  معلومات  ربيعي:”لدينا  علي 

اأو�ساع  يف  هم  يرانيني  الإ املواطنني 
الأمريكية”،  ال�سجون  يف  جيدة  غري 
م�سوؤولية  الأمريكية  احلكومة  حمّماًل 
واأ���س��اف  ���س��ج��ون��ه��ا.  يف  ح��ي��ات��ه��م 
على  املتحدة  “الوليات  اأن  ربيعي 
حول  للتفاو�ض  يران  اإ بجاهزية  علم 
يف  لو�ساطة  حاجة  ول  ال�سجناء، 

حال  “يف  ن��ه  اأ اإىل  ���س��ار  واأ ذلك”. 
م���ريك���ي، ف��اإن  م��واف��ق��ة اجل��ان��ب الأ
يف  يرانية  الإ امل�سالح  رعاية  مكتب 
مالحظاتنا  �سينقل  املتحدة  الوليات 

.” ليها اإ
للمعتقلني  تبادل  عملية  اآخر  ومتت  هذا 
العام  نهاية  وطهران  وا�سنطن  بني 

الرئي�ض  حينها  و�سكر  امل��ا���س��ي، 
على  يران  اإ ترامب  دونالد  الأمريكي 
 ” جداً من�سفًة  “مفاو�سات  اإجرائها 
عن  ف��راج  الإ بعد  ال�سجناء  لتبادل 
�سليماين  ي����راين  الإ الأح��ي��اء  ع��امل 

وانغ. يو  �سي  الأمريكي  وال�سجني 
ق/د

الوليات  يف  العليا  املحكمة  تنظر 
ما  ل��ة  م�����س��اأ يف  ال��ث��الث��اء  امل��ت��ح��دة 
ي�ستطيع  ت��رام��ب  دون��ال��د  ك��ان  ذا  اإ
اإىل  ال�رسيبية  بياناته  تقدمي  رف�ض 
نيويورك،  يف  والق�ساء  الكونغر�ض 
اأن  ميكن  ج��دا  �سيا�سية  ق�سية  يف 
احل�سانة  ح���دود  حت��دي��د  يف  تفيد 
الأمريكي.   الرئي�ض  بها  يتمتع  التي 
العليا  املحكمة  اأع�ساء  و�سيطرح 
منازلهم  ي��الزم��ون  الذين  الت�سعة 
وباء  ب�سبب  احلجر  اإجراءات  اإطار  يف 
�سئلتهم  اأ امل�ستجد،  كورونا  فريو�ض 
خالل  الأط��راف  حمامي  على  هاتفيا 
املقرر  من  كان  جدا.  منتظرة  جل�سة 
ذار/ اآ نهاية  يف  اجلل�سة  ه��ذه  عقد 

الربيع  دورة  يف  عليها  واأبقي  مار�ض 
قبل  قرارهم  اإ�سدار  للق�ساة  ليتاح 
�ستجرى  التي  الرئا�سية  النتخابات 
املقبل  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�رسين  يف 
ثانية.  ل��ولي��ة  ت��رام��ب  ويخو�سها 
ال�سابق  ال��ع��ق��ارات  قطب  وت��رام��ب 
اأ�س�ض  اأح��د  ثروته  من  جعل  ال��ذي 
اأم��ريك��ي  رئي�ض  اأول  ه��و  حملته، 
يرف�ض  نيك�سون  ري��ت�����س��ارد  منذ 
يثري  الذي  ال�رسيبي  و�سعه  ك�سف 
�ستاذ  الأ وكتب  ع��دي��دة.  تكهنات 
موقعه  على  مازي  �ستيفن  والكاتب 
“�سكوتو�سبلوغ”  الل���ك���روين 
يف  م��ا  �سيئا  ب��و���س��وح  “هناك  اأن 
ال��رئ��ي�����ض  ي��ري��د  ل  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه 
على  هيمنت  وبعدما  نراها”.  اأن 
 ،2018 انتخابات  يف  النواب  جمل�ض 
اإىل  الدميوقراطية  املعار�سة  �سعت 
جلان  ووج��ه��ت  ال��ل��غ��ز.  ه��ذا  ك�سف 
املحا�سبة  مكتب  اإىل  طلبات  عديدة 
“دويت�سه  وم�����رسيف  “مازارز” 
للح�سول  وان”  و”كابيتال  بنك” 
اإىل  تعود  لرامب  مالية  وثائق  على 
2011 و2018. يف  املمتدة بني  الفرة 
مانهاتن  مدعي  تقدم  نف�سه،  الوقت 
بطلب  فان�ض  �سايرو�ض  الدميوقراطي 
اإطار  يف  “مازارز”  مكتب  اإىل  مماثل 
للممثلة  م���وال  اأ دف��ع  ح��ول  حتقيق 
ل�رساء  دانيالز  �ستورمي  باحية  الإ
مع  مفر�سة  عالقة  ب�ساأن  �سمتها 
الفور  على  ترامب  وجلاأ  امللياردير. 
الوثائق.  هذه  ت�سليم  ملنع  الق�ساء  اإىل 
لي�ض  يفعلونه  “ما  تغريدة  يف  وكتب 
�سحية  نف�سه  واع��ت��رب  قانونيا”. 
خ�رس  وبعدما  ا�سطهاد”.   “حملة 
اأعلى  اإىل  جلاأ  البداية،  يف  الق�سية 
اأدخ��ل  ال��ب��الد،  يف  ق�سائية  �سلطة 
ت�سكيلتها  على  عميقة  تعديالت 

انتخابه. منذ 
– الرئي�ض”  “اإقالق   –

ال�ساعة  العليا  املحكمة  �ستخ�س�ض 
بينما  ال��ربمل��ان��ي��ني  ملطالب  الأوىل 
حول  الكونغر�ض  يف  معركة  جتري 

التحقيق.  يف  الكونغر�ض  �سالحية 
مذكرة  يف  الرئي�ض  حمامو  وح��ذر 
متهيدا  املحكمة  اإىل  ب��ه��ا  ت��ق��دم��وا 
جلنة  لكل  “ال�سماح  اأن  من  للجل�سة 
طلب،  بعد  بطلب  الرئي�ض،  باإقالق 
د�ستورية”.  لأزم��ة  و�سفة  ي�سكل 
اأن  ال��ن��واب  جم��ل�����ض  حم��ام��و  ورد 
دائما،  موجودة  الطلبات  هذه  مثل 
بالرئي�ض  تتعلق  اأمثلة  اإىل  م�سريين 
وخلفه  نيك�سون  ريت�سارد  الأ�سبق 
يرون  وهم  كارتر.  الدميوقراطي جيمي 
اجلهود  هو  امل�سبوق”  “غري  الأمر  اأن 
“لتطويق”  الرئي�ض  يبذلها  التي 
املحكمة  متيل  الكونغر�ض.وقد  عمل 
الق�سية.  يف  البت  جتنب  اإىل  العليا 
ني�سان/ابريل  نهاية  يف  طلبت  فقد 
ما  كتابيا  اإعالمها  املع�سكرين  من 
�سيا�سي  طابعها  امل�سالة  كانت  ذا  اإ
ول��ي�����ض ق��ان��ون��ي��ا. ومب��وج��ب م��ب��ادئ 
ملف  اإغ��الق  للق�ساة  ميكن  متبعة 
م�سمونه.  يف  البت  بدون  �سيا�سي 
“ل”،  اجلمعة  الأط��راف  كل  وردت 
اأن  يف  رغبتها  ع��ن  ب��ذل��ك  م��ع��ربة 

لة. امل�ساأ الق�ساء  يح�سم 
– اخلام�سة  اجلادة  يف  قتٌل   –

الق�ساة  �سيخ�س�ض  ثانية،  مرحلة  يف 
العام  املدعي  لطلبات  وقتهم  الت�سعة 
ال  �سوؤ يطرح  ال��ذي  النيويوركي 
مواجهة  يف  الرئي�ض  ح�سانة  ع��ن 
اأن  ترامب  حمامو  ويوؤكد  الق�ساء. 
يف  يكون  عندما  تامة  احل�سانة  هذه 
يف  راأوا  نهم  اأ حتى  بي�ض.  الأ البيت 
�سخ�ض  قتل  ي�ستطيع  نه  اأ الإجراءات 
يف  اخلام�سة  اجل���ادة  و���س��ط  يف  م��ا 
ملالحقات  يتعر�ض  اأن  بدون  نيويورك 
احل�سانة  ه��ذه  نظرهم  يف  ف��وري��ة. 
ق�ساء  م�ستوى  على  اأهمية”  “تزداد 
للمحكمة  وكتبوا  الحت��اد.  ولي��ات 
ق��ادرا  الرئي�ض  ي��ك��ون  اأن  “يجب 
ب��دون  الر�سمية  مهامه  داء  اأ على 
مدينة  اأو  ولية  تقوم  اأن  يخ�سى  اأن 
داة  اأ جنائية  اإج��راءات  ا�ستخدام  من 

ا�ستيائها”. عن  للتعبري 
فينكل�ستني  كلري  احلقوق  �ستاذا  اأ لكن 
ه��ذه  ان  ي��ري��ان  بينر  وري��ت�����س��ارد 
املحكمة  قوانني  مع  تتناق�ض  الفكرة 
ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي اأج����ربت ري��ت�����س��ارد 
ت�سجيالت  ت�سليم  على  نيك�سون 
مكلفا  كان  الذي  اخلا�ض  املدعي  اإىل 

ووترغيت. ف�سيحة  يف  التحقيق 
ت�سكل  نها  اأ هو  نظرهما  يف  والأ�سواأ 
القانون”.  لدولة  خطريا  “تهديدا 
ذا  اإ نه  اأ بامللف  اأحلقت  وثيقة  يف  وكتبا 
“�سيغري  نه  فاإ بذلك  املحكمة  اأقرت 
ترتبط  التي  امل�سوؤولية  مبادئ  بعمق 

دميوقراطيتنا”. بها 
ق/د

للتطبيع األوان خمتلفة..

االحتالل يتغزل بابن �سلمان عن طريق املتنبي!

قالت اأن اأو�ساع معتقليها غري جيدة وال حتتاج لو�ساطة

اإيران ُتبدي ا�ستعدادا غري م�سروط لتبادل ال�سجناء مع الواليات املتحدة 

 “اأزمة د�ستورية ت�سرب الواليات املتحدة”.. 

اأموال ترامب وح�سانته اأمام املحكمة 
العليا الثالثاء املقبل 

ترامب ينتقد جورج بو�ش يف ق�سية 
العزل!

دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  انتقد 
الرئي�ض  ت�����رسي��ح��ات  ت��رام��ب، 
بو�ض،  جورج  ال�سابق  الأمريكي 
ن��ه��اء ال�����رساع��ات  ال���ذي دع��ا لإ
احل��زب��ي��ة وت��رك��ي��ز اجل���ه���ود يف 
ون�رس  ك��ورون��ا.  وب��اء  مكافحة 
ال�سخ�سي  ح�سابه  يف  ت��رام��ب 
ق��در  اأ نا  "اأ فيها:  كتب  تغريدة 
الرئي�ض  بها  بعث  التي  الر�سالة 
كان  ي��ن  اأ ولكن  بو�ض،  ال�سابق 
احلزبية  و�سع  اإىل  دعوته  خالل 
مل  بو�ض  اأن  اإىل  م�سريا  جانبا"، 
الأ�سكال  من  �سكل  باأي  ي�ساعده 

العزل. اإجراءات  خالل 
يف  فيديو،  ن�رس  قد  بو�ض  وك��ان 
على  خالله  من  علق  �سابق،  وقت 
الأمريكيني  ودع��ا  كورونا  وب��اء 
يف  اأمله  عن  معربا  الحت��اد  اإىل 
اإىل  الجتماعي  التباعد  يوؤدي  األ 
اإىل  بالإ�سافة  العاطفي.  التباعد 
بروح  يوؤمن  نه  اأ اإىل  �سار  اأ ذلك، 
بالنف�ض،  والت�سحية  اخل��دم��ة 
بعد  املجتمع  يف  جت��ل��ت  وال��ت��ي 
�سبتمرب   / ي���ل���ول  اأ  11 ه��ج��وم 

رهابي. الإ
ق/د



�لإثنني 11 ماي 2020 م �ملو�فق
لـ 18 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1996

�لثقايف 12�مل�شهد 
الكاتبة كرمية فراقة يف حوار ل"التحرير":

بدايتي مع الكتابة كانت �سبيهة باحت�سان اأم ملولودتها االأوىل

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف
---------------- 

بدايتك  كانت  التحرير:كيف 
اكت�سفت  ومتى  الكتابة،  مع 
، وهل  قدراتك وموهبتك 

 ، �سادفت معوقات يف بدابتك 
؟ واجهتها  وكيف 

�سبيهة  الكتابة  مع  بدايتي  كانت 
الأوىل  ملولودتها  اأم  باحت�سان 
اأثمن  اأن  ا�ستطعت  ما  �سعيت  نا  فاأ
املكثفة  باملطالعة  الفارغ  وقتي 
كتابا  خم�سني  اإىل  ت�سل  حيث 
املتو�سط  ي���ام  اأ واح��د  �سهر  يف 
و  مذكرتي  فاحت�سنت  والثانوي 
رفوف  �ساحبت  و  احلب  منحتها 

جلي�ض خري  كانت  و  املكتبة 
عمر  يف  نا  واأ بداأت   رحلتي  اإن  ثم 
�ساركت  حيث  �سنة   ع�رس  الثانية 
منها  امل�سابقات  من  العديد  يف 
كنت  و  ب��الدي  ق���الم  اأ م�سابقة 
كان  و  متتاليتني  ملرتني  الفائزة 
اللغة  ���س��ت��اذ  لأ ي��ع��ود   الف�سل 
دائما  كان  الذي  الفا�سل  العربية 
كلماتك  من  "اأتعجب  يل  يقول 
الدقيق  وو�سفك  بعناية  املختارة 
فيها  اإبحارك  و  التفا�سيل  لبع�ض 

" للغاية  �سل�ض  باأ�سلوب 
من  يخلو  ل  يكاد  امل�سوار  هذا  اإن 
ن�سان  الإ جتعل  التي  املعوقات 
توكلت  و  �سربت  لكني  و  يف�سل 
بل  ظ��ن��ي  ي��خ��ب  ومل  ال��ل��ه  ع��ل��ى 
ال�سعوبات  كل  قاومت  بالعك�ض 

حديدية ة  امراأ كنت  و 
عرفت  اأن  �سبق  التحرير:هل 

تاأتيك احلروف  اأم  الكتابة  وجع 
طائعة و حتني لك اجلمل 

يف  عقدا  لتنتظم  جذىل  هاماتها 
قلمك ؟ عنق 

يف  الرغبة  مع  احل��روف  امتزجت 
اأخرج  اأن   ، داخليا  ما  �سعور  بلوغ 
بني  املزج  يف  اأتفنن  و  بجعبتي  ما 
عقدا   لأنظم    ، ال�سعادة  و  احلزن 
و  بخاطري  يجول  ما  عن  يعرب 
اأو  بها  م��ر  اأ التي  املرحلة  ي�سف 

فحياتنا  اآخ���ر  �سخ�ض  بها  م��ر 
من  الكثري  يف  مت�سابهة  كلها 
ملكة  فالكتابة  لهذا  التفا�سيل 
اأبت  و  قلبي  عر�ض  على  تربعت 

تنحني اأن 
جمموعة  لك  التحرير:�سدرت 
 " بعنوان  مو�سومة  ن�سو�ش 
" وهو عملك  قطار احلياة 

" على �سفا  الثاين بعد االأول 
" حدثينا اأكرث عن هذه  البوح 

للقارئ،  املغرية  املجموعة 
الفنية  ومرتكزاتها  مو�سوعاتها 

؟ واجلمالية 
احلياة  قطار  يف  الثاين  مولودي 
ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة خ��واط��ر 
احل��ا���رس،  و  امل��ا���س��ي  ب��ني  جتمع 
اأخالقنا  و  امليتة  �سمائرنا  بني 
قبل  للعربة  ديوان  هو   ، املدفونة 
فادة  الإ قبل  لال�ستفادة   .. املتعة 
يحمل   ، اأحوالنا  و  اأمورنا  ي�سف 
و  العرب  م��ن  العديد  طياته  ب��ني 
الواقعية   وامل��واق��ف  ال��درو���ض 
فيه  جمعت  حيث  حاليا  املعا�سة 
عن  يتحدث  م��ا  منها  خ��واط��را 
عن  يتحدث  من  منها  و  احلراقة 
ان��ع��دام  و  م���ة  الأ ه��ذه  تقلبات 

وغريها الأخالق  
بكتابتك  يتعلق  التحرير:فيما 
فكرة  ح�سرتك  هل  ملوؤلفك، 

الكتابة  مو�سوع  ثم  اأوال  الكتابة 
اأم اأن املو�سوع هو الذي  ثانيا، 

الكتابة حوله؟ اإىل  دفعِك 
وليد  املو�سوع  يل  بالن�سبة  اأول 
تكتب  اأن  ميكنك  ف��ال  الكتابة  
كتابا و اأنت ل تعرف  املو�سوع و 
كتاباتي  جل   ، امل�سمون  حتمل  ل 
ك��اأن  نف�سها  ت��ل��ق��اء  م��ن  ت��ي  ت��اأ
اأت�سادف  و  ما  طريق  يف  اأم�سي 
اأمه  ي�رسب  عا�ض  رجل  بوجود 
طبعا  ث��ر  ت��اأ ف��اأ عليها  ي�رسخ  اأو 
اأح��اول  للبيت  و���س��ويل  ف��ور  و 
دق��ق  اأ و  ح��دث  ما  على  الركيز 
اإىل  اأدت  التي  التفا�سيل  كل  يف 

الظواهر هذه  مثل 

ملاذا   ، احلياة  التحرير:قطار 
هذا االختيار دون غريه ، وما 

؟ الت�سمية  من  الهدف 
كل  يف  قطار  عن  عبارة  حياتنا 
من  الكثري  احلياة  تعلمنا  حمطة 
منها  �سنتعلم  ما  اإ التي  �سياء   الأ
و  �سنتغابى  اأو  عندها  نقف  و 
بالوعي  ن��ك��ت  مل  ن��ن��ا  اأ ن��دع��ي 
عن  نقف  يجعلنا  ال��ذي  الكايف 
و  اأخطاءنا  نتدارك  و  موقف  كل 
�ساأخت�رس  لذا  بت�سحيحها  نقوم 
من  بيات  الأ هذه  يف  عنه  احلديث 

بي كتا
اختبار  �س����وى  لي�ست  حياتنا 
اإ�رسار بكل  نعي�سها  اأن  علينا 

القطار �سائق  اأنت  ك�����������ن 
الق�����رار �ساحب  اأنت  كن  و 

م�سى م�������ا  على  تبكي  ول 
م�سى قد  م�سى  فم������������ا 
املوا�سيع  التحرير:ماهي 

التي ت�سدك يف الكتابة ، وما 
اإي�سالها  تودين  التي  الر�سالة 

؟ للمتلقي 
كثريا  اأميل  نا  فاأ �سابقا  قلت  كما 
اأجد  نا  فاأ نقله  و  الواقع  توقيع  اإىل 
اآلت  ما  عن  الكتابة  يف  نف�سي 
�سببا  اأكون  لرمبا  جمتمعاتنا..  ليه  اإ
تدرك  القادمة  الأجيال  جعل   يف 
و  قبلها  التي  الأجيال  به  مرت  ما 
 ، ظروف   و  ظواهر  من  عا�سته  ما 
حتمل  وا�سحة  ر�سالة  فر�سالتي 
التغيري  و  التجديد  معاين  اأ�سمى 

الأف�سل نحو 
التحرير:م�ساريعك 

امل�ستقبلية  وطموحاتك 
ال�سخ�سي  امل�ستويني  على 

واالإبداعي ؟
م�سواري  اأنهي  اأن  اأطمح  اأول 
ال��ذي  احللم  اأح��ق��ق  و  ال��درا���س��ي 
ب���ات ي��داع��ب��ن��ي م��ن��ذ ن��ع��وم��ة 
حمامية  اأ�سبح  اأن  هو  و  اأظافري 
تطوير  اإىل  ���س��ع��ى  اأ ن��ن��ي  ف��اإ ث��م 
ل��ق��اء  الإ على  وال��ت��درب  نف�سي 
من�سطة  ك���وين  ال��ت��ن�����س��ي��ط  و 
اللغة  تعلم  اأ اأن  اأي�سا   ... ملتقيات 
اأن   ، جيدا  تقنها   اأ و  الجنليزية 
ت�سميم  جمال  يف   نف�سي  اأطور 
جمموعة  يل  ت��ك��ون  و  الأزي����اء 

امل�ساريع من  غريها  و  باإ�سمي 
للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة
اكت�ساف  ن��ح��و  دائ��م��ا  ا���س��ع��وا 
كل  عن  بعيدا  تطويرا  و  نف�سكم  اأ
مهما  ال�سري  ووا�سلوا  املحبطني  
ال��ظ��روف  لأن  ال��ظ��روف  ك��ان��ت 
ت�سنع  م��ن  ح��ق��ا  ه��ي  ال�سيئة 
اأقدم  كما   ، الفولذي  ال�سخ�ض 
على  ال��ق��ائ��م��ني  ل��ك��ل  ���س��ك��ري 
هذه  على  �سكرا  و  اجلريدة  هذه 

الطيبة اللتفاتة 

و  الر�سم  اإىل جانب اهتمامها مبجال  الرواية  و  الق�سة  و  النرث  و  كال�سعر  االأدبية  بالكتابة  ، مهتمة  قاملة  �سنة1999 مدينة  املوطن والن�ساأة من مواليد  كرمية فراقة جزائرية 
اإجراءات طباعة  ا�ستكمال   اأنها تعمل على  اإىل  "يف قطار احلياة" باالإ�سافة  اأ�سابيع طبع كتابها الثاين حتت عنوان  اأنهت منذ   ، امل�سرح اجلامعي لوالية قاملة  ، رئي�سة نادي  الريا�سة و 

العمل الثالث و هو عبارة عن رواية مل ت�سمها بعد

من تنظيم خمرب تخطيط املوارد الب�سرية وحت�سني االأداء  

ندوة الكرتونية تفاعلية تناق�ش اآليات مكافحة 
خطاب الكراهية ون�سر ثقافة الت�سامح

املوارد  تخطيط  خمرب  عقد 
داء  الأ وحت�سني  الب�رسية 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ج��ام��ع��ة 
حوارية  ن��دوة    ، امل�سيلة  
تفاعلية  اإلكرونية  علمية 
ب�  املو�سوم  و  ال�سبت  يوم 
خطاب  مكافحة  ل��ي��ات  اآ  «
ثقافة  ون�����رس  ال��ك��راه��ي��ة 
تهدف  بحيث   » الت�سامح  

الر�سمي  اخلطاب  جتربة  لتقييم 
الختالف  و  التقليدي  اخلا�ض  و 
الفكرية  احلمولة  يف  احلا�سل 
ظ��اه��رة  وت��ن��ام��ي   ، وال��ث��ق��اف��ي��ة 
اأ�سحت  بحيث   ، الكراهية  خطاب 
خمتلف  يف  ق��دم  موطئ  لها  جتد 
اأمام  اليوم  بتنا  حتى   ، اخلطابات  
خالل  من  مبا�رسة  كراهية  خطاب 
يف  مور�ست  ج�سدية  اعتداءات 
وبالتايل   ، مبا�رسة  م��رة  ما  غري 
اأ�سبح  الق�سائي  اخلطاب  ف��اإن 
الفئات  من  للعديد  تعبريا  ي�سكل 
ميولتها  مبختلف  الجتماعية 
املجتمع  و���س��ار   ، وتوجهاتها 
تربية  ���س��وب  ينحو  م��ا  غ��ال��ب��ا 
التعليم  ثم   ، اأول  الإعالم  يغذيها 
ثالثا. الجتماعية  فالظواهر  ثانيا 

حول  �ساتذة  الأ نقا�سات  متحورت 
مفهوم  يف  تتمثل  �سا�سية  اأ اأفكار 
خ��ط��اب ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ك��راه��ي��ة 
كل  يف  ت��وج��ه��ات��ه��ا  وخ���ط���ورة 
يف  تاأثرياتها  وحتديداً   ، املجالت 
اأخلقة   ، ال�سباب  وتوجهات  عقول 
تكري�ض  كيفية  و  العامة  احلياة 
وقبول  واحل��وار  الت�سامح  ثقافة 
اليقظة  ل��ي��ات  اآ اع��ت��م��اد  الآخ���ر، 
امل�سمون  حيث  م��ن   ، ن���ذار  والإ
كذا  و  اخل��ط��اب  واإ�سراتيجية 
و   ، متوازن  خطاب  حتقيق  �سبل 
اخلطاب  بتفكيك  �سلة  ماله  كل 
بني  ما  تعامله  وطبيعة  اجلزائري 
على  احلر�ض  امل�سداقية،   ، املهنية 
و   ، جهة  من  املوثوقة  الأخبار  نقل 
التهويل   ، الدقة  عدم   ، الفو�سى 
انزلقت  لإ�ساعات  ال�ستناد  و 
جهة  من  الكراهية  خطاب  نحو 

خرى اأ
اأجمعوا  ال��ن��دوة  يف  امل�ساركون 
�سكل  اإىل  ينتبه  اأن  الإعالم  على 
يحتوي  الذي  امل�ستعمل  اخلطاب 
التي  العدوانية  ف��ك��ار  الأ على 
والكراهية  العنف  على  حتر�ض 
تبني  الإعالمي  على  ن��ه  اأ كما   ،
من  ما  كل  عن  والبتعاد  احليادية 
اأط��راف  بني  توترات  خلق  نه  �ساأ
طالبوا  كما  املتحاورة،  املجتمع 
اإ�سراتيجية  اإع���داد  ب�����رسورة 

التمييز  جرائم  من  للوقاية  وطنية 
���رساك  وخ��ط��اب ال��ك��راه��ي��ة ب��اإ
اخلا�ض  القطاع  و  املدين  املجتمع 
وكذلك   ، وتنفيذها  حت�سريها  يف 
للتح�سي�ض  تعليمية  برامج  و�سع 
حقوق  ثقافة  ون�رس  والتوعية 
والت�سامح  وامل�ساواة  ن�سان  الإ
حماية  جم��ال  وحت��دي��د  واحل���وار، 
 ، الإجرامية  الأفعال  هذه  �سحايا 
ن�سان  الإ حقوق  جمعيات  واإعطاء 
اأمام  �سكوى  يداع  اإ حق  الوطنية 
والتاأ�سي�ض   ، الق�سائية  اجلهات 
ت�سمنت  كما   ، م��دين  ك��ط��رف 
اإىل  التطرق  اأي�سا  امل��داخ��الت 
وطني  مر�سد  ن�ساء  اإ م�رسوع  
وخطاب  التمييز  م��ن  للوقاية 
رئي�ض  ل��دى  يو�سع  الكراهية 

. اجلمهورية
القوانني  لتفعيل  الدعوة  واأي�سا 
بات   ، الكراهية  خلطاب  الرادعة 
ظاهرة  تنامي  م��ام  اأ ُملّحا  م��را  اأ
واأمام   ، واملعنوي  امل��ادي  العنف 
ال��راأي  حرية  مببداأ  اللتزام  عدم 
وال��ت��ع��ب��ري ب��ا���س��ت��ح�����س��ار ت��ام 
اإىل  يوؤدي  ذلك  علَّ   ، للم�سوؤولية 
احل��وار  ثقافة  وتعزيز  النفتاح 
اإطار  يف  الآخر  وَقبول  والختالف 
ي��ج��اد خ��ط��اب ف��ك��ري اإع��الم��ي  اإ

و�سطي. معتدل 
دارة  ب���اإ ك��ان��ت  ال��ن��دوة    ، للعلم 
ميينة  بن  ال�سعيد  الدكتور  �ستاذ  الأ
الجتماع  علم  �ستاذ  واأ املخرب  مدير 
بامل�سيلة  بو�سياف  حممد  بجامعة 
حر�ساوي  الدين  حمي  �ساتذة  الأ  ،
ورئي�ض  كاتب  زليخة  بن  اأحمد   ،
العامل  لذاكرة  الوطنية  اللجنة 
ب��ورق��ازن  ع��ادل   ، اليوني�سكو 
امل��دين   املجتمع  �سبكة  رئي�ض 
بالهيئة  الطفل  حقوق  لتعزيز 
 ، الطفولة  وتربية  حلماية  الوطنية 
اجتماع  علم  �ستاذ  اأ خملوف  ناجح 
فاحت   ، جمعوي  ونا�سط  واإعالمي 
الريا�سي  الإعالم  �ستاذ  اأ عمرون 
الندوة  اأعمال  لتتوج   ،  ، واإعالمي 
عديد  اإىل  باخللو�ض  الأخ��ري  يف 
تعميما  واملقرحات  التو�سيات 
البحث  ل��دور  تعزيزا  و  للفائدة 

. لعلمي ا
يو�سف بن  خل�رس.  اأ  
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املدار�ش املنزلية

الربامج  امتام  يف  نفقدها  حقيقية  خ�سارة  هناك 
الدرا�سية بعد ان فر�ست كورونا احلجر ال�سحي 
على اجلميع ، واخلطوة التي اقدمت عليها وزارة 
التلفاز  على  للتالميذ  درو�ض  بعر�ض  الربية 
 ، درو���ض  من  ا�ستدراكه  ميكن  ما  ل�ستدراك   ،
للذمة  تربئة  جم��ّرد  اأعتربها  اخلا�ض  راأي��ي  يف 
والهروب من اللوم م�ستقبال ، ذلك اأن تقدمي هذه 
اأن التالميذ يتابعونها ،  الدرو�ض دون �سمانات 
هي كمثل خطبة على يف �سوق �سعبي والكل 
ولأن  وغ��ريه��ا..  والقتناء  البيع  يف  منهمك 
المتحانات هي جمرد عملية تقومي ن�سبي على 
اأعطيت  التي  للتعلمات  التالميذ  امتالك  مدى 
الأ�سا�ض يف  املعرفة هي  فاإن   ، املدر�سة  لهم يف 
على  حكرا  لي�ست  واملعرفة   ، التعلمات  كل 
كل  يف  امتالكها  ميكن  بل  وحدها  املدر�سة 
اأحيانا  جم��ربون  فنحن  ولهذا   ، احلياة  ميادين 
اخل�سارات  لهذه  احللول  من  جديد  منط  باإيجاد 
الغارب  احلبل على  نلقي  ان  ، وعو�ض  املعرفية 
يف التعلم على �سا�سة التلفاز ، اأقرح منطا جديدا 
ميكن اعتماده كبديل ا�ستثنائي ملثل هذه الأزمات  
املنزلية  فاملدر�سة  ا�ستثنائي  كلمة  على  واأركز 
هي ا�سم معنوي جميل ي�ستهوي كل العائالت 
اىل  ويدفعها  النتاجية  اأهميتها  مبدى  وي�سعرها 
عملية التوا�سل املفقود مع وزارة الربية ، وهنا 
الكروين  توا�سل  اعداد  الربية  لوزارة  ميكن 
من  ن��وع  وحتميل   ، الن��رن��ت  �سبكة  ع��رب 
ا�ستكمال  يف  اأبنائها  ملرافقة  لالأ�رسة  امل�سوؤولية 
املثال،  �سبيل  وعلى   ، الدرو�ض  من  تبقى  ما 
اعتماد ا�ستمارة متالأ من طرف ممثل الأ�رسة الذي 
الختبارات  ملئ  م�سوؤولية  بتحمل  �سيتكفل 
ا�ستقبال  اىل  ومنه   ، اطفالهم  على  الإلكرونية 
 ، لطفلهم  وتذليلها  النرنت  عرب  ال��درو���ض 
ك�سكل من اأ�سكال التعلم املنزيل دون اأن نن�سى 
ثقافيا ي�سمح  العائالت متتلك م�ستوى  اأغلب  اأن 
لها باملرافقة ، اأو ان الكثري من العائالت بها من 
يعمل يف �سلك التعليم ، لتنتهي العملية بتقومي 
التعلم  غرار  على  املعروفة  بالطرق   ، الكروين 
به  معمول  النمط  وه��ذا  باجلامعات  بعد  عن 
البع�ض ما جدوى  يت�ساءل  ، قد  اعداده  وب�سيط 
ملئ  يف  ابنه  بدل  الويل  يت�رسف  وقد  هذا  كل 
هذه الختبارات ، واجلواب عن ذلك اأن هذا الفعل 
الهدف منه اقحام الأ�رسة يف عملية تعليم ابنها 
وهذا مك�سب كبري  وهو الهدف الرئي�ض من هذه 
العملية ، ثم انه مهما كان اخللل يف هذا الأ�سلوب 
جمرد الح�سا�ض بامل�سوؤولية يف �سيء ما نك�سب 
من   ، هدرا  �ستذهب  كانت  تعليمية  اداف��ا  منه 
يف  يكون  لن  الختبارات  ملئ  عدم  اآخر  جانب 
اأثر ذلك  اذا ما  بالذنب  �سالح طفلهم وت�سعرهم 
على معدل طفلهم ، وعموما هذا القراح ميكن 
املفقود  التعلمات  عن  بديال  م�رسوعا  يكون  اأن 
طرف  من  ال�رسورية  التعديالت  له  لت�ساف 
وغريها  الجتماع  وعلم  الربية  يف  لأخ�سائيني 
ندرك  له مردود معترب عندما  �سيكون  ها  ، كّل 
واأن  الأ�سا�ض  هو  للمعارف  التالميذ  امتالك  اأن 
ون�سبية  تقييم  و�سيلة  جمرد  هي  المتحانات 

اأي�سا ل تعك�ض كل ما تعلمه التالميذ.

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل  من 
journalaltahrir@gmail.com   :يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

يف  البوؤ�ساء،امل�ساكني،املعذبون 
تعددت  الأر�ض،  معذبي  اأو  الأر�ض 
طبعا  هي  واحد،  املعنى  و  الأ�سماء 
العامل  يف  رواي��ات  لأ�سهر  اأ�سماء 
ال�سعوب  حياة  حول  روائيون  كتبها 
تعاين  و  الفقر  تعي�ض  التي  البائ�سة 
هي  و  احلقوق  اأب�سط  من  احلرمان 
و  هددت  التي  الأوبئة  اأخطر  تواجه 
من  بدًءا  و  الب�رسية،  تهدد  تزال  ل 
الفرن�سي  للروائي  البوؤ�ساء  رواية 
 Victor هوجو  فيكتور  ال�سهري 
مرة  لأول  ن�رست  ،ال��ت��ي   Hugo
كاأ�سهر  ْت  ُع��دَّ و   ،  1862 عام  يف 
القرن  يف  تاريخية  فرن�سية  رواية 
اإىل  ترجمتها  بعد   ، ع�رس  التا�سع 
مل�رسحية  حتويلها  و  ل��غ��ات  ع��دة 
الأ�سماء  اختلفت  اإن  و   ، وفيلم 
الأر�ض  يف  املعذبون  يف  نقراأه  كما 
ل���الأدي���ب امل�����رسي ط��ه ح�����س��ني ، 
الرو�سي  للكاتب  امل�ساكني  كتاب 
التي  دو�ستويف�سكي  ف��ي��ودور 
م�سطفى  و  1846م  ع��ام  ن�رسها 
الأر�ض  معذبي  و  الرافعي،  �سادق 
رواي��ة  كانت  اإن  و  فانون،  لفرانز 
كفاح  ع��ن  ت��ت��ح��دث  الأخ����ري  ه���ذا 

فالوباء  ال�ستعمار،  من  التحرر 
يرى  ل  لأنه  ال�ستعمار،  من  اأخطر 
الروائيون  هوؤلء  بالغ  اإن  و  بالعني، 
تعي�سه  الذي  للو�سع  و�سفهم  يف 
��ِع��َر ال��ع��امل  ال�����س��ع��وب ل��ك��ي ُت�����سْ
للكوارث  اإذع��ان��ه��م  و  بعذاباتهم 
 ( نوعها  ك��ان  مهما  النائبات،  و 
زلزل،  اأوب��ئ��ة،   ، اأم��را���ض  ح��روب، 
حوادث  من  ذلك  و غري  في�سانات..( 
القول  ميكن  رواياتهم  اأن  اإل  الدهر، 
ملا  "ا�ست�رسافية"  ي��ة  روؤ كانت  اأنها 
و  البعيد  امل�ستقبل  يف  �سيحدث 
لعل  الأليمة.و  التجارب  هذه  تكرار 
 )19 )كوفيد  كورونا  فريو�ض  ظهور 
اأن  يكاد  و  اأرواح  من  ح�سده  ما  و 
ب�سبب  املجاعة  حدوث  يف  يت�سبب 
انقطاعها  و  الغذائية  امل��واد  نق�ض 
احل�����س��ول  ت��ع��ذر  و  ال�����س��وق،  يف 
فر�سة  كان   ، منها  يكفي  ما  على 
تعانيه  ما  ليعي�سوا  الغافلني  لتنبيه 
الفقرية من جوع و مر�ض،  ال�سعوب 
القوى  �رساعات  اأجه�ست  الذين 
ال�ستمتاع  و  التعليم  يف  حقهم 
ب��ال�����س��ح��ة، ف��ج��ع��ل��ت��ه��م ع��ر���س��ة 
جتعلهم  التي  املعدية،  لالأمرا�ض 
بهم  يت�سل  من  على  خطر  م�سدر 
الإح�سان  ينتظرون  و  النا�ض،  من 
ينقذها،  م��ن  جت��د  ل  و  الآخ���ر  م��ن 
و  احلروب  تعي�ض  التي  تلك  خا�سة 
الواقعة  بورما"   " كاأطفال  التهجري 
ما  ظلت  التي  اآ�سيا  �رسق  جنوب  يف 
عن  معزولة  قرن  ن�سف  من  يقرب 
ع�سكرية  ديكتاتورية  ظل  يف  العامل 
الغمو�ض  من  بهالة  نف�سها  اأحاطت 
القمع  فنون  كل  �سدها  ومار�ست 
 ، اأفريقيا  كذلك  و   ، التعذيب  و 

بي  بي  ال�:  قناة  به  اأف��ادت  ح�سبما 
 10 جتاوزت  اأفريقيا  قارة  فاإن  �سي، 
الوفيات  بلغت  بينما  اإ�سابة،  اآلف 
خماوف  وهناك  وفاة،   500 من  اأكر 
اأفريقيا  تتحول  اأن  من  البع�ض  لدى 
تراجع  ظ��ل  يف  للوباء  ب���وؤرة  اإىل 
مناطق  يف  اليومية  ل��الإ���س��اب��ات 

بالعامل. اأخرى 
���س��ور  ال  م��اه��ي  ال��ع��ي��ن��ة  ه���ذه 
ميتحنون  هم  و  ال�سعوب  ا�سطراب 
امل��ك��روه و الآف��ات،  ب�����رسوب م��ن 
امل�ساعدات  ت�سلهم  اأن  اأم��ل  على 
ت�سميتهم  مي��ك��ن  و  ن�����س��ان��ي��ة،  الإ
ب��ال��ب��وؤ���س��اء، امل�����س��اك��ني امل��ع��ذب��ون 
الأر����ض  معذبي  اأو  الأر����ض  يف 
لأن  ال��رواي��ون،  عنهم  حت��دث  كما 
الأمرا�ض  وقوع  يف  يت�سبب  "الفقر" 
اإىل  يوؤدي  "ال�ستعمار"  و  والأوبئة 
�سيا�سة  ميار�ض  لأنه  الوباء  حدوث 
املُ�ْسَتْعَمَرة،  لل�سعوب  التجويع 
يهدد  و  حدودا  يعرف  ل  فالفريو�ض 
اجلميع،  مي�ض  كونه  كلها،  الب�رسية 
بني  و  الفقري  و  الغني  بني  يفرق  ول 
العامل  بني  ل  و  املحكوم،  و  احلاكم 
الكبري  بني  يفرق  ل  كما  اجلاهل  و 
مهددة  اليوم  ال�سحة  و  ال�سغري،  و 
لالأمم  العام  الأم��ني  ك��ان  و  عامليا، 
خطة  و�سع  عن  اأعلن  قد  املتحدة 
لدعم  العاملية  الإن�سانية  ال�ستجابة 
اإن  و   ، كوفيد19  لوباء  الت�سدي 
و  فالأوبئة   ، مهلكة  احلروب  ان  قلنا 
الب�رسية  يهدد  خطر  اأكرب  املجاعات 
من  عدد  اأك��رب  تقتل  كونها  جمعاء 
اإليه  ا�سار  ما  هو  و  عام،  كل  النا�ض 
يف  الفريو�سات  باأن  اجلزيرة  تقرير 
اإىل   70 الع�رسين قتلت ما بني  القرن 

اإن�سان. مليون   100
اأن  يبدو  ال��ف��ريو���س��ات،  كباقي  و 
منذ  اخل��رباء  ح�سب  ك��ورون��ا  وب��اء 
الظهور  اأولها   ، مبراحل  مّر  ظهوره 
التعميم،  اأي  التو�سع  و  النت�سار  ثم 
و  التخويف،  مرحلة  يف  الآن  هو  و 
عمليات  فيها  ا�ستعملت  مرحلة  هي 
على  النا�ض  اإجبار  يف  متثلت  الردع 
باحلجر  �سمي  فيما  بيوتهم  يف  البقاء 
لدى  الرعب  خلقت  التي  و  ال�سحي 
اأو  ح��روب  كانت  �سواء  و  النا�ض، 
العامل  على  �سيطر  فالوباء  اأوبئة، 
اجلميع،  اهتمام  مو�سع  وكان  كله، 
ت�ساوؤلت،  ع��دة  حولها  طرحت  و 
يوحد  اأن  �ساأنه  من  الوباء  كان  اإن 
يوقف  و  ن��ظ��م��ة  الأ و  ال�����س��ع��وب 
للنزاعات  ح��د  ي�سع  و  احل���روب 
تفاقما،  يتزيد  الأمور  اأن  اأم  الدولية 
ال��ن��خ��ب احل��اك��م��ة عن  اأم���ام ع��ج��ز 
اأن  لوحظ  فما  للوباء،  الت�سدي 
نقل  مل  اإن  الكتابات  م��ن  الكثري 
و  كورونا  فريو�ض  عن  حتدثت  جلها 
معظمها  و  الوباء  م�سها  التي  الدول 
اخلوف  باب  من  هذا  و  قوية،  دول 
ال�سني  غ��رار  على  �سعوبها  على 
ك��وري��ا،  اأمل��ان��ي��ا،  ال��ف��ريو���ض،  مهد 
فئة  عن  حتدث  اأحد  ل  لكن  اأمريكا، 
تلك  اأو  املقهورين  اأو  "املغلوبني" 
الدول  ، يف  �سالفا  املذكورة  الأ�سماء 
اإليهم  النتقال  يتم  كيف  و  الفقرية 
�رساع  هو  احلالة  هذا  يف  ال�رساع   ،
العامل  و  احلياة  �رساع  هو  الوجود، 
احل�سارات  و  بالفناء  مهدد  اليوم 
ب�سبب  بال�سقوط  م��ه��ددة  كذلك 

فريو�ض.

ال�سراع اليوم هو �سراع االأوبئة واحل�سارات مهددة بال�سقوط

مل يعد  احلديث اليوم عن �سراع االأديان، اأو �سراح احل�سارات و الثقافات، ال�سراع اليوم هو �سراع الوجود، هو �سراع احلياة اأي �سراع 
، فاالأوبئة و  قلنا ان احلروب مهلكة  اإن  و  بال�سقوط ب�سبب فريو�ش،  اليوم مهددة  بالفناء وحتى احل�سارات  اليوم مهدد  العامل  االأوبئة و 
املجاعات اأكرب خطر يهدد الب�سرية جمعاء، كونها تقتل اأكرب عدد من النا�ش كل عام، كما اأن "الفقر" يت�سبب يف وقوع االأمرا�ش واالأوبئة 

و "اال�ستعمار" يوؤدي اإىل حدوث الوباء الأنه ميار�ش �سيا�سة التجويع لل�سعوب املُ�ْسَتْعَمَرة.

اأحمد  موني�ش  الدكتور 
البليدة  جامعة   /

ورو�سيا  اأملانيا  ال�سني،  2اأمريكا، 
فرو�سيا  وبريطانيا  فرن�سا  وك��ذا 
متتلك  متطورة  م�ساف  من  دول  كلهم 
واأكرب  اجليو�ض  واقوى  الأ�سلحة  اأذكى 
...ولكنها  ومتتلك  متتلك  القت�سادات 

اللقاح. متتلك  ل 
بعد  وال��ت��ف��وق  ال��ت��ط��ور  م��ف��ه��وم 
�سابقا  عليه  كان  ما  يعد  مل  كورونا 
والأ�سلحة  اجليو�ض  باتت  بالأحرى  اأو 
مرعوب  كله  العامل   . كال�سيكية. 
يف  وك��ل��ه  الغام�ض  ال��ف��ريو���ض  م��ن 
للم�ساد.  الوا�سلني  لأول  ترقب  حالة 
�ساأن  �سانه  عادي  Covid 19فريو�ض 
الدولة  لكن  املو�سمية  الإنفلونزا 

عادية. تكون  لن  له  املكت�سفة 
م�سدره  يهمنا  ل  ال�سدد  هذا  يف  نحن 
طبيعيا  اأو  متطورا  بيولوجيا  كان  ان 
الإن�سان،  اإىل  احليوان  من  انتقل  عاديا 
عن  بالبحث  م�سدودون  نحن  ما  بقدر 

ونتائجه. تبعاته 
موحدة  واح��دة  اأوروب��ا  كانت  ان  بعد 
دولها  بني  تف�سل  ل  �سنغن  باتفاقية 
بلون  ملونة  وخطوط  عالمات  اإل 
مق�سمة  اأوروب��ا  اليوم  هاهي  العلم. 
قبل  من  احلدود  بني  النتقال  وممنوع 
خ��روج  نن�سى  اأن  دون  مواطنيها 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن الحت����اد الأوروب����ي 

الأمريكي. احل�سن  يف  وارمتائها 
التجارية  ال�ستثمارات  فمعادلة 
اأعطيك  باللقاح،  مرهونة  والأ�سواق 
وباملقابل  مرتفعة  وباأ�سعار  امل�ساد 

بلدك. يف  وا�ستثمارات  عقود  متنحني 
عوامل  من  عامل  ك��ورون��ا  هنا  من 
دبلوما�سيا  العامل  خريطة  منحى  تغيري 

اقت�ساديا. وكذا  و�سيا�سيا 
يف  ال�سوفياتي  الإحت��اد  ت�سدع  بعد 
العلم  بات  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 
القيادة  راأ�سمايل  القطبية  اأح���ادي 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  انفردت 
كونها  باب  من  والقيادة  القرار  ب�سنع 
واأقوى  جي�ض  واأق��وى  اقت�ساد  اأقوى 

واأقوى...
من  وحدها  بعيد  من  العائدة  ال�سني 
فمبي�ض  اأم��ري��ك��ا،  ارب��اك  لها  ميكن 
الطور  يف  اليوم  بات  كورونا  ومن�ساأ 
الحتواء. مرحلة  يف  واملتمثل  الثالث 

تت�سابقان  العظمتني  القوتني  جعل  ما 
اللقاح. لكت�ساف  زمنيا 

طريق  عن  الوروبية  الدولة  �رسبيا 
لل�سني  وتتو�سل  تنا�سد  رئي�سها 
�رسبيا  انقاذ  على  القادرة  "وحدها 
"األك�سندر  و���س��ف  ح�سب  على   "
معلنا  ال�رسبي.  الرئي�ض  فوت�سي�ض" 

اأوروبا. على  والتمرد  القطيعة  بذلك 
والتي  احلرير  طريق  اآخ��ر  جانب  يف 
2019م  �سائفة  اجلزائر  عليه  وافقت 
بينها  م��ن  دول  ع��دة  ي�سم  وال���ذي 
الوباء  من  املت�رسرتني  وايطاليا  ايران 
ال�سلع  مل���رور  م��ع��ربا  �ست�سبحان 
اقت�ساديا،  العامل  وغ��زو  ال�سينية 

واإفريقيا. اأوروبا  �سوب 
هنتغتوين)ن�سبة  هو  اليوم  عامل  اإن 
كبري  حد  اإىل  هنتغتون(  �سموئيل  اإىل 
وال�رساع  ما  حد  اإىل  وفوكويامي 

له. املميز  الطابع  هما  ال�سدام  وكذا 

كورونا...اللقاح ،اختبار التفوق والعظمة 
covid19 ها هي ال�سني تعلن بانها يف مرحلة التجارب ال�سريرية  اأعلن فيه ترامب تو�سل بالده الكت�ساف اللقاح �سد  يف الوقت الذي 

بلقاحها املكت�سف �سرا.

 علجية  عي�ش

••روائيون كانت لهم روؤية ا�ست�سرافية ملا يحدث يف امل�ستقبل البعيد

بقلم االأ�ستاذ: ح�سني مغازي 
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.
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journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP لوكالة �لوطنية للن�شر و�لإ�شهار�

�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ش:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية  بكل 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
ارتباطها بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، 
ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون 

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا �لإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية : ورقلة
المقاطعة اإلدارية تقرت

دائرة : تقرت
بلدية : تبسبست

رقم التعريف الجبائي :098530073009311

إعالن عن إلغاء منح مؤقت

          عقب اإلعالن عن استدراك المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح مع اشتراط 

قدرات دنيا رقم 2019/05 و المتعلق بالمشروع التالي :
إتمام تهيئة شوارع حي سيدي عمرعلى مسافة 2300 م/ط

جريدة  في  و   2019/07/18  : بتاريخ  العربية  باللغة  التحرير  جريدة  في  المنشور 
المتعاهد  المتعامل  لصالح   2019/07/18 بتاريخ:  الفرنسية  باللغة   Horizons
 : ب  يقدر  مالي  بمبلغ   - عمار  جبالي   - الدولة  هياكل  كل  و  البناء  أشغال  مؤسسة 

25.391.550.00 دج بكل الرسوم .
             بناءا على المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتعلق 
بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام السيما الفقرة 2 من المادة 40 

و المادة 73.
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي كافة المشاركين عن إلقاء المنح المؤقت للمشروع 

المذكور أعاله . لتجاوز رخصة البرنامج للمشروع

  ANEP Nْ 2030000583      التحرير 2020/05/11 

�لإثنني 11 ماي 2020 م �ملو�فق
لـ 18 رم�شان 1441 هـ - �لعــدد 1996 14منوعات

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية
دائر ة لقرارة
بلدية لقرارة

م�سلحة التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم:010/م.�ش.اإ/ 2020
و�سل ا�سهار خا�ش بتجديد جمعية حملية

امل�سماة جمعية هواري بومدين حلي املجاهدين - بلدية : القرارة املودعة بتاريخ: 
بتاريخ:  املولود  الطاهر  حممد  بحطيطه   : اجلمعية  رئي�ش   2020/01/20

. غرداية  القرارة/   :  1960  /  04/12
الكائن مقرها: حي املجاهدين/ بلدية القرارة .

 o 1من بغداد طاف بكل البالد
سب وشتم

2األدوات لتحقيق هدف ما
 o ملل o 3حرك شيئا داخل فمه

فائدة حمرمة
4فكرة حول موضوع ما )معكوسة( 

o نبات ذو زهرة صفراء له 
استخدامات طبية

5تسبب يف حدوث تيار هوائي 
 o قروض مستحقة o لطيف

نصف تامر

6اشفط السائل قليال قليال من 
كوب أو حنوه o سائل احلياة 

األمحر
7قوام o يطلب برجاء شديد

8مدينة السندباد o جهة اليمني 
)معكوسة(

9الشخص الذي يراقب سري العمل 
يف مصلحة ما o اسم اجنيب 

مبعىن يوحنا
10ثالثة متشاهبة o جمموعة 

أحوال الطقس خالل سنة

أفقــــــــــــــــــي

1أبو االنبياء عليه السالم )معكوسة(
2نتعاون بشكل وطيد o ناتج املحصول 

يف هناية يوم عمل
3متهيد يف بداية أي عمل

4قوة وقدرة واحتمال o لباس وطين 
يف اخلليج

5األكثر هيافة o لولو
6قطع لعب من البالستيك أو اخلشب 
عليها جمموعات من النقاط o عضو 

يف الوجه
7عزف غري موجه على العود

8زورق o فاكهة تشتهر هبا اهلند 
ومصر

9اناث الذئب o علو وأنفة
10شخصية تراثية عربية ارتبطت 

بالفانوس السحري

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  و�حد  كل  كبرية،د�خل  مربعات   9 من  �شودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �شغرية لت�شكل �ل�شبكة من 81 مربعا �شغري�.

وعليه: �مالأ هذه �ملربعات �ل�شغرية باأرقام من 1�إىل 9 ب�شرط :

 1.�أن ليتكرر �لرقم د�خل �ل�شبكة �أفقيا وعموديا 

د�خل �أي مربع من �ملربعات �لت�شعة �لكبرية رقم  �أي  ليتكرر  2.�أن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذ� �ليوم
العربية  االإمــارات  دولة  رئي�ش   -  2009
نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  املتحدة 
اإعفاء  مبوجبه  مت  وزاري  تعديل  يجري 
نهيان  اآل  زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأخويه 
من  نهيان  اآل  زايــد  بن  حمدان  وال�سيخ 
بداًل  وعــني  الـــوزراء  رئي�ش  نائب  من�سب 
اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  اأخويه  عنهما 

نهيان وال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ادرار
دائرة ادرار
بلدية بودة

الرقم: 07 /2020
و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 
هـ املوافق لـ 12 يناير 2012 واملتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 2020/05/07 
 2020/07 رقم  حتت   04/09/  2020 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�ستالم 
اجلمعية  امل�سماة:  البلدية  جلمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة 
بتاري   1995/0020 رقم  حتت  امل�سجلة  املربوك  بن  ال�سيخ  مل�سجد  الدينية 
1995/05/14 املقيمة : مب�سجد ال�سيخ بن املربوك املن�سور بودة راوية �سيدي 

حيدة يرتاأ�سها ال�سي : جعفري عبداملالك 
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حدث وال حـرج
15

�صــورة و تعليــق
بعد ظهور 
اأ�سراب من 
الدالفني 

حول ال�ساحل 
اجلزائري، 
اأنثى دلفني 

تلد بالقرب من 
ال�ساطئ

�سقوط طفلة من 
الطابق الرابع 

ببلعبا�ش 

املدنية  للحماية  الرئي�سية  الوحدة  تدخلت 
اأجل  بلعبا�ش �سبيحة االأم�ش من  �سيدي  لوالية 
العمر  من  بالغة  طفلة  �سقوط  يف  متثل  حادث 
14 �سنة من الطابق الرابع بحي 1500 م�سكن 
مت  حيث  بلعبا�ش،  ب�سيدي  )البو�سكي(  عدل 
للم�ست�سفى  ال�سرعة  جناح  على  ال�سحية  نقل 
اجلامعي عبد القادر ح�ساين و التي تعاين من 

اإ�سابات متعددة ت�سنف واخلطرية.

ن�سحت طبيبة وم�سوؤولة �سحية رو�سية، 
املواطنني ا�ستغالل فرة العزلة الذاتية لالإقالع 

عن العادات اليومية امل�رسة، وعلى راأ�سها عادة 
التدخني، واعتربت اأن مراكز الدعم عن بعد 

ت�ساعد على ذلك.وقالت رئي�سة املركز الحتادي 
للعالج والطب الوقائي، التابع لوزارة ال�سحة 

يف رو�سيا، الدكتورة مارينا غامباريان، اإنه 
ميكن ال�ستفادة من فرة العزلة الذاتية للوقاية 
من تعاطي التدخني وال�سيطرة على هذه العادة 
ال�سارة وغريها من العادات ال�سيئة، عن طريق 

طلب م�ساعدة مراكز الدعم عن بعد لالإقالع عن 
التدخني. واأ�سافت: "نو�سي با�ستخدام الدعم 
عن بعد وعقاقري ا�ستبدال النيكوتني املتوفرة 

بدون و�سفة طبية".ونقلت �سحيفة "ر�سي�سكايا 
غازيتا"  عن اخلبرية قولها: "اإذا كنا نن�سح عادة 
بالإقالع عن التدخني ب�سكل مفاجئ ومتزامن، 
فمن املمكن الآن تقليل عدد ال�سجائر التي يتم 

تدخينها تدريجيا حتى يعتاد ال�سخ�ض على هذه 
الفكرة وي�سهل عليه ترك التدخني خالل مت�سية 

هذه الفرة ال�سعبة".واأعلنت غامباريان اأي�سا اأن 
دعم جمموعة امل�ساعدة عن بعد ميكن اأن ي�سهم 

كثريا وب�سكل فعال يف التخل�ض من هذه العادة 
ال�سيئة". ووفقا للخبرية، اإذا قرر الأ�سدقاء اأو 
املعارف الإقالع عن التدخني يف نف�ض الوقت، 

ف�سيكون من الأ�سهل عليهم القيام بذلك 
معا وب�سكل متزامن، بف�سل الدعم النف�سي 

والقتداء ببع�سهم البع�ض يف هذه الفرة، ومن 
املمكن التخل�ض من هذه العادة ال�سيئة ب�سكل 

اأ�رسع يف هذه احلالة.

كيف تقلع عن 
التدخني اأثناء فرتة 

العزلة الذاتية؟

باحثون اأمريكيون :

عالج م�سابي كورونا 
بالـ"كلوروكني" بدون 

فائدة
جتد  مل  اأنها  كلوروكني  هيدروك�سي  عن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
اأي دليل على فائدة ُترجى من دواء املالريا الذي يروج له على 
العامل.واأو�سحت  يف  كورونا  فريو�ش  لعدوى  كعالج  وا�سع  نطاق 
م�سادة  تــاأثــريات  له  يكون  قد  املــالريــا  عقار  اأن  الــدرا�ــســات 
كورونا،  فريو�ش  مر�سى  ي�ساعد  وقد  ولاللتهابات،  للفريو�سات 
باحثون  العقار.واأفاد  اأهمية  حول  البحث  من  موجة  اإىل  اأدى  ما 
اأن هيدروك�سي  “New England” للطب،  اخلمي�ش يف جملة 
كلوروكني مل يقلل من خطر الوفاة اأو احلاجة اإىل جهاز التنف�ش، 
جامعة  يف  عالجهم  مت  مري�ش   1400 زهــاء  �سملت  مقارنة  يف 
كولومبيا يف نيويورك.وكانت الدرا�سة قائمة على املالحظة، بدال 
من جتربة مقارنة اأولئك الذين عوجلوا بالعقار، مع االأ�سخا�ش 
يف  قالوا  االأطباء  ولكن  وهمي،  عالج  على  ح�سلوا  الذين 
افتتاحية اإن النتائج ما تزال تقدم للمر�سى وعائالتهم 

معلومات مفيدة.

العثور على جثة �سيخ بجديوية 
بغليزان 

عرث على �سيخ يبلغ من العمر 80 �سنة ميتا مبقروبة 
من ج�سر الطريق ال�سيار �سرق غرب ببلدية جديوية 
حيث جُتهل اأ�سباب وفاته و قد مت نقل جثة ال�سيخ:ح 
ط الذي ينحدر من دوار اأوالد �سابر ببلدية اأوالد 
املتعددة  بالعيادة  اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو  اأعي�ش 
ال�سرعي  اخلدمات بجديوية لعر�سها على الطبيب 
يف  حتقيقا  االأمنية  امل�سالح  با�سرت  جهتها  من 

مالب�سات احلادثة.

معلوم اأن كل 
ال�سحف يف اجلزائر 

�سواء التابعة  
للقطاع العمومي اأو 
اخلا�ض تتغذى على 
"الإ�سهار"، و بدون 
هذه الو�سيلة تعجز 

و�سائل الإعالم عن ت�سديد م�ستحقات 
املطبعة و اأجور ال�سحافيني و املوظفني 

، خا�سة تلك التي لي�ست لها مبيعات 
قوية، و الدليل اأن الأزمة التي عا�ستها 

ال�سحافة يف اجلزائر، اأدت اإىل غلق 
بع�ض العناوين و ت�رسيح �سحافييها، 

ف�سال عن التهديدات بالف�سل عن 
العمل و املمار�سات ال�ستفزازية و كل 

اأ�سكال التع�سف التي متار�ض يف حق 
ال�سحافيني، و اإن كانت اأزمة "الإ�سهار" 

يف اجلزائر مفتعلة، فقد م�ّست هذه 
الأزمة عناوين قدمية جدا قد نقول عنها 
اأنها تاريخية، الأمر ل يتعلق بال�سحف 

الورقية ) املكتوبة ( اأو القنوات 
الف�سائية بل حتى ال�سحف الإلكرونية 

و اإن كان لها احلق يف احل�سول على 
الإ�سهار طاملا قانون الإعالم 2012 

اعرف بها و قننها،  فاملتتبع لت�رسيحات 
املدير العام للوكالة الوطنية لالإ�سهار 

العربي ونوغي يف حوار اجرته معه قناة 
احلياة تي يف يقف ي�سطدم اأمام واقع 

الإ�سهار يف اجلزائر و كيف تالعبت 
اأطراف ل عالقة لها بالإعالم  باملال 
العام  و قطاع الإعالم نف�سه،  الذي 
يعترب القلب الناب�ض للدولة و يلعب 

دورا مهما يف �سناعة الراأي العام.
فقد اأ�سبح كل من له راأ�ض املال اأو 

يحتل من�سبا �سيا�سيا يفتح جريدة و 
يكلف اأهل املهنة بت�سيريها، و ي�سبح 
هو املتحكم يف رقاب ال�سحافيني،  و 

احلقيقة اأن ال�سلطة الرابعة فقدت 
�سلطتها، لأن قوى ال�سغط اأو اللوبي 

الإعالمي م�سيطر عليها و يتحكم 
يف اأهل املهنة، و قد ق�ست اجلهوية 
و املح�سوبية يف اجلزائر على حقوق 
ال�سحافيني ، و لذا فقد حان الأوان 

لت�سخي�ض اأ�سباب تراجع الإ�سهار لدى 
كثري من ال�سحف  و الوقوف على من 
يتحكم فيه؟ و من هم اأ�سحاب احلل و 
الربط الذين ينظمونه و يحددون من 

هي ال�سحف التي ت�ستحق اأكر من 
مادة اإ�سهارية، و معرفة كذلك اإذا ما 

كان الإ�سهار هو املورد الوحيد لل�سحف 
امل�ستقلة؟ و اإذا ما كانت الدولة تخ�س�ض 

ميزانية خا�سة لكل �سحيفة ت�سدر و 
تتح�سل على العتماد، اأي معرفة اإذا ما 

كان هناك �سندوق خا�ض بها..

االإ�سهار- la pub يف 
اجلزائر من ينظمه 

ومن يتحكم فيه؟

بقلم: علجية عيش

راأي



الظل" "مناطق  يف  يعي�سون  مواطن  مليون   8.5
وزير �لد�خلية تعهد بالق�شاء على �مل�شاكل بها خالل �شنة

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

�جلماعات  و  �لد�خلية  وزيــر  وك�شف 
خالل  بلجود  كمال  �ملدينة  و  �ملحلية 
�لعمومي  �لتلفزيون  على  �شيفا  نزوله 
يف  يعي�شون  ــن  ــو�ط م مــلــيــون   8.5 �أن 
�إح�شاء  عملية  �أن  م�شري�  �لظل  مناطق 
ملناطق �لظل متت يف عملية مار�طونية 
و  و�يل  من  �ملحليني  �مل�شوؤولني  قبل  من 

رئي�ش �لد�ئرة.
�لدولة  �أن  �لد�خلية  وزير  �أ�شاف  كما 
�جلز�ئرية لديها نظرة على كل مناطق 
�أن  �ملحليني  �ملــ�ــشــوؤولــني  وعــلــى  �لــظــل 

يدركو� ما يح�شل يف مناطقهم.
�لهدف  �أن  �لوزير  �أكد  �ل�شياق  ذ�ت  يف  و 
هناك  ليكون  �لظل  مناطق  �إح�شاء  من 
�لبالد.  مناطق  خمتلف  بني  �لــتــو�زن 
كما قال �لوزير �نه من غري �ملعقول �أن 
و  ترف  حياة  يف  �ل�شكان  بع�ش  يعي�ش 
يف  ــرون  �لآخ يتو�جد  حني  يف  رفاهية 

حالة من �لفقر �ملدقع.
دور  �أن  �لوزير  �أو�شح  �أخــرى  جهة  من 
يف  �إ�شر�كه  خــالل  من  يتو�شع  �ملو�طن 
مناطق  يف  �مل�شاريع  مر�قبة  عملية 
و�لرقابة  �حرت�مه  عليه  و�لكل  �لظل 

�ل�شعبية.
عرب  �لظل  مناطق  �أن  �لوزير  �أو�شح  و 
�لت�شاري�ش  ح�شب  ت�شنيفها  مت  �لوطن 
من خالل 15 �ألف بطاقة تقنية، و كذ� 

�لعمل �مليد�ين �لدقيق.

و قال �لوزير مت تخ�شي�ش غالف مايل 
 2000 لـ  دينار  مليار   126 بقيمة  �ويل 
 500 منها  �لــظــل  مناطق  يف  مــ�ــشــروع 
م�شروع �نتهت بها �لأ�شغال عرب خمتلف 
ك�شف  �ملقابل  يف  �لوطن.  عرب  �ملناطق 
�أن  �ملحلية  �جلماعات  و  �لد�خلية  وزير 
خرجات  يف  �شاركت  حي  جلنة  �ألف   30

خالل �شهر رم�شان.
و قال كمال بلجود نحن ب�شدد تنظيم 
�لإعتماد�ت  ت�شهيل  و  �لأحــيــاء  جلــان 
د�خل  �مل�شاركة  فر�ش  �إعطائهم  و  لهم 

�ملجتمع �أكرث.
حي  جلنة  ــف  �أل  30 �أن  �لــوزيــر  و�أ�ــشــار 
�شاركت يف خرجات ميد�نية خالل �شهر 

رم�شان و ميكن �أن يقدمو� �آر�ءهم حول 
ما يحدث يف �أحيائهم ب�شكل دقيق.

�أنه �شيتم  �أكد �لوزير   و يف ذ�ت �ل�شياق 
وجوه  �شتغري  و  �مل�شاريع  كل  متابعة 
عدة  تغيري  ــالل  خ مــن  �ملناطق  ــذه  ه
�أمور منها تو�شيل �ملياه و �لكهرباء و كذ� 

�لطرقات.

15 دج   1996   •  �لثمــن  •  �لعــــدد  �لثامنـــة   11  مــــاي  2020 م  �ملو�فـــــق لـ  18  رم�شان  1441 هـ    •  �ل�شنة   •   �لربيد �لإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  �لإثنني 

16 وهر�ن 22ق�شنطينة 23ورقلة 37�لو�دي 36�جلز�ئر  21حالـة الطقـس

الفجر 04:13  الظهر 12:29   الع�شر 16:12   املغرب 19:25  الع�شاء 20:50مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

�سددت على �سرورة اإعفاء من تقل اأجورهم عن 45 األف من �سريبة الدخل

النقابة الوطنية لالأ�سالك امل�سرتكة تطالب مبراجعة ال�سبكة ال�سريبية لالأجور

يتقدمهم اأويحي و�سالل

ا�ستئناف حماكمة وزراء ووالة �سابقني اليوم يف ملف تركيب ال�سيارات

"كورونا" ب�سبب  اأعمالها  رقم  من  باملائة   30 "اإيتوزا" تخ�سر 

كورونا وباء  من  لل�سفاء  م�سابا   132 ومتاثل  اإ�سابة   165

 5 يف  جديدة  وفيات   8
واليات من بينها ورقلة  

منظمة ال�سحة العاملية تو�سح:

اليوجد دليل يوؤكد اأو 
ينفي انتقال "كورونا" 
عرب العمالت املعدنية 

واالأوراق النقدية

و�سول الريا�سيني 
اجلزائريني العالقني 

بنريوبي اإىل اجلزائر اليوم 

حت�سي وزارة الداخلية 15 األف "منطقة ظل" يف اجلزائر حيث يعي�ش بها ما يناهز 8.5 مليون مواطن.

دعـــت �لــنــقــابــة �لــوطــنــيــة لــالأ�ــشــالك 
لقطاع  �ملهنيني  و�لــعــمــال  �مل�شرتكة 
�إعادة  �ىل  �حلكومة  �لوطنية  �لرتبية 
لالأجور  �لوطنية  �ل�شبكة  يف  �لنظر 
عميقة  �إخـــتـــاللت  تــ�ــشــوبــهــا  ــي  ــت �ل
�جلبهة  �هتز�ز  يف  رئي�شيا  �شببا  كانت 
حتقيق  دون  ــت  ــال وح �لجــتــمــاعــيــة 
و�إن�شاف  �ملفقود  �لجتماعي  �لتو�زن 
�جــور�  تتلقى  �لتي  �ملظلومة  �لفئات 
�ملهنيون  �لعمال  فيهم  مبا  متدنية  جد 

لقطاع �لرتبية.
�أن  لــهــا  بــيــان  �لــنــقــابــة يف  و�عــتــربت 

للحكومة  �جلـــديـــدة  �لإجـــــــــر�ء�ت 
لالأجر  �لأدنـــى  ــد  �حل بــرفــع  �خلا�شة 
دينار  ــف  �أل  20 �إىل  �مل�شمون  �لوطني 
�إنها �عتربت هذ�  �إل   ، جز�ئري ح�شنة 
على  �لبعد  كل  بعيد�  �جلديد  �لتعديل 
�لعاملة  للطبقة  �مل�شروعة  �لتطلعات 
ول  كــانــت  و�لــتــي  و�مل�شحوقة  �له�شة 
�أ�شا�شها  جــديــدة  بجز�ئر  حتلم  ــت  ز�ل
�لعدل �لجتماعي و�مل�شاو�ة يف �حلقوق 
�حلكومة  �لنقابة  و�لو�جبات.ودعت 
�ىل حتمل م�شوؤولية �لتعرث �لذي يعرفه 
�ملطالب  وخا�شة  �لجتماعي،  �حلــو�ر 

�لأ�شا�شية �ملتعلقة بالزيادة يف �لأجور، 
و�أهمها �لرفع من �حلد �لأدنى �مل�شمون 
مبا يتنا�شب و�لقدرة �ل�شر�ئية ، و�ملنح  
هذه  تهم  �لتي  �لتعوي�شات  يف  و�لزيادة 
�لدخل  حت�شني  �إىل  بالإ�شافة  �لفئات 
يف  ــر�ع  و�لإ�ــش �ل�شريبي،  و�لتخفي�ش 
�مل�شروعة  مطالبها  من  تبقى  ما  تنفيذ 
مع �لو�شاية �لتي تخ�ش فئة �ملخربيني 
�ملنح  يف  م�شتحقاتهم  ينتظرون  �لذين 
قانونا. بها  �ملعرتف   2012 �شنة  منذ 
و�عتربت �لنقابة يف بيانها �أن �حلكومة 
ما ز�لت مل تالم�ش �جلرح �لعميق �لذي 

لقمة  وجعلهم  �لــعــمــال  نفو�ش  نخر 
�لجتماعية  و�لأمر��ش  للفقر  �شائغة 
�لتحتية  �لبنية  ي�شكلون  �أنهم  رغــم 
�لإطــار  ــذ�  ه �لــوطــنــيــة.ويف  للقاعدة 
�لأجــور  �إعــفــاء  على  �لنقابة  �ــشــددت 
دج  �ألف  و�أربعون  خم�ش  عن  تقل  �لتي 
�شريبة  من  �لعمومي  �لوظيف  بقطاع 
كما  دينار  �ألف  ثالثون  ولي�ش  �لدخل، 
ومر�جعة  �لوزر�ء  جمل�ش  بيان  يف  جاء 

�ل�شبكة �ل�شريبية لالأجور.

لوؤي ي

مبحكمة  �لــيــوم  ت�شهد  �أن  �ملــقــرر  مــن 
�لعا�شمة  بــاجلــز�ئــر  �حمــمــد  �ــشــيــدي 
حمـــاكـــمـــة جمـــمـــوعـــة مــــن �لـــــــوزر�ء 
ــن  ــري ــوزي و�ملــ�ــشــوؤولــني يــتــقــدمــهــم �ل
�ملالك  وعبد  �أويحيى  �أحمد  �ل�شابقني 
�لطرقات  تزفيت  ق�شيتي  يف  �ــشــالل، 
يف  ويتابع  �ل�شيار�ت.  تركيب  وملف 
�لق�شية جمموعة من �لوزر�ء �ل�شابقني 
�لعمال  ورجــال  �مل�شوؤولني  و  �لــولة  و 
عبد  �ل�شابقني،  �لأولني  �لوزيرين  هم: 
و�لــوزر�ء  �أويحي،  و�أحمد  �شالل  �ملالك 
بن  وعمارة  يو�شفي،  يو�شف  �ل�شابقني 
�ل�شالم  وعــبــد  ــدة  ب حمــجــوب  يــونــ�ــش، 
بو�شو�رب، بوجمعة طلعي، عمار غول، 

عبد �لغني زعالن و عبد �لقادر قا�شي. 
كما يتابع يف �لق�شية �أي�شا، عبد �لقادر 
�شوفاك،  �شركة  مالك  عوملي  مر�د  زوخ، 
و�شيتم  حـــد�د.  علي  �لأعــمــال  ــل  ورج
�لق�شية  يف  وولة  ـــوزر�ء  ل �ل�شتماع 
جودي،  وكرمي  تو  عمار  هم:  و  ك�شهود 
جمال  وحممد  بوعزقي  �لــقــادر  عبد 

خنفار.
�أحممد،  �شيدي  حمكمة  قا�شي  ــان  وك
ملف  �شم  �ملا�شي  �أفريل   13 يف  قرر  قد 
مر�د عوملي �إىل ملف رجل �لأعمال علي 
 11 يوم  �إىل  �لق�شية  تاأجيل  مع  حــد�د 
يتابع  �لتي  �لوقائع  وهي  �جلــاري،  ماي 
�لأولــني  �لــوزيــريــن  مــن  كــل  �أجلها  مــن 
و11  �شالل  �ملالك  وعبد  �أويحيى  �أحمد 
ولة  مــن  عــدد  �إىل  بالإ�شافة  وزيـــر�، 
بعد  �لعد�لة  مق�شلة  �إىل  �جلمهورية 

بني  تنوعت  ثقيلة  تهم  لهم  وجهت  �أن 
للغري،  ـــربرة  م ــري  غ ــاز�ت  ــي ــت �م مــنــح 
�أمو�ل  تبديد  �لوظيفة،  ��شتغالل  �شوء 

عــمــومــيــة، وتــعــار�ــش �ملــ�ــشــالــح، وهــي 
رجال  ح�شب  عقوبتها  ت�شل  �لتي  �لتهم 

�لقانون �إىل 20 �شنة.                         لوؤي.ي

و�شبه  �حل�شري  �لنقل  موؤ�ش�شة  خ�شرت 
وبــاء  تف�شي  منذ  "�يتوز�"،   �حل�شري 
كورونا و تطبيق �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
30 باملائة من رقم �أعمالها  للتحكم فيه، 
مقارنة بنف�ش �لفرتة من 2019، ح�شبما 
كرمي  �ل�شيد  �لــعــام  مــديــرهــا  بــه  ـــاد  �أف
"تت�شع  �أن  �لعام  �ملدير  توقع  يا�شني.و 
�لو�شع  ��شتمر�ر  حال  يف  �خل�شائر  هذه 
"�ملوؤ�ش�شة  �أن  مو�شحا  �إ�شافية"  فــرتة 

باملائة   50 بن�شبة  مد�خيلها  على  تعتمد 
ميز�نيتها  مــن  باملائة   50 تتلقى  فيما 
�لدولة".و  طــرف  من  كدعم  �ل�شنوية 
"��شتمر�ر  �أن  �ىل  ــرمي  ك يا�شني  ــار  ــش �أ�
ن�شاط  على  �شيوؤثر  �حلالية  �لو�شعية 
�ملوؤ�ش�شة" و يجعلها تعتمد كليا على دعم 
�لدولة، مربز� �ن ن�شاط موؤ�ش�شات �لنقل 
ل  �لعامل  عرب  �حل�شري  و�شبه  �حل�شري 
يتلقى  �إمنــا  بحتة  جتارية  خدمة  يعد 

د�ئما دعما من طرف �لدول.و بخ�شو�ش 
�ل�شحي  �حلجر  ظل  يف  �لعمال  و�شعية 
�ملفرو�ش ب�شبب �لوباء، قال �ملدير �لعام 
�نه مت منح عطل ل58 باملائة من عمال 
 2.200 ب  عــددهــم  �ملــقــدر  و  �ملوؤ�ش�شة، 
عامال من �إجمايل 3.800 عامال، حيث مت 
�لإبقاء على �ل�شائقني �ملوجهني لتغطية 
�ل�شيانة  وعمال  �خلا�شة  �لنقل  خطوط 

و�لتنظيف.                                                   ق/و

�مل�شت�شفيات  و�إ�شالح  و�ل�شكان  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
�إ�شابة   165 ت�شجيل   عــن  لها  بيان  يف  �لأحـــد  �أمــ�ــش 
خالل  �مل�شتجد،  كــورونــا  بفريو�ش  مــوؤكــدة  جديدة 
بذلك  لرتتفع  �لأخـــرية  �شاعة  وع�شرون  �لربــعــة 
5723  حالة  �مل�شتوى �لوطني �ىل  عدد �لإ�شابات على 

موؤكدة، موزعة عرب 48 ولية.
بــوؤرة  تعترب  �لتي  �لبليدة  وليــة  �أن  �للجنة  ــدت  �أك  
للوباء، �شجلت �إىل غاية �ليوم  925  حالة منها  12 حالة 
631 حالة  جديدة �شجلت �أم�ش تليها ولية �جلز�ئر بـ 
منها 7 حالت جديدة �شجلت �أم�ش كذلك، لتليها ولية 
وهر�ن بـ  334 حالة  بعد ت�شجيلها لـ 16 �إ�شابة جديدة، 
يف حني مل ت�شجل 11  ولية �إي ��شابة جديدة.وك�شف 
�لبيان عن ت�شجيل 8 حالت وفاة جديدة مت ت�شجيلها 
ترتفع  وبذلك  �لأخــرية  �شاعة  وع�شرون  �لأربعة  يف 
وفاة  حالة   502 �إىل  �جلز�ئر  يف  �لوفاة  حــالت  عدد 
موزعة عرب 38 ولية.و�أو�شح �لبيان �أن حالت �لوفاة 
حالتني  م�شجلة  وليات  خم�ش  عرب  تتوزع  �جلديدة 
و  بوعريريج  وبــرج  ورقلة  �شطيف،  وليــة  من  بكل 
بلعبا�ش.و�أفاد  و�شيدي  �لبليدة،  من  بكل  و�حدة  حالة 
كورونا،  وبــاء  ور�شد  متابعة  جلنة  �أن  �لبيان  نف�ش 
عن   �مل�شجلة  للح�شيلة  �ليومي   حتديثها  يف  ك�شفت 
بذلك  لرتتفع  جــديــدة،  �شفاء  حالة   132 ت�شجيل 

حالت �ل�شفاء �ىل 2678 حالة.
لوؤي ي

�لوقت  يف  يوجد  ل  �إنه  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  قالت 
�حلايل �أي دليل يوؤكد �أو ينفي �نتقال �لفريو�ش �مل�شبب 
و�لأور�ق  �ملعدنية  �لعمالت  عرب  »كوفيد19-«  ملر�ش 
ح�شابها  عرب  �لعاملية«،  »�ل�شحة  و�أ�شافت  �لنقدية. 
�خلا�ش مبكتبها يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط على موقع 
»تويرت«، �م�ش �أنه »مع ذلك توؤدي �لقطري�ت �لتنف�شية 
�ملتناثرة من �ل�شخ�ش �مل�شاب �إىل تلويث �لأ�شطح، كما 

تظل موجودة عليها«.
بعد   � جــيــداً �لــيــديــن  غ�شيل  ــرورة  ــش � على  ــددت  ــش و�
�لآخــرون  يالم�شها  �لتي  و�لأ�شياء  �لأ�شطح  مالم�شة 
و�لأور�ق  �ملعدنية  �لعمالت  ذلــك  يف  مبا  با�شتمر�ر، 
ــف.  �لأن �أو  �لفم  �أو  �لعينني  مل�ش  وجتنب  �لنقدية، 
�لتي  �ملعايري  بع�ش  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�أو�شحت 
يجب �لتقيد بها عند �شر�ء �لبقالة لإعد�د �لإفطار يف 

ظل �نت�شار فريو�ش كورونا.
�شل�شلة تغريد�ت على ح�شابها على تويرت  و�شددت يف 
عند  �جليدة  �ل�شحية  �ملمار�شات  تطبيق  �شرورة  على 
باأهمية  مذكرة  رم�شان،  �شهر  يف  �لبقالة  من  �ل�شر�ء 
بني  ـــل  �لأق على  و�حـــد  مــرت  م�شافة  على  �حلــفــاظ 
ب�شرورة  �ملت�شوقني  ن�شحت  كما  و�لآخرين.  �ملتب�شع 
�لت�شوق،  �شالل  �أو  �لت�شوق  عربات  مقاب�ش  تطهري 
�أو  �لأنف  �أو  �لفم  �أو  �لعينني  مل�ش  جتنب  �إىل  بالإ�شافة 
�لتذكري  �أعادت  ذلك،  �إىل  �ل�شخ�شية.  �ملتعلقات  حتى 

� فور �لعودة �إىل �ملنزل. باأهمية غ�شل �ليدين جيداً
لوؤي ي

ك�شف رئي�ش �لحتادية �لوطنية لألعاب �لقوى حكيم 
�جلز�ئريني  �لريا�شيني  و�ــشــول  يرتقب  �أنـــه  ــب  دي
�جلز�ئر  �إىل   ، نريوبي  �لكينية  بالعا�شمة  �لعالقني 
�أو�شح  �لقطري.و  �لدوحة  مطار  عرب  �لثنني،  هذ� 
جز�ئريني  عــد�ئــني   10 �أن  �إذ�عـــي  ت�شريح  يف  ديــب 
بالعا�شمة  �ملقبلة  للمناف�شات  �لتح�شري  ب�شدد  كانو� 
حو�يل  منذ  هناك  عالقني  �أنف�شهم  وجــدو�  نريوبي، 
�ن  كورنا.م�شري�  وباء  تف�شي  ب�شبب  ون�شف  �شهرين 
�حتادية �ألعاب �لقوى يف تو��شل د�ئم مع وز�رة �ل�شباب 
و �لريا�شة ووز�رة �خلارجية و �شفارة �جلز�ئر بكينيا 
�ل�شفارة  كانت  �لثــنــني.و  هــذ�  �شتفرج  �لأمـــور  �أن  و 
مكنتهم  و  مل�شاعدتهم  تدخلت  قد  بكينيا  �جلز�ئرية 
فيها  يق�شون  نريوبي  بالعا�شمة  فيال  ��شتئجار  من 

فرتة �حلجر �ل�شحي.
ق/و

وفاة طفلة ب�شعقة 
كهربائية ببلدية 

و�دي �رهيو 
بغليز�ن 

�جلثث  حــفــظ  م�شلحة  ��شتقبلت 
طفلة  جثة  �رهيو  و�دي  مب�شت�شفى 
تدعى:ب  عامني   02 �لعمر  من  تبلغ 
تعر�شها  �ثر  حتفها  لقيت  �لتي  و  م 
ــل  د�خ قــاتــلــة  كهربائية  ل�شعقة 

�ملنزل �لعائلي �لكائن بحي �ل�شهد�ء
�أبو ع�شام
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