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خرباء اقت�ضاديون لـ"الو�ضط":

تبون ينهي تركة بوتفليقة بقرارات وم�ضادة
.     رخ�ضة ال�ضتثمار تنهي تخوف امل�ضتثمرين الأجانب 

اأكد عدة خرباء اقت�ضاديني، خالل حديثهم مع يومية »الو�ضط«، اأن حزمة القرارات القت�ضادية، التي 
اأقرها رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، يف اجلل�ضة الدورية التا�ضعة، ملجل�س الوزراء، �ضتنهي ب�ضفة 
جذرية تركة بوتفليقة، و�ضت�ضحح نهائيا والأخطاء و الختاللت التي �ضابتها، لإغالق الباب م�ضتقبال، 

اأمام بوؤر الف�ضاد التي تقتات على بيت القت�ضاد الوطني.

مرمي خمي�ضة

 عبد القادر بري�س
غلق الباب يف وجه الف�ضاد 

القت�ضادي

اعترب رئي�س املجل�س اال�شت�شاري، 
للمنتدى االقت�شادي اجلزائري، عبد 
القرارات  اأن  اأم�س،  بري�س،  القادر 
ال�شادرة عن جمل�س الوزراء، اأم�س، 
م�رشوع  على.  امل�شادقة  مبنا�شبة 
عبارة  التكميلي، هي  املالية  قانون 
التحفيزية،  التدابري  من  جملة  عن 
الهادفة الإنعا�س االقت�شاد الوطني.

حيث اأكد بري�س يف ت�رشيح خ�شت 
القرارات  اأن  »الو�شط«،  جريدة  به 
جاءت  عنه،  ال�شادرة  االقت�شادية 
الإغالق  اختالالت،  عدة  لت�شحيح 
الباب نهائيا، اأمام بوؤر الف�شاد، التي 
�شهدها عهد بوتفليقة، خا�شة ملف 
االإعفاء  ونظام  ال�شيارات،  تركيب 
خزينة  كبد  الذي   ،skd-ckd
كما  كبرية،  مالية   خ�شائر  الدولة 
وكان  ال�رشف،  احتياطي  ا�شتنزف 
معظم  اأن  بدليل  للف�شاد،  بوؤرة 
ال�شيارات،  تركيب  م�شانع  اأ�شحاب 

النظام،  هذا  من  امل�شتفيدين 
متابعني ق�شائيا االآن.

اإعادة تن�ضيط �ضوق 
ال�ضيارات 

ال�شوؤون  يف  اخلبري  �شجع  حني  يف 
االقت�شادية، القرار اخلا�س باإعادة 
ال�شيارات  ا�شترياد  لوكالء  ت�رشيح 
الطلب،  لتلبية  اجلديدة،  ال�شياحية 
ال�شيارات  �شوق  تن�شيط  والإعادة 
اإعادة حت�شري  انتظار  اجلديدة، يف 
اإ�شرتاتيجية، وخطة متكاملة لقطاع 
ال�شناعات امليكانيكية ككل، الإعادة 
�شلبة،  اأ�ش�س  على  جديد  من  بعثه 

هذا من جهة.
ذات  اعترب  اأخرى،  جهة  من 
املتحدث، اأن اإجراء اإعفاء �رشكات 
جمال  يف  النا�شطة  املناولة 
امليكانيك، واالإلكرتونيك، واالأجهزة 
الكهربائية، يدخل يف اإطار   ت�شجيع 
هذه ال�شعب ال�شناعية، التي تعتمد 
على موارد اأولية حملية، مما ي�شجع 
ال�رشكات  من  �شبكة  خلق  على 
ال�شغرية، واملتو�شطة والنا�شئة، يف 

جمال املناولة ال�شناعية.

رخ�ضة ال�ضتثمار �ضتنهي 
تخوف امل�ضتثمرين الأجانب 

نهائيا

ال�شفعة  ا�شتبدال حق  اأما فيما يخ�س 
بالن�شبة.  امل�شبق،  اال�شتثمار  برخ�شة 
رئي�س  قال  االأجنبية،  لال�شتثمارات 
واالإح�شاء،  واليقظة  الر�شد   جلنة 
لدى التكتل الوطني للت�شامن واالإغاثة، 
لدى  التخوف  الإزالة  جاء  هذا  اأن 
امل�شتثمرين االأجانب، الإ�شفاء املرونة 
من اأجل حتفيز امل�شتثمرين االأجانب، 
واإعطاء املزيد. من ال�شمانات، خا�شة 
الوزير  من  ت�شدر  الرخ�شة،  هذه  واأن 
رئي�س  من  توجيهات  ح�شب  االأول، 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون.
 

خمتار لعاليل
قرار ال�ضريبة اجلزافية 

مرهون باإ�ضدار البطاقات 

االقت�شادي،  اخلبري  ك�شف  جهته،  من 
اأهم  من  اأن  اأم�س،  عاليل،  خمتار 
اأقرها  التي  االقت�شادية،  القرارات 
يف  النظر  اإعادة  هو  الوزراء،  جمل�س 
على  حفاظا  اجلزافية،   ال�رشيبة 

املهن  الأ�شحاب  وحتفيزا  اال�شتقرار، 
احلرة.

يف حني اعترب عاليل يف ت�رشيح خ�س 
به جريدة »الو�شط«، اأن اإقرار ال�رشيبة 
على  ال�رشيبة  واإلغاء  الرثوة،  على 
االأمالك ، مرهون باالإ�رشاع يف اإ�شدار 
البطاقات االلكرتونية، التالية: العقارية، 
البطاقات الرمادية،احل�شابات النقدية 
القيادة  لوحة  لتكوين  وهذا  واملالية، 
الرثوة  حقيقة  ملعرفة  االلكرتونية، 

عند كل االأ�شخا�س.
ال�شوؤون  يف  املخت�س  اأكد  حيث 
اخل�شو�س،  هذا  يف  االقت�شادية، 
متابعتهم،  ميكن  االأعمال  رجال  اأن 
وال�رشائب  البنكية،  باحل�شابات 
املنقولة،  العقارية  واالأمالك 
غري  املال  رجال  لكن   ، وال�شفقات 
املخدرات  جتار  من  ال�رشعيني، 
الغري،  �شجالت  وم�شتعملي  واالأ�شلحة 
اإال  ثرواتهم  معرفة  ميكن  ال  هوؤالء 
بالبطاقات املذكورة اآنفا،  ذلك الأنهم 
الوظيفي  ،ال  قطاع  الأي  ينتمون  ال 
، وال املهن  العمومي، وال االقت�شادي 

احلرة.
اإلغاء  اأن  ذاته،  املتحدث  اأ�شاف  كما 
بالرتخي�س  وا�شتبداله  ال�شفعة  حق 

امل�شبق لال�شتثمارات االأجنبية، واإلغاء 
اإلزامية متويلها باللجوء اإىل التمويالت 
ال�رشكات  نظرة  تكون  حتى  املحلية، 
على  باجلزائر،  لتعامالتها  االأجنبية، 
اخلوف  وعدم  الثقة  تبادل  اأ�شا�س 
النزاع،  حالة  يف  ال�شفعة  حق  من 
يف  االأول  الوزير  بتدخل  يكون  واإمنا 
متا�شيا   ، اإلغائه  اأو  الرتخي�س  جمال 
توافق  لتحقيق  املتبادلة   وامل�شالح 

بني الطرفني.

قطع الطريق اأمام مبددي 
العملة ال�ضعبة

من  اإعفاء  اأن  امل�شدر،  نف�س  واأكد 
الر�شوم اجلمركية ،والر�شم على القيمة 
للتجديد  قابلة  �شنتني،  امل�شافة ملدة 
طرف  من  حمليا،  املقتناة  للمكونات 
�شناعات  قطاع  يف  الباطن  متعاملي 
واالإلكرتونيك  والكهرباء،  امليكانيك، 
وقطع الغيار، مع اإن�شاء نظام تف�شيلي 
وهذا  الرتكيب،  الأن�شطة  بالن�شبة 
لت�شجيع االإنتاج املحلي، قطع الطريق 
خا�شة  ال�شعبة،  العملة  مبددي  اأمام 
يتم  حتى  ال�شيارات،  تركيب  جمال 
التي  ال�شابقة،  االأخطاء  عن  االبتعاد 

اإىل  اأدى  الفواتري، مما  بت�شخيم  بداأت 
حني  يف  ال�شعبة،  العملة  ا�شتنزاف 
ال�شترياد  التف�شيلي  النظام  اإلغاء  اأن 
لرتكيب   SKD/CKD جمموعات 
لوكالء  والرتخي�س  ح�شبه،  ال�شيارات 
ال�شيارات با�شترياد املركبات ال�شياحية 
اجلديدة، واإبعاد التعامالت التف�شيلية 
من  جمموعة  عليها،  ا�شتحوذت  التي 
وهذا  الدولة،  اأموال  نهبت  االأ�شخا�س 
وغلق  ال�شيارات،  �شوق  جمال  لفتح 
ال�شعبة،  العملة  مبددي  اأمام  الطريق 
اأ�شحاب م�شانع نفخ العجالت ، وجعل 
هذا  لتن�شيط  الوكالء  بني  املناف�شة 
 ، العاملة  اليد  ا�شتقطاب  مع  ال�شوق 
ال�شيارات خلف�س  وعر�س املزيد من 
تاأثري  ظل  يف  ال�شوق،  يف  اأ�شعارها 

جانحة كورونا وقلة الطلب عليها.
ال�شفعة  حق  ا�شتعمال  بخ�شو�س  اأما 
يكون من اخت�شا�س الوزير االأول، قال 
اخلبري االقت�شادي، يف اآخر حديثه مع 
من  عميقة  درا�شة  بعد  اأنه  »الو�شط«، 
طرف اخلرباء، وكذلك ال�شاأن بالن�شبة 
ال�رشكات  بني  االأ�شهم  عن  تنازل  الأي 
يهدف  باجلزائر،  النا�شطة  االأجنبية 
املجال  احلكومة، يف  دور  اإىل حتديد 

االقت�شادي اإال ا�شتثناءا.

24 �ضاعة

عملية الت�ضخي�س م�ضتمرة يف املجال القت�ضادي

و�ضفة لعالج االختالالت الناجتة عن  كورونا
.     اخلروج من تبعية املحروقات حتمية ق�ضوى

.      �ضبح الإفال�س يهدد املوؤ�ض�ضات الإقت�ضادية
ت�رشيح   يف  اقت�شاديون  خرباء  حذر  
من  »الو�شط«   جريدة  به  خ�شوا 
االإقت�شاد،   على  كورنا  اأزمة  تداعيات 
اأين توقعوا باأن العديد من القطاعات 
بل  م�شبوق  غري  ب�شكل  �شتت�رشر 
داعني  باالإفال�س،  مهددة  و�شتكون 
اإجراءات   تبني  �رشورة  اإىل  احلكومة 
حلماية االقت�شاد من تداعيات تفاقم 
الكورونا،  يف حني �شددوا باأن اخلروج 
حتمية  اأ�شبح  املحروقات  تبعية  من 

ق�شوى .

اخلروج من تبعية املحروقات 

اأحمد  االقت�شادي  املحلل  اأكد 
�شواهلية باأن وباء كورونا  �شيوؤثر �شلبا 
قرارات  بعد  االقت�شاد،  خا�شة  على 
لعدة   كامل  اأو  توقف جزئي  و  الغلق  
منها  خا�شة  اقت�شادية  موؤ�ش�شات 
�شيوؤثر  مما  واجلوي  البحري  النقل 
اجلباية  من  الدولة  اإيرادات  على 
دج  مليار    4100 بلغت  التي  العادية 
مبعدل الثلثني من االإيرادات العامة ، 
النفط  اأ�شعار  انهيار  ذلك  على  �شف 
العاملية  املوؤ�ش�شات  توقف  ب�شبب 
النقل  موؤ�ش�شات  وتوقف  االإنتاج  عن 
البحري واجلوي والربي التي ت�شتعمل 
النفط  اأ�شعار  وبلغت  كثريا  النفط 
م�شتويات منخف�شة جدا مل ي�شبق لها 
مثيل حيث بلغ �شعر النفط اجلزائري 
11 دوالر للربميل وقارب تكلفة اإنتاجه 
اأو اأقل منها يف حني اأن اجلزائر تعتمد 
كبرية  بن�شبة  النفطية  االإيرادات  على 

يف  البرتولية  اجلباية  بلغت  حيث 
االإيرادات العامة ملوازنة الدولة لعام 
مليار   2000 بلغت  حيث  الثلث   2020
من  الدولة  اإيرادات  اإىل  اإ�شافة  دج 

العملة ال�شعبة على ذلك
و يف �شياق مت�شل، اأ�شاف املتحدث 
جتعل  واأخرى  االأ�شباب  هذه    »:
العزيز  عبد  حكومة  عمل  خمطط 
لها  تعط  ومل  �شعبة  مهمة  يف  جراد 
الفر�شة لرنى تنوعا اقت�شاديا حقيقيا 
على  احلكم  الأوانه  ال�شابق  من  لكن 
االأمر  يف  فالزال  اقت�شادي  انهيار 
ف�شحة و�شعة خا�شة واأن اإرادة رئي�س 
اجلمهورية قوية كل مرة للخروج من 

تبعية املحروقات .«
اأن  �رشورة  على  املتحدث  و�شدد  
االإجراءات  جملة   احلكومة  تتخذ 
التي  حلماية االقت�شاد من تداعيات 
االأثر  اإن   »: قائال  الكورونا،  تفاقم 
الذي  االقت�شادي من جائحة كورونا 
ت�شهده اجلزائر م�شت اقت�شاد البالد 
مالية  اإجراءات  اتخاذ  الذي مت  ككل 
وجتارية الإنقاذه م�شت موازنة الدولة 
املتعلقة  العامة  النفقات  بتقلي�س 
مت�س  ومل  واالأدوات  باالحتياجات 
م�شاريع  وتاأجيل  والعالوات  االأجور 
التجهيز غري امل�شتعجلة، كما م�شت 
التجاري  امليزان  االإجراءات  هاته 
اأن  كما  اال�شترياد،  فاتورة  بتقلي�س 
و  املوؤ�ش�شتني  على  اأي�شا  اأثر  الوباء 
اأو  لبع�س  حادة  مالية  اأزمات  خلق 
اأغلب املوؤ�ش�شات االقت�شادية ب�شبب 
االقت�شادية  الن�شاطات  بع�س  توقف 

خا�شة منها التجارية والنقل البحري 
الدولة  تدخل  تطلب  مما  واجلوي 
االآثار  هذه  من  للحد  مبا�رش  ب�شكل 
االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  بدعم  وذلك 
من  الإنقاذها  واخلا�شة  العمومية 
اإعادة  على  وحتفيزها  االإفال�س 
بعد  االقت�شادي  الن�شاط  وا�شتئناف 
اإىل  االقت�شادية  احلياة  وعودة  الوباء 
تعوي�س  ال�رشوري  من  فكان  اأف�شل، 
بع�س خ�شائر املوؤ�ش�شات املت�رشرة 
عملية  تعطلت  والتي  الوباء  من 
انتاجها اأو تقدميها للخدمات يف ظل 
التم�شك ب�رشط منحها لعمالها عطال 
االإجراء  ومراقبة  االأجر  مدفوعة 
وجعله �رشطا اأ�شا�شيا للدعم وتقدمي 
لتخطي  مالية  قرو�س  اأو  هبات 
االأزمة واحلد من الركود االقت�شادي 
واملوؤ�ش�شات  الدولة  على  يعود  الذي 
باالنهيار واالإفال�س خا�شة فيما تعلق 

بتوفري ال�شلع واخلدمات .«
من جهة اأخرى، ثمن املتحدث قرار 
تبون  رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
م�شاعدة  اإجراءات  يف  باالإ�رشاع 
واخلا�شة  العمومية  املوؤ�ش�شات 
ال�شحي  ال�شعب  الو�شع  لتخطي 
يزرع  باأنه   معتربا   ، االقت�شادي 
االأمل واحلياة لدى املوؤ�ش�شات الأجل 
ا�شتئناف واإعادة الن�شاط االقت�شادي 
، الذي اأدى توقفه اإىل ت�رشيح العمال 
االأجر  مدفوعة  عطال  ومنحهم 
اخلدمات  تقدمي  توقف  اإىل  اإ�شافة 
املالية  الدورة  توقف  اإىل  يوؤدي  مما 

للفوائد وال�رشائب والر�شوم.

االإجراءات  باأن:«    املتحدث  ولفت 
يجب  التي  امليدانية  ال�رشورية 
املوؤ�ش�شات  مل�شاعدة  اتخاذها 
ال�شيما  الوباء  من  ت�رشرت  التي 
اإح�شاء  هي  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات التي ت�رشرت فعال والتي 
املوؤ�ش�شات  لوزارة  فر�شة  تعترب 
مدى  ملعرفة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
تن�شط  حقيقية  موؤ�ش�شات  وجود 
يعترب  كما  امليدان،   يف  وموجودة 
االأجر  مدفوعة  عطال  منح  اإجراء 
بهيئات  مراقبته  ويجب  مهما 
اإجراء  اأن  كما  العمل  مفت�شيات 
اأف�شل  املبا�رش  غري  املايل  الدعم 
وحتقيق  والدولة  للموؤ�ش�شات  واأنفع 
املوؤ�ش�شات  دعم  االأوىل  لغايتني 
وثانيا  الديون  من  وتخلي�شها  ماليا 
احلالية  والر�شوم  ال�رشائب  لتح�شيل 
اأو املتاأخرة فتقوم اخلزينة العمومية 
اأو  احلالية  ال�رشائب  بدعم  بالتكفل 
عن  املرتتبة  الديون  اأو  املتاأخرة 
الن�شاط االقت�شادي وتاأ�شي�س الدعم 
الن�شاط  نوعية  بح�شب  معايري  على 
الن�شاط  توقف  ون�شبة  العمال  وعدد 
الدولة  بحقوق  االلتزام  ومدى 
املتعلقة  ال�شناديق  اإ�شهام  و�رشورة 
يف  البطالة  عن  والتاأمني  بالكوارث 
دعم املوؤ�ش�شات التي منحت لعمالها 
تعوي�س  اإن   ، االأجر  مدفوعة  عطال 
بع�س خ�شائر املوؤ�ش�شات االقت�شادية 
الن�شطة على �شكل م�شاعدات مالية 
غري مبا�رشة  وقرو�شا مهم النعا�س 
الن�شاط االقت�شادي باإلغاء م�شاريف 

نفقاتها  بع�س  وت�شديد  املوؤ�ش�شات 
ملدة حمددة .

�ضبح الإفال�س يهدد 
املوؤ�ض�ضات القت�ضادية

االقت�شادي هارون عمر  توقع اخلبري 
ب�شكل  �شتت�رشر  كثرية  قطاعات  باأن 
مهددة  و�شتكون  بل  م�شبوق  غري 
ال�شياحة  قطاع  غرار  على  باالإفال�س 
واالأ�شفار، باالإ�شافة لقطاع اخلدمات 
من  وا�شعة  �رشيحة  اإغفال  دون   ،
اجلزائريني الذين يعتربون من العمال 
اليوميني غري امل�شجلني يف اأي جهة، 
الفتا باأن  فئة كبرية قد ت�شل اإىل 10 
ماليني ن�شمة تعمل يف ال�شوق املوازية 
يف  الدولة  قبل  من  لدعم  حتتاج  وقد 

هذه املرحلة احل�شا�شة .
اأغلب    «  : املتحدث  واأ�شاف  
ال�شناديق اخلا�شة مبثل هذه احلاالت 
اأن  ت�شتطيع  وال  املالئمة  �شعيفة 
يحمل  ما  وهو  اجلائحة،  تواكب 
الكثري   ، كبري  عبئ  احلالية  احلكومة 
االآخرين  هم  الب�شطاء  التجار  من 
خا�شة  كبرية  خل�شائر  معر�شني 
اأ�شحاب الن�شاطات املمنوعة االآن يف 
ظل احلجر ال�شحي على غرار االأكل 
املالب�س  جتارة  املطاعم  ال�رشيع 
اأغلبهم  اأن  حيث  وغريهم،  االأحذية 
وهو  خوا�س،  من  حمالتهم  يكرتون 
ما يعني اأنهم لن ي�شتطيعوا ا�شرتجاع 
املرحلي  التوقف  هذا  يف  اأموالهم 
منت�شف  بعد  ما  اإىل  يطول  قد  الذي 

جوان .

تعزيز  �رشورة  على  املتحدث  و�شدد 
الوطنية  امل�شارف  لدى  �شيولة 
االحتياطي  تخفي�س  باأن  الفتا   ،
اأيام  منذ  باملائة  ب02  االإجباري 
ال�شوق  باآليات الحتواء  تدعيمه  يجب 
ال50  اإدماج  اأجل  من  الر�شمية  غري 
مليار دوالر املوجودة يف ال�شوق غري 
الر�شمية،  م�شيفا :«  اإعفاء ال�رشكات 
ال�رشائب  من  واملتو�شطة  ال�شغرية 
اآجال  ومتديد  �رشائبها  ن�شف  من 
حتيني   ، البنوك  ديون  اأق�شاط  دفع 
خالل  من  االجتماعي  الدعم  نظام 
االأموال  وحتويل  املحتاجني  اإح�شاء 
مبا�رشة  لتدفع  لهذا  املخ�ش�شة 
مل�شتحقيها عو�س حتويلها للمنتجني 
االإنفاق  تقليل   ، وامل�شتوردين 
امل�شاريع  اإن�شاء  وحتويل  العمومي، 
العمومية لل�رشاكة مع القطاع اخلا�س 
العام  القطاع  بني  �رشاكة  خالل  من 

واخلا�س املعروف .
تداعيات  من  عمر   هارون  وحذر  
وباء كورونا على االقت�شاد اجلزائري، 
ا�شتثناءا  لي�شت  اجلزائر    »: قائال 
والوا�شح  العامل،  يف  يح�شل  ما  عن 
من  اأكرث  اجلزائر  على  يوؤثر  الذي  اأن 
كورونا امل�شتجد covid19 هو انهيار 
النقا�س  ب�شبب  املحروقات  اأ�شعار 
�شمن ما يعرف ب ” اأوبك + ” ، تباطوؤ 
االقت�شاد العاملي الذي بداأ ي�شل اإىل 
مرحلة الك�شاد �شواء يف اأوروبا اأمريكا 

اأو ال�شني.

اإميان لوا�س
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�صحفي  لقاء  يف  واجعوط  واأو�صح 
الوزارية بح�صور  ن�صطه مبقر دائرته 
للقطاع  االجتماعيني  ال�رشكاء  ممثلي 
من  ت�صجيله  مت  مما  »انطالقا  اأنه 
الربامج  تنفيذ  يف  متقدم  م�صتوى 
يف  للتالميذ  املقدمة  التعليمية 
والذي  الثالث  التعليمية  املراحل 
يف  يفوق  ما   75 اإىل  ن�صبته  و�صلت 
الف�صلني, اتخذت جملة من االإجراءات 
وذلك بناء على ما �صادق عليه جمل�س 
الوزراء اأم�س االأحد بخ�صو�س تنظيم 
اأعمال نهاية ال�صنة الدرا�صية اجلارية 
واالمتحانات املدر�صية الوطنية دورة 

.« 2020
بالن�صبة  االإجراءات  هذه  وتتلخ�س 
اأن  يف  االبتدائي  التعليم  ملرحلة 
اآخر  اإىل  م�صتوى  من  االنتقال  يكون 
االأول  الف�صلني  معدل  باحت�صاب 
 ,5 اإىل  القبول  وتخفي�س معل  والثاين 
4 من 10 واإلغاء امتحان نهاية مرحلة 
الوزير  قال  كما  االبتدائي,  التعليم 
اإىل  م�صتوى  من  االنتقال  اأن  م�صيفا 
اآخر يف مرحلة التعليم املتو�صط يكون 
الف�صلني  معدل  باحت�صاب  اأي�صا  هو 
االأول والثاين وتخفي�س معدل القبول 

اإىل عالمة 9 من 20 .
الو�صع  اأن  ال�صدد  ذا  الوزير يف  واأكد 
بتنظيم  ي�صمح  »ال  القائم  ال�صحي 
يف  املتو�صط  التعليم  �صهادة  امتحان 
اإجراء  تقرر  لذلك  املحدد  موعده 
االأ�صبوع  غ�صون  يف  االمتحان  هذا 

اإذا  القادم  �صبتمرب  �صهر  من  الثاين 
�صمحت ال�رشوط ال�صحية«.

االمتحان  اأن  اإىل  واجعوط  ولفت 
يف  تدري�صه  مت  ما  على  �صيكون 
الثاين  االأول  الف�صلني  خالل  االأق�صام 

من ال�صنة الدرا�صية 2020-2019 .
الثانوي  التعليم  مرحلة  وبخ�صو�س 
اآخر  اإىل  م�صتوى  من  االنتقال  فان 
الف�صلني  معدل  باحت�صاب  �صيكون 
معدل  وتخفي�س  والثاين  االأول 
على   20 على   9 عالمة  اإىل  القبول 
البكالوريا  �صهادة  امتحان  يجرى  اأن 
ال�صحية-  ال�رشوط  �صمحت  -اإذا 
�صهر  من  الثالث  االأ�صبوع  بداية  يف 
تدري�صه  مت  ما  وفق   2020 �صبتمرب 
وذكر  والثاين  االأول  الف�صلني  خالل 
ال�صحي  الو�صع  باأن  امل�صوؤول  ذات 
بتنظيم  ي�صمح  »ال  البالد  يف  القائم 
موعده  يف  البكالوريا  �صهادة  امتحان 

وزير  اأعلن  االإطار,  املحدد«ويف هذا 
املوؤ�ص�صات  اأن  الوطنية  الرتبية 
ملدة  اأبوابها,  �صتفتح  التعليمية 
ال�رشوط  �صمحت  اإذا  مقبولة,  زمنية 
ال�صحية قبل اإجراء امتحاين �صهادتي 
التعليم املتو�صط والبكالوريا للتالميذ 
للمذاكرة واملراجعة والتكفل النف�صي 
االمتحانني  الجتياز  التح�صري  بغية 
املدر�صي  الدخول  يكون  اأن  على 
اأكتوبر  �صهر  بداية  مع   2021-2020

القادم.
الوطنية  الرتبية  وزارة  باأن  ذكر  كما 
باإعداد  االأزمة  بداية  منذ  »بادرت 
خمتلف  تت�صمن  م�صودة   م�رشوع 
متديد  حال  يف  الواردة  االحتماالت 
بهدف  رفعه  اأو  ال�صحي  فرتة احلجر 
اإيجاد احللول املالئمة ال �صيما تلك 

املتعلقة باالمتحانات املدر�صية«.
من  املبتغى  فاإن  واجعوط  وح�صب 

»الو�صول  كان  امل�صاورات  هذه  وراء 
واالأولياء  التالميذ  تر�صي  حلول  اإىل 
االأ�رشة  اأفراد  جميع  وتطمئن 
الرتبوية«, م�صريا اإىل اأن الهم الوحيد 
والتالميذ  البالد  »م�صلحة  كان 
االأ�صاتذة  و�صحة  �صحتهم  و�صالمة 

وجميع 
م�صتخدمي القطاع«.

اللقاءات  ل�صري  تقييمه  معر�س  ويف 
مع ال�رشكاء االجتماعيني, قال الوزير 
مت  ملا  مرثية«  و  »مفيدة  كانت  باأنها 
تقدميه من ت�صورات ملا ميكن اتخاذه 
االمتحانات  بخ�صو�س  تدابري  من 
الظروف  ظل  يف  الثالث  الوطنية 
قام  القطاع  اأن  م�صيفا  الراهنة, 
املقدمة  االقرتاحات  جميع  بعر�س 
بتاريخ  املنعقد  الوزراء  جمل�س  على 
فيه  اأ�صدى  والذي  اجلاري  ماي   3
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
بني  م�صرتك  اجتماع  لعقد  تعليمات 
العايل  الوطنية والتعليم  وزراء الرتبية 
لتقدمي  املهنيني  والتعليم  والتكوين 
ورقة عمل م�صرتكة تخ�س القطاعات 
الوطنية  باملنظومة  املعنية  الثالث 
ذات ال�صلة وهي الورقة التي عر�صت 
الوزراء  اإطار جمل�س  االأحد يف  اأم�س 
واملت�صمنة االقرتاحات التي تو�صلت 
امل�صرتكة  الوزارية  اللجنة   اإليها 
تو�صيات  االعتبار  بعني  اأخذت  والتي 
ووجهات نظر ال�رشكاء االجتماعيني.

اأعلن وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط, اأم�س الثنني عن اإجراءات حتدد معدلت النتقال 
من م�ضتوى اإىل اآخر يف الأطوار التعليمية الثالث بتخفي�ضها اإىل 5 ,4 من 10 يف مرحلة التعليم 

البتدائي و 9 من 20 يف الطورين املتو�ضط والثانوي. 

جتمع الطلبة اجلزائريني 

نقرتح اإلغاء  العطل الف�سلية 

النقابي فرقني�س نبيل للو�ضط :

تنظيم »البيام« و »الباك« يف ع�سرة اأيام جمازفة 

بعد قرار متديد املو�ضم اجلامعي

املنظمات الطالبية تطالب بتاأجيل 
مناق�سة املذكرات  

مع تاأخري ا�ضتئناف املو�ضم اجلامعي 

بحث �سبل  ترحيل 8000 طالب اأجنبي 

مرزوق  بن  الوهاب  عبد  اأكد  
املكلف  الوطني  املكتب  ع�صو 
الطالبي  التنظيم  يف  بالبيداغوجيا 
جتمع الطلبة اجلزائريني االأحرار  يف 
ت�رشيح خ�س به يومية »الو�صط »اأن 
قرار جمل�س الوزراء  يق�صي بتاأجيل 
اأي مو�صم  القادم  الدخول اجلامعي 
يف  �صيكون  حيث   2021/2020
منت�صف �صهر نوفمرب القادم ٫فاإنهم 
الف�صلية  العطل  تلغى  اأن  يقرتحون 

لتدارك التاأخري يف الدرو�س.
وبالتايل فاإن ال�صدا�صي الثاين �صيكون 
على اأق�صى تقدير يف بداية �صبتمرب 
ون�صف  �صهرين  ملدة  وي�صتمر 
املتعلق  الوباء   زال  اإن  ٫وهذا 

بجائحة كورونا  .
اأن  مرزوق  بن  قال  ثانية  جهة  من 
خمتلف  برجمة  اأقر  اأي�صا  القرار 
واأطروحات  مذكرات  مناق�صات 
التخرج خالل �صهري جوان و�صبتمرب 
القرار الذي نثمنه وكنا قد طالبنا به 
التباعد  اإجراءات  من قبل طبعا مع 
الكمامات  وارتداء  االجتماعي 
عدة  به  با�رشت  والذي  والتعقيم 

جامعات هاته االأيام

املكتب  ع�صو  قال  ذلك  جانب  اإىل 
يف  بالبيداغوجيا  املكلف  الوطني 
الطلبة  جتمع  الطالبي  التنظيم 
اجلزائريني االأحرار يف خ�صم حديثه 
اأي�صا  اجلمهورية  رئي�س  اأن  معنا 
تلفزيونية  قناة  اإطالق  عن  اأعلن 
خا�صة  عمومية  مو�صوعاتية 
القمر  عرب  تبث  بعد  عن  بالتعليم 
األكوم�صات  اجلزائري  ال�صناعي 
الطالب  عيد  ذكرى  يف  تفتتح 
اأي�صا  نثمنه  اأمر  ٫وهذا  ماي   19
منربا  القناة  هاته  تكون  اأن  ونتمنى 
واملبدعني  واملخرتعني  للباحثني 
ويف  اجلزائريني.  واملبتكرين 
مو�صوع مت�صل قال نف�س املتحدث 
�صت�صتمر  العطلة  فرتة  اأن  اأنه  مبا 
الديوان  على  اأ�صهر  ثالث  ملدة 
الوطني اخلدمات اجلامعية اأن يفتح 
الذين  للطلبة  اجلامعية  االإقامات 
حيث  الغرف  يف  مقتنياتهم  تركوا 
الطلبة  من  ال�صكاوى  مئات  تلقينا 
املقيمني وهذا بطريقة منظمة مع 
االإجتماعي  التباعد  م�صافة  احرتام 
اأي�صا وااللتزام بالتعليمات ال�صحية.
اأحمد باحلاج

ونا�صط  نقابي  نبيل  فرقني�س  اعترب 
به  خ�س  �صحفي  ت�رشيح  يف  تربوي 
و  »البيام«  تنظيم  اأن  »الو�صط«  يومية 
»الباك« يف ع�رشة اأيام يعد جمازفة .
جدا... كبرية  جمازفة  يعد   االأمر 
..و  اأيام  ع�رشة  يف  امتحانني  بتنظيم 
مما  اأكتوبر  بداية  املدر�صي  الدخول 
يجعلهم يت�صاءلون وي�صتغربون من هذا  

القرار, حيث يرى نف�س املتحدث اأنه 
املتو�صط  التعليم  �صهادة  اإلغاء  مت  لو 
اإىل  عودة  هناك  االأخري  يف  اأن  مبا 
للمرور  الف�صلني  معدالت  احت�صاب 
اإىل الثانوية . من جهة ثانية فقد ذهب 
معنا  حديثه  خ�صم  يف  نبيل  فرقني�س 
اأن مثل هذا  ابعد من ذلك موؤكد  اإىل 
بيداغوجية  لي�صت  قرارات  يعد  النوع 

امتحان  يخ�س  فيما  �صائبة  ولي�صت 
ال�صياق  نف�س  يف  مو�صحا   , »البيام« 
الكيف  ولي�س  الكم  هو  يهمهم  ما  اأن 
الثانوية  ا�صتيعاب  طاقة  معيارهم  و 
الربط  ....اأين  اأبنائنا  عقول  ولي�س 
و  درا�صته  مت  ما  بني  البيداغوجي 
�صنة   15 تلميذ  اأن  م�صريا   , التقومي 
ال يحتفظ بجميع املعلومات 6 اأ�صهر 

...اأين الواقعية واأين ال�صواب , حيث 
هذا  اجتياز  اإلغاء  يف  اأمله  يخفي  مل 
احت�صاب  اإىل  �صنعود  الأننا  االمتحان 
الثانوية  اإىل  للمرور  الف�صلني  معدل 
جدا  كبري  �صيكون  ال�صغط  واأي�صا 
على االأ�رشة الرتبوية يف تنظيم دورتي 

»البيام« و«البكالوريا« يف 10 اأيام .
اأحمد باحلاج

ثمنت املنظمات الطالبية يف بياناتها 
ال�صادرة اأم�س قرارات متديد  ال�صنة 
�صبتمرب  نهاية  غاية  اإىل  اجلامعية 
اأنه  معتربين  املقبل   اأكتوبر  وبداية 
م�صلحته  من  الذي  ال�صواب  الراأي 
احلفاظ على �صحة الطالب واالأ�صتاذ 
ال�صنة  نتائج   و�صمان   جهة   من 
اجلامعية من  جهة اأخرى  ,يف حني 
اأ�صارت البيانات اىل بع�س التحفظات 
خا�صة   ا�صتدراكها   ي�صتوجب  التي 
تاأجيل مناق�صة املذكرات  والدخول 
الربامج  ا�صتكمال  اجلامعي ل�صمان  

واالمتحانات يف ظروف ح�صنة .

الرابطة تطالب بفتح قنوات 
حوار 

ل�صان  على  الوطنية  الرابطة  اأ�صارت 
الع�صو القيادي عبد القادر بن  خالد 
الوزاري   املجل�س  قرار  تثمن  اأنها 
الذي  اجلامعية  ال�صنة  متديد  يف 
الذي  االأمر   , به   طالبنا  وان  �صبق 
واالأ�رشة  للطلبة  �صحي  مك�صب  يعد 
اجلامعية جمعاء كما انه ق�صى على 
يعي�صها  الذي كان  النف�صية  ال�صغوط 
ال�صهر  فاقت  ملدة  وعائلته  الطالب 
الوباء  انتهى  واإن  حتى   اأنه  حيث   ,
خالل �صهر ماي اأو جوان  فاأن  اأثاره 
انه  بحكم   فيها  الوثوق  ميكن  ال 
بتاأجيل  طالب  كما  جمهول  فريو�س 
الدخول اجلامعي  باأ�صبوعني ل�صمان 
وامتحاناته  الثاين  الف�صل  انتهاء 
الظروف  اأح�صن  يف  والت�صجيالت 
تلفيزيونيه   قناة   تاأ�صي�س  اأن  ,كما 
ماي  ال19  يوم  واإطالقها  للتعليم 

املقبل تعد مك�صبا كبريا .

جتمع الطلبة يو�ضح

الوطني  املكتب  ع�صو  ك�صف 
املكلف بالبيداغوجيا لتجمع الطلبة 
 )REAL( االأحرار  اجلزائريني  
ارتياحه  الوهاب  عبد  مرزوق  بن 
اللجنة  بها  خرجت  التي  للقرارات 
اجلامعية  ال�صنة  بتمديد  الوزارية 
الذين  للطلبة  التام  االرتياح  ومعه 
اأنه  , كما  اأمرهم  كانوا يف حرية من 
مبناق�صة  اخلا�صة  القرارات  يثمن 
جوان   �صهر  من  بداية  املذكرات 

ا�صتعمال  �رشورة  على  التاأكيد  مع 
ال�صحي  العزل  وو�صائل  الكمامات 
على  للحفاظ  اجلامعات   وتعقيم 
اجلامعية  لالأ�رشة  العامة  ال�صحة 
تعقيم  يف  اإداراتها  با�رشت  التي   ,
اأمر  وهو  اجلامعات  من  العديد 
جانب  من   , التثمني  يحتاج  ممتاز 
الوطنية  املنظمة  اعتربت   اآخر 
قناة  اإطالق  اإن  االأحرار   للطلبة 
الطالب   عيد  مبنا�صبة  تليفزيونية 
اجلامعية   لالأ�رشة  كبريا  مك�صبا  تعد 
والتي نتمنى اإن تكون  منربا للباحثني 
واملخرتعني  واملبدعني  واملبتكرين 

اجلزائريني .
مرزوق  بن  نا�صد  اأخرى  جهة  من 
اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديون 
اأمام  الغرف  بفتح  االأمر  ب�رشورة 
داخل  اأمتعتهم  تركوا  الذين  الطلبة 
ا�صرتجاعها  �صمان  اجل  من  الغرف 
بعدما  تبني اأن العطلة �صتمتد الأكرث 

من ثالثة اأ�صهر .
�ضوت الطلبة اجلزائريني 
يقرتح تاأجيل املذكرات 

للطلبة  الوطني   ال�صوت  ثمن   
امل�صرتك  القرار  اجلزائريني  
الدخول  بتاأخري  اأم�س   اأول  ال�صادر 
التي  واإقامة قناة خا�صة   اجلامعي  
لكنه   , الطالب  عيد  يوم  �صتطلق 
من  منطقية  باأمور  بتفعيله   طالب 
النقاط  بع�س  مناق�صة  اإعادة  خالل 
املذكرات  مناق�صة  راأ�صها  على 
ك�صف   حيث    , اجلامعي  والدخول 
بالتنظيم  املكلف  حممد   �صعدو 
على م�صتوى املكتب الوطني للطلبة 
االأحرار اأنه ي�صتوجب تاأخري مناق�صة 
�صبتمرب  �صهر  اإىل  التخرج  مذكرات 
بامل�صادر  مرتبطة  اأنها  بحكم 
املكتبات  غلق  ظل  يف  جهة  من 
بالتطبيق  الر�صائل  ارتباط  وكذا    ,
باملوؤ�ص�صات   الطالب  يقيمه   الذي 
ما   , حاليا    , املغلقة  االقت�صادية 
من   , منطقيا  اأمرا  تاأخريها  يجعل 
الدخول  بتاأخري  طالب   اأخرى  جهة 
اإىل غاية منت�صف دي�صمرب  اجلامعي 
ب�صفة  الدرو�س  ا�صتكمال  ل�صمان 
يف  الف�صل   وامتحانات  ح�صورية 

ظروف ح�صنة  .

مع  العليا  بالتعاون  ال�صلطات   با�رشت 
للخدمات  العامة  من  املديرية  كل 
اجلامعية ووزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي  و�صفارات 70 دولة اأجنبية   يف 
حلول  من  الإيجاد  مباحثات  اإقامة 
االأفارقة  الطلبة  وترحيل  اجل  جتميع 

اجلامعية  باالقامات  املوجودين 
بلدانهم  اإىل  على  امل�صتوى  الوطني 
املو�صم  ا�صتئناف  تاأجيل  بعد  وذلك 

اجلامعي اإىل �صهر �صبتمرب املقبل .
 هذا وكانت املديرية العامة قد با�رشت 
يف  املاكثني  االأجانب  الطلبة  باإح�صاء 

عددهم  والبالغ  اجلامعية  االقامات 
منهم  باملائة   99 طالب   8000 من  اأكرث 
من  افريقية   ينحدرون  جن�صيات  من 
يف  ال�صبل  بهم  انقطعت  جن�صية  ,   70
تقدم  كانت  حيث   , اجلامعية  االقامات 
لهم مواد غذائية  ومنحهم غرف اإ�صافية 

للطبخ , لكن مع �صهر ال�صيام  مت التكفل 
غذائية  وجبات  توفري  طريق  بهم  عن 
ومن  هذا   , وال�صحور  لهم  لالإفطار 
يف  الطلبة  يتم  جتميع  املنتظر  اأن 
العا�صمة لبحث �صبل ترحيلهم  برحاالت 

خا�صة  اإىل بلدانهم .

هذه �سروط فتح امل�ؤ�س�سات لتح�سري االمتحانات
.      حتديد معدلت النتقال 

الأ�صاتذة  امل�صتقلة  النقابة  اعتربت 
القرارات  اأن  املتو�صط  التعليم 
خالل  ال�صلطات  عنها  اأعلنت  التي 
للمطالب  ت�صتجيب  املا�صيني  اليومني 
النقابة  عنها  عربت  التي  و  املرفوعة 
اأثناء    2020/04/05 بتاريخ  بتاريخ 
مرا�صلتها للو�صاية وذلك من اأجل طرح 
املجموعة  تخدم  واقرتاحات  حلول 

الرتبوية يف ظل هاته اجلائحة وكانت 
عن  ذلك  يف  ال�ّصباقة  ال�صنابام  نقابة  
قيادة  حتت  الوطني  مكتبها  طريق 
وقد  عثمان  �صفيق  العام  االأمني 
قرارات  مع  االقرتاحات  جل  توافقت 

املجل�س الوزاري .
وا�صعة  ا�صت�صارة  بعد  متت  اقرتاحات 
التوا�صل  و�صائط  عرب  للقاعدة 

اأ�صاتذة الطور  االجتماعي طالب فيها 
و  االأول  الف�صلني  اعتماد  املتو�صط  
الثاين مع تخفي�س معدل القبول اإىل 9  
الن املرحلة ا�صتثنائية , وكذلك  اإجراء 
�صهادة التعليم املتو�صط �صهر �صبتمرب 
الإعطاء م�صداقية لل�ّصنة الدرا�صية, مع 
وجوب االعتماد على ما در�صه التالميذ 
لتبني  تدابري  اتخاذ  وكذا  الق�صم  يف 

واإيجاد  �صيكولوجيا  املتعلمني  اأبنائنا 
البيداغوجية  للمرافقة  ميكانيزمات 
ثمنا  كما   . ال�صهادة  هاته  اإجراء  قبل 
االإجراءات التي تقوم بها الو�صايا وكذا 
 : املتعلّمني  لفائدة  املر�صومة  اخلّطة 
االأر�صية  على  دعم  ح�ص�س  من 
ل�صنوات  متلفزة  وح�ص�س  الرقمية 

االمتحانات .

النقابة امل�ضتقلة لأ�ضاتذة التعليم املتو�ضط

القرارات املتخذة ت�ستجيب ملطالبنا

عبدال�ضالم .غ

حممد بن ترارحممد بن ترار
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ر. بوخدميي

جدا  م�شجعة  م�ؤ�رشات   ولديها 
لي�شت  الزيارة  هذه  اأن  عالوة   ،
ت�شامنية  هي  ما  بقدر  تفتي�شية 
وخمتلف  البي�شاء  اجلي��ش  مع 
احلماية  غرار  على  ال�رشكاء 
امل�شالح  وخمتلف  املدنية 
الأمنية ، م�شريا يف ندوة �شحفية 
باأنه وفقا لالإح�شائيات املتح�شل 
فاإن   ، ي�ميا  عنها  واملعلن  عليها 
احلالة العامة مطمئنة ،بف�شل كل 
املعل�مات  بع�ش  نافيا   ، ه�ؤلء 
البع�ش  بثها  يريد  التي  املغر�شة 
على اأننا الدولة الأكرث اإ�شابة بهذا 

ممثل  واأو�شح  اإفريقيا،  يف  ال�باء 
ل  ال�فيات  عدد  باأن  احلك�مة 
ير�شيه ، رغم اأنه يت�شاءل من ي�م 
لآخر ،حمذرا من مغبة الإ�شتهتار 
باأن  م�ؤكدا   ، القاتل  ال�باء  بهذا 
والتحليل  بالك�شف  تق�م  ال�زارة 
وه�  باجلزائر،  ال�ليات  بعديد 
بال�رشورة  يجعل  الذي  الأمر 
ي�ميا  ارتفاع  يف  الإ�شابات  عدد 
اأن ما يهم ح�شبه ه� احلد  ، غري 
عدد  من  والتقليل   ، ال�فيات  من 
الإ�شابات اجلديدة ، على اعتبار 
اجلزائر  يف  ت�شجل  وفاة  كل  باأنه 
 ، ت�شجيلها  يتم  الظرف  هذا  يف 
ونبه  العدوى،  نقل  تفادي  بق�شد 

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير 

امل�شت�شفيات ، امل�اطنني على اأن 

» الكمامة » هي اأول واق لل�شاكنة 

اجلزائر  باأن  كا�شفا   ، من اخلطر 

كمامة،  ملي�ن   22 ا�شت�ردت 
ال�شعي  مطالبا من كل امل�اطنني 
ل�شناعة كماماتهم منزليا ، وتفادي 
نقل العدوى املبا�رشة ،م�شت�شهدا 
بنجاح الدولة الأملانية يف الق�شاء 
على ال�باء با�شتعمال الكمامات. 

هذه  دعم  امكانية  عن  رده  يف  و 
يف  ت�شتقبل  باتت  التي  ال�لية 
 ، ال�لية  حالت وبائية من خارج 
اإىل  بالنظر   ، جامعي  مب�شت�شفى 
قرارات الرئي�ش باإعادة النظر يف 
املنظ�مة ال�شحية ،قال ال�زير اأن 
اأنه  غري   ، م�شتقبال  ممكن  الأمر 
باأنه يف كل ولية  نعرف  اأن  يجب 

اأطالب مبثل هذه املطالب. 

وزير ال�ضحة من املدية

نعتمد �ل�سفافية يف تقدمي �إح�سائيات كورونا
اأكد الربوفي�ضور عبد الرحمان بن بوزيد وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات ، �ضبيحة اأم�س، خالل زيارة قادته اإىل 
املدية اأن اجلزائر تتعامل بكامل ال�ضفافية فيما يتعلق بجائحة كورونا، واأو�ضح خالل  حديثه جمعه بالأطقم الطبية وال�ضبه 
�ضحية مب�ضت�ضفى حممد بو�ضياف ، اأن جميئه للولية هو حتفيز واعرتاف باملجهودات الكبرية ملنت�ضبي القطاع، بالإ�ضافة اىل 
ان الفر�ضة مواتية للمخت�ضني من اأجل الحتكاك املبا�ضر مع اإطارات الوزارة الذين ي�ضتغلون بلجنة اخلرباء التي اأقرها رئي�س 
اجلمهورية، اإىل جانب الإطالع على واقع املر�ضى و الإجابة على جممل الإ�ضغالت والأ�ضئلة املتعلقة بواقع القطاع خالل هذه 

الأزمة ال�ضحية،  �ضيما بعد جناح الك�ضف عن طريق الأ�ضعة بامل�ضاهمة يف اكت�ضاف اأعرا�س كوفيد 19  بنحو 1025 فح�س ، 
واأو�ضح بن بوزيد باأن وزارته مهتمة كثريا بهذا الوباء 

»من  �شعار  حتمل  التى   املبادرة  ت�ا�شل 
يعد  حيث   ، الدعم  تقدمي  جلزائر«  اجل 
املادية  يف  امل�شاعدة  بتقدمي  الت�شامن  
ظل الأزمة ال�شحية اأمر غاية يف الأهمية  
، وه� ما يف�رش الي�م و�ش�ل  الهبة الثالثة 
اإىل  �شتقدم  التي  اجلزائر  مطار  اإىل 

امل�شت�شفيات اجلزائرية.
الك�ا�شف  من  جمم�عة  يف   الهبة  تتمثل 
ملعهد  خم�ش�شة   ،  PCR لختبارات 
من  اأكرث  اإجراء  بها  ميكن  التي   ، با�شت�ر 
بعد  جاءت    ،  PCR تفاعالت  اآلف   8
العمليات  �شحنات  مل�اد طبية و�شلت يف 
ال�شداقة  جمعية  من�شق  ح�شب  ال�شابقة  

ال�شعبية الفرن�شية اجلزائرية ومبادرة »من  
اأجل اجلزائر« د. يا�شني اأحمد بن �شلطان 
ويف ات�شال مع هذا الطبيب الذي ميار�ش 
جمع  بالفعل  مت  اأنه  اأخربنا   ، اجلزائر  يف 
وم�اد   طبية  مبعدات  تتعلق  كبرية  كميات 
�شيدلنية.  تتمثل يف 5200 اختبار للك�شف 
و   ، بلجيكا  من   19-Covid فريو�ش  عن 
 7000 و  �رشيع  اختبار  جمم�عة   10000
 150  ، مئزر   3000 و   ، جراحية  كمامة 
على   وت�زيعها  جمعها  مت  فرا�ش  طقم  
و  قناع   850 اإىل   امل�شت�شفيات.بالإ�شافة 

180 بدلة واقية حملية ال�شنع.
واجلدير بالإ�شارة اأن  امل�شاعدات التي مت 

جمعها منذ مار�ش واأفريل املا�شي تتمثل 
 19-Covid يف  جمم�عة ك�ا�شف اختبار
، و �رشائط اختبار يف 10 دقائق ، وكمامات 
من ن�ع FFP2 ، ونظارات واقية ، واأجهزة 
جراحية  اأقنعة  وكذلك   ، جمهزة  تنف�ش 
وقمم داخلية وجل مطهر ول�احق  اأخرى.

للتت�شيق  اخلارج   يف  العمل  فرق  وتعتمد 
الت�ا�شل  ال�شبكات   على  العمل  هذا 
من  ثلة  �شف�فها  يف  وت�شم  الجتماعي. 
الأ�شتاذ  العام  واملن�شق  الرجال  خرية 
نقابة  وع�ش�   املحامي  مل�دع   ر�شيد 
والطبيب ح�شام كريب   ، بيزييه  املحامني 
فرن�شا  يف  لالأطباء  خريية  جمعية  رئي�ش 

وكفاءات جزائرية اأخرى ن�شطة يف بلجيكا 
واأملانيا والبلدان العربية وال�شني.

جمعية  رئي�ش  باملنا�شبة   قدم  كما 
الفرن�شية  اجلزائرية  ال�شعبية  ال�شداقة 
اجلزائر«  اجل  »من  مبادرة  طاقم   وكل 
العاملية  دبي  م�انئ  ملجم�عة  �شكرهم 
الإدارة  جمل�ش  رئي�ش  راأ�شهم  وعلى 
�شلطان اأحمد بن �شليم واملدير التنفيذي 
ال�شيد ب�ماتي �شمري وال�شيدة دليلة يادادان 
التى  للهبة   ، العامة  العالقات  م�ش�ؤولة  
ومعهد  ال�شحة  وزير  وكذلك   ، قدم�ها 

با�شت�ر مل�شاهماتهم.
مكاوي علي /جينيف

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق بخ�ش��ش 
ارتفاع اأ�شعار اللح�م احلمراء اأن قطاعه 
اإطار  يف  تدخل  التي  بالإجراءات  قام 
وردته  كلما  امل�شاربني  �شد  �شالحياته 
اإىل  م�شريا   ، املجال  هذا  يف  ال�شكاوي 
مهام  من  لي�شت  ال�شترياد  »عملية  اأن 
وزارة التجارة كما اأن امل�الني يخ�شع�ن 

ل��شاية وزارة اأخرى«.
بني  الذي مت  التفاق  اأن  ال�زير  واأو�شح 
قطاع التجارة والقائمني عل هذه ال�شعبة 
خالل الجتماعات املنعقدة قبل بداية 
املادة  هذه  اأ�شعار  جلعل  رم�شان  �شهر 
اإىل  اأدى  ما  وه�   ، يتحقق  مل  »معق�لة« 

ارتفاع الأ�شعار يف اأ�ش�اق التجزئة. 

لتغطية  اللح�م  ل�شترياد  بالن�شبة  و 
الطلب املحلي قل ال�زير اأنه »اإذا ثبتت 
ال�شعبة  هذه  تنظيم  بعد  لذلك  احلاجة 
دول  من  ا�شترياد  عملية  هناك  �شتك�ن 

اجل�ار«.
الأكيا�ش  بحليب  التم�ين  جمال  ويف 
التجارة 18 ولية  وزارة  املدعم �شجلت 
ت�شهد  تذبذبا يف الت�زيع، بح�شب نف�ش 
امل�ش�ؤول ، الذي اأكد اأن القطاع يحر�ش 
امللبنات  و  الت�زيع  �شبكة  مراقبة  على 

اإىل جانب جتار التجزئة.
ويتم يف هذا الإطار اإعادة النظر يف �شبكة 
الت�زيع  وخارطة  ال�ليات  يف  امللبنات 
مع �شمان ا�شتقاللية كل ولية يف مت�ين 

ما  املادة  نقل  دون  باحلليب  م�اطنيها 
بني ال�ليات وح�ل كيفية م�اكبة القطاع 
ملنع  املطبق  ال�شحي  احلظر  لفرتة 
قال  امل�شتجد،  ك�رونا  فريو�ش  انت�شار 
ال�زير اأن اأع�ان التجارة وعمال القطاع 
مبهامهم  قام�ا  ال�طن  وليات  كل  عرب 
التنقل  �شع�بة  رغم  اإليهم  امل�كلة 
جهة  ومن  ال�شحية  ال��شعية  وح�شا�شية 
اأخرى نبه رزيق اإىل اأن الأرقام امل�رشح 
بها من طرف بع�ش اخلرباء القت�شاديني 
ح�ل اخل�شائر التي تكبدها التجار خالل 
فرتة احلظر ال�شحي » غري معتمدة على 

ق�اعد علمية دقيقة« .
عدة  »اجتمعت  وزارته  اأن  رزيق  قال  و 

من  وبالرغم  التجار  ممثلي  مع  مرات 
ذلك مل تتمكن بعد من حتديد رقم دقيق 
)..( ل  الن�شاطات  ن�شب ت�رشر  وحتديد 
بد من تقدمي اأرقام مبنية على درا�شات 
ميدانية، نحن عاجزون حاليا على تقدمي 
ينته  مل  ال�شحي  احلجر  لأن  نهائي  رقم 
الن�شاط،  يف  تباين  وج�د  ظل  يف  بعد«و 
اإح�شاء  يتم  انه  امل�شدر  نف�ش  اأكد 
بالن�شبة   ، ن�شاط على حدى  كل  خ�شائر 
والن�شاطات  نهائيا  املت�قفة  للن�شاطات 
وغريهما  حمدودة  بفرتات  ت�شغل  التي 
، مع درا�شة مطالب التجار التي تباينت 

وفقا ل��شعية كل فئة ، ح�شب ال�زير.
عبدال�ضالم .غ

ك�شف  املدير العام اخلا�ش بال�شكن  على 
اأني�ش  والعمران  ال�شكن  وزارة  م�شت�ى 
ال�زارة  �شحفي  اأن  ت�رشيح  داود  يف  بن 
ب974  مقدر  �شكني  برنامج  اأطلقت  قد 
اإلف   648 ،  منها  الأن�اع  بكل  اإلف  �شكن 

ب�شدد الجناز و325الف ب�شدد النطالق 
ال�شكن  يف  اأزمة  على  الق�شاء  اجل  من 
كبري  هاج�ش  اإىل  حت�لت  اجلزائر  التي 

للحك�مة  .
هذه  اأن  داود  بن  واأ�شار  هذا 

يف  272الف  وحدة  على  ال�شكنات  تت�زع 
ط�ر الجناز  تخ�ش  البيع بالإيجار«عدل« 
و192 األف �شكن عم�مي اإيجاري  اجتماعي 
و112الف �شكن  ترق�ي مدعم ، فيما �شيتم 
ال�شنة  هذه  خالل  �شكن  77الف  اإطالق 

و21  و  ريفي  �شكن  اإلف   50 اإىل  بالإ�شافة 
 ، املدعم  الرتق�ي  �شيغة  �شكن  من  األف 
هذا ورغم تاأخر بع�ش امل�شاريع  ال�شكنية 

بفعل فريو�ش الك�رونا  .
حممد بن ترار

مبادرة  من اأجل اجلزائر و يتوا�ضل املدد  

جمموعة من �لكو��سف الختبار�ت PCR ملعهد با�ستور

18 ولية ت�ضهد  تذبذبا يف توزيع احلليب

��ستري�د �للحوم �حلمر�ء من دول �جلو�ر
.      اإح�ضاء خ�ضائر كل ن�ضاط على حدى

منها 648 األف قيد الجناز و325الف ب�ضدد النطالق

برنامج ب974�ألف م�سكن و �لرقابة على �ملقاوالت 

مع  بالتعاون  التجارة  وزارة  با�رشت 
الأمنية  حتقيقات معمقة  ال�شلطات 
م�شت�رد   600 من  اأكرث  مع 
امل�شت�ى  لل�شرياميك  على 
،  بعدما  اأ�شبانيا  ال�طني  من 
كربى  جتاوزات  تبني وج�د 
الت�رشيح  الكاذب  والت تخ�ش 
تهريب  هرب  األ�رشبي ل�شمان 
 ، اإىل  اخلارج  الأم�ال  روؤو�ش 
امل�شت�ردون  ه�ؤلء  اأن  تبني  حيث 
ت�رشيحات  كاذبة  يقدم�ن 
هم  د ا �شتري ا تخ�ش  
التي  للم�اد الأولية عك�ش احلقيقة 
م�شنعة  كلفت  م�اد  ا�شترياد  تخ�ش 
اخلزينة العم�مية خ�شائر تزيد  150 

ملي�ن دولر �شن�يا .
معامالت م�شت�ردو  اأن  وتبني  هذا 
ال�شرياميك  يبا�رشون ن�شاطهم بطرق 
احتيالية من خالل الغ�ش والت�رشيح 
اإىل  الكاذب  بالإ�شافة  اجلمركي 
الأم�ال  روؤو�ش  وتهريب   ، الر�ش�ة 
بن�ك  باجلزائر  بت�اط�ؤ  وكالت 
خا�شة   ، التحقيق  �شيم�شها  التي 
من  وان  املتعامل�ن   يعدون 
التي  الع�شابة  من  املقربني 

ملحاولة  ا�شتعملتهم  ك��شيلة 
اإفال�ش و خ��ش�شة  ما يزيد  عن 55 
والذي  لل�رشاميك  بال�طن  م�شنعا 
ي�جد  العمال  والذي  ي�شغل  اآلف 
بعدما   ، حرجة  الي�م  و�شعية  يف 
اإىل  اخل��ش�شة  طريقه  يف  كان 
بطريقة ممنهجة من طرف الع�شابة 
امل�ؤ�ش�شات  اأغلب  على  ق�شت  التي 
اإىل  ت�شعى  كانت  العم�مية  كما 
من  املحلي  املنتج  على  الق�شاء 
تفلي�ش مايز عن 9000  تاجر  خالل 
امل�ؤ�ش�شات  وخلق  هذه  مع  متعاقد 
حتطيم  هدفه  م�ازي  اقت�شاد 
 ، ال�طنية  ال�شناعية  الق�اعد 
بال�شترياد  الرتخي�ش  طريق  عن 
وباأقل  حمليا  تنتج  مل�اد  الع�ش�ائي 
ومن  هذا  ج�دة  ،  واأعلى  تكلفة 
العديد  جتر  اأن  التحقيقات  �شـاأن 
اإىل  العدالة  خا�شة  الأطراف  من 
عمليات  اأن  هناك  تبني  بعدما 
حتى  م�شت   ، كبرية  لال�شترياد 
واحلجارة  للت�شرت  الرمل  من  اأن�اع 
والعمل  الأم�ال  روؤو�ش  تهريب  على 

على  حتطيم القت�شاد ال�طني .
حممد بن ترار

كانوا وراء حتطيم 55 موؤ�ض�ضة 

�لتحقيق مع 600 م�ستورد 
لل�سري�ميك من ��سبانيا 

اأجلت حمكمة �شيدي اأحممد الثنني 
اخلا�شة  الف�شاد  ملفات  حماكمة 
الدين  حمي  الأعمال  برجال 
ملنتدى  ال�شابق  والرئي�ش  طحك�ت 
روؤ�شاء امل�ؤ�ش�شات علي حداد وكذا 
�ش�فاك  مل�ؤ�ش�شة  العام  املدير 
ج�ان   15 تاريخ   اإىل  ع�ملي  مراد 
التح�شريات  ا�شتكمال  بغية  القادم 
عن  املحاكمة  باإجراءات  اخلا�شة 
اأي�شا  الق�شية  هذه  وتعترب   . بعد 
ملفا من ملفات الف�شاد التي ت�رط 
فيها النظام ال�شابق حيث يتابع فيها 
يف  الكبار  امل�ش�ؤوليني  من  العديد 
مقدمتهم ال�زيران الأولن ال�شابقني 
�شالل  املالك  وعبد  اأويحي  اأحمد 
الفار  ال�شناعة  وزير  اىل  بالإ�شافة 
وي��شف  ب��ش�ارب  ال�شالم  عبد 
كلهم  وهم  بدة  وحمج�ب  ي��شفي 
اإدانتهم  مت  �شابق�ن  م�ش�ؤوليني 
ق�شايا  عدة  يف  العدالة  قبل  من 
ال�شيارات  تركيب  ملف  منها  ف�شاد 
النتخابية  للحملة  والتم�يل اخلفي 
املخل�ع  للرئي�ش  اخلام�شة  للعهدة 

يف  يتابع  كما  ب�تفليقة  العزيز  عبد 
اآخرون  �شابق�ن  وزراء  امللف  هذا 
زعالن  الغني  عبد  غرار  على 
ال�لة  من  والعديد  طلعي  وبجمعة 
العا�شمة  وايل  منهم  ال�شابقني 

ال�شابق عبد القادر زوخ .
فان  املت�فرة  املعل�مات  وح�شب 
ملنتدى  ال�شابق  الرئي�ش  ملف 
ق�شايا  يخ�ش  امل�ؤ�ش�شات  روؤ�شاء 
العم�مية  الأ�شغال  يف  قطاع  ف�شاد 
يتابع  فيما  الطرقات   وم�شاريع 
�ش�فاك  مل�ؤ�ش�شة  العام  املدير 
مراد ع�ملي يف ق�شايا ف�شاد تخ�ش 
وقرو�ش  ت�شهيالت  على  ح�ش�له 
دون  ال�ليات  ببع�ش  وعقارات 
وبت�اط�ؤ م�ش�ؤوليني وه�  وجهة حق 
الأمر نف�شه بالن�شبة لرجل الأعمال 
ي�اجه  التي  طحك�ت  الدين  حمي 
اخلا�ش  امللف  هذا  يف  ف�شاد  تهم 
ال�شيارات  برتكيب  ن�شاطه  عن 
يتعلق  اأخر  ملف  اإىل  بالإ�شافة 

بت�شخيم ف�اتري النقل اجلامعي.
باية ع

وع�ش�  القت�شادي  اخلبري  اأكد، 
ال�شعبي  باملجل�ش  املالية  جلنة 
ال�طني، ه�اري تيغر�شي  اأن بع�ش 
اتخذها  التي  الأخرية  القرارات 
املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�ش 
لتح�شيني  وقتها  يف  جاءت  تب�ن 
للم�اطن  ال�رشائية  القدرة 
تراجع  ت�شجيلها  بعد  اجلزائري 
ب 50 باملائة خالل ع�رش �شن�ات 
خالل  تيغر�شي   ه�اري  وقال   .
اأن  ال�طنية  بالإذاعة  ا�شت�شافته 
اجتماع  عن  املنبثقة  القرارات 
جمل�ش ال�زراء فيما يتعلق بدعم 
للم�اطن جاءت  ال�رشائية  القدرة 
النخفا�ش  مل�اجهة  وقتها  يف 
الكببري للقدرة ال�رشائية للم�اطن 
ب50  تراجعت  التي  اجلزائري 
�شن�ات  ع�رش  خالل  باملائة 
نظرا لعدة ظروف وع�امل مربزا 
اإجراءات  اأن  ال�شياق  نف�ش  يف 

كما  لكنها  بالتن�يه  جديرة  تب�ن 
اىل  دعا  حيث  كافية  غري  قال  
متحرك  �شلم  اعتماد  �رشورة  
بن�شبة  اأ�شا�شا  يرتبط  لالأج�ر 
م��شع  نقا�ش  وفتح  الت�شخم، 
والقت�شاد  املالية  ق�شايا  ح�ل 
ت�شيري  يف  اأكرث  �شفافية  و�شمان 
خا�شة  ال�طني  القت�شاد  ملفات 
كما    ، وال�شترياد  الت�شدير 
�رشورة  على  تيغر�شي  �شدد، 
يف  وال�رشكاء  املخت�شني  اإ�رشاك 
و�شفت  التي  القطاعات  حتديد 
من  امل�شتثناة  بالإ�شرتاتيجية 
قاعدة 49/51، منتقدا ما و�شفه 
والبريوقراطية  الإدارة  بتغ�ل 
الذي  الأمر  لال�شتثمار  املعرقلة 
ي�شيع فر�ش هامة على القت�شاد 
خالل  واجه  الذي  ال�طني 

ال�شن�ات الأخرية عدة هزات .
عطار ب

ليوم 15 جوان 

تاأجيل �لف�سل يف ملفات 
طحكوت حد�د وعوملي 

ع�ضو جلنة املالية بالربملان، هواري تيغر�ضي  

قر�ر�ت �الجتماعية يف وقتها 
لكن غري كافية
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اح�ضن خال�ص   

فكرة  متخ�ضت  لقد 
معمقة  مراجعة  اإجراء 
على القانون الأ�ضا�ضي 
القلق  �ضياق  يف  للبالد 
حيال  ال�ضائد  العام 
اأحدثها  التي  الأزمة 
العهدة  م�رشوع 
للرئي�س  اخلام�ضة 
�ضبه  �ضاد  فقد  ال�ضابق 
ال�ضلطة  لدى  اإجماع 
اأطياف  لدى  كما 
كلها  ال�ضعبي  احلراك 
ل  التغيري  اأن  على 
يف  يتوقف  اأن  ينبغي 

اإيقاف زحف  جمرد 
وع�ضبته  بوتفليقة 
وليته  جتديد  نحو 
ومتديد  الرئا�ضية 
بل  نظامه  عمر 
على  الوقوف  يف 
التي  النقائ�س 
الد�ضتور  اعرتت 
و�ضعت  والتي 
موؤ�ض�ضات الدولة 
كبري  حرج  يف 
ويف ماأزق كاد اأن 

يع�ضف با�ضتقرار 
البلد. 

الهتمام  �ضار  لقد 
الفئات  لدى  بالد�ضتور 
ال�ضعب  من  العري�ضة 
انطالق  عند  اأوجه  يف 
ال�ضعبي،  احلراك 
جمرد  من  انتقل  فقد 
ور�ضمية  �ضكلية  وثيقة 
تهم الإدارة وال�ضلطات 
اأجهزة  على  املتعاقبة 

مكون  اإىل  الدولة 
التي  املكونات  من 
يف  رئي�ضيا  دورا  تلعب 
ال�ضعب  م�ضري  تقرير 
النظام  وطبيعة  ودولته 
بداأ  الذي  ال�ضيا�ضي 
بدائله  ب�ضاأن  النقا�س 
الإجماع  �ضاد  ما  بعد 
من  بني  تغيريه  على 
اجتثاثه  ب�رشورة  يرى 
وتعوي�ضه بنظام جديد 
يحتاج  اأنه  يرى  ومن 
ل  واإ�ضالح  ترميم  اإىل 
الإجنازات  عن  يغفل 
الد�ضتورية  واملكا�ضب 
احلقوق  جمالت  يف 

واحلريات.
اأي  ي�ضذ  مل  وبالفعل 
مرت�ضحي  من  مرت�ضح 
الرئا�ضية  النتخابات 
املا�ضي  دي�ضمرب  ل12 
مراجعة  �رشورة  عن 
وجتاوز  الد�ضتور 
ال�ضيغة احلالية التي مل 
تعد ت�ضتجيب لتطلعات 
ال�ضعب يف حراكه وكان 

اأ�ضد  تبون  الرئي�س 
حر�ضا  املر�ضحني 
على اأن مراجعة معمقة 
من  احلالية  للوثيقة 
�ضاأنها اأن تهدئ اجلبهة 
ومتنح  ال�ضيا�ضية 
�ضيا�ضية  �ضمانات 
الأزمة  لتجاوز  جديدة 
احلراك  واأن  ل�ضيما 
وبعد  اأثناء  توا�ضل 
الرئا�ضية  النتخابات 
اجتاه  يف  ي�ضغط  وظل 
للنظام  عميق  تغيري 

القائم.
غري اأن جتربة الرئي�س 
تبون يف دواليب الدولة 

ف�ضال 
بته  جتر
�ضية  ل�ضيا ا
نه  جتعال
يغفل  ل 
اأي  اأن  عن 
جعة  ا مر
ية  ر �ضتو د
اأن  ميكن  ل 
غاية  تكون 
ذاتها  يف 
جناحها  واأن 
�ضمان  يف 
املن�ضودة  التحولت 
�رشوط  بتوفر  مرهون 
ونف�ضية  �ضيا�ضية 
لتحقيق  �رشورية 
ول�ضك  منها.  الهدف 
اأن ردات فعل املجتمع 
خالل  املنتظرة 
املقبلة  الأ�ضابيع 
�ضتمكن �ضاحب القرار 
من اإدراك ال�ضدى الذي 

املقرتحات  اأحدثته 
جلنة  قدمتها  التي 
ال�ضياق  اأن  اإذ  اخلرباء، 
ونحن  به  منر  الذي 
�ضحية  اأزمة  نواجه 
يف  اقت�ضادية  واأخرى 
يجعل  ل  قد  الأفق 
الد�ضتورية  املراجعة 
تقفز اإىل موقع الأولوية 
الذي  الكبري  والهتمام 
كانت به اأثناء م�ضريات 

العام املا�ضي.
التعديالت  وتنطلق 
ديباجة  يف  املقرتحة 
الد�ضتور من اأن ال�ضعب 
على  حر�ضه  عن  يعرب 
يف  طموحاته  »ترجمة 
باإحداث  الد�ضتور  هذا 
اجتماعية  حتولت 
بناء  اأجل  من  عميقة 
والتي  جديدة  جزائر 
منذ  �ضلميا  عنها  عرب 
التي  ال�ضعبية  احلركة 
انطلقت يف 22 فرباير 
تام  تالحم  يف   2019
الوطني  جي�ضه  مع 
اأن  غري  ال�ضعبي«. 
لأهداف  املفهوم  هذا 
تبنته  الذي  احلراك 
�ضاأنه  من  التعديالت 
يف  اختالفات  يثري  اأن 
ف�ضال  النظر  وجهات 
له  انتقادات  عن 
التي  الإرادة  بتقلي�س 
ول  ال�ضعب  عنها  عرب 
يزال رغم احلجر الذي 

كورونا،  انت�ضار  فر�ضه 
رغبة  جمرد  اإىل 
برنامج  م�ضايرة  يف 
ب�ضعاره  تبون  الرئي�س 
املرفوع وهو »اجلزائر 
يعترب  وقد  اجلديدة« 
اأنه  على  الفهم  هذا 
لوثيقة  �ضيا�ضي  توجيه 
يفرت�س اأن تكون الوعاء 

الذي يجتمع فيه 
اجلزائريني  كل 
اأطيافهم  بكل 
�ضية  ل�ضيا ا
بهم  ر م�ضا و
الإيديولوجية. 
هذه  كل 
مل  ا لعو ا
قد  واأخرى 
م�ضعى  ترهن 
جعة  ا ملر ا
ية  ر �ضتو لد ا
متكنه  ولن 
حتقيق  من 
ف  ا هد اأ
ر  ا �ضتقر ل ا

ول  املن�ضود  ال�ضيا�ضي 
من و�ضع اآليات حتديث 
اإذا  اإل  احلكم  لنظام 
املبادرة  �ضاحب  انتبه 
اإىل  تبون  الرئي�س  وهو 
بعد  الوقت مل يفت  اأن 
من  وا�ضع  نقا�س  لفتح 
على  احل�ضول  اأجل 
بعيد  حقيقي  اإجماع 
الإجماع  اأ�ضكال  عن 
عهدها  التي  املزيفة 

واأن  املا�ضي،  البلد يف 
امل�ضاورات  تختلف 
التي قد يجريها يف هذا 
املجالت عن تلك التي 
اأطلقها الرئي�س ال�ضابق 
 2015 ويف   2011 يف 
ملف  فتح  مبنا�ضبة 
ال�ضيا�ضية  الإ�ضالحات 

والتعديل الد�ضتوري.

للمراجعة  يكتب  لن 
احلالية  الد�ضتورية 
متكن  مل  اإذا  جناح  اأي 
كتابة  من  ال�ضعب 
اجتاه  يف  د�ضتوره 
احلكم  من  التخل�س 
الفردي ومركزة القرار 
خالل  من  ال�ضيا�ضي 
حقيقي  توازن  اإقرار 
ودعم  لل�ضلطات 
للموؤ�ض�ضات بعدما بينت 

عا�ضتها  التي  التجربة 
اجلزائر كيف اأن تركيز 
ال�ضلطات يف يد رئي�س 
اأحدث  قد  اجلمهورية 
اأجهزة الدولة  �ضلال يف 
وموؤ�ض�ضاتها وهو ال�ضلل 
الذي اغتنمته ع�ضابات 
يف  لتعيث  وع�ضب 
ونهبا  ف�ضادا  الدولة 
غياب  ظل  يف 
املم�ضك بتلك 
ت  ل�ضلطا ا
املانع  ب�ضبب 

ال�ضحي.
من  وبالرغم 
ال�ضلطة  اإقرار 
ل�ضان  على 
تبون  الرئي�س 
موقع  يف  اأنها 
واأن  املبادر 
النهائية  ال�ضيغة 
نقا�ضات  �ضتتوج 
متكن  وا�ضعة 
من  اخلرباء  جلنة 
جديد  من  العمل 
الجتاهات  بلورة  على 
العامة التي �ضتنبثق من 
اأن  اإل  النقا�ضات  تلك 
الأ�ضابيع املقبلة كفيلة 
التي  الآليات  بتبيان 
�ضتحكم هذه املراجعة 
ومدى انخراط جمتمع 
اليوم  يهتم  يعد  مل 
وم�ضتقاته  بالد�ضتور 
بالنتخابات  ول 

واإفرازاتها.

هل اختار الد�ستور وقته؟
قرر الرئي�ص تبون بعد تردد اأملته ظروف الأزمة ال�ضحية التي متر بها البالد اأن ي�ضع م�ضروع 

املراجعة الد�ضتورية الذي وعد به خالل حملته النتخابية على �ضكة النقا�ص العام. وكان قد اأكد 
يف منا�ضبات عدة اإ�ضراره على اأن يكون النقا�ص حول الوثيقة الأ�ضا�ضية الأوىل للبالد حرا ووا�ضعا 
بعد اأن كلف جلنة خرباء ب�ضياغة مقرتح ن�ص جديد يرثي الن�ص احلايل وي�ضيف اإليه ما يجعله 

يتنا�ضب مع اأفرزه احلراك ال�ضعبي لفرباير من العام املا�ضي من تعابري ومطالب.

عوائق كثرية ترهن م�ضعى مراجعته

للمراجعة  " لن يكتب 
الد�ضتورية احلالية اأي جناح 
اإذا مل متكن ال�ضعب من كتابة 
د�ضتوره يف اجتاه التخل�ص من 
احلكم الفردي ومركزة القرار 

ال�ضيا�ضي من خالل اإقرار 
توازن حقيقي لل�ضلطات ودعم 

للموؤ�ض�ضات" 
" لقد �ضار الهتمام 
بالد�ضتور لدى الفئات 
العري�ضة من ال�ضعب يف 

اأوجه عند انطالق احلراك 
ال�ضعبي، فقد انتقل من جمرد 

وثيقة �ضكلية ور�ضمية تهم 
الإدارة وال�ضلطات املتعاقبة 
على اأجهزة الدولة اإىل مكون 

من املكونات التي تلعب دورا 
رئي�ضيا يف تقرير م�ضري 

ال�ضعب ودولته "
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ا عن تعدد م�ضارات »نهاية الأوبئة«، اإذ اإن التف�ضي الوبائي قد ينح�ضر نتيجة ت�ضكل مناعة القطيع، وتطبيق اإجراءات  تك�ضف مراجعة خربات الأوبئة تاريخًيّ
احلجر والإغالق، واكت�ضاف »حمور العدوى«، وتطوير اللقاحات والأدوية، بالإ�ضافة اإىل الت�ضامن الدويل وتفعيل الإجراءات الوقائية، وعادة ما تتطور الأوبئة يف 
�ضورة موجات من النح�ضار والعودة مع وجود طفرات جينية تطراأ عليها من اآن لآخر مثل: الطاعون، والإيبول. ول تزال التوقعات حول »جائحة كورونا« متباينة 

ل اإىل لقاح فّعال ملواجهة الفريو�س حتى الآن. ومتعار�ضة ب�ضورة كبرية يف ظل عدم اليقني املحيط بانت�ضار العدوى، وعدم التو�ضّ

 اإميان فخري/مركز امل�ضتقبل 
للدرا�ضات والأبحاث املتقدمة

اأمناط »نهاية الأوبئة«:

مبراجعة اخلربات التاريخية النتهاء 
االأوبئة  معظم  اأن  يت�ضح  االأوبئة، 
انت�ضار  بعد  اإما  انتهت  ال�ضابقة 

بعد  اأو  القطيع«،  »مناعة 
التباعد  »اإجراءات  تطبيق 
�ضارم،  ب�ضكل  االجتماعي« 
اأو التمكن من التو�ضل للقاح 
به،  االأفراد  معظم  وتطعيم 
من  التمكن  اإىل  باالإ�ضافة 
انت�ضار  اأ�ضباب  اإىل  التو�ضل 
عليها،  وال�ضيطرة  املر�ض 
عن  املبكر  االإبالغ  مع 
وال�ضيطرة  االإ�ضابة  حاالت 
ميكن  ما  وهو  عليها، 

تو�ضيحه فيما يلي:

القطيع:  مناعة   1-
بعد  االأوبئة  من  العديد  انتهت 
ي�ضعب  كبري  ب�ضكل  انت�ضارها 
وفاة  اإىل  اأّدى  مما  عليه  ال�ضيطرة 
الذين  بقاء  مع  االأفراد  من  االآالف 
تغلبت مناعتهم على املر�ض. فعلى 
»الطاعون«  انت�رش  املثال،  �ضبيل 
االأ�ضود«  »املوت  عليه  يُطلق  ما  اأو 
مدينة  يف   541 عام  يف  مرة  الأول 
واأطلق عليه طاعون  الق�ضطنطينية 
ج�ضتنيان، وانت�رش ب�ضكل �رشيع يف 
و�ضمال  واآ�ضيا  اأوروبا  اأنحاء  جميع 
مما  العربية،  واجلزيرة  اإفريقيا 
 30 بنحو  يُقدر  ما  اأ�ضفر عن مقتل 
اإىل 50 مليون �ضخ�ض، اإىل درجة اأن 
يذكرون  الفرتة  موؤرخي هذه  بع�ض 
فلقد  ليموت«،  اأحد  يتبَقّ  »مل  اأنه 
ق�ضى هذا الوباء على ن�ضف �ضكان 

العامل تقريبًا.
اأ�ضتاذ  يُ�ضري  االإطار،  هذا  ويف 
االأمريكية  التاريخ بجامعة دي بول 
اأن  اإىل  موكايتي�ض«  »توما�ض 
فهم  لديهم  يكن  مل  »املواطنني 
اأن  �ضوى  الطاعون  حماربة  لكيفية 
يقوموا بتجنب املر�ضى«، اأما فيما 
يتعلق بكيفية انتهاء الطاعون، فاإن 
اأف�ضل تف�ضري ملا حدث اآنذاك هو 
على  ظلوا  الذين  النا�ض  غالبية  اأن 
قد  باأخرى  اأو  بطريقة  احلياة  قيد 
كّونوا مناعة �ضد املر�ض، مما اأدى 

اإىل توقف انت�ضاره.
»االأنفلونزا  ينطبق على  ذاته  االأمر 
الوباء  هذا  ظهر  حيث  االإ�ضبانية« 
اأوروبا  يف   1918 عام  مرة  الأول 
والواليات املتحدة واأجزاء من اآ�ضيا 
العامل،  حول  ال�رشيع  االنت�ضار  قبل 
يف  تتحرك  التي  القوات  و�ضاعدت 
جميع اأنحاء العامل يف خ�ضّم احلرب 
العاملية االأوىل على ن�رش الفريو�ض، 
بل اإن الرئي�ض االأمريكي »ويل�ضون« 
اأوائل عام  اأُ�ضيب بهذا املر�ض يف 
التفاو�ض على معاهدة  اأثناء   1919

فر�ضاي.
اأو لقاحات  ومل تكن هناك عقاقري 
القاتلة  ال�ضاللة  هذه  لعالج  فعالة 
من االأنفلونزا يف ذلك الوقت، لذلك 
االأقنعة  بارتداء  املواطنون  اأُمر 
اإغالق  ومت  منازلهم،  يف  والبقاء 
وال�رشكات  وامل�ضارح  املدار�ض 
بعدم  النا�ض  ونُ�ضح  العبادة،  ودور 
تفاقم  ولكن  باالأيدي،  امل�ضافحة 

ال�ضحية  االأنظمة  الأن  الو�ضع، 
العاملية كانت منهكة ب�ضبب احلرب 

العاملية االأوىل.

وتُ�ضري بع�ض التقديرات اإىل اأن هذا 
بحوايل  يقدر  ما  اأ�ضاب  قد  الوباء 
500 مليون �ضخ�ض، اأي حوايل ثلث 
ما  وفاة  اإىل  واأدى  الكوكب،  �ضكان 
اأي  ن�ضمة،  مليون   50 بحوايل  يقدر 

احلرب  �ضحايا  عدد  من  اأكرب 
النهاية  ويف  االأوىل،  العاملية 
االإ�ضبانية  االأنفلونزا  توقفت 

جزئًيّا يف �ضيف 1919 الأن اأولئك 
الذين بقوا على قيد احلياة لديهم 
مناعة، مما اأعاق قدرة الفريو�ض 

على االنت�ضار.

التباعد  اإجراءات   2-
الجتماعي: 

تطبيق  �ضعوبة  من  الرغم  على 
اإجراءات التباعد االجتماعي 

ل�ضعوبة  نظًرا  قدمًيا 
وال�ضيطرة  االأفراد  تتبع 
اأنه  اإال  حتركاتهم؛  على 

الثانية  املوجة  ظهور  مع 
 1374 عام  »الطاعون«  من 

اأدى  والذي  �رشا�ضة،  اأكرث  ب�ضكل 
 200 بحوايل  يقدر  ما  وفاة  اإىل 
مليون �ضخ�ض يف 4 �ضنوات فقط، 
امل�ضوؤولون  قرر  ال�ضياق  هذا  ففي 
ال�ضاحلية  »راجو�ضا«  مدينة  عن 
اإبقاء  البندقية  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة 
املدينة  و�ضلوا  الذين  البحارة 
من  يتمكنوا  حتى  عزلة  يف  حديًثا 
مر�ضى،  يكونوا  مل  اأنهم  اإثبات 
اإىل 40  وامتّدت مدة العزل من 30 

يوًما.
العديد من  وجتدد ظهور الطاعون 
 1348 عام  من  الفرتة  يف  املرات 
اأوائل  وبحلول   ،1665 عام  اإىل 
القرن ال�ضاد�ض ع�رش، �ضهدت طرق 
نوعًيّا،  تغرًيا  الطاعون  مكافحة 
القوانني  اإجنلرتا  فر�ضت  حيث 

املر�ضى،  وعزل  لف�ضل  االأوىل 
املنكوبة  املنازل  متييز  خالل  من 
الق�ض  من  بحزمة  بالطاعون 
كما  اخلارج،  يف  عمود  على  معلقة 
يتعني على املواطنني الذين لديهم 
اأن  م�ضابون باملر�ض يف عائالتهم 
يحملوا عموًدا اأبي�ض حال خروجهم 

من منازلهم.
و�ضهد عام 1665 موجًة جديدة من 
و�ُضميت  الوباء  تف�ّضي 
الكبري«  بـ«الطاعون 
 ،)Great Plague(
وكانت اآخر واأ�ضواأ موجه 
حيث  املر�ض،  ي  لتف�ِضّ
 100 مقتل  عن  اأ�ضفرت 
لندن  �ضكان  من  األف 
فقط،  اأ�ضهر  �ضبعة  يف 
اإىل  ال�ضلطات  دفع  مما 
و�ضائل  جميع  حظر 
ومت  العامة،  الرتفيه 
بالقوة  املر�ضى  اإجبار 
ملنع  منازلهم  يف  املكوث  على 
�ضلبان  ر�ضم  ومت  املر�ض،  انت�ضار 
امل�ضابة،  املنازل  على  حمراء 
ودفن ال�ضحايا يف مقابر جماعية. 
املتخذة  اخلطوات  هذه  وتت�ضابه 
والغلق  العزل  اإجراءات  مع  قدمًيا 
االآن،  العامل  ي�ضهدها  التي  التام 
انتهاء  اإىل  اأدى  ذلك  اأن  ويُعتقد 

الوباء.
اأن  ويُعتقد 
ت  ا ء ا جر اإ

االجتماعي«  »التباعد 
قد �ضاهمت يف احلد من 
بال�ضني،  ال�ضار�ض  انت�ضار 
يف  املر�ض  هذا  ظهر  حيث 
يوليو 2003  نوفمرب 2002، وبحلول 
 26 حالة يف   8000 من  اأكرث  اأ�ضيب 
�ضخ�ض   800 بحياة  واأودى  دولة، 
»با�ضتور«  معهد  تقديرات  ح�ضب 
والدول  ال�ضني  وقامت  الفرن�ضي، 
باتخاذ  املر�ض  فيها  ظهر  التي 
اإغالق  مت  حيث  �ضارمة،  اإجراءات 
واالأماكن  واجلامعات  املدار�ض 
منظمة  اأ�ضدرت  كما  العامة، 
ب�ضاأن  حتذيرها  العاملية  ال�ضحة 

ال�ضفر اإال لل�رشورة الق�ضوى.
عدم  رغم  ا  اأي�ضً ال�ضار�ض  وانتهى 
تطبيق  خالل  من  لقاح  وجود 
للمر�ضى  الفوري  العزل  اإجراءات 
والتباعد االجتماعي. ومن اجلدير 
متّكنت  قد  ال�ضلطات  اأن  بالذكر 
لكونه  نظًرا  املر�ض  احتواء  من 

االأعرا�ض  ظهور  بعد  اإال  ُمعٍد  غري 
على ال�ضخ�ض امل�ضاب، وذلك على 

النقي�ض من فريو�ض كورونا.

لقاح:  تطوير   3-

يُعد »اجلدري« اأول وباء ينتهي بعد 
يد طبيب  لقاح طبي على  اكت�ضاف 
جيرن«  »اإدوارد  يُدعى  بريطاين 
اجلدري  كان  حيث   ،1801 عام  يف 
م�ضتوطًنا اأوروبا واآ�ضيا لقرون، وقد 
اأدى اإىل مقتل ثالثة من كل ع�رشة 
معدل  لكّن  به.  اأُ�ضيبوا  اأ�ضخا�ض 
كان  القدمي  العامل  يف  به  الوفيات 
بالدمار  مقارنة  اأقل 
اأحلقه  الذي 
بالواليات املتحدة 
 ، ملك�ضيك ا و
اإليهما  انتقل  اللتني 
من  اجلدري 
امل�ضتك�ضفني  خالل 
القرن  يف  االأوروبيني 
ومل  ع�رش،  اخلام�ض 
مناعة  اأي  لديهم  تكن 
هذا  �ضد  طبيعية 
اأدى  مما  الفريو�ض، 
اإىل وفاة ما بني %90 
اإىل 95% من �ضكان العامل 
حيث  قرن،  مدى  على  اجلديد 
 11 من  املك�ضيك  تعداد  تناق�ض 
مليون ن�ضمة اإىل مليون ن�ضمة فقط 
وتطويره  له  لقاح  اكت�ضاف  وبعد   ،
العاملية يف  ال�ضحة  اأعلنت منظمة 
اختفى  قد  اجلدري  اأن   1980 عام 

من �ضطح االأر�ض.
وجود  من  الرغم  وعلى 
اجلانبية  االأعرا�ض  بع�ض 
اخلنازير  اأنفلونزا  للقاح 
االأنفلونزا  للقاح  امل�ضابه 
يُعتقد  اأنه  اإال  املو�ضمية؛ 
اأن هذا اللقاح قد �ضاهم يف 
احلد من انت�ضار املر�ض، 
منظمة  قامت  حيث 
بت�ضنيف  العاملية  ال�ضحة 

الفريو�ض على اأنه جائحة يف يونيو 
عام 2009. وقد ظهر هذا الفريو�ض 
اأبريل  يف  املتحدة  الواليات  يف 
والواليات  املك�ضيك  وكانت   ،2009

من  ت�رشًرا  االأكرث  وكندا  املتحدة 
للمركز  ووفًقا  الفريو�ض.  هذا 
االأمرا�ض  من  للوقاية  االأمريكي 
فاإن   )CDC( عليها  وال�ضيطرة 
الفريو�ض  هذا  من  الوفيات  عدد 
بني  تراوح   2010/2009 عام  خالل 

150 األًفا اإىل 575 األف ن�ضمة. 

للقاح  ال�رشيرية  التجارب  وبداأت 
من  االنتهاء  ومت   ،2009 يوليو  يف 
االأ�ضواق  يف  وطرحه  اللقاح  تطوير 
وما   .  2009 دي�ضمرب  نهاية  يف 
لقاح  تقدمي  عملية  و�رّشع  �ضّهل 
وجود  كان  اخلنازير  الأنفلونزا 
م�ضل لالأنفلونزا املو�ضمية بالفعل، 
وجتارب حول اأم�ضال اأخرى لعالج 
اأنفلونزا  من  خمتلفة  �ضالالت 
انت�رشت  واأن  �ضبق  التي  اخلنازير 
 ،  1976 عام  املتحدة  الواليات  يف 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  واأعلنت 
االنتهاء من هذا الوباء يف اأغ�ضط�ض 

. 2010
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الذي  الكولريا  وباء  مع  هذا  حدث 
التا�ضع  القرن  يف  اإجنلرتا  يف  ظهر 
ع�رش، مما اأ�ضفر عن مقتل ع�رشات 
االآالف، وظّن العلماء يف ذلك الوقت 
التلوث  نتيجة  انت�رش  الوباء  اأن 
بريطانًيّا  طبيبًا  ولكّن  الهواء،  يف 
اأن  اكت�ضف  �ضنو«  »جون  يُدعى 
للمر�ض  خطورة  االأكرث  االإ�ضابات 
كانت الأ�ضخا�ض يقطنون يف حميط 

م�ضخة برود �ضرتيت ملياه ال�رشب، 
م�ضخة  بتوقيف  امل�ضوؤولون  وقام 
ن�ضب  تخفيف  اإىل  اأدى  املياه، مما 
هذا  تراجع  فقد  اإذن،  العدوى. 

ا دون تطوير لقاح، ولكن  الوباء اأي�ضً
من  احلد  ميكن  اأنه  اكت�ضاف  بعد 
انت�ضار الوباء مع توفري مياه �رشب 
م�ضطلح  يُ�ضتخدم  واأ�ضبح  نظيفة، 
»حمور العدوى« لو�ضف مواقع مثل 
تكون  حيث  �ضرتيت،  برود  م�ضخة 

الظروف جيدة لنقل العدوى.

املبّكرة  التحركات   5-
والتن�ضيق الدويل: 

املحليني  االأطباء  قيام  اأن  يُعتقد 
املقيمني  والفرن�ضيني  والبلجيكيني 
باإخطار   1976 عام  يف  بالكونغو 
ال�ضلطات املحلية ومنظمة ال�ضحة 
هو  جديد  مر�ض  بتف�ضي  العاملية 
احتوائه  يف  �ضاهم  قد  »االإيبوال« 
ارتفاع  من  الرغم  على  �رشيًعا، 
املر�ض،  بهذا  الوفيات  معدالت 
اإجمايل  من   %88 بلغت  والتي 
التحرك  مت  اإنه  اإذ  امل�ضابني.  
ال�رشيع لو�ضع امل�ضابني قيد احلجر 
انتهاء  يف  �ضاهم  مما  ال�ضحي، 

املوجة االأوىل من الفريو�ض.
فريو�ض  تف�ضي  العامل  و�ضهد 
كان  ذلك،  بعد  مرات  عدة  االإيبوال 
غينيا  يف  بداأ  الذي  دموية  اأكرثها 
منذ نهاية عام 2013 وا�ضتمر حتى 
بلدان  من  عدد  اإىل  وانتقل   ،2016
واإجنلرتا  واإيطاليا  اإفريقيا  غرب 
والواليات املتحدة واإ�ضبانيا. وحتى 
 28600 من  اأكرث  اأ�ضيب   2016 عام 
حالة، وو�ضل عدد الوفيات اإىل اأكرث 

من 11 األف حالة . 
منظمة  اأعلنت  ولكن 
ال�ضحة العاملية يف مار�ض 
انت�ضار  توقف  عن   2016
تن�ضيق  بعد  املر�ض 
مع  الدولية  اال�ضتجابات 
حد  على  امل�ضابة،  الدول 
تعبري الدكتور »بيرت هوتيز« 
عميد الكلية الوطنية لطب 
كلية  يف  احلارة  املناطق 
االأمريكية.  للطب  بايلور 
اأخرى  الفريو�ض مرة  وجتدد ظهور 
ولكن  اإفريقيا عام 2018،  يف غرب 
مت  قد  كانا  عقارين  توفري  مت 

تطويرهما لعالج هذا الفريو�ض.

متى يتوقف انت�ضار "كورونا" يف دول العامل؟
خربات الأوبئة:

لنتهاء  التاريخية  اخلربات  " مبراجعة 
الأوبئة، يت�ضح اأن معظم الأوبئة 

ال�ضابقة انتهت اإما بعد انت�ضار »مناعة 
القطيع«، اأو بعد تطبيق »اإجراءات 
التباعد الجتماعي« ب�ضكل �ضارم، 

اأو التمكن من التو�ضل للقاح وتطعيم 
معظم الأفراد به "

وجود  عدم  رغم  ا  اأي�ضً ال�ضار�س  " انتهى 
لقاح من خالل تطبيق اإجراءات العزل 

الفوري للمر�ضى والتباعد الجتماعي. 
ومن اجلدير بالذكر اأن ال�ضلطات قد 

متّكنت من احتواء املر�س نظًرا لكونه 
غري ُمعٍد اإل بعد ظهور الأعرا�س على 
ال�ضخ�س امل�ضاب، وذلك على النقي�س 

من فريو�س كورونا "

اجلزء 01
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ببلدية  ال�شموع  حي  ي�شهد 
فظيع  انت�شار   ، مترنا�شت  
من  حالة  و�شط  للقمامات 
الكبريان لدى  التذمر واال�شتياء 
طالبوا  الذين  باحلي  القاطنني 
بالتدخل   ، البلدية  م�شالح 

الحتواء الو�شع.
�شكان حي  من  الع�رشات  نا�شد 
،يف    االهقار   بعا�شمة  ال�شموع 
"الو�شط"  يومية  مع  حديثهم 
لدى  بالتدخل  الوالية    وايل 

م�شالح رئي�س املجل�س ال�شعبي 
التكفل  اأجل  من   ، البلدي   
من  االأطنان  تكد�س  مب�شكل 
النفايات والقاذورات والقمامات 
واالأو�شاخ �شف اإىل ذلك االأكيا�س 
لبال�شتيكية ، يف و�شعية ت�شمئز 
لها النفو�س ، ح�شبما جاء على 
بدورهم  الذين  حمدثونا  ل�شان 
يف  لل�شارع  باخلروج  توعدوا 
عن  للتعبري  احتجاجية  حركة 
ال�شمت  من  غ�شبهم  جام 

ال�شلطات  طرف  من  املطبق 
املعنية حيال التدهور امل�شتمر 

للواقع البيئي .
القاطنني  اأخر طالب  من جهة   
من   ، بتمرنا�شت  ال�شموع  بحي 
ومديرية  االأمنية  امل�شالح 
التجار  الإرغام  التجارة 
الفو�شويني على اإزالة خملفاتهم 
مع نهاية �شاعات عمل ، حمملني 
البلدية  م�شالح  اأخرى  مرة 
من   ، الو�شع  تبعيات  م�شوؤولية 

خمت�شون  اأطباء  حذر  جهتهم 
التي  البيئية  الكارثة  حجم  من 
ظاهرة  تف�شي   عن  تنجم  قد 
القمامات  من  االأطنان  تكد�س 
عرب االأحياء ال�شعبية القدمية  .

من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
الحتواء  املحلية  ال�شلطات 
لزاما  يبقى  املتاأزم  الو�شع 
على املواطنني معاي�شة الو�شع 

املزري الأجل غري م�شمى .
اأحمد ،ب 

 

املجتمع  ممثلي  اأ�شوات  تعالت 
انقو�شة  ببلدية  بالبور  املدين 
احتجاجي  بيان  يف  ورقلة  والية 
كانت  الدائرة  لرئي�س  موجه 
"الو�شط"  يومية  ت�شلمت  قد 
تقدمي  وجب  انه   ، منه  ن�شخة 
توزيع  اأ�شباب  حول  تو�شيحات 
اأر�س فيما مت  ح�شة 192 قطعة 
قطعة  و63   180 ح�شتي  حتويل 
االأمر  هذا   ، اأخرى  وجهة  نحو 
الذي قوبل مبوجة ا�شتياء وتذمر 
كبرية من طرف �شكان املنطقة 
وكرث الكالم املنادي بهبة �شعبية 
واإجراء  ظلم  هذا  اأن  باعتبار 
باأ�شحاب  والمبايل  عقالين  غري 
خولهم  مما  وم�شريهم  املنطقة 
لكتابة  املنطقة  اأحياء  كممثلي 
وتف�شري  لتربير  االحتجاج  هذا 

ذي  كل  اإرجاع  مع  حدث  الذي 
حق حقه .

 من جهة ثانية فقد �شدد ممثلي 
املجتمع املدين بقرية البور على 
على  الرد  يف  االإ�رشاع  �رشورة 
ت�شاوؤالتهم لتفادي اأي ت�شعيدات 
ال تخدم م�شلحة اأي احد خا�شة 

رمبا  تتحمل  ال  ظروف  يف  واأننا 
االن�شغال  لنقل هذا  التنقل  حتى 

.
من  جاد  تدخل  انتظار   ويف 
لتقدمي  املعنية  ال�شلطات 
قطع  م�شري  حول  تو�شيحات 
االأرا�شي بقرية البور يبقى لزاما 

على املواطنني عامة و املجتمع 
املدين خا�شة معاي�شة الغمو�س 
الذي يكتنف م�شري هذه ال�شيغة 

من ال�شكنات .
التجزئات  ملف  اأن  ومعلوم   
يعترب  �شيغها  مبختلف  العقارية 
الرهانات  و  التحديات  بني  من 
�شمن  اجلدولة  تنتظر  التي 
اأ�شغال الدورات العادية للمجل�س 
على  للوقوف   الوالئي  ال�شعبي 
م�شببات تعرث هذا النمط خا�شة 
االأخري موجه  اأن هذا  علمنا  اإذا 

لتثبيت ال�شكان بقراهم .
رئي�س  اأن  بالذكر  جدير 
اجلمهورية عبد املجيد تبون قد 
وجه خالل لقاء احلكومة بالوالة 
بالنزول  تق�شي  تعليمات �شارمة 
الن�شغاالت  واال�شتماع  للميدان 
املواطنني و ال�شعي خلف التكفل 
بها بتطبيق مبداأ ح�شب االأولويات 

و االإمكانات املتاحة .

بعني  الربكة  قرية  �شكان  يعاين 
وتهمي�س  كبرية  من عزلة  �شالح 
فمن  احلياة  ميادين  جميع  يف 
تبارح  مل  التي  امل�شاكل  جملة 
تدهور  هي  اليومية  حياتهم 
البنية التحتية خا�شة واأن معظم 
تنتظر  مهرتئة  القرية   طرقات 
الإعادة  امل�شوؤولني  من  اإلتفاتة 
ترميمها وتزفيتها وكذلك غياب 
العمومية حتى يف بع�س  االإنارة 
ي�شكل  مما  الرئي�شية  ال�شوارع 

خطرا على املواطنني .
هو  ال�شكان  تذمر  من  زاد  وما 
يخيم  بات  الذي  البطالة  �شبح 
وكغريهم  املنطقة  �شباب  على 
املجاورة  القرى  �شباب  من 
بهذه  دفع  ال�شغل  فانعدام 
اأمور  بعدة  االهتمام  اإىل  الفئة 

وذلك  اأخالقية  وغري  اإنحرافية 
الرتفيه  مرافق  غياب  ظل  يف 
من  التي  اجلوارية  كاملركبات 
معاناتهم  من  التخفيف  �شاأنها 
ولو  فراغاتهم  ومالأ  اليومية 
ات�شاح  انتظار  موؤقتة يف  ب�شفة 
املهني  م�شتقبلهم  ب�شاأن  الروؤية 
التي تقطن  العائالت  ، وتطالب 
ب�شكنات قدمية و مهرتئة ن�شيبها 
الرتميم كما تطالب  يف ح�ش�س 
يف حقها يف التنمية خا�شة واأنها 
واأغنى   العائالت  اأفقر  من  تعد 
البلديات على امل�شتوى الوالئي 
اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  هي  التي 
اإلتفاتة  من �شاأنها اأن تخفف من 
املمزوجة  املواطنني  يوميات 

بالفقر واحلرمان.
جناة ،ح 

طالب ممثلي املجتمع املدين بقرية البور ببلدية انقو�ضة بالدائرة بالتدخل العاجل لتقدمي تو�ضيحات 
حول حتويل 250 قطعة اأر�ض �ضاحلة للبناء الريفي من قرية البور نحو وجهة جمهولة .

قرية البور ببلدية اأنقو�ضة بورقلة

اأحمد باحلاج 

يطالبون باإلتفاتة من ال�ضلطات

�صكان قرية الربكة بعني �صالح  
يطالبون بحقهم يف التنمية

اأخبار اجلنوب

حتويل 250 قطعة نحو  وجهة اأخرى 
.     ممثلي املجتمع املدين يحتجون 

يف اإطار حماربة جرائم االعتداء 
املواطنني،  ممتلكات  على 
متكنت عنا�رش االأمن احل�رشي 
االأول باأمن والية مترنا�شت، من 
العمر  من  يبلغ  �شخ�س  توقيف 
ق�شية  يف  متورط  �شنة(   32(

ال�رشقة من داخل م�شكن. 
االعالم  خللية  بيان  اأفاد    
العامة  والعالقات  واالت�شال 
مترنا�شت  والية  اأمن  مبديرية 
كانت قد ت�شلمت يومية الو�شط 
نداء  اإثر  على  اأنه  منه  ن�شخة 
مفاده  االإر�شال  قاعة  من 
املواطنني  اأحد  تدخل  طلب 
من  ال�رشقة  حماولة  بخ�شو�س 
�رش�شوف،  بحي  م�شكنه  داخل 
عنا�رش  الفورتنقلت  على 

اإىل عني املكان حيث  ال�رشطة 
متكنت من توقيف امل�شتبه فيه،  
وحتويله للمقر و فتح حتقيق يف 
الق�شية، و بعد اإنتهاء اجراءات 
امل�شتبه  تقدمي  مت  التحقيق 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  فيه 
يف  اأ�شدرت  التي  املخت�شة 
مع  نافذة  حب�س  عام  حقه 
قدرها  مالية  غرامة  و  االيداع 

10.000 دج. 
البيان  نف�س  به  اأفاد  وح�شبما 
املذكورة  االأمنية  العملية  فاإن 
تندرج يف اإطار التطبيق ال�شارم 
العامة  املديرية  لتعليمات 
لالأمن الوطني القا�شية بتطويق 

بوؤر االإجرام ب�شتى اأنواعه .
�ضيخ مدقن 

االأمن  م�شالح  متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة 
اجلرمية املنظمة والهجرة غري  
ال�رشعية بواليات اجلنوب الكبري 
املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 
توقيف واعتقال 145 رعية  من 
جن�شيات  يحملون  اإفريقي 
 ، النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
ت�شاد ، الكامريون والغابون ليتم 
االخت�شا�س  لدوائر  اقتيادهم 
ب�شار   ، ورقلة  بواليات  املعنية 
والوادي  تيندوف   ، اأدرار   ،
 ، ب�شكرة  والية  اأقل  وبدرجة 

التحقيقات  ا�شتكمال  وبعد 
ملفات  واجناز  معهم  االأولية 
مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية 
اإحالتهم على وكالء اجلمهورية 
اخت�شا�شه  اإقليم  ح�شب  كل 
ب�شنة  اجلميع  اإدانة  مت  اأين   ،
�شجنا موقوفة النفاذ مع تغرمي 
األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 
ا�شتكمال  قبل  جزائري  دينار 
الرتاب  من  ترحيلهم  اإجراءات 
غري  االإقامة  بتهمة  الوطني 

ال�رشعية .
اأحمد باحلاج 

 �ضرطة مترنا�ضت 

جنوب البالد 

الإطاحة بثالثيني متورط يف 
ق�صية ال�صرقة 

توقيف 145 رعية اإفريقي 
خالل رم�صان  و�ضط غياب تام مل�ضالح النظافة 

 بعد اأن اأ�ضبحت م�ضدر رزق للجزائريني والأفارقة  

 القمامات حتا�صر حي ال�صموع ببلدية مترنا�صت  

 ظاهرة الت�صول تاأخذ منعرج خطري بتمرنا�صت 
تف�شيا   ، والية مترنا�شت  ت�شهد   
ما  وهو  الت�شول،  لظاهرة  مقلقا 
�شكك يف حقيقة املقولة ال�شهرية 
التي تغنت بها ال�شلطات الوالئية 
تعي�س  البالد  ال�شعار  حتت 

�شد عليها. بحبوحة مالية حتحُ
�شكان  من  الع�رشات  اأعرب 
قزام  عني   ، �شالح  عني  بلديات 
ومترنا�شت  ، يف معر�س حديثهم 
عن   ،" "الو�شط  يومية  مع 
ال�شديدين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
لظاهرة  الرهيب  التف�شي  ب�شبب 
مهنة  اأ�شبحت  التي  الت�شول، 
اأ�شبح  بعدما  له،  مهنة  ال  ملن 
الرعايا  من  خليط  ميار�شها 

االأفارقة  الفارين ب�شبب احلرب 
الطاحنة  واملعارك  االأهلية 
مع  النظامية  بلدهم  لقوات 
املوالية  االإرهابية  اجلماعات 
لتنظيمات خمتلفة، ومما يحز يف 
 ، االأهقار  عا�شمة  �شكان  نفو�س 
اجلزائريني،  من  املت�شولني  اأن 
قد �شاهموا يف انت�شارها الفظيع 
باتوا  الذين  فهم  املخزي،  و 
ال�شكان  يرت�شدون  بدورهم 
احل�شا�شة  املواقع  جميع  عرب 
وم�شت�شفيات  بريد  مراكز  من 
وحمالت ومراكز جتارية ، االأمر 
اجتماعية  بفعاليات  دفع  الذي 
ال�شلطات  ملنا�شدة  وحملية، 

م�شالح  راأ�شها  وعلى  املعنية، 
وزارة الت�شامن الوطني، التدخل 
للظاهرة،  حد  لو�شع  العاجل 
بالفئة  التكفل  م�شوؤولية  بتحمل 
املحلي،  املجتمع  من  اله�شة 
بامل�رشدين  تعلق  ما  خا�شة 

منها.
االأمن  م�شالح  اأن  بالذكر،  جدير 
املتخ�ش�شة يف مكافحة اجلرمية 
املنظمة، كانت قد حت�شلت على 
جملة من ال�شكاوى، تتهم �شبكات 
اإجرامية منظمة يف نقل الرعايا 
من  املعاقني  فئة  من  االأفارقة 
اأجل  من   ، مترنا�شت   والية 
يف  وا�شتغاللهم  بهم  املتاجرة  

ظاهرة الت�شول، حيث مت توقيف 
ما يزيد عن 100 �شخ�س، خالل 
ال�شنة الفارطة ، ي�شتبه يف �شلتهم 
وبعد  ذكرها،  ال�شالف  باحلادثة 
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال 
معهم، مت تقدميهم اأمام اجلهات 
باإيداع  اأمرت  التي  الق�شائية 
املوؤقت  احلب�س  رهن  منهم   36
بتهمة  حماكمتهم  انتظار  يف 
متت  فيما  بالب�رش،  املتاجرة  
اإدانة البقية ب�شنة �شجنا موقوفة 
اإجراءات  ا�شتكمال  مع  النفاذ، 
الطرد من الرتاب الوطني بتهمة 

االإقامة غري ال�رشعية .
جناة ،ح 
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بقلم: اأحمد ق�ضوري       

اجلزائر  اإىل  ت�صل  كانت 
جدا.  ب�صيط  وب�صعر  بانتظام 
عرفتنا  التي  هي  املجلة  هذه 
العزيز  عبد  الكبري،  باملثقف 
التعليمية  النه�صة  رائد  ح�صني 
يف  والفنون  الثقافة  وراعي 
تلك  يراأ�س  وكان  الكويت، 
التي  الرائعة  املوؤ�ص�صة 
اجلاد،  للعمل  منوذجا  تعد 
واملثابرة  بالر�صالة،  وااللتزام 
والوطن،  الثقافة  خدمة  يف 
الوطني  املجل�س   : وهي 
واالآداب.  والفنون  للثقافة 
اقتنيت  عندما  اأنني  اأذكر  واأنا 
�صماال« يف  »النيل يجري  رواية 
وكانت  الثمانينيات،  منت�صف 
م�صهورة  ثالثية  من  اأوال  جزءا 
فهد  ا�صماعيل  الكبري  للروائي 
كاتب  اأنه  اعتقدت  ا�صماعيل، 
م�رصي، ثم اكت�صفنا اأنه كويتي، 
الكويتية،  الرواية  موؤ�ص�س  واأنه 
للمبدعني  وراع،  ومرافق، 
تعرفنا  ثم  بالده.  يف  ال�صباب 
على مبدعني اآخرين لهم وزنهم 
العربية  الثقافية  ال�صاحة  على 
الرائعة  القا�صة  مثل  اأي�صا، 
�صعاد  وال�صاعرة  العثمان،  ليلى 

ال�صباح وغريهم.. 
واالأ�صماء  املجلة،  تلك  ولعل 
هم  مثلهم،  ومن  ذكرنا،  التي 
هناك  باأن  اأقنعونا  الذين 
ال�صورة  تلك  يف  ا�صتثناءات 
اخلليج  اإن�صان  عن  املكّر�صة 
هبطت  الذي  العقال  �صاحب 

وراح  فجاأة،  الرثوة  عليه 
على  ح�صاب،  بال  ينفق 
واالقتناء،  اال�صتهالك 
املتعة،  وراء  واجلري 
ودور  الليلية  واملالهي 
االأروبية  املدن  القمار يف 
�صورة  وهي  الكربى. 
لكنها  طبعا،  حقيقية 
على  تعمم  �صورة  لي�صت 

جميع النا�س.
ح�صنا، وما عالقة بطلة 
الثورة اجلزائرية جميلة 

بوحريد بكل هذا ؟
تلميذا  كنت   ،1975 �صنة  يف 
مرية  الرحمن  عبد  ثانوية  يف 
الفوج  �صمن  وكنت  بالبويرة. 
اآخرا  فوجا  �صيواجه  الذي 
اأتذكرها،  ال  اأخرى  ثانوية  يف 
»بني  مناف�صات  برنامج  �صمن 
الثانويات« عرب اأمواج االإذاعة. 
االأ�صاتذة  مع  نتدرب  وكنا 
و�صاأل  املواجهة.  يوم  قبل 

اجلرجاوي اأ�صتاذ التاريخ:
ـ من هي بطلة الثورة اجلزائرية 
عنها  امل�رصيون  اأنتج  التي 
ومن  م�صهورا،  �صينمائيا  فيلما 

هو خمرج الفيلم؟ 
ثقافتنا  كانت  جوابا.  نحر  ومل 
وكان  حم�صة،  مدر�صية 
التلفزيون قليل االنت�صار اآنذاك 
يف املدن، ومنعدم يف االأرياف، 
لكل  متاحة  غري  وال�صينما 

الذي  االأ�صتاذ  اأن  النا�س..ثم 
اأخرجه  الفيلم  اأن  لنا  �رصح 
 ،1958 �صنة  �صاهني  يو�صف 
اأن  بعد  اأن جميلة بوحريد  قال 
نالت اجلزائر ا�صتقاللها دعيت 
منها م�رص  كثرية  بلدان  لزيارة 
قدوة،  باعتبارها  والكويت، 
ورمزا للكفاح من اأجل احلرية.
جميلة بوحريد يف الكويت

اأنب�س  �رصت  امللل،  مع  واأنا 
»غوغل« هذه  �صيء يف  اأي  عن 
مفاجئات  على  واأعرث  االأيام، 
مذكرات  يف  نطالع  اأحيانا. 
املقدادي،  الدجاين  ربيحة 
و�صلت  فل�صطينية،  �صيدة  وهي 
 ،1937 �صنة  الكويت  اإىل 
من  جمموعة  �صمن  كمدر�صة 

رجال الرتبية جاءوا للم�صاهمة 
يف النه�صة التعليمية لهذا البلد. 
ن�صف  ملدة  هناك  ظلت  اأنها 
ثم م�صئولة يف  قرن، كمدر�صة، 
مذكراتها  يف  القطاع..وحتكي 
مع  رحلتي   « املو�صومة:  هذه 
 2000 �صنة  ال�صادرة   « الزمن 
تبداأ  كيف   « تقول:  لبنان،  يف 
حياتنا؟  يف  اجلديدة  التيارات 
من  اإىل  حتتاج  فكرة  اإنها 
الواقع..كانت  اأر�س  اإىل  ينقلها 
العباءة  يرتدين  املدر�صات 
على عك�س رغبة بع�صهن، ويف 
رغباتهن  حتققت    1963 عام 
جميع  واأعفيت  عفوية،  ب�صورة 
العباءة،  لب�س  من  املدر�صات 
يف  الكويت  دولة  كانت  فقد 
ال�صتقبال  ت�صتعد  العام  هذا 
)جميلة  اجلزائرية  املنا�صلة 

برنامج  يف  وكان  بوحريد(، 
عبد  ال�صيخ  يقيم  اأن  الزيارة 
الرتبية  وزير  ال�صباح،  اجلابر 
اآنذاك حفل ا�صتقبال يف مقره 
على �رصف املجاهدة الكبرية، 
ويدعو لهذه احلفلة املدر�صات، 
واملدر�صني، واملفت�صني، وكبار 
رجال الدولة..« وال�صيدة  ربيحة 
مدر�صة،  مديرة  كانت  التي 
 : له  الوزير وقالت  اإىل  توجهت 
» اإن الزائرة الكبرية هي اإحدى 
وقد  امل�صلمات،  املجاهدات 
انتقاما  اال�صتعمار  �صد  ثارت 
لكرامتها وكرامة وطنها، وهذه 
تزورنا  �صوف  التي  املجاهدة 
وال  العباءة  ترتدي  ال  غد  بعد 
يكون  فكيف  الوجه،  غطاء 
موقفنا نحن يف احلفلة، ونحن 
الوجه  غطاء  ن�صع 
يف  العباءة؟  ونلب�س 
�صوف  احلالة  هذه 
كثريا،  �صيفتنا  نحرج 
هذا  اأن  اإىل  باالإ�صافة 
امل�صهد ال يليق مبكانة 

الزائرة الكرمية..« 
ربيحة  ال�صيدة  واتفقت 
تقول،  كما  املقدادي 
اأن  الرتبية على  مع وزير 
تعر�س املو�صوع بنف�صها 
على اأمري البالد مبا�رصة، 
ال�صامل  اهلل  عبد  ال�صيخ 
ربيحة،  ال�صيدة  تقول  ال�صباح. 
له  �رصحت  قابلته  عندما  اأنها 
من  جئن  كثريات  مدر�صات  اأن 
فيها  لي�س  عربية  جمتمعات 
اأن  كما  اللبا�س،  من  النوع  هذا 
مظهرهن  يهملن  كن  بع�صهن 
العباءة  اأن  باعتبار  ولبا�صهن، 
ت�صرت ما حتتها،  وت�صيف: »كان 
طيب  الراحل،  االأمري  �صمو 
يوؤمن  ال�صدر،  وا�صع  ثراه،  اهلل 
ويفكر  ي�صغي  وكان  بالتطور، 
طويال قبل االإجابة، بعد  ذلك 
زوجك  كان  لو  و�صاألني:  ابت�صم 
على  مازال  املقدادي  دروي�س 
قيد احلياة هل كان �صيوافقك؟ 
االأول  االأمر  باأن  �صموه  اأجبت 
واالأخري ل�صموك ولي�س لدروي�س 
ا�صت�صارة  بعد  اإال  راأي  اأي 
واأوماأ  ابت�صم  عندها  �صموك. 

)موافق(.. اأنه  يعني  براأ�صه 
املدر�صات  اإىل  االأمر  ونقلت 
ـ  )لفحة(  ي�صعن  اأن  �رصيطة 
رءو�صهن  على   ـ   اإي�صارب  اأي 
حمت�صما  لبا�صهن  ويكون 

وكذلك ت�رصفاتهن يف هذه 
اليوم  ويف  بالذات.  احلفلة 
عن  ال�صحف  كتبت  التايل 
الكبرية  املجاهدة  زيارة 
واملدر�صات  �صورها  مع 
تركهن  على  التعليق  دون 
يعرت�س  ومل  احلجاب، 
االأمر،  على  العام  الراأي 
من  كثري  واعتربت 
االأو�صاط والعائالت يف 
العمل  هذا  اأن  الكويت 
ح�صاريا  اإجنازا  يعد 

مهما«.

تداعيات

الأخبار  املتتبع  اأن  احلا�صل 
هذه  بعد  اأن  يعرف  الكويت،  
املراأة  خا�صت  الواقعة، 
من  طويال  ن�صاال  الكويتية 
االجتماعية  حقوقها  نيل  اأجل 
وال�صيا�صية.  واالقت�صادية 
كثريات  نا�صطات  برزت  وقد 
اأنف�صهن  فر�س  ا�صتطعن 
من  الأكرث  حقيقيات  كممثالت 
ن�صف تعداد املجتمع  الكويتي، 
ناجمة  �صعوبات  برغم  وهذا 
ذكوري،  جمتمع  ذهنية  عن 
بتقاليد  الغالب  يف  يحتمي 
بالية، وتاأويالت خاطئة للدين، 
مقا�س  على  مفربكة  وفتاوى 
اأحيانا.  والظروف  االأمزجة 
اأي�صا  املراأة  حظ  من  ولعل 
البالد  تلك  حكم  على  مر  اأن 
التاريخ، �صورة  له  رجل يحفظ 
الب�صرية:  وثاقب  حكيم  حاكم 
ال�صباح  ال�صامل  اهلل  ال�صيخ عبد 
الذي   ،1962 د�صتور  وا�صع  اإنه 
منح بع�س احلقوق االجتماعية 
كاحلق  للمراأة،  واالقت�صادية 
اإنها حقوق  والعمل.  التعليم  يف 
البداية  كانت  لكنها  قليلة، 
اأغلب  تعرفها  مل  التي  الرائدة 
يقول  اآنذاك.  اخلليج  بلدان 
يف  هيكل،  ح�صنني  حممد 
كان   « اخلليج(:  )حرب  كتابه: 

�صيخها  اأن  الكويت  حظ  من 
يف ذلك الوقت، هو ال�صيخ عبد 
رجال  كان  ال�صباح،  ال�صامل  اهلل 
عاقال ومدركا حلقائق الداخل 
العربي.  واملحيط  الكويتي 
هو  ال�صيخ  هذا  اأن  وال�صاهد 
ميكن  ملا  االأ�صا�س  وا�صع 
رفاهية  دولة  م�رصوع  اعتباره 
يف الكويت يعتمد على عائدات 
لبناء  مكثف  جهد  يف  البرتول 
الهيكل االأ�صا�صي، ثم يتوجه اإىل 
اخلدمات خ�صو�صا يف جماالت 

التعليم وال�صحة«.
واأعتقد اأن هذه الدولة ال�صغرية، 
يف  اأوىل  الأدوار  مر�صحة  كانت 
الثقايف خا�صة،  حيث  املجال 
جادة  حماوالت  هناك  كانت 
ح�صاريا  وقودا  النفط  جلعل 
لكن  نه�صتها.  يخدم  وعقليا 
مهيئا  يكن  مل  كله  املحيط 
لذلك، وجمتمعات اخلليج كلها 
كانت غارقة يف دوامة التهافت 
على اال�صتهالك، وحياة الرتف 

التي  البرتول  التي مكنتها ثروة 
املنطقة  على  تتهاطل  راحت 
ابتداء من 1973 نتيجة االرتفاع 
جاءت  ثم  الأ�صعاره.  املفاجئ 
حدثت  التي  العنيفة  الفرملة 
غزو  مع  الت�صعينيات  بداية  يف 
البلد،  لهذا  ح�صني  �صدام 
فاأجه�صت  تلته،  التي  واحلرب 

الكثري من امل�صاريع.
و�صعية  اأن  اليوم،  املوؤكد  لكن 
كثريا  تختلف  الكويتية  املراأة 
اأغلب  مثيالتها يف  و�صعية  عن 
نعرف  اأن  يكفي  اخلليج.   دول 
العامالت  الن�صاء  ن�صبة  اأن 
هناك مرتفعة جدا، تزيد على 

العاملة.  القوى  جمموع  ثلث 
الكويتية  املراأة  اقتحمت  وقد 
تقريبا.  ال�صغل  ميادين  كل 
فهناك الوزيرات والربملانيات، 
�صلك  يف  بكرثة  تواجدها  مع 
والق�صاء،  وال�صحة،  التعليم، 
واالإدارة ويف موؤ�ص�صات اجلي�س 
وال�رصطة.. واجلدير بالذكر اأن 
كفاحا  الكويتية خا�صت  املراأة 
طويال لنيل حقوقها ال�صيا�صية، 
ح  حتى ح�صلت على حق الرت�ُصّ
واالنتخاب يف 2005. ويف 2009، 
اإىل  مرة  الأول  املراأة  و�صلت 
حني  )الربملان(،  االأمة  جمل�س 
فازت اأربع ن�صاء يف االنتخابات 
الت�رصيعية.  لكن امل�صكلة اليوم 
على  اأُبعدت  التي  املراأة  اأن 
يف  امل�صاركة  من  قرون  مدى 
واالجتماعي  ال�صيا�صي  العمل 
انفتح  فجاأة  ثم  واالقت�صادي، 
وترت�صح  لتنتخب  اأمامها  الباب 
خائفة،  ظهرت  تريد،  كما 
عديدة،  الأ�صباب  ومرتددة، 
وثقافية،  اجتماعية 
ن�صبة  اأن  واحلا�صل 
امل�صاركة  عن  العزوف 
مازالت  االنتخابات  يف 
عند  جدا  مرتفعة 

الن�صاء. 
اجلزائر،  ا�صتقالل  بعد 
التحريرية  الثورة  �صارت 
لكل  فخرا  واأبطالها، 
ذاقت  التي  ال�صعوب 
وكل  اال�صتعمار،  مرارة 
العامل.  يف  احلرية  حمبي 
حتولت  بوحريد  وجميلة 
الن�صال  اأيقونة  اإنها  رمز،  اإىل 
طافت  التي  احلرية،  اأجل  من 
مرفقة  العامل،  �صورتها 
قالتها،  التي  ال�صهرية  بعبارتها 
وهي فتاة يف الثانية والع�رصين 
الق�صاء اال�صتعماري �صنة  اأمام 
بالدي،  اأحب  »اإنني   :1957
اأنكم  واأعرف  كفاحه،  واأدعم 
�صتحكمون علي باالإعدام، لكن 
تغتالون  بقتلي  اأنكم  تن�صوا  ال 
بلدكم،  يف  احلرية  تقاليد 
لن متنعوا اجلزائر من  ولكنكم 
وقد  م�صتقلة«.  حرة  ت�صبح  اأن 
فعال،  باالإعدام  عليها  ُحكم 
لكن بعد حملة ت�صامن كبرية يف 

فرن�صا وخارجها، وو�صول مئات 
اال�صتنكار  برقيات  من  االآالف 
اإىل مكتب حمامييها، ا�صطرت 
ال�صلطة يف فرن�صا حتت �صغط 
الراأي العام املحلي والدويل، اأن 
توافق على تاأجيل تنفيذ احلكم، 
مدى  ال�صجن  اإىل  ُعّدل  ثم 
احلياة. ومل يطلق �رصاحها كما 
العفو  ب�صدور  اإال  معروف،  هو 
اإيفيان  التفاقيات  وفقا  العام 
 .1962 يف  البالد  ا�صتقالل  مع 
جميلة  عن  الكتاب  كتب  لقد 
بوحريد، و�صور الفنانون، واأبدع 
اأح�صى  وقد  كثريا..  ال�صعراء 
ل�صعراء  ق�صيدة   35 الباحثون 
بوحريد  جميلة  يف  قيلت  عرب 
منهم  �صليمان العي�صى، و�صالح 
خريف، ونازك املالئكة، ونزار 
ال�صياب.  �صاكر  وبدر  قباين، 
ق�صيدتني  من  مقطعني،  وهنا 

طويلتني لهذين االأخريين..

يقول نزار قباين:

اال�صم: جميلة  بوحريد
تاريخ..ترويه بالدي..

يحفظه بعدي اأوالدي..
تاريخ امراأة من وطني..
جلََدْت مق�صلة اجلالد..
امراأة دوخت ال�صم�صا..
جرحت اأبعاد االأبعاد..
ثائرة من جبل اأطل�س..

يذكرها الليلك والرنج�س..
يذكرها زهر الكّباد

ما ا�صغر )جان دارك( 
فرن�صا..

يف جانب )جان دارك( بالدي.

ويقول بدر �ضاكر ال�ضياب:
يا اأختنا يا اأم اأطفالنا

يا �صقف اأعمالنا
يا ذروة تعلو الأبطالنا

ما حّز �صوط البغي يف 
�صاعديك

اإال يف غيبوبة االأنبياء
من اأجل طفل �صاحكته ال�صماء

فرحان يف اأر�صه
اأح�ص�صته يحبو على راحتيك

يهتف يا جميلة
يا اأختي النبيلة
يا اأختي القتيلة.

جميلة بوحريد

كيفحملتقب�سامناحلريةاإىلن�ساءالكويت؟
لعل كثريين عرفوا الكويت كما عرفُته عن طريق جملة »العربي«. لقد كانت هذه املجلة لوحدها، هي ال�ضفري، واملمثل اخلارجي، الأكرث فاعلية، يف 
التعريف بهذا البلد، وبناء �ضمعته يف اخلارج. لقد تغريت الأمور كثريا طبعا، ول اأعتقد اأن جيل الت�ضعينيات ومن تاله يعرفون جملة »العربي«، اإل 

نادرا جدا. لقد كان للثقافة على كل حال مقامها الكبري يف تلك الأيام، وكان الكتاب، وال�ضحافة الورقية، هما وعاوؤها املف�ضل. حتى اأن قطر دخلت على 
اخلط اآنذاك، واأن�ضاأت جملة مماثلة وهي »الدوحة« �ضنة 1976 التي راحت هي الأخرى تك�ضب �ضمعة ورواجا، وجذبت اإليها اأ�ضماء معروفة يف ميدان 

الفكر والإبداع، لول اأن توقفت بعد ع�ضر �ضنوات من ال�ضدور، ول ندري ما هو ال�ضبب. وبقيت »العربي«. 

و�ضعية  اأن  اليوم،  " املوؤكد 
املراأة الكويتية تختلف 

كثريا عن و�ضعية مثيالتها 
يف اأغلب دول اخلليج.  
يكفي اأن نعرف اأن ن�ضبة 

الن�ضاء العامالت هناك 
مرتفعة جدا، تزيد على 

ثلث جمموع القوى العاملة "

اجلزائر،  ا�ضتقالل  "بعد 
�ضارت الثورة التحريرية 

واأبطالها، فخرا لكل ال�ضعوب 
التي ذاقت مرارة ال�ضتعمار، 

وكل حمبي احلرية يف 
العامل. وجميلة بوحريد 

حتولت اإىل رمز، اإنها اأيقونة 
الن�ضال من اأجل احلرية"
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تقرير:علي �سمودي

كورونا ز�د �أمل غياب �سائد يف 
رم�سان

الأ�سري  ا�ستقبل  "النقب"،  �سجن  يف 
العاك،  هذا  اجلديد  رم�سان  �سائد 
لـ"القد�س":  "اأم كرمي"  زوجته  تقول 
ع�سيبة  حمطات  حالياً  "نعي�س 
الأ�رسى  حياة  على  وقلقنا  خلوفنا 
يف ظل تف�سي كورونا، فالحتالل مل 
والوقاية،  احلماية  و�سائل  لهم  يوفر 
معهم". التوا�سل  اأ�سكال  كل  ومنع 
�سماع  ننتظر  حلظة  كل  "يف  وتتابع: 
اأن  ونتمنى  الأ�رسى،  عن  اأخبار  اأي 
تكون �سعيدة، يف هذه الأيام املباركة، 
ل�سوقنا  رم�سان  يف  معاناتنا  ت�ستد 
لأ�رسانا، خا�سة على موائد الإفطار 
لهم  ور�سالتنا  حلظة،  وكل  وال�سحور 
)باملزيد من ال�سرب والثبات والإرادة، 
لنتخطى كافة العقبات واملخاطر من 
كورونا وظلم الحتالل الذي �سيزول 
اأُم  وت�سدد  تعاىل(".  اهلل  باإذن  قريباً 
كل  على  نتاأمل  اأننا  "�سحيح  كرمي: 
الذي  العاملني  لكنه قدر رب  مائدة، 
اإلينا،  بعودته  قلوبنا  ليفرح  له  ن�سلي 
يف  والنك�سات  امل�سائب  توالت  لقد 
اعتقاله،  رحلة  خالل  زوجي،  حياة 
وكرميته،  والدته  بوفاة  فجع  فقد 
بال�سرب  كرمه  العاملني  رب  لكن 
الحتالل،  وحتدى  ف�سمد  والثبات، 
باجلامعة،  والتحاقه  درا�سته  باإكمال 
)النطف  طريق  عن  بطفلني  ورزقنا 
الأ�سري  زوجة  وتاأمل  املهربة(". 
�سالح املعتقل للعام ال�ساد�س ع�رس 
على التوايل، اأن يتحقق حلم عمرها 
كرمي  طفليه  ليعي�س  زوجها،  بحرية 
ولني يف كنفه ويعو�س العائلة جميعاً 

�سنوات  ووجع  الفراق  حمطات  عن 
فيما  الق�رسي،  والفراق  الغياب 
العام  لهذا  رم�سان  يكون  اأن  تتمنى 
ق�سبان  خلف  لزوجها  الأخري  هو 
خماطبة  وقالت  الحتالل،  �سجون 
زوجها: "كن مع اهلل ول تبايل، ول بد 
اأن  للحرية  بد  ول  ينك�رس،  اأن  للقيد 

تاأتي".

�سائد وحكاية م�سرية �لن�سال

وتربى  وعا�س  ُولد  جنني،  مدينة  يف 
الن�سالية  م�سريته  بداأت  الذي  �سائد 
تعلم  ثم  عمره،  من  مبكرة  مبرحلة 
اأنهى  حتى  املدينة  مدار�س  يف 
الثانوية العامة، لكنه مل يكمل تعليمه 
الأوىل،  النتفا�سة  يف  لنخراطه 
العالية  بالأخالق  متميز  و�سائد 
والروح الن�سالية والوطنية ال�سادقة، 
يف  �سارك  الدر�سة  مقاعد  وعلى 
وان�سم  واملواجهات  امل�سريات 
ل�سفوف حركة فتح يف بداية م�سريته 
ال�ساب  �سقيقه  جنل  يوؤكد  الن�سالية، 

قي�س يف حديث لـ"القد�س".
يف  الفاعل  "لدوره  قي�س:  يقول 
�سائد  تعر�س  الحتالل  مقاومة 
وعا�س  عاماً،   19 ب�سن  لالعتقال 
التي  والتعذيب،  التحقيق  جتربة 
الفك  يف  بك�رس  لإ�سابته  اأدت 
واأ�سبح  اليمنى،  بيده  وك�رس  الأمين 
البطن، وحوكم  يعاين من م�ساكل يف 
عانى  �سنوات   4 بال�سجن  حينها 
خاللها الكثري ب�سبب الإهمال الطبي 
عبري  �سائد  تن�سم  اأن  ملر�سه".بعد 
فعمل  حياته،  م�سوار  اأكمل  احلرية، 
يف عدة مهن حتى تزوج عام 2001، 
اندلع  وفور  "لني"،  بطفلته  ورزق 
النتفا�سة الثانية، مل يرتدد �سائد عن 

تاأدية دوره الن�سايل، فانتمى لكتائب 
ببطولة  و�سارك  الأق�سى،  �سهداء 
و�سجاعة يف مقاومة الحتالل الذي 
املطلوبني.  قائمة  �سمن  اأدرجه 
تهديدات  "رغم  قي�س:  ويو�سح 
الحتالل باغتياله، مترد عمي �سائد 
ورف�س الرتاجع عن خيار املقاومة، 
ومل  له،  الحتالل  فا�ستدت مالحقة 
والتفتي�س  الدهم  حمالت  تتوقف 
بت�سفيته،  والتهديد  عائلته  ملنزل 
دوماً  ومتتع  امل�سوار  اأكمل  لكنه 
باجلراأة وال�سجاعة، فقد كان مبقدمة 
لالحتالل"،  الت�سدي  يف  ال�سفوف 
فيما "حمله الحتالل امل�سوؤولية عن 
لعدة  فتعر�س  فدائية،  عدة عمليات 
العاملني  رب  لكن  اغتيال،  حماولت 
وزوجته  والدته  لدعوات  ا�ستجاب 

وحماه من الكمائن".

�عتقاله وم�سرية من �لغياب 
و�لفقد�ن

الثاين  ت�رسين  من  ع�رس  الثامن  يف 

الحتالل  قوات  متكنت   ،2004
بعد  �سائد  اعتقال  من  الإ�رسائيلي 
واملالحقة،  الر�سد  من  حماولت 
�سقيقه  مبنزل  الحتالل  وحا�رسه 
يف قرية كفردان غرب جنني، وما كاد 
ي�سل املنزل لالطمئنان على عائلته 
اخلا�سة  بالوحدات  فوجئ  حتى 
واقتحمت  حتا�رسه،  الإ�رسائيلية 
كبرية  ع�سكرية  تعزيزات  القرية 
التفتي�س  وبعد  الحتالل،  جي�س  من 
متكن  اجلميع،  واحتجاز  والتخريب 
�سائد  اإىل  الو�سول  من  الحتالل 
الحتالل  نقل  ذلك  بعد  واعتقاله. 
والتعذيب  العزل  زنازين  اإىل  �سائد 
هناك  وعانى  "اجللمة"،  �سجن  يف 
الزيارات  ومنع  التحقيق  �سدة  من 
عنه لفرتة طويلة، ومل تتمكن عائلته 
املحاكم  جل�سات  يف  اإل  روؤيته  من 
حتى  طويلة  فرتة  ا�ستمرت  التي 
 27 ملدة  الفعلي  بال�سجن  حوكم 
حياته يف  واأكمل  �سائد  �سمد  عاماً. 
الحتالل  وتعمد  الحتالل،  �سجون 

والدته  التي ق�ست  نقله بني �سجونه 
بواباتها حتى  على  الأخرية  �سنواتها 
�سائد"،  "اأم  لكن   ،2013 عام  توفيت 
�سمدت  واأملها،  حزنها  من  بالرغم 
تتنقل  وهي  القلب  مر�س  وحتدت 
فلذة  لروؤية  اآخر  اإىل  �سجن  من 
كبدها والطمئنان عليه، وكانت دوماً 
مع  الت�سامنية  الفعاليات  ت�سارك يف 
�سائد  �سقيق  ابن  يو�سح  الأ�رسى، 

ال�ساب قي�س.
اأُم �سائد تتاأخر عن اعت�سام  مل تكن 
حتمل  الأ�رسى،  ملنا�رسة  وم�سرية 
على  وتعي�س  دموعها  وتخفي  �سوره 
لكنها  اأح�سانها،  بني  روؤيته  اأمل 
وو�سط  ا�سمه،  يردد  ول�سانها  توفيت 
والدته  رحيل  على  وفاجعته  حزنه 
 14( عايد  الطفل  �سائد  �سقيق  تويف 
عاماً( ب�سبب ورم �رسطاين مما �سكل 
كان فجع  الذي  ل�سائد  كبرية  �سدمة 
قبلها بوفاة �سقيقه ع�سام )52 عاماً( 
بور�سة  عمله  اأثناء  قلبية  جلطة  اإثر 
اأمل  يتوقف  مل  الداخل.  يف  بناء 

فقد  عائلته،  عن  بعيداً  �سائد  ووجع 
تويف �سقيقه ب�سام عام 2014، والذي 
كان يرتبط بعالقة وطيدة مع �سائد، 
واهتم  ورعاه  �سغره  منذ  رباه  فقد 
اأما  زيارته،  على  دوماً  ويحر�س  به 
الفاجعة الكربى، فكانت بوفاة كرمية 
�سائد لني وهي يف �سن )14 عاماً( وما 

زال يبكيها ويتاأمل لرحيلها.

�سفر�ء �حلرية يبعثون �لأمل

واظبت  كرمي  اأُم  ال�سابرة  الزوجة 
حالياً  القابع  دربها  رفيق  زيارة  على 
منحته  وقد  "النقب"،  �سجن  يف 
الأمل  مواجهة  يف  والفرحة  ال�سعادة 
عندما حققت اأمنيته باإجناب طفلني 
عام  كرمي  الأول  مهربة،  نطف  من 
وبالرغم   ،2018 عام  وعايد   ،2016
من معاناتها الكبرية يف غياب زوجها، 
ب�سجاعة  امل�سوؤولية  تتحمل  فاإنها 
يحب  كما  برتبيتهما  وت�ستمر  ووفاء 
العائلة  عا�ست  والدها.  ويتمنى 
و�سائد بعد اإجنابهما الطفلني اأجواء 
من الفرح، حيث يقول قي�س: "اأجمل 
حمطات  بعد  ل�سائد  وهدية  حلظة 
التواأم  طفليه  روؤيته  والفراق  العذاب 
فقد  والدتهما،  مع  يزورانه  اللذين 
�سجون  ق�سبان  خلف  �سائد  عانى 
ال�سدمات  رغم  لكنه  الحتالل، 
و�سلبة". قوية  اإرادة  �ساحب  بقي 
"حتدى  �سائد  عمه  اأن  قي�س  ويوؤكد 
درا�سته،  باإكمال  وال�سجان،  ال�سجن 
وباإرادته و�سموده ومعنوياته القوية، 
العامة  الثانوية  اإكمال  على  �سمم 
داخل ال�سجن لينجح ويت�سدى لكافة 
احلواجز التي لأمامه ويكمل م�سريته 

التعليمة وينت�سب للجامعة".
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بالرغم من �لوجع و�حلزن، فاإن عائلة �لأ�سري �سائد حممد علي �سالح من مدينة جنني ُت�سر على �أن يكون �سهر رم�سان �ملبارك عامر�ً بالعبادة و�ل�سالة 
و�لبتهالت، ولن ت�سمح لل�سجان بحرمانها من �لفرحة ب�سهر �خلري و�لرحمة و�ملغفرة، برغم رحلة �لأمل و�لوجع و�لغياب خالل �سنّي �عتقال �سائد.

�لأ�سري �سائد �سالح..

رحلٌة من الأمل وبالأمل جتاوز حواجز العتمة واأجنَب واأكمل درا�سته

نادي  يف  هام  اجتماع  اليوم  عقد 
حمافظة  يف  الفل�سطيني  الأ�سري 
ال�رسى  كادر  من  لعدد  اخلليل 
ال�رسى  اأهايل  وجلنة  املحررين 
اإقدام  اإثر  الجتماع  هذا  وجاء 
على  فل�سطني  يف  البنوك  بع�س 
)اإثر  الأ�رسى  ح�سابات  اإغالق 
بهذا  للبنوك  ا�رسائيلية  تهديدات 
ال�رسى  وناق�س  اخل�سو�س( 
القرار  هذا  تداعيات  املحررين 
اجمد  اأو�سح  حيث  الإجرامي 
يف  الأ�سري  نادي  مدير  النجار 

املحافظة ان الحتالل على مدار 
ربط  حاول  املا�سية  ال�سنوات 
الن�سال الفل�سطيني وخلط الأوراق 
مع ما ي�سمى باحلرب على الإرهاب 
ال�سهداء  التوجه  هذه  لي�سمل 
اجل  من  نا�سلوا  الذين  والأ�رسى 
 ... وال�ستقالل  باحلرية  حقهم 
وعرب  الحتالل  ان  النجار  وبني 
هذه ال�سيا�سة اجلديدة يحاول من 
امل�رسيف  اجلهاز  اإرهاب  خاللها 
الذي �سيكون له  الفل�سطيني الأمر 
تداعيات على ع�رسات الآلف من 

عائالت ال�رسى واملحررين منهم 
. واأجمع ال�رسى املجتمعون على 
رف�س التعاطي مع هذه الإجراءات 
القمعية والت�سدي لها �سمن اأو�سع 
واخلارج  الوطن  يف  وطنية  جبهة 
واأ�ساف  امليدان  يف  وكذلك 
مقا�ساه  ان  املحررين  ال�رسى 
البنوك والتهديد باعتقال موظفيها 
ي�ستهدف  جديد  اإ�رسائيلي  ت�رسيع 
 .. ورواتبهم  ال�رسى  عائالت 
ال�رسى  اأكد  الجتماع  نهاية  ويف 
هامة  نقاط  عدة  على  املحررين 

وهي :
الرئي�س  �سيادة  موقف  دعم   : اأول 
القرار  مواجهة  يف  التاريخي 
ال�رسى  رواتب  وان  الإ�رسائيلي 
وال�سهداء ق�سية مقد�سة ولجمال 

للنقا�س فيها .
احلكومة   موقف  دعم   : ثانيا 
الفل�سطينية الراف�س لقرار حكومة 
القرار  لهذا  الت�سدي  الحتالل يف 

بكل الطرق والو�سائل .
ثالثا : اكد ال�رسى املحررين على 
وان  للتجديد  قابل  التجميد  ان 

القرار  الغاء  فل�سطينا  املطلوب 
تتلقى  البنوك  وان  كامل  ب�سكل 
الفل�سطينية  ال�سلطة  من  قراراتها 
وانها  الحتالل  حكومة  من  ولي�س 
امل�سارف  قانون  وفق  تعمل 
الفل�سطيني ولي�س ا�ستنادا لقرارات 

احلاكم الع�سكري الإ�رسائيلي .
ب�رسورة  ال�رسى  طالب   : رابعا 
من  لهم  الوظيفية  احلماية  توفري 
الدوله  خالل توظيفهم يف وظائف 
ان كانت الأجهزة الأمنية او املدنية 
املحررين  ال�رسى  قانون  وتطبيق 

يف  الوا�سحة  ن�سو�سه  ح�سب 
يف  املحررين  ال�رسى  ا�ستيعاب 

الوظائف احلكومية .
واتفق اجلميع على �رسورة اإعطاء 
والقيادة  الفل�سطينية  احلكومة 
لإغالق  الكايف  الوقت  الفل�سطينية 
حيث  كامل  ب�سكل  املو�سوع  هذا 
هام  اجتماع  يعقد  ان  املقرر  من 
ال�رسى  وهيئة  النقد  �سلطة  ي�سم 
وجمعية البنوك بتعليمات من دولة 
الأزمة  هذه  حلل  الوزراء  رئي�س 

جذريا ولي�س حال فرديا ... 

رف�سا لقر�ر�ت �إغالق ح�سابات �لأ�سرى

اجتماع يف نادي الأ�سري للأ�سرى املحررين 
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ليتنف�س القلم .. قلم يرى النور
�ضباح احلرية التي ا�ضتقيناها من اأبطالنا .. لكل اإن�ضان طلب وت�ضبع احلرية.. اليوم جئت لكم بقلم يرى 

النور لأن هذه الأقالم خرجت من خلف الق�ضبان لرتى النور واحلرية خارجه .. وهل ي�ضتطيعون ان 
ياأ�ضروا منا غري اجل�ضد 

بقلم: جمانا �ضمري العتبا

ح�سن  للمحامي  رائعة  مببادرة 
اأ�سري  لكل  عبادي وانطالق م�رشوع 
كتاب الذي اأطلقه يف 30 متوز 2019 
.. عمل على تنف�س الكتب والأقالم 
.. وها اأنا ا�ستقي من هذا امل�رشوع 
 .. القلم  ليتنف�س  م�رشوع  لأغنى 
و�سنبداأها باأول كتاب قراأته للكاتب 
الأ�سري هيثم جابر .. رواية "الأ�سري 
ت�ساوؤلت  لديه  منا  كثري   ..  "1578
وكيف  الحتالل  وعن  املعتقل  عن 
مدى  على  والقوة  ال�سرب  لأبطالنا 
ال�سنني فمنهم ما زال خلف الق�سبان 
التي  الرواية  هذه  يف  عقود..  منذ 
اأبدع فيها الكاتب بو�سف لي�س فقط 
ت�ساوؤلتنا  على  اأجاب  بل  امل�ساعر 
بعيدا  القارئ  جتعل  رائعة  بطريقة 
عالقة  باأي  يلتف  الذي  احلزن  عن 
بق�سية الأ�رشى .. يف كل �سطر تقراأ 
فخرا .. تقراأ وطنا متثل يف عيونهم 
.. يف اإرادتهم .. ويف طريقة حياتهم 
فهم   .. منهم  تتعلم  وقتهم  وتنظيم 
املعلم اأول والوجهة ملن فكر مبعنى 
الإرادة .. لن اأطيل عليكم فمن لديه 
من  بع�سا  وميتلك  القراءة  حب 
الكتب فلي�سعها جانبا ويبداأ بقراءة 
هذه الرواية فهي حياة ... وها هي 
عن  1578")ال�سادرة  "الأ�سري  رواية 
لالأ�سري  النابل�سّية(  ال�سعبّية  املكتبة 

هيثم جابر ترى النور و ت�ستطيعون 
الدولية  املعار�س  يف  جتدوها  اأن 
انت  لكم يجب  اأقول  دائما  للكتاب. 
من  لكثري  كتب  مكتباتكم  يف  تكون 
اأقول  الكتاب  لهذا  ولكن   .. الكتاب 
اأن يكون يف بيوتكم حياة  لكم يجب 
يو�سفها  كما  حياة  هناك  ولي�س   ..
جابر  هيثم  الأ�سري  املبدع  الكاتب 

يف رائعته "الأ�سري 1578"

اإليكم بع�ض �ضطور من الكتاب 
فعال اأن قلمه حياة :

هل ي�ستحق ؟
مثله  ملن  اأيحق  نف�سه  ي�ساأل  كان 
يف  له  ؟؟اأيحق  يحب  اأن  ومكانه 

يكون  اأن  والثورة  احلرب  حلظات 
له زوجه وبيت واأطفال؟!اأيحق ملن 
مثله ومكانه اأن يكون له قلب ينب�س 
اأيحق ملن مثله يف الأ�رش  باحلب؟! 
حلم  حلظة  يف  حبيبه  يحت�سن  اأن 

عابره ؟!
جتيبه �سدى هواج�سه وتفكريه...

من  �سيدي  يا  الثائرون  وحدهم 
ميتلكون القلوب املرهفة...وحدهم 
فن  يتقنون  من  �سيدي  يا  الثائرون 
الذين  الثائرون  وحدهم  الع�سق، 
�سيدي  يا  الزناد  على  ي�سغطون 
يتقنون فن قطف الورد من اخلدود 
يا  الثائرون  القرمزية...وحدهم 
القبالت فوق  يتقنون زراعة  �سيدي 

ال�سفاه اجلائعة.

الحرتاق... فن  تتقن  الذي  اأنت 
اأحق منك  اأحد  اللهب؟!ل  اأينق�سك 
اأنت  �سيدي  اأنت...يا  اإل  بالع�سق 
الوطن... ذلك  تراب  ع�سقت  الذي 
ق�سبان  خلف  العمر  ربيع  وبذلت 
املرادف  اأن  تعلم  املحن...األ 
كلمة...عا�سق... هي  ثائر  لكلمة 
بندقية  يحت�سن  اأن  للثائر  فكيف 

دون اأن يكون عا�سق للق�سية.
هنا راأيت باأنه املعلم وانه لنا يف هذه 
ال�سطور وجهة .. مل يتوانى الكاتب 
املراأة  عقل  يف  القلم  حترر  عن 
�ساأترككم   .. اأي�سا  الفل�سطينية 

ببع�س من هذه ال�سطور
حمتل  قاوم  اأحببته  من  كان  فاإذا 
الأر�س والوطن ، اأنا �ساأقاوم حمتل 
يتحرر  فلن   ، والنفو�س  العقول 
وعقولنا  نفو�سنا  بقيت  اإذا  الوطن 
ثدي  من  ر�سعت  امراأة  هي  اأ�سريه 
هي... اإل  تكون  لن  الربكان...هي 
ال�سلطان...هي  اأمالك  من  ولي�ست 
الزوابع  و  العوا�سف  اإل  ترافق  لن 

والنريان...
يف  �سيفه  ي�سهر  قام  التمرد  وهي 
القبيلة... يف وجه من  �سفهاء  وجه 
قطع الطريق ليغتال العطر ال�رشقي 

يف اجلديلة
هي ع�ستار التي كتبت ا�سم فار�سها 
حتت  ليلة  كل  الغرام...حتتويه  يف 

اأ�سجار الزيزفون كي ينام.

حلركة  الثوري  املجل�س  اأكد 
القرار  املطلق  رف�سه  "فتح" 
حول  الإ�رشائيلي  الع�سكري 
ح�سابات الأ�رشى يف البنوك، كما 
لالتفاقات  واإنهاء  انتهاكاً  يُعترب 
والقت�سادية،  ال�سيا�سية 
قرار  باأنه  القرار  مع  و�سنتعامل 
الق�سايا  اأقد�س  على  حرب 
والوجدان  الوعي  يف  الوطنية 
املجل�س  وقال  الفل�سطيني. 
الثوري يف بيان �سدر عنه، م�ساء 
اجلديد  القرار  "اإن  ال�سبت: 
الأغوار  �سم  لقرار  مقدمة 
ل�سفقة  تطبيقاً  وامل�ستوطنات 
الفل�سطيني  و�سعبنا  القرن، 
ت�سمح  لن  احلية  وقواه  العظيم 
التي  القرارت  بتطبيق مثل هذه 
تعرب عن عقلية احتالل �سهيوين 
املجل�س  جمرم".وثّمن  اإرهابي 
عبا�س  حممود  الرئي�س  موقف 
مل  "لو  اأنه  دوماً  يوؤكد  الذي 
فاإننا  اإل قر�س واحد  يتبَقّ معنا 
ال�رشى،  لعائالت  �سندفعه 
التي  احلكومة  موقف  ثمن  كما 
يف  ال�ستمرار  اأجل  من  تعمل 
وتوفري  الأ�رشى،  رواتب  دفع 
لعائالتهم.  الكرمية  احلياة 
واأ�ساد بالبنوك الفل�سطينية التي 
مهماً  اقت�سادياً  قطاعاً  متثل 
التزامها  ثمن  كما  الوطن،  يف 
الفل�سطينية  الوطنية  بالقرارات 
املجل�س  وثمن  الر�سمية. 
للجنة  ال�رشيع  "التوا�سل  الثوري 

القرار  هذا  لدرا�سة  امل�سكلة 
لإيجاد  ال�سهيوين،  الع�سكري 
ت�سمن  معاجلة  واآلية  كرمي  حل 
حقوق اأ�رشانا".وطالب املجتمع 
التفاقيات  رعى  الذي  الدويل 
بتحمل  الحتالل  مع  املوقعة 
الحتالل  جلم  يف  م�سوؤولياته 
كورونا  جائحة  ي�ستغل  الذي 
ال�سيطانية  خمططاته  لتنفيذ 
"الثوري"  وثمن  الأ�رشى.  بحق 
الدبلوما�سية  ودور  تعاون 
الكامل  بالتن�سيق  الفل�سطينية 
الر�سمية  الأ�رشى  موؤ�س�سات  مع 
مكثف  ب�سكل  للعمل  والهلية 
الأوروبي  الحتاد  دول  مع 
حلقوق  الداعمة  والأحزاب 
وموؤ�س�سات  الفل�سطيني  ال�سعب 
املجتمع الدويل من اأجل التاأكيد 
اأ�رشى  الفل�سطينيني  الأ�رشى  اأن 
اإرهابيني،  ولي�سوا  وحرية  حرب 
منذ  ال�سهيوين  "فالحتالل 
مع  مكثف  ب�سكل  يعمل  �سنوات 
دول العامل من اأجل جترمي ن�سال 
بالرهاب".ودعا  وو�سفه  �سعبنا 
ف�سائل  كافة  الثوري  املجل�س 
واملوؤ�س�سات  الوطني،  العمل 
الأ�رشى،  مبو�سوع  تُعنى  التي 
اإىل  الوطنية،  الإعالم  وو�سائل 
دعم  اأجل  من  اجلهود  كل  بذل 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق 
و�رشعية  الحتالل،  مواجهة 
ن�ساله وت�سحياته، ويف مقدمتهم 

ال�سهداء والأ�رشى.

املجل�ض الثوري حلركة "فتح"

القرار حول ح�سابات الأ�سرى 
�سنتعامل معه كقرار حرب

بقلم الأ�ضري: اأ�ضامة الأ�ضقر

منذ �سنوات واإ�رشائيل ومن خلفها 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الدولية  امل�رشفية  واملنظومة 
التي تقف خلفها جماعات ال�سغط 
خطة  �سمن  ال�سهيواأمريكية 
لرفع  ومدرو�سة  متدرجة  موحدة 
اأي  القانوين وال�رشعي عن  الغطاء 
يعلن  بلد  اأو  جماعة  اأو  موؤ�س�سة 
انحيازه حلقوق ال�سعب الفل�سطيني 
الظلم  مقاومة  يف  وحلقه 
اإ�رشائيل  قامت  حيث  والحتالل 
بقر�سنة اأموال ال�سعب الفل�سطيني 
بحجة  مرات  عدة  )املقا�سة( 
الفل�سطينية   الوطنية  ال�سلطة  اأن 
مرتبات  وت�رشف  الإرهاب  تدعم 
وحلقتها  وال�سهداء  لالأ�رشى 
باإجراءاتها  املتحدة  الوليات 
الإجراءات  من  واتخذت جمموعة 
ال�سعب  على  لل�سغط  الهادفة 

من  للتن�سل  لدفعه  الفل�سطيني 
مبادئه والنقالب على اأهم مربرات 
التاريخية  روايته  وهي  وجوده، 
بكل  عنها  ودافع  عليها  تربى  التي 
الو�سائل والأ�ساليب املمكنة، اليوم 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأثبت  ما  وبعد 
عن  تنازله  وعدم  بثوابته  مت�سكه 
منيعاً  �سداً  وقفوا  من  وعن  حقه 
بوجه غطر�سة الحتالل وجربوته 
واأعمارهم  اأرواحهم   ودفعوا 
ال�سياع  من  احلق  هذا  ل�سيانة 
الحتالل  علينا  يدخل  والندثار 
اعتبار  على  القت�ساد  باب  من 
رجال  كبار  مب�سالح  امل�س  اأن 
اأن  ميكن  العليا  والطبقة  الأعمال 
يحقق الهدف والغاية املرجوة من 
ال�سورة فقد  ولكي ل جنمل  ذلك، 
بنت  التي  البنوك  ببع�س  تفاجئنا 
على  ال�سنوات  لع�رشات  جمدها 
من  تطلب  ال�سعب،  هذا  اأكتاف 
ح�ساباتهم  اإغالق  الأ�رشى  اأهايل 

يف  فروعها  ببع�س  امل�رشفية 
ا�ستجابة غري مربرة وغري مفهومة 
ل�رشوط الحتالل واإمالءاته، هذه 
البنوك  هذه  تنجي  مل  الإجراءات 
و�ستثبت  الحتالل  ا�ستهداف  من 
�سعبيتها  �ستخ�رش  اأنها  الأيام 
فال�سعب  اجلماهريية  ومكانتها 
من  مع  يتعاطف  لن  الفل�سطيني 
باملقابل  الحتالل.  �رشوط  ينفذ 
فنحن ندعوا جلهد جماعي ر�سمي 
و�سعبي للوقوف �سفاً واحداً بوجه 
املتوا�سلة  الحتالل  تهديدات 
التي  القرتاحات  بع�س  ولدينا 
ميكن البناء عليها وميكن اأن تكون 
اأ�سا�ساً ملجابهة هذه الهجمة على 
البنوك واأموال ال�سعب الفل�سطيني 
اأخذ قرار حا�سم  اأولً  ب�سكل عام. 
بعدم التعامل مع حماكم الحتالل 
وزارة  حمامني  عقود  كافة  واإلغاء 
حازم  قرار  اأخذ  ثانياً  الأ�رشى، 
غرامات  اأو  كفالت  اأي  دفع  بعدم 

لالحتالل مهما كانت النتيجة، ثالثاً 
مع  الأ�رشى  وزارة  اتفاقية  اإلغاء 
اجلانب الإ�رشائيلي اخلا�سة بدفع 
الفل�سطينيني  لالأ�رشى  الكانتني 
مبالغ  دفع  على  تن�س  والتي 
الأمر  وهذا  اجلنائيني  لالأ�رشى 
حتديداً �سي�سكل �سغطاً كبرياً على 
اإدارة ال�سجون وحكومة الحتالل، 
رابعاً يجب على �سلطة النقد اأخذ 
هذه  برف�س  وا�سح  وطني  قرار 
على  البنوك  واإجبار  الإجراءات 
لأهايل  خدماتها  تقدمي  موا�سلة 
اإغالق  اأو  والأ�رشى  ال�سهداء 
فل�سطني.  يف  وفروعها  مكاتبها 
ميكن لالإن�سان اأن يكون براغماتي 
الق�سايا  اأما  احلالت  من  كثرٍي  يف 
التي ت�سكل ع�سب و�سلب واأ�سا�س 
التنازل  مطلقاً  يجب  فال  وجوده 
مهما  واخل�سوع  واخلنوع  عنها 
ذلك  على  املرتتبة  النتيجة  كانت 

وهذا ما تعودنا عليه من �سعبنا.

حدث ما كان متوقعا!!

هل تعلوا امل�سالح القت�سادية على املبادئ الوطنية!!

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  اأكد 
بكر،  اأبو  اللواء قدري  واملحررين 
الأ�رشى  حقوق  عن  الدفاع  اأن 
املادية  وعائالتهم  واملحررين 
والتزام  واجب  املادية،  وغري 
وطني، ولن يتم الرتاجع مهما كلف 
الثمن. واو�سح اأبو بكر يف بيان له، 
اليوم اخلمي�س، اأن الرئي�س حممود 
الفل�سطينية  والقيادة  عبا�س، 
تعزيز  يف  موقفهم  على  ثابتني 
وعائالتهم  ال�رشى  �سمود 
يتم  ولن  املحررين،  وال�رشى 
لهم  و�سيكون  برواتبهم،  امل�سا�س 
الكرمية  احلياة  وتاأمني  الأولوية، 
لهم  والقت�سادية  الجتماعية 

واعترب  الأولويات.  راأ�س  على 
الحتالل  حكومة  تهديدات  اأن 
الأ�رشى  ح�سابات  على  باحلجز 
حتمل  وعليها  جرمية،  البنوك  يف 
�سعبنا  لأن  القر�سنة،  هذه  تبعات 
وال�سعبية  الر�سمية  مكوناته  بكل 
امام  الأيدي  مكتوف  يقف  لن 
تنفيذها. وطماأن اأبو بكر الأ�رشى 
اأي  ي�ستطيع  لن  باأنه  وعائالتهم 
اأحد نزع �سفتهم الن�سالية، مطالبا 
والإن�سانية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
الأ�رشى  جتاه  م�سوؤولياتها  بتحمل 
ا�رشى  كونهم  الفل�سطينيني 
بنود  عليهم  تنطبق  حترر  حركات 

التفاقيات الدولية.

رئي�ض هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين

الدفاع عن حقوق الأ�سرى واجب 
والتزام وطني 



الفم،  مبجرد ما يخرج الرذاذ من 
حجما  الأكرب  القطريات  ت�ستقر 
الأ�سغر  بينما تبقى  الأ�سطح  على 
ل�ساعات،  الهواء  يف  معلقة  حجما 
�سليم.  �سخ�ص  ي�ستن�سقها  حتى 
فريو�ص  اأن  اإىل  تقارير  واأ�سارت 
اأنظمة  عرب  ينت�رش  قد  كورونا 

التهوية يف املباين.
يف  اأجريت  درا�سة  وخل�ست 
الأمريكي  الوطني  املعهد 
املعدية  والأمرا�ص  للح�سا�سية 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  اأن  اإىل 
اجلهاز  قطرات  يف  حيا  يبقى 
على  �ساعات  لثالث  التنف�سي 
اأ�سارت  اأخرى  درا�سة  لكن  الأقل. 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  اأن  اإىل 

بني  النتقال  على  قادرا  يظل  قد 
�ساعة عندما  الب�رش لأكرث من 16 
يكون معلقا يف قطرات الرذاذ. اإذ 
اكت�سف الباحثون اأن هذا الفريو�ص 
حتديدا اأكرث قدرة على البقاء حيا 

التنف�سي  اجلهاز  قطريات  يف 
بالفريو�سات  مقارنة  املعلقة 

الأخرى.
فريو�ص  اأن  واخلال�سة 

اإذا تهياأت له الفر�ص  كورونا 
يف  معلقا  يظل  قد  املواتية، 

قادرا  ويظل  �ساعات  لعدة  الهواء 
الأ�سخا�ص  اإىل  النتقال  على 
التي  القطريات  ي�ستن�سقون  الذين 
الفريو�ص  اأن  ويبدو  عليه.  حتتوي 
قادر على النت�سار عرب الهواء يف 

البيئات املغلقة حتديدا.
اأن  اإىل  �سينية  درا�سة  وخل�ست 

لبية  لغا ا

انتقلت  امل�سابني  من  العظمى 
مغلقة،  بيئات  يف  العدوى  اإليهم 
كاملنازل وو�سائل النقل واملطاعم 

ومل  واملتاجر،  ال�سينما  ودور 
واحدة  اإ�سابة  حالة  اإل  يجدوا 
الهواء  يف  العدوى  اإليها  انتقلت 

الطلق.
لفريو�ص  الوراثية  املادة  وُر�سدت 
يف  الهواء  يف  امل�ستجد  كورونا 
ي�ستخدمها  وغرف  مراحي�ص 
امل�سابون بالفريو�ص. واأ�سارت 
على  اأجريت  درا�سة 
فيه  ظهرت  مطعم 
حالت اإ�سابة عديدة 
غوانزو  مدينة  يف 
ال�سينية اإىل اأن الفريو�ص 
اجلهاز  قطريات  عرب  ينت�رش  قد 
يف  الهواء  يف  العالقة  التنف�سي 

امل�ساحات �سيئة التهوية.

الذاتي  العزل  اأن  العلماء،  ا�ستنتج 
الوقاية  تدابري  �سمن  فر�ص  الذي 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  من 
على  احل�سا�سية  مر�سى  �ساعد 
�سحية  م�ساعفات  من  النجاة 
اأ�سجار  طلع  غبار  بينها  مو�سمية، 
يفغيني  وقال  الربيعي.  البتول 
الأ�ستاذ امل�ساعد يف علم  اأبيزوف 
جامعة  يف  ال�سيدلة  بكلية  النبات 
الطب الأوىل مبو�سكو، اإن ال�سغط 
النف�سي )Stress( املرافق لنت�سار 
يوؤثر  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
على  اإيجابي  وكذلك  �سلبي  ب�سكل 

احلالة الفزيولوجية لالإن�سان.

معدل  اأدنى  ت�سجيل  مت  اأنه  وذكر 
ال�سدرية  النزلة  اأمرا�ص  لنت�سار 
العامليتني  احلربني  والإنفلونزا يف 
ال�سكاوى  واختفت  والثانية،  الأوىل 
مزمنة  م�ساعفات  حدوث  من 
الإن�سان  »ج�سم  اأن  واأو�سح  متاما 
هذه  خالل  طاقاته  كل  ي�ستنفر 
تراجع  يرتبط  وقد  ال�سدمات«. 
بالظروف  احل�سا�سية،  م�ساعفات 
اجلوية لأن الطق�ص يف اأبريل ومايو 
العام  من  ورطوبة  برودة  اأكرث  كان 
املا�سي، وهو ما جعل حبوب غبار 
الطلع تلت�سق بالأر�ص ول تنترث يف 

الهواء.
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-COVID هل �صيعود
19  يف اخلريف؟

ثانية  موجة  حدوث  م�سالة  اأن  اأكيمكني،  فا�سيلي  الأكادميي  اأعلن 
قلق  تثري  تبقى  احلايل،  الوبائي  الو�سع  تطبيع  بعد  كورونا،  لفريو�ص 
»رو�سيا  لقناة  الرو�سي يف حديث  الأكادميي  والأطباء. وقال  اخلرباء 
24« التلفزيونية، »ح�سب فهمي، هذه املوجة مرتبطة قبل كل �سيء 
انت�سار  �سي�ستمر  كم  يعلم  اأحد  ل  ولكن  وال�ستاء.  اخلريف  مبو�سمي 
اأو  »�سار�ص«  فريو�ص  لي�ص  هذا  ولكن  �سنتني.  اأو  �سنة  الفريو�ص، 

»مري�ص« اللذين اختفيا بعد ب�سعة اأ�سهر من انت�سارهما«.
ولكن  �سيعود يف اخلريف.  الفريو�ص،  اأن هذا  اإىل  الأكادميي،  وي�سري 
لدى  و�ستكون  معروفة،  النا�ص  مناعة  درا�سة  نتائج  �ستكون  حينها 
البع�ص مناعة �سده والبع�ص الآخر اأج�سام م�سادة يف دمهم. وقال »من 
ال�سعب جدا اأن ناأمل عالج امل�سابني بهذا املر�ص بطرق �سحرية. 

و�سوف ي�ستمر انت�سار الفريو�ص بني النا�ص خالل فرتة طويلة«.
ودعا اإىل عدم انتظار حل جميع امل�سكالت املرتبطة بهذا الفريو�ص 
حاليا،  اللقاح  اجلميع  »ينتظر  وقال  امل�سادة،  اللقاحات  ظهور  عند 
ومع ذلك ل ميكنني القول، اأن اللقاح �سيحل 100% جميع امل�سكالت 
املتعلقة بهذا الفريو�ص، حتى من وجهة نظر التغريات التي �ستح�سل 
اأو حتديث  ابتكار لقاحات جديدة  فيه. لذلك �سيكون من ال�رشوري 

اللقاحات التي �سوف ت�ستخدم«.

ملاذا يجب علينا جميعا اأن 
نرتدي الكمامات؟

بالأوبئة، وكاأنها جت�سد اخلوف  الكمامات يف الأذهان  ارتداء  ارتبط 
ج�سمك.  اإىل  للنفاذ  الفر�سة  يتحني  مرئي  غري  فريو�سي  عدو  من 
ا�ستخدم  من  فمنهم  للكمامات،  بدائل  ت�سنيع  يف  البع�ص  تفنن  وقد 
اأن  اآخرون  وا�ستطاع  فمة.  على  قمي�سا  و�سع  من  ومنهم  الأو�سحة، 
يجدوا كمامات طبية من نوع »اإن 95«. ويف الوقت الذي اجتهت فيه 
بع�ص احلكومات اإىل تخفيف اإجراءات احلجر ال�سحي تدريجيا، اجته 
عدد متزايد من النا�ص اإىل ارتداء الكمامات يف الأماكن العامة. لكن 
اأثريت من ت�سجيع اجلمهور على ارتداء الكمامات.  بع�ص املخاوف 
اأن  خ�سية  الكمامات  ارتداء  من  اجلمهور  عدة  حكومات  حذرت  اإذ 
الإقبال عليها ويواجه  اأن يزيد  اأو  بالأمان  زائفا  النا�ص �سعورا  متنح 
الأ�سا�سية.  املعدات  هذه  يف  نق�سا  الأمامية  اخلطوط  يف  العاملون 
عن  تراجعت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مثل  الدول  بع�ص  اأن  اإل 
هذا الراأي، واأعلنت ولية يوتا الأمريكية اأنها �ستوفر الكمامات ملن 
يحتاجها جمانا. يف حني فر�ست بع�ص الدول على املواطنني ارتداء 
و�سلوفاكيا  الت�سيك  جمهورية  مثل  العامة،  الأماكن  يف  الكمامات 
والنم�سا واملغرب وتركيا واأملانيا. ومن املرجح اأن ت�سري غريها من 

الدول على خطاها بعد تخفيف القيود.

هل ت�صهم الكمامات يف احلد 
من انت�صار فريو�س كورونا ؟

املنقولة جن�سيا مبعهد  الأمرا�ص  رئي�ص وحدة  كنيون،  كري�ص  يقول 
الطب املداري مبدينة اأنتويرب البلجيكية، اإن الدول التي جنحت يف 
اإبطاء معدل انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد، ومعظمها دول اآ�سيوية، 

فر�ست على مواطنيها ارتداء الكمامات يف الأماكن العامة.
وذلك لأن فريو�ص كورونا امل�ستجد عندما ينجح يف اخرتاق اخلاليا 
ويتكاثر، تخرج اجل�سيمات الفريو�سية من اخلاليا وتدخل اإىل �سوائل 
تتناثر  امل�ساب  ي�سعل  وعندما  والأنف.  والفم  الرئتني  يف  اجل�سم 

القطريات الدقيقة، اأو الرذاذ، اململوء بالفريو�سات يف اجلو.
وقد يخرج من فم امل�ساب اأثناء العط�سة الواحدة 3،000 قطرة رذاذ، 
ويخ�سى البع�ص من اأن ينت�رش الفريو�ص عن طريق الرذاذ الذي يخرج 

من الفم اأثناء التحدث.

و�صع الكمامات باإحكام
وعلى الرغم من اأن بع�ص الأدلة ت�سري اإىل اأن اأقنعة التنف�ص ميكن تعقيمها 
ال�سخ�سية،  الوقاية  اأن نق�ص معدات  اإل  اأخرى،  ا�ستخدامها مرة  ليعاد 
مثل اأقنعة التنف�ص، قد دفع بع�ص العلماء اإىل البحث يف اإمكانية ت�سنيع 
اأقنعة  بدائل لها من املواد املتوفرة يف امل�ست�سفيات. ويتطلب ارتداء 
باإحكام، لأن  الوجه  تو�سع على  والتوجيه، حتى  الإر�ساد  بع�ص  التنف�ص 
ارتداء الكمامات ب�سكل خاطئ لن يحقق الوقاية املرجوة من الفريو�ص. 
وقد يوؤثر �سعر الوجه اأي�سا على كفاءة هذه الأقنعة، ومن ثم قد تت�رشب 
درا�سة  واأ�سارت  اجلانبني.  من  والأنف  الفم  اإىل  الفريو�سية  اجل�سيمات 
العمليات،  يرتديها اجلراحون يف غرفة  التي  الطبية،  الكمامات  اأن  اإىل 
اإىل 0.02  التي ي�سل حجمها  حتجب نحو 75 يف املئة من اجل�سيمات 

ميكرومرت، رغم اأنها اأقل كفاءة من اأقنعة التنف�ص »اإن 95«.

الك�صف عن �صبب اإ�صابة الرجال
 بـ COVID-19 اأكرث من الن�صاء

يبقى الرجال اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
املراأة  من   ،19-COVID بـ 
العايل  الرتكيز  ب�سبب  وذلك 
لالأجنيوتن�سني  املحول  لالإنزمي 
ذلك  وياأتي  دمه  يف   )  ACE2(2
على ح�ساب التفاعل الذي تخرتق 
كورونا  فريو�سات  بوا�سطته 
الإن�سان   ج�سم  خاليا  امل�ستجد، 
وجاء يف تقرير اجلمعية الأوروبية 
»تعترب   :)ESC( القلب  لأمرا�ص 
م�ستقبالت   ،ACE2 الإنزميات 
على �سطح اخلاليا. وهي تتفاعل 
له  وت�سمح  التاجي  الفريو�ص  مع 
ال�سليمة  اخلاليا  واإ�سابة  بالت�سلل 
 ACE2 هناك تركيز عال من ...
هذه  اأن  يعتقد  لذلك  الرئتني،  يف 
يف  حا�سما  دورا  تلعب  الإنزميات 
بـ  املرتبطة  الرئة  اأمرا�ص  تطور 

.»19-COVID
يف  العلماء،  من  جمموعة  قامت 
 ACE2 تركيز  بقيا�ص  اجلمعية، 
من  املاأخوذة  الدم  عينات  يف 
يعانون  األف مري�ص  اأكرث من 3.5 
دولة   11 من  القلب  ق�سور يف  من 
 ACE2 اأوروبية، وات�سح اأن تركيز
هو  مما  اأعلى  كان  الرجال  عند 

عليه لدى الن�ساء.
جائحة  قبل  الدرا�سة،  هذه  بداأت 

ومع  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
نتائج  اأظهرت  عندما  ذلك، 
درا�سات اأخرى اأن ACE2 مرتبط 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  بدخول 
جمموعة  اأدركت  اخلاليا،  اإىل 
ن�سق  يف  ي�سري  هذا  اأن  العلماء، 

واحد مع عملها.
اإحدى  �ساما،  اإزايا  وقالت 
»عندما  الدرا�سة:  يف  امل�ساركات 

املوؤ�رشات  اأكرث  اأحد  اأن  اكت�سفنا 
احليوية الالمعة - - ACE2، كان 
اأعلى بكثري عند الرجال منه لدى 
اأن  ميكن  هذا  اأن  اأدركت  الن�ساء، 
يف�رش �سبب احتمالية وفاة الرجال 
من  اأكرث   19-COVID ب�سبب 

الن�ساء«.
 ،ACE2 اأن  الدرا�سة،  ولحظت 
الرئتني  يف  فقط  لي�ص  موجود 

والأن�سجة  والكلى  القلب  يف  بل 
الدموية،  لالأوعية  املبطنة 
له ب�سكل  ويالحظ م�ستوى مرتفع 

خا�ص يف اخل�سيتني.
اأن العامل الأخري  يقرتح الباحثون 
�سبب  جزئيا  يف�رش  قد  بالذات، 
لدى   ACE2 لـ  الأعلى  الرتكيز 
ي�سبحون  ملاذا  وبالتايل،  الرجال، 

.19-COVID اأكرث عر�سة لـ

كورونا

 العزل الذاتي ي�صاعد مر�صى احل�صا�صية

عندما نغادر منازلنا بعد رفع احلجر ال�ضحي

قد ت�صبح الكمامات جزءا من حياتنا



عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأعلن 
لبطلة  دعمه  تبون  املجيد 
اإيبو،  اإينا�س  بالده  يف  التن�س 
النم�ساوي  انتقدت موقف  التي 
دومنيك ثيم على خلفية رف�سه 
دعم  �سندوق  يف  امل�ساهمة 
املرتاجعني  التن�س  العبي 
ت�رضروا  والذين  الرتتيب،  يف 
جراء  املناف�سات  توقف  من 
وقال  كورونا،  جائحة  تف�سي 
يف  تغريدة  يف  اأم�س  اأول  تبون 
ميكن  »ال  تويرت:  على  ح�سابه 
موهبة  ت�سيع  اأن  للجزائر 
اإيبو،  اإينا�س  مثل  ريا�سية 
وزهرة  العمر  مقتبل  يف  وهي 
العطاء، يف اخت�سا�س نادرا ما 
ينجب جزائريني يربعون فيه«، 
واأ�ساف: »عاجال �ستتكفل وزارة 

ال�سباب والريا�سة بان�سغاالتك، 
كل دعمي وم�ساندتي، ومتنياتي 

لك بالنجاح اإن �ساء اهلل«.
املركز  حتتل  التي  اإيبو  وكانت 
ر�سالة  وجهت  عامليا،  ـ620 
النم�ساوي  اإىل  موؤثرة  فيديو 
ترتيب  يف  الثالث  ثيم  دومينيك 
رابطة العبي التن�س املحرتفني، 
ثيم،  »عزيزي  اإيبو:  وقالت 
االأخري،  ت�رضيح،  قراأت  عندما 
ت�ساءلت عن ماذا كانت �ستكون 
الريا�سية  م�سريتي  عليه 
وبالتايل حياتي لو كنت مكانك«، 
يف  ن�ساأت  »الأنني  واأ�سافت: 
اجلزائرية  العا�سمة  �سواحي 
جدا،  متوا�سعة  عائلة  و�سط 
مع اأبوين مل تكن لهم اأية عالقة 
ال  التن�س،  بعامل  االإطالق  على 

ذلك  اأن  اعترب  اأن  اإال  ي�سعني 
-�سندوق االإغاثة، كان ميكن اأن 
يكون م�ساعدة، لكن ال األومك«، 
التفكري  عن  »توقفت  واأردفت: 
يف االأمر، الأنه بعد كل �سيء، ال 
نختار مكان والدتنا، اأدرك االآن 
كم اأنا حمظوظة الأن لدي اأبوين 
مثل والداي، واأنني اأحبهما اأكرث 
لن  واأنني  اآخر،  �سيء  اأي  من 
اأغريهما باأي �سيء يف العامل«، 
بلد  يف  تعلمون،  »كما  وتابعت 
مثل بلدي، لي�س من ال�سهل على 
بارزة،  ريا�سية  تكون  اأن  املراأة 
والداي  اأ�سكر  اأن  اأ�ستطيع  ال 
مبا يكفي على دعمهما يل وكل 
حتى  قدماها  التي  الت�سحيات 

اأمتكن من متابعة حلمي«.
ق.ر.

عاد الالعب الدويل اجلزائري 
التتويج  �رضر  حمرز  ريا�س 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب 
اإىل  الوطي  املنتخب  رفقة 
الناخب الوطني جمال بلما�سي 
التعداد  توظيف  الذي جنح يف 
القاري،  املجد  نحو  وقيادته 
االأول  امل�سوؤول  اأن  واأ�ساف 
الوطنية  الفنية  العار�سة  على 
يف  ب�سمته  و�سع  من  متكن 
الت�سكيلة الوطنية وعرف كيف 
يوظفها عك�س املدربني الذين 
بلما�سي  اأن  وا�ستطرد  �سبقوه، 
املناف�سة  خو�س  خالل  �ساأله 
حتقيق  يف  رغبته  عن  القارية 
مع  التاريخ  وكتابة  االألقاب 
االكتفاء  او  الوطني  املنتخب 
ولعب  م�رض  غلى  باحل�سور 
ناديه،  اإىل  للعودة  املباريات 
لياأتي رده باال�رضار على اللعب 
ان  وك�سف  االألقاب،  اأجل  من 
فخر  اإفريقيا  بكاأ�س  التتويج 
اأن  واأو�سح  له،  بالن�سبة  كبري 
�سجله يف مرمى  الذي  الهدف 

يف  االأغلى  نيجرييا  منتخب 
اأن  وحتدث  الكروي،  م�سواره 
عند  اإليه  تقدم  باليلي  زميله 
املخالفة  عن  احلكم  اإعالن 
اأجل  من  له  برتكها  واأخربه 
�سوف  اأنه  ل�سعوره  الت�سديد 
اأن  منه  طلب  لكنه  ي�سجلها 
انها  الإدراكه  بنف�سه  يتوالها 
ال�سباك،  يف  تكون  �سوف 
األف  ي�ساهي  ال  اأنه  وا�ستطرد 

كاأ�س العامل مع فرن�سا
اإىل  انتقاله  اأن  الالعب  اعترب 
لي�سرت  ال�سباق  ناديه  �سفوف 
حتول  نقطة  االجنليزي  �سيتي 
ال�سعوبات  بعد  له  بالن�سبة 
التي واجهتها م�سريته الكروية 
نادي  اأنقذها  والتي  فرن�سا  يف 
اإىل  اأقرب  كان  بعدما  لوهافر 
مار�سيليا  اأوملبيك  مع  اللعب 
بالفريق  لاللتحاق  انتقائه  اإثر 
بالتجارب  القيام  بعد  االأول 
من  �سفعة  يتلقى  اأن  قبل 
تواجد  ب�سبب  ا�ستبعاده  خالل 
نف�س  يف  اآخر  جزائري  العب 

ببالل  االأمر  ويتعلق  املن�سب 
كان  انه  اأ�سار  اأين  عمراين، 
لي�سرت  مع  التوقيع  قبل  مرتددا 
به  تقدموا  الذي  العر�س  بعد 
جلهله  ا�ستقدامه  اأجل  من 
النادي الذي اعتقده يف البداية 
اأن ي�سغط  للريغبي، قبل  نادي 
باالنتقال  ويقبل  وكالئه  عليه 
اإثر  على  جنح  �سفوفه  اإىل 
حتول  حتقيق  يف  القرار  ذلك 
الكروي  م�سواره  يف  تاريخي 
بعدما مل يكن يجد ثمن التنقل 

اإىل الفرق للقيام بالتجارب قبل 
 400 بقيمة  راتب  اول  ينال  اأن 

اأورو عند التعاقد مع لوهافر.
واأ�ساد حمرز مبدربه اال�سباين 
�سدد  عندما  غوارديوال  بيب 
طرفه  من  الدعم  وجد  اأنه 
فريق  ب�سفوف  التحق  عندما 
يف  طالبه  �سيتي،  مان�س�سرت 
االثبات  على  بينهما  لقاء  اأول 
اإىل  النظر  دون  امكانياته  عن 
حققه  فيما  والتفكري  الوراء، 

�سابقا.
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ميالن  نادي  اإدارة  رف�ست 
نظريتها  من  عر�سا  االيطايل 
باري�س �سان جرميان الفرن�سي 
الالعب  مع  التعاقد  ب�ساأن 
الدويل اجلزائري ا�سماعيل بن 
االنتقاالت  فرتة  خالل  نا�رض 
النادي  و�سع  اين  ال�سيفية، 
ميدان  متو�سط  الباري�سي 
من  اهتماماته  �سمن  اخل�رض 
خدماته  على  احل�سول  اأجل 
الكبرية  االمكانيات  نظري 
ت�سكيلة  رفقة  اأبانها  التي 
جمار  على  »الرو�سونريي« 
الذي  وهو  الكروي  املو�سم 
العام  �سائفة  معهم  تعاقد 
ال�سدد  هذا  ويف  املنق�سي، 
�سبورت«  »لو10  موقع  ك�سف 
حامل  اإدارة  ان  الفرن�سي 
خالل  الفرن�سي  الدوري  لقب 
عر�سا  قدم  االأخرية  املوا�سم 
االيطايل  النادي  اإدارة  اإىل 

من  اأورو  مليون   30 بقيمة 
ت�سهيل  على  اقناعهم  اأجل 
�سفوف  اإىل  الالعب  ت�رضيح 
اإال  الفرن�سية  العا�سمة  نادي 
من  بالرف�س  قوبل  العر�س  اأن 
طرف اإدارة العمالق االيطايل، 
االحتفاظ  على  ي�رض  الذي 
�سفوفه  يف  اجلزائري  بالعبه 
يف ظل م�رضوع امل�ستقبل الذي 
واأو�سح  للفريق،  له  يخطط 
نف�س امل�سدر اأن اإدارة الرئي�س 
اخلليفي حت�رض لتقدمي عر�س 
اللومباردي  النادي  اإىل  جديد 
على  م�سوؤوليه  اقناع  اأجل  من 
اأف�سل  خدمات  عن  التخلي 
اإفريقيا  كاأ�س  بدورة  العب 
تبلغ  قد  االأخرية،  لالمم 
باب  لتفتح  مليون   40 قيمته 
املفاو�سات بني اإدارة الناديني.

بن  مع  ميالن  تعاقد  لالإ�سارة 
الفائت  العام  �سائفة  نا�رض 

قادما  اورو  مليون   16 بقيمة 
االيطايل  �سبال  ناديه  من 
الدرجة  اإىل  �سقط  كان  الذي 
�رضعة  يف  وحتول  الثانية، 
ت�سكيلة  اأحد جنوم  اإىل  قيا�سية 
امليالن واأبرز عنا�رض الت�سكيلة 
االأ�سا�سية، اأين لعب جمموع 23 
مباراة خالل املو�سم املتوقف 
عرب  كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب 

العامل.
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

على  امل�سوؤولة  الهيئة  وف�سلت 
الف�سل  اإرجاء  بالدنا  يف  الريا�سة 
يف م�سري عودة املناف�سات الكروية 
املباريات  بعث  واإعادة  جمددا 
املو�سم  من  تبقى  ما  ال�ستكمال 
احلايل يف البطولة الوطنية وكاأ�س 
احلجر  رفع  غاية  اإىل  اجلمهورية 
ال�سلطات  طرف  من  ال�سحي 
العليا يف البالد ب�سبب انت�سار وباءا 
كورونا الذي يتف�سى يف كافة اأرجاء 

املعمورة، ويف هذا ال�سدد رف�س 
الذي  القرار  ال�سحة  وزارة  ممثل 
بلعب  الفدرايل  املكتب  به  خرج 
اجلمهور  ح�سور  دون  املباريات 
واأ�رّض على �رضورة التقيد ب�رضوط 
عليه  هي  مثلما  ال�سحي  احلجر 
اجلميع  ب�سحة  التالعب  وعدم 
احلاالت  اكت�ساف  توا�سل  ظل  يف 

االيجابية حلاملي الفريو�س.
لوزارة  العام  االأمني  وطالب 
تاأجيل  �رضورة  والريا�سة  ال�سباب 
املناف�سة  م�سري  يف  احل�سم 

الكروية غاية انح�سار الوباء ورفع 
التخاذ  ال�سحي  احلجر  اجراءات 
الكروية  املناف�سة  ا�ستئناف  قرار 

جمددا.

مدوار: عودة املناف�ضة 
مرتبط باجلهات الو�ضية 

لكن املو�ضم �ضيكتمل حتى يف 
نوفمرب

املحرتفة  الرابطة  رئي�س  اكد 
لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اأن 

ا�ستئناف املناف�سة جمددا مرتبط 
احلجر  برفع  ال�سحة  وزارة  بقرار 
لن  االأمر  فاإن  وبالتايل  ال�سحي 
يكون حاليا وعودة احلياة يف الكرة 
امل�ستديرة ببالدنا موؤجل اإىل غاية 
جتاوز بالدنا وباء كورونا املتف�سي 
وا�ستطرد  الوطن،  ربوع  يف 
ال�سحافية  الندوة  يف  املتحدث 
االجماع  نهاية  التي عقدها عقب 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  مقر  يف 
التدريبات  اإىل  العودة  تاأجيل  اأن 
مرتبط  جمددا  اللعب  وا�ستئناف 

بتلقي ال�سوء االأخ�رض من اجلهات 
املو�سم  ان  �سدد  لكنه  الو�سية، 
�سوف ي�ستكمل ولن يتوقف حتى لو 

كان املر �سهر نوفمرب املقبل.
توجد  ال  انه  املتحدث  واعترب 
يف  الدوريات  بني  الت�سابه  اوجه 
ا�سبانيا واأملانيا التي عادت اأنديها 
وال  جمددا،  الكروي  الن�ساط  اإىل 
ميكن املقارنة معها يف ظل الفرق 
البلدين،  اأندية  يف االمكانيات بني 
يف ظل افتقار الفرق يف بالدنا اإىل 
عن  وعرب  واالمكانيات،  املن�ساآت 

ن�رضته  الذي  البيان  من  امتعا�سه 
عرب  بلوزداد  �سباب  نادي  اإدارة 
خالله  تطالب  االلكرتوين  موقعها 
فريقها  ومنح  املو�سم  با�سقاف 
اين و�سف  الوطنية،  البطولة  لقب 
على  وكان  املقبولة  بغري  اخلطوة 
الرابطة  من  التقرب  امل�سوؤولني 
من اأجل طرح ان�سغاالتهم و�سيكون 
املعني  وفتح  ت�رضفهم،  حتت 
الرت�سح  يف  للراغبني  االأبواب 
ي�ستبعد  مل  اين  الرابطة  لرئا�سة 

عدم الرت�سح جمددا.

ممثل وزارة ال�ضحة رف�ض مقرتح املكتب الفدرايل لعب املباريات دون جمهور

�ضو�ضبان�س م�ضري البطولة الوطنية يتوا�ضل   

ال�ضحي احلجر  مرتبط برفع  املناف�ضة  اإىل  •    العودة 

نادي العا�ضمة الفرن�ضية يدر�ض رفع العر�ض لإقناعهم
 بالتخلي عنه

البي ا�س جي يعر�س 30 مليون 
اأورو من اأجل بن نا�ضر 

تاأجل احل�ضم يف م�ضري املناف�ضات الكروية يف بالدنا �ضواء عرب ا�ضتئنافها اأو الغائها والإعالن عن مو�ضم ابي�ض، 
وذلك على اإثر الجتماع الذي جرى اأول ام�ض يف مقر وزارة ال�ضباب والريا�ضة يف غياب الوزير �ضيد علي 

خالدي ورئي�ض الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�ضي، بينما �ضجل رئي�ض الرابطة املحرتفة 
للعبة عبد الكرمي مدوار رفقة الأمني العام ورئي�ض اللجنة الطبية للفاف حممد �ضاعد ودمارجي على التوايل 

اإىل جانب تواجد ممثلني عن وزارة ال�ضحة والأمني العام لوزارة ال�ضباب والريا�ضة يف اجتماع مبنى اول ماي

اعترب اأن هدفه امام نيجرييا اف�ضل من األف كاأ�ض عامل رفقة فرن�ضا

حمرز: بلما�ضي جنح مع اخل�ضر فيما 
ف�ضل فيه �ضابقوه

تبون: لن ن�ضمح باإهدار موهبة اإيبو

�سبيبة  فريق  رئي�س  انتقد 
ب�سدة  مالل  �رضيف  القبائل 
اإدارة  بها  قامت  التي  اخلطوة 
من  بلوزداد  �سباب  نادي 
خالله  تطالب  بيان  اإ�سدار 
واالحتادية  املحرتفة  الرابطة 
توقيف  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الوطنية  البطولة  مناف�سة 
اللقب من خالل  ومنح فريقها 
احلايل  الرتتيب  اعتماد جدول 
يت�سدره  الذي  وهو  للمناف�سة 
وا�ستطرد  االأول،  املركز  يف 

اإعالمية  ت�رضيحات  يف  مالل 
يحق  ال  البلوزدادي  النادي  اأن 
الفرق  بقية  با�سم  احلديث  له 
التطرق  خالل  من  اجلزائرية 
الفوري  التوقيف  �رضورة  اإىل 
اإىل  �سعيا  الكروية  للمناف�سة 
و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ 
الطواقم  واأع�ساء  الالعبني 
مالل  وقال  للفرق،  االأخرى 
توقيف  باإعالن  املخول  اأن 
عن  والك�سف  الوطنية  البطولة 
نتائجه  �ستكون  ابي�س  مو�سم 

الفرق  جميع  على  نف�سها 
متوج  هناك  يكون  لن  وبالتايل 

باللقب ح�سبه.
اإدارته  اأن  املتحدث  وك�سف 
با�ستكمال  موقفها  اأخذت 
البطولة  مباريات  وموا�سلة 
كاأ�س  مناف�سة  دون  الوطنية 
اأن  اأ�سار  لكنه  اجلمهورية، 
حت�سن  يتطلب  ذلك  جت�سيد 
متر  التي  ال�سحية  الظروف 
اجتياح  ب�سبب  بالدنا  بها 
ت�سمح  ال  والتي  كورونا  وباء 

الكروي  الن�ساط  با�ستئناف 
حاليا.

�ضدد ان اإدارته تف�ضل موا�ضلة مباريات البطولة الوطنية

مالل ينتقد اإدارة �ضباب بلوزداد ويرف�س منحها اللقب

عي�ضة ق.

عي�ضة ق.
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دعاء �سالة �لقيام
د من �لليل، قال: )�للهم ربنا لك �حلمد �أنت  عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال: كان �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إذ� تهَجّ
قّيم �ل�سماو�ت و�لأر�س، ولك �حلمد �أنت رب �ل�سماو�ت و�لأر�س ومن فيهن، ولك �حلمد �أنت نور �ل�سماو�ت و�لأر�س 
�للهم:  حق،  و�ل�ساعة  حق،  و�لنار  حق،  و�جلنة  �حلق،  ولقاوؤك  �حلق،  ووعدك  �حلق،  وقولك  �حلق،  �أنت  فيهن،  ومن 
لك �أ�سلمت، وبك �آمنت، وعليك توكلت، و�إليك خا�سمت، وبك حاكمت، فاغفر يل: ما قدمت، وما �أخرت، و�أ�رسرت، 

و�أعلنت، وما �أنت �أعلم به مني، ل �إله �إل �أنت( رو�ه �لبخاري.

دعاء �ل�سائم عند �لإفطار
و�لدعاء يف وقت �لإفطار من �أوقات �لإجابة، كما روى �بن ماجه يف “�سننه” عن عبد �هلل بن عمرو ر�سي �هلل عنه، قال: 

قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )�إن لل�سائم عند فطره دعوة ما ترد(

وكان من هديه �سلى �هلل عليه و�سلم �أن يقول عند فطره: )ذهب �لظماأ، و�بتلت �لعروق، وثبت �لأجر �إن �ساء �هلل( رو�ه 
�أبو د�ود و�لن�سائي و�لد�ر قطني وح�سنه.

عن �أن�س بن مالك ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم كان �إذ� �أفطر عند �أهل بيت، قال لهم: )�أفطر عندكم 
�ل�سائمون، وغ�سيتكم �لرحمة، و�أكل طعامكم �لأبر�ر، وتنزلت عليكم �ملالئكة(، رو�ه �أحمد.

م�ساحبة �لقر�آن يف »�سهر �لقر�آن
ثالث �آيات يف ثالث �سور، تبني �أن �لقر�آن �لكرمي، نزل يف ليلة و�حدة من هذ� �ل�سهر �لكرمي »رم�سان« 

وهي ليلة �لقدر: 
�لآية �لأوىل: هي قوله تعاىل يف: ))�سهر رم�سان �لذي �أنزل فيه �لقر�آن هدى للنا�س وبينات من �لهدى 

و�لفرقان فمن �سهد منكم �ل�سهر فلي�سمه ومن كان مري�سا �أو على �سفر فعدة من �أيام �أخر يريد �هلل بكم 
�لي�رس ول يريد بكم �لع�رس ولتكملو� �لعدة ولتكربو� �هلل على ما هد�كم ولعلكم ت�سكرون(( ]�لبقرة )185( 

من �أوله �إىل �آخره. فهي �رسيحة يف �أنه تعاىل �أنزله يف �سهر رم�سان، وهو �سامل لأيامه ولياليه 
�لآية �لثانية: هي �لآية �لثالثة من �سورة �لدخان، يف قوله تعاىل: ))حم)1( 
و�لكتاب �ملبني )2( �إنا �أنزلناه يف ليلة مباركة �إنا كنا منذرين)3( فيها يفرق 

كل �أمر حكيم )4( �أمر� من عندنا �إنا كنا مر�سلني )5( رحمة من ربك 
�إنه هو �ل�سميع �لعليم )6( ]�لدخان  وينبغي حمل هذه �لليلة 

�ملباركة، على �أنها �إحدى ليايل �سهر رم�سان، �لذي ن�ست 
�آية �لبقرة على �أن �لقر�آن نزل فيه، ولكنها تبقى مبهمة 
يجوز �أن تكون �أي ليلة من لياليه، بدون حتديد. �لآية 
�لثالثة: هي �لآية �لأوىل يف �سورة �لقدر يف قوله تعاىل: 

�أنزلناه يف ليلة �لقدر)1(وما �أدر�ك ما ليلة  ))�إنا 
�لقدر)2( ليلة �لقدر خري من �ألف �سهر)3( تنزل 
�ملالئكة و�لروح فيها باإذن ربهم من كل �أمر)4( 

�سالم هي حتى مطلع �لفجر(( )5( ]�لقدر 

حتري ليلة �لقدر:

�لعتكاف يف هذه �لع�سر:
�لع�رس  يعتكف  كان  �أنه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  هديه  من  كان 
ُعَمَر ر�سي �هلل عنهما  بِْن   ِ �هلَلّ َعبِْد  فَعْن  �لأو�خر من رم�سان، 
�لَْع�رْسَ  يَْعتَِكُف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   ِ �هلَلّ َر�ُسوُل  َكاَن   )) َقال: 
قالت:  عنها  �هلل  ر�سي  عائ�سة  وعن   ،)) اَن  َرَم�سَ ِمْن  �لأََو�ِخَر 
ِمْن  �لأََو�ِخَر  �لَْع�رْسَ  يَْعتَِكُف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنَِّبَيّ  ))كان 
وقد  بَْعِدِه((،  ِمْن  �أَْزَو�ُجُه  �ْعتََكَف  ثَُمّ   ،ُ �هلَلّ اهُ  تََوَفّ َحتَّى  اَن  َرَم�سَ
�لعام  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �عتكف يف  �أن  �لبخاري  روى 
رحمه   - �لزهري  �لإمام  قال  يوماً.  ع�رسين  فيه  قب�س  �لذي 
�سلى  �لنبي  �أن  مع  �لعتكاف  تركو�  للم�سلمني  »عجباً   : �هلل- 
�هلل عليه و�سلم ما تركه منذ قدم �ملدينة حتى قب�سه �هلل عز 

وجل«.

ليايل �لدعاء
وتنزل   ، �لهبات  فيها  تعُظم  لياٍل   ، �لليايل  �أف�سل  نعي�س  نحن 
�أن  يعقل  فهل  �لدرجات   وترفع   ، �لعرث�ت  وتقال   ، �لرحمات 
�لعاملني  ، ورُب  �لليايل يف جمال�س �جلهل و�لزور  تق�سى تلك 
ينزل فيها ليق�سي �حلو�ئج . يطلع على �مل�سلني يف حماريبهم 
، قانتني خا�سعني ، م�ستغفرين �سائلني د�عني خمل�سني، يُلحون 
يف �مل�ساألة ، ويرددون دعاءهم : ربنا ربنا . لنت قلوبهم من 
 ، �لعالم  �مللك  لقاء  �إىل  نفو�سهم  و��رس�أبت   ، �لقر�آن  �سماع 
و�غرورقت عيونهم من خ�سية �لرحمن . فهل هوؤلء �أقرب �إىل 
رحمة �هلل و�أجدر بعطاياه �أم قوم ق�سو� ليلهم فيما حرم �هلل ، 
وغفلو� عن دعائه و�سوؤ�له؟ كم يخ�رسون زمن �لأرباح ؟ و�ساء ما 
عملو� ؟ ما �أ�سعف هممهم ، وما �أحط نفو�سهم ، ل ي�ستطيعون 

�ل�سرب ليايل معدود�ت !!

رم�سان حمطة �سفر �إىل �جلنة 
لل�سفر  و�ل�ستعد�د  ل�سفره،  ��ستعد�د  من  له  بد  ل  �مل�سافر 
تكون  فقد  �إليها.  �ل�سفر  ير�د  �لتي  �جلهة  باختالف  يختلف 
لبيئة  م�سابهة  وبيئتها  �مل�سافر،  د�ر  من  قريبة  �ل�سفر  جهة 
ذلك  وغري  و�للبا�س،  و�لطعام  و�لعاد�ت  �جلو  حيث  من  بلده، 
من �أنو�ع �ل�سبه، وقد تكون بعيدة، خمتلًفا جُوّها وعاد�ُت �أهلها 
وطعامهم، عن عاد�ت بلده، ولقرب �لبلد وبعدها، و�سدة �سبهها 
لبالد �مل�سافر �أو �سدة خمالفتها، تاأثري يف ��ستعد�ده لل�سفر...

من حيث �لز�د و�لر�حلة، �للبا�س وغريها...

دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�ضِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�ضِربني ِب�ضِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

كان من هديه �سلى �هلل عليه و�سلم يف هذه �لع�رس �لأخرية من رم�سان �أنه يتحرى ليلة �لقدر، وهي �أف�سل ليايل �لعام، 
قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : )) �لْتَِم�ُسوَها يف �لَْع�رْسِ �لأََو�ِخِر، َو�لْتَِم�ُسوَها يِف ُكِلّ ِوتٍْر ((، فيا �سعادة من نال 
 ِ بركتها وحظي بخريها، وي�ستحب �لإكثار من �لدعاء فيها، فعن �أم �ملوؤمنني َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها: ُقلُْت يَا َر�ُسوَل �هلَلّ

ُبّ �لَْعْفَو َفاْعُف َعِنّى((. ْن َعِلْمُت �أَُيّ لَيْلٍَة لَيْلَُة �لَْقْدِر َما �أَُقوُل ِفيَها َقاَل: )) ُقوىِل �للَُّهَمّ �إِنََّك َعُفٌوّ َكِرمٌي حُتِ �أََر�أَيَْت �إِ
فينبغي �أن نعقد �لعزم يف هذه �لأيام و�لليايل �ملباركات ل�ستدر�ك ما فات، ولن�ستعد لها باأف�سل �لقربات، ولنملئها 
باأنو�ع �لطاعات، لنفوز بجنة عر�سها �لأر�س و�ل�سماو�ت، وليُكن همنا يف هذه �لع�رس �لأخرية من هذ� �ل�سهر �ملباَرك 

ن ينالون ثو�بَها و�أجرها. �أن نُِرَي �هلل منا خري�ً، فاملحروُم َمن ُحِرم خريها وبركتها، جَعلَنا �هلل مَمّ

ملاذ� �لدعاء ؟!
ل يوجد موؤمن �إل ويعلم �أن �لنافع �ل�سار هو �هلل �سبحانه ، و�أنه تعاىل يعطي من ي�ساء ، ومينع من ي�ساء ، ويرزق من 
ي�ساء بغري ح�ساب ، و�أن خز�ئن كل �سيء بيده ، و�أنه تعاىل لو �أر�د نفع عبد فلن ي�رسه �أحد ولو متالأ �أهل �لأر�س كلهم 
عليه ، و�أنه لو �أر�د �ل�رس بعبد ملا نفعه �أهل �لأر�س ولو كانو� معه . ل يوجد موؤمن �إل وهو يوؤمن بهذ� كله ؛ لأن من 
�سك يف �سيء من ذلك فلي�س مبوؤمن ، قال �هلل تعاىل : }َو�إِن مَيْ�َس�ْسَك �هلّلُ ِب�رُسٍّ َفاَل َكا�ِسَف لَُه �إِلَّ ُهَو َو�إِن يُِرْدَك ِبَخرْيٍ 

ِحيُم { ] يون�س : 107[ . يُب ِبِه َمن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ ِلِه يُ�سِ َفاَل َر�آَدّ ِلَف�سْ

�لجتهاد بالطاعات و�لقربات:
�أنه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �مل�سطفى  �حلبيب  هدي  من  كان  فقد 
يجتهد بالطاعات و�لقربات يف هذه �لع�رس ما ل يجتهده يف غريها 
من �لأيام، فَعْن �أم �ملوؤمنني َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها قالت: )) َكاَن 
لَ  َما  �لأََو�ِخِر  �لَْع�رْسِ  يِف  يَْجتَِهُد  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   ِ �هلَلّ َر�ُسوُل 
و�سلم يف هذه  عليه  �هلل  �سلى  وكان من هديه  ِه((،  َغرْيِ يِف  يَْجتَِهُد 
�لع�رس �أنه يحي ليله ويوقظ �أهله لينالو� من رحمات �هلل وبركاته، 
�لنَِّبُيّ �سلى �هلل  َكاَن   (( �ل�سيدة عائ�سة ر�سي �هلل عنها:  فقد روت 
عليه و�سلم �إَِذ� َدَخَل �لَْع�رْسُ �َسَدّ ِمئَْزَرهُ، َو�أَْحيَا لَيْلَُه، َو�أَيَْقَظ �أَْهلَُه((.

�هلل تعاىل �أغنى و�أكرم
مهما �ساأل �لعبد فاهلل يعطيه �أكرث ، عن �أبي �سعيد ر�سي �هلل عنه �أن 
�لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم قال : )) ما من م�سلم يدعو �هلل بدعوة 
 : ثالث  �إحدى  بها  �هلل  �أعطاه  �إل  رحم  قطيعة  ول  �إثم  فيها  لي�س 
�إما �أن تعجل له دعوته ، و�إما �أن يدخرها له يف �لآخرة ، و�إما �أن 
ي�رسف عنه من �ل�سوء مثلها . قالو� : �إذ�ً نكرث ، قال : �هلل �أكرث (( 

] رو�ه �أحمد 18/3[.

�لع�سر �لأو�خر �أغلى من �لذهب فاغتنموها
و�لليايل  تتو�ىل  و�لأعو�م  تت�سارع  �لأيام 
و�لأزمان  تنق�سي  و�ل�ساعات  تتعاقب 
�أيها  يا   « �سد�  �هلل  �إىل  ت�سدنا   ، تنتهي 
كدحا  ربك  �إىل  كادح  �نك  �لإن�سان 

فمالقيه »
�ملال  يدوم،  ل  و�جلاه  يزول  �ل�سلطان 
يفني و�لعز ل يبقى، » كل من عليها فان 
 « و�لإكر�م  �جلالل  ذو  ربك  وجه  ويبقى 

�لرحمن
و�لنهار  و�لليل  تتناوبان  و�لقمر  �ل�سم�س 
َو�لنََّهاَر  �للَّيَْل  َجَعَل  �لَِّذي  »َوُهَو  يتعاقبان 
�ُسُكوًر�  �أََر�َد  �أَْو  َر  َكّ يََذّ �أَْن  �أََر�َد  مِلَْن  ِخلَْفًة 

» �لفرقان
�هلل تعايل ف�سل �ل�سهور بع�سها علي بع�س 

�لليايل  ف�سل  و   ، رم�سان  �سهر  فاختار 
بع�سها علي بع�س فاختار �لع�رس �لأو�خر 
، و�ختار من �لع�رس �لأو�خر ليلة �لقدر ، 
، ول يخطئك طيفها  �أجرها  فال يفوتك 
، ول تغب عن ظلها لتكن يف ظل �هلل يوم 
ل ظل �إل ظله ، �أنها تعدل �أكرث من ثالثة 
فوق  عمر�  لك  فت�سيف   ، عام  وثمانني 
عمرك ، و�أجر� فوق �أجرك ،وقدر� فوق 
قدرك كيف » �إ نَّا �أَنَزلْنَاهُ يِف لَيْلَِة �لَْقْدِر* 
َوَما �أَْدَر�َك َما لَيْلَُة �لَْقْدِر* لَيْلَُة �لَْقْدِر َخرْيٌ 
وُح  َو�لُرّ �مْلَاَلِئَكُة  ُل  تَنََزّ �َسْهٍر*  �أَلِْف  ْن  ِمّ
ِهَي  �َساَلٌم  �أَْمٍر*  ُكِلّ  ن  ِمّ َرِبِّهم  ِباإِْذِن  ِفيَها 

َحتَّى َمْطلَِع �لَْفْجِر« �لقدر
لَّى  ِ �سَ َعْن �أَِبي ُهَريَْرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هلَلّ

َحتَّى  اَعُة  �ل�َسّ تَُقوُم  ل  َو�َسلََّم:  َعلَيِْه   ُ �هلَلّ
ْهِر،  َكال�َسّ نَُة  �ل�َسّ َفتَُكوَن  َماُن،  �لَزّ يَتََقاَرَب 
ُمَعُة  �جْلُ َوتَُكوَن  ُمَعِة،  َكاجْلُ ْهُر  �ل�َسّ َويَُكوَن 
َوتَُكوَن  اَعِة،  َكال�َسّ �لْيَْوُم  َويَُكوَن  َكالْيَْوِم، 
و�ل�سعفة   ( َعَفة.ِ   �ل�َسّ َكاْحِتَ�ِق  اَعُة  �ل�َسّ

ُة( هي �ْلُو�سَ
تقارب  معنى  يف  �لعلماء  �ختلف  وقد 
هذه  و�أقوى  كثرية،  �أقو�ل  على  �لزمان 
ِه َعَدم  �لأقو�ل: قال �لنووي: �مْلَُر�د ِبِق�رَسِ
ري �لنِْتَفاع  �لرَْبََكة ِفيِه، َو�أََنّ �لْيَْوم َمثاَل يَ�سِ
اَعِة �لَْو�ِحَدة وقال  ِبال�َسّ ِبَقْدِر �لنِْتَفاع  ِبِه 
�لرَْبََكة  نَْزع  �مْلَُر�د  �أََنّ  ّق  َو�حْلَ �حلافظ: 
َمان، َوَذِلَك ِمْن  ِمْن ُكّل �َسْيء َحتَّى ِمْن �لَزّ

اَعة. َعالَمات ُقْرب �ل�َسّ
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الإمام اخلطيب  حممد 
فالح 

التظاهرة تهدف اإىل 
جتديد الفكر الإ�ضالمي 

»عباد  م�شجد  اإمام  قال 
حممد  ال�شيخ   « الرحمان 
القران  حفظ  اإن  فالح 
اإمامة  ثم  وتدري�شه  الكرمي 
حمطة  اأهم  له  �شكل  النا�ش 
يف  اأنها  قال  التي  حياته  يف 
وتن�شيط  اهلل  بيوت  خدمة 
العمل امل�شجدي وفق نظرة 
والداعية  ال�شمحة  االإ�شالم 
الذي  ال�شالح  العمل  اإىل 
ي�رشف  وهو  املجتمع  ينفع 
الذكر  جل�شات  تن�شيط  على 
الرحمان دعا  مب�شجد عباد 
�رشورة  اإىل  ال�شاب  االإمام 
القران  بحفظ  االهتمام 
لدى  تعاليمه  ون�رش  وتعليمه 
االإمام  اأن  معتربا  ال�شباب 
يقوم  التي  الركائز  احد 
عليها اإ�شالح املجتمع ويرى 
فر�شة  رم�شان هو  �شهر  اأن 
التعاون  حقيقة لتجديد قيم 
اهلل  املجتمع  بني  والت�شامن 
وحفاظ القراآن وقال االإمام 
القران  حفظ  اإن  اخلطيب  
من  واال�شتفادة  وتدري�شه 
م�شوؤولية  ال�شمحة  تعاليمه 
العلماء  عاتق  على  تقع 
وحفاظ كتاب اهلل خا�شة يف 
هذا الوقت تعي�ش فيه االأمة 
هزات وي�شتهدف دوما اأمنها 

اأن  موؤكدا  الديني  وانتمائها 
تدري�ش كتاب اهلل جليل موؤمن 
امل�شطفى  بدعوة  مت�شل 
من  وال�شالم  ال�شالة  عليه 
اأنبل الوظائف التي ميار�شها 
معتربا  الوجود  يف  االإن�شان 
اأن  يجب  عظيم  عمل  اأنه 
بامل�شتوى  ويج�شد  ي�شتمر 
كل  قبل  من  املطلوب 
االأمة  هذه  اإىل  منت�شب 
املحمدية خري اأمة اأخرجت 
اإن  �رشاحة  واأ�شار  للنا�ش 
اأحد  امل�شجدية  املوؤ�ش�شة 
املجتمع  ومقومات  ركائز 
اإمياين  ف�شاء  وهي  امل�شلم 
والعبادة  اخلري  على  جامع 
ويف  النا�ش  بني  واالإ�شالح 
متار�ش  رم�شان  �شهر 
تعزيز  امل�شجدية  املوؤ�ش�شة 
الن�شاط  امل�شجدي ويت�شل 
يغتنمون  الذين  النا�ش  به 
لذكر  املبارك  ال�شهر  اأيام 
التعاون  قيم  وتكري�ش  اهلل 
احلياة  يف  والت�شامح 
اأ�شا�شية  نواة  فامل�شجد 
ودوره  امل�شلمني  حياة  يف 
الديني والروحي واالأخالقي 
وال  للغاية  هام  واالجتماعي 
ميكن اإال اأن يخدم يف االأخري 
واالأخالقية  الدينية  احلياة 
فالدرو�ش  امل�شلم  للمجتمع 
فقط  لي�شت  واملواعظ 
وت�شويب  للتب�رش  بل  للتذكر 
وبناء  ال�شلوك  وتهذيب 
املتخلق  امل�شلم  املجتمع 
وانتمائه  باإميانه  القوي 
جل�شات  كانت  للمرجعية 

الذكر التي يحت�شنها م�شجد 
عباد الرحمان والزالت وهي 
تنظم عرب التحا�رش عن بعد 
مبثابة الف�شاء الوا�شع الذي 
م�شتغامن  اأئمة  خرية  جمع 
وقد  وباحثيها  و�شيوخها 
اجتمع الكل على حب القران 
وا�شتح�شار �شرية امل�شطفى 
و�شالمه  عليه  اهلل  �شلوات 
اأبدع  وحما�رشات  بدرو�ش 
اإلقائها  وباحثون يف  اأ�شاتذة 
نتلو  جل�شة  كل  مع  كنا  وقد 
كتاب اهلل ون�شتح�رش يف جو 
اإمياين قيمة ال�شهر الف�شيل 
االمياين  اجلو  واأهميته 
االأخري قلوبا  يبني يف  الذي 
خا�شعة  واأج�شادا  موؤمنة 
تطلب فقط اخلري والعافية 
ال�شيخ  وقال  هذا  والتقوى 
الطبعة  اأن  فالم  حممد 

من  الثالثة 
د  عبا
الرحمان التي 
كوكبة  جتمع 
العلماء  من 
يخ  مل�شا ا و
اإىل  تهدف 
العلماء  تكرمي 
حثني  لبا ا و
يخ  مل�شا ا و
الذين  واالأئمة 
بعلمهم  ينريون 
االأمة  م�شار 

الت�شامح  قيم  وين�رشون 
والف�شل بني النا�ش ويهذبون 
املحا�رشات  خالل  من 
�شلوك  والدنية  العلمية 

اإىل  بهم  ويرتقون  املجتمع 
االإ�شالمية  واالأخالق  القيم 
من  جتعل  التي  النبيلة  
االإ�شالمي  املجتمع 
موحدا على ال�شرية العطرة 
قيم  وين�رشون  املحمدية 
معتربا  والت�شامن  التعاون 
الثالثة  الطبعة  تنظيم  اأن 
يف ظروف �شعبة ر�شالة من 

املنظمني ملوا�شلة العطاء

طبعات �ضابقة زينت 
ليايل خيمة عباد 

الرحمان

ليايل  من  ليلة  كل  ويف  هذا 
ويف  الف�شيل  رم�شان  �شهر 
طبعات �شابقة  يكرم اأ�شتاذ 
عباد  جل�شات  يف  حما�رش 
نقا�ش  ويفتح  الرحمان 

من  اجلمهور  مع  وا�شع 
كرمت  وقد  احلا�رشين 
جلنة التنظيم مب�شجد عباد 
الرحمان العديد من االأئمة 
الذين  والباحثني  واالأ�شاتذة 
د  وقد  حما�رشة  قدموا 
تكرمي   « »الو�شط  ح�رشت 
بلقوت  الفا�شل  ال�شيخ 
ح�شني الذي �شلم له »برنو�ش 
» يف تكرمي قدمه له الدكتور 
االت�شال  علوم  يف  والباحث 
م�شتغامن  بجامعة  واالإعالم 
وال�شيخ  بوعمامة  العربي 
املا�شي  العام  فالح  حممد 
الفا�شل  االإمام  اعترب  وقد 
املحا�رشات  م�شتوى 

عايل  النقا�ش  وجل�شات 
تطرح  اإذ  باالأفكار  وثري 
اأ�شئلة  جامعيات  طالبات 
االأ�شاتذة املحا�رشين  على 
دينية  فرق  ن�شطت  كما 
وانا�شيد  لل�شماع  �شهرات 
وا�شتمع  دينية 
على  اجلمهور 
اأزيد  مدار 
اأ�شبوع  من 
القراآن  لتالوة 
قبل  الكرمي 
حما�رشة  كل 
على  تقدم 
مع  م�شا
ر  جلمهو ا
وامل�شاركني 
جل�شات  يف 
ونوه  هذا  الرحمان  عباد 
يف  احلا�رشين  من  العديد 
الن�شاط  بطابع  التظاهرة 
اجلل�شات  هذه  ي�شود  الذي 
تقليد  من  له  اأ�ش�شت  ومبا 
للنا�ش  يحفظ  واأ�شيل  راق 
رابطا هاما يف التوا�شل مع 
االإ�شالمية  ال�رشيعة  تعاليم 
يف  املحمدية  وال�شرية 
الف�شيل  رم�شان  �شهر 
امل�شاجد  فيه  تتزين  الذي 
وتعج  واملواعظ  بالدرو�ش 
بامل�شلني  اهلل  بيوت  فيه 
الذين ي�شتثمرون يف رم�شان 
الداعية  الراقية  ومعانيه 
ويف  الطاعة  يف  لالجتهاد 
عبادة اهلل وفعل اخلري ون�رش 

والتعاون  الت�شامن  قيم 
بني  والتكافل  والتنا�شح 
هذا  املجتمع  اأفراد 
وتتوا�شل اجلل�شات اخلا�شة 
اإىل  الرحمان  عباد  بخمية 
من  االأخرية  االأيام  غاية 
الف�شيل  رم�شان  �شهر 
ويتطوع العديد من ال�شباب 
يف حت�شري اأجوائها وتن�شيط 
باأجواء  املتوا�شلة  فعاليتها 
واأكادميية  وعلمية  دينية 
وهي بادرة االأوىل من نوعها 
تلقى  اجلزائري  بالغرب 
بالرتحيب والتفاعل والدعم 
ومثقفني  مواطنني  قبل  من 

واأكادمييني

رئي�س اللجنة العلمية 
ملجال�س الذكر 

والتذكري بوعمامة 
العربي

الطبعة الثالثة توؤكد 
موا�ضلة م�ضرية العطاء

اللجنة  رئي�ش  واعترب  هذا 
»جمال�ش  لتظاهرة  العلمية 
الدكتور   « والتذكري  الذكر 
تنظيم  اأن  بوعمامة  العربي 
مبثابة  كان  ال�شنة  طبعة 
ملوا�شلة  قوية  ر�شالة 
لن�شاط  العطاء  م�شرية 
ديني رم�شاين راقي االأبعاد 
كر�ش بعدا راقيا يف الوالية 
ومدينة ال�شاحلني م�شتغامن 
العديد  م�شاركة  اإىل  م�شريا 

خمتلف  من  الدكاترة  من 
والهيئات  اجلامعات 
العربية  االأكادميية 
املحا�رشات  يف  واملحلية 
اإلقائها عرب  التي مت  االأوىل 
منوها  بعد  عن  التحا�رش 
بتفاعل  ال�شياقق  ذات  يف 
الدينية  ال�شوؤون  وزارة 
التظاهرة  بدعم  واالأوقاف 
ال�شوؤون  وزير  وم�شاركة 
الدكتور  واالأوقاف  الدينية 
»يو�شف بلمهدي » يف طبعة 
يف  جتري  التي  ال�شنة  هذه 
»جائحة  مع  �شعبة  ظروف 
الباحث  واعترب   « الكورونا 
اللجنة  رئي�ش  االأكادميي 
العلمية للتظاهرة اأن ت�شكيل 
املحا�رشين  ال�شيوف 
من  ال�شنة  هذه  طبعة  يف 
املحرتمة  الثقيلة  االأ�شماء 
املعروفة بر�شيدها العلمي 
امل�شتوى  على  واملعريف 
تنويع  اإىل  م�شريا  العربي 
الفائدة  الإي�شال  املدخالت 
للتظاهرة  للمتابعني 
وفعالياتها الهامة �شاكرا يف 
ذات ال�شياق مرافقة جريدة 
»الو�شط اجلزائرية » لطبعة 
اإىل  داعيا  ال�شنة  هذه 
دعم  يف  االإعالم  م�شاهمة 
�شهر  يف  الدينية  االأن�شطة 
�شاء  الذي  الف�شيل  رم�شان 
العام  ياأتي هذا  اأن  قدر اهلل 
باالأمة  اأمل  بالء  وقع  على 

�شيزول بعون اهلل .

الطبعة الثالثة للتظاهرة تنظم بروؤية جديدة

اأئمةوباحثونيحا�شرونيف"جمال�سالرحمان" عربالتحا�شرعنبعد
يف حتدي اأ�ضرت جلنة تنظيم جمال�س الذكر والتذكري التي كانت تنظم حتت خيمة موا�ضلة تنظيم هذه التظاهرة الدينية الراقية عرب عر�س 

حما�ضرات لأ�ضاتذة باحثني واأئمة وقد اأثرى اأئمة واأ�ضاتذة باحثون من جامعات عربية ومن داخل الوطن عرب التحا�ضر عن بعد الأيام الأوىل ل�ضهر 
رم�ضان الف�ضيل من خالل تف�ضري الآيات الكرمية التي تعرب عن هذه القيمة الإن�ضانية وبركات �ضهر القرءان يف احلياة مع ا�ضتح�ضار �ضرية امل�ضطفى 

عليه ال�ضالة وال�ضالم ود اأ�ضار املنظمون لطبعة هذه ال�ضنة من التظاهرة الدينية اإىل اأهمية طبعة هذه ال�ضنة ملجال�س الذكر والتذكري التي تنظم عن 
طريق التحا�ضرعن بعد والتي �ضارك فيها وزير ال�ضوؤون الدينية والأوقاف الدكتور يو�ضف بلمهدي وعدد من الدكاترة من دول عربية وباحثون من 

جامعات جزائرية متخ�ض�ضون يف الفقه وال�ضرية النبوية وعلوم ال�ضريعة
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قلم جاف16

املحاكم املالية اأوىل من 
حمكمة الد�ضتورية

الوليد فرج

لن ين�سى اجلزائري الأرقام الفلكية للأموال 
الف�ساد من اخلزينة  ا�ستنزفتها ع�سابة  التي 
ال�سعب  طوابري  كانت  حني  يف  العمومية 
ال�سباحي  الديكور  هي  حليب  بكي�س  للظفر 
املحاكمات  ال�سعب  ين�سى  لن    . ل�سوارعنا 
و  وزراء  من  م�سوؤولني  ملجموعة  التاريخية 
روؤ�ساء حكومات و م�سوؤولني نافذين ائتمنهم 
ونخروا  دمه  امت�سوا  و  فنهبوه  �سوؤونه  على 
اإىل  تعدوا  بل   ، النهب  و  بال�رسقة  عظامه 

اإهانته علنا .
لعل تلك املرحلة التي ا�ست�رسى فيها الف�ساد  
يجعلنا   ، الدولة  دواليب  داخل  ب�سورة غريبة 
يبق  مل  الذي  الف�ساد  بعهد  املرحلة  ن�سف 
عر�سيا و انت�ساره باملحدود ، بل �سار موؤ�س�سا 
ومنهجا على جميع   ، يف منظومات خمت�سة 
اجتماعي  انقبا�س  اإىل  جر  مما   . الأ�سعدة 

حاد ، اأدى اإىل انفجار ثورة ناعمة . 
اإن الف�ساد ل ميكن انح�ساره داخل فئة معينة 
و  الوظيفية  ال�سبكية  طبيعة علقته  ب�سبب   ،
لذا   ، عموديا  و  اأفقيا  املت�سعبة  ارتباطاته 
هو  الف�ساد  راأ�س  �سقوط  اأن  القول  ميكن  ل 
قاعدتها  تل�سي  و  الف�ساد  منظومة  �سقوط 

التي ت�سكلت يف ظل ف�ساده . 
واحلال هذه نرى انه من ال�سواب اأن تتحاين 
لظاهرة  الناجع  للت�سدي  الدولة  موؤ�س�سات 
الق�ساء  بتاأ�سي�س  اإل  هذا  يكون  ل  و  الف�ساد 
للجرائم  بالت�سدي  يخت�س  الذي  املايل 
و  تكييفاتها  ب�ستى  القت�سادية  و  املالية 
املال  �رسف  ح�سن  على  وي�سهر   . اأنواعها 
امليزانيات  تنفيذ  مراقبة  خلل  من  العام 
وفقا  تكون  ان  يجب  التي  ال�رسف  وطرق   ،

ملبادئ ال�رسعية و النجاعة و ال�سفافية.
لذا من الر�سد الد�ستوري و الن�سج ال�سيا�سي 
�سفاف  ت�سيري  و  ر�سيدة  حوكمة  بلوغ  لأجل 
املال  وهو  الدولة  عليه  تقوم  ع�سب  لأهم 
تكون   ، املالية  تاأ�سي�س املحاكم  العام يجب 
خم�سة  معها  عليا  مالية  حمكمة  الأول  يف 
تدريجيا عرب  لتنت�رس   ، مالية جهوية  حماكم 

كافة اأنحاء الوطن .

الرئي�س تبون يعزي 
عائلة املجاهد بوداود

 
قدم رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س 
بوداود،  عمر  املجاهد  لعائلة  تعازيه  الإثنني، 
اجلزائرية،  للثورة  الوطني  املجل�س  ع�سو 
ورئي�س فيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرن�سا 
بيان  وح�سب  الوطني  التحرير  حرب  اأثناء 
اجلمهورية  رئي�س  بعث  فقد  اجلمهورية،  رئا�سة 
طيب  الفقيد  عائلة  اإىل  وموا�ساة  تعزية  بربقية 
اجلهادين  الراحل يف  بدور  فيها  اأ�ساد  ثراه،  اهلل 
اأن  القدير  العلي  اإىل  مت�رسعا  والأ�سغر،  الأكرب 
يتغّمده برحمته الوا�سعة، واأن يرزق اأهله ال�سرب 

وال�سلوان.
ب.ع

م�سالح اأمن دائرة الرم�سي بتلم�سان 

الإطاحة ب�ضاب ن�ضب 
على عدة جتار 

من  بتلم�سان  الرم�سي   دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت 
بالن�سب  يقوم  العمر   من  ال28  يف  �ساب  توقيف 
مزورة  اإدارية  حمررات  با�ستعمال  والحتيال 
ال�رسكات  لإحدى  قانوين   ممثل  �سفة  وانتحال 
الن�سب  بالإعلم الآيل  متكن من  الكربى اخلا�سة 
�سكوى  اإثر  على  متت  العملية  جتار.  عدة  على 
اخلا�سة  التجارية  املحلت  اأ�سحاب  اأحد  من 
للن�سب  تعر�سه  مفادها  الآيل  الإعلم  لوازم  ببيع 
مليون   40 قدره  مايل  مبلغ  ا�ستهدفت  والحتيال 
وكيل  اأنه  الأ�سخا�س يدعي  اأحد  �سنتيم من طرف 
قانوين لإحدى ال�رسكات، ليتم اإعداد خطة حمكمة 
من طرف م�سالح ال�رسطة تكللت بتوقيف امل�ستبه 
حيث  �سنة   28 م"  ب  باملدعو"  الأمر  يتعلق  فيه 
طلبات متوين  عدة  على  بحوزته  تفتي�سه عرث  بعد 
باملياه  التزويد  اأعمال  ب�رسكة  خا�س  ختم  عليها 
traveaux hydrolique موجهة اإىل 03 حملت 
جتارية لبيع لوازم الإعلم الآليكما مت حجز بحوزته 
ومبلغ  ال�رسكة،  اإ�سم  يحمل  ال�سكل  م�ستطيل  ختم 
والعملة  دج   12000 قدره  الوطنية  العملة  من  مايل 
اأورو، وعليه مت حتويل امل�ستبه  ال�سعبة قدره 700 
الإجراءات  ل�ستكمال  امل�سلحة  مقر  اإىل  فيه 
قدم  حقه  يف  ق�سائي  اإجراء  باإجناز  القانونية 
مبوجبه اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة الرم�سي 

الذي اأمر بو�سعه رهن احلب�س املوؤقت .
حممد بن ترار

منذ بداية رم�سان بالبويرة

توقيف 213 مركبة و171 
خمالفة �ضد الراجلني

البويرة منذ  بولية  الوطني  الدرك  �سجلت م�سالح 
للأ�سخا�س  خمالفة   171 الف�سيل   ال�سهر  بداية 
اجلزئي  احلجر  اإجراءات  يحرتموا  مل  الراجلني 
ال�سابعة  ال�ساعة  من  الولية  على  املفرو�س 
م�ساءا اإىل غاية ال�سابعة �سباحا اتخذت يف حقهم 
يف  توقيف  مت  كما  اللزمة،  القانونية  الإجراءات 
نف�س ال�سياق ح�سب ت�رسيح م�سوؤولة الإعلم بذات 
امل�سالح "هيبة بوزيد " 213 مركبة منها 150 �سيارة 
و 43 �ساحنة و 20 دراجة مت و�سعها يف املحا�رس 
للمحلت  اأ�سحاب  املتحدثة  حذرت  فيما  هذا   ،
التي  اجلزئي  احلجر  مواعيد  خرق  من  التجارية 
الق�سائية  واملتابعات  للغلق  حملتهم  تعر�س 
فريو�س  ملجابهة  التح�سي�سية  للحملت  موا�سلة 

كورونا.

عبدال�سالم .غ

عمل  زيارة  خلل  الوزيرة  ودعت 
تب�سة  ولية  اإىل  قادتها  وتفقد 
نف�سها  جتد  التي  نف�سها  العائلت 
يف و�سع �سعب ل�سبب من الأ�سباب، 
واملواطن  املدين  املجتمع  وكذا 
التبليغ،  عملية  يف  النخراط  اإىل 
للتكفل بهم من طرف م�سالح وزارة 
الت�سامن وجتنيبهم خماطر ال�سارع، 
اإطار  يف  الوزارة  �ستعمل  حيث 
الو�ساطة العائلية على اإعادة اإرجاع 
اأو  الأ�رسة،  ح�سن  اإىل  العائلت 
الرحمة  بديار  الإقامة  متكينها من 
يف انتظار اإيجاد حل نهائي لها من 

قبل ال�سلطات.
�سهلة  خدمة  اأن   الوزيرة  واأبرزت 

التبليغ  كان  اأي  متكن  ال�ستعمال، 
وت�سمح  حالت،  هكذا  مثل  عن 

على  التكفل  عملية  مبتابعة 
امل�ستوى املحلي من طرف الإدارة 
اأن جناح  الوزيرة  وقالت  املركزية. 
اأطلقتها  التي  الإلكرتونية  اخلدمة 
الوزارة على موقعها على النرتنيت 
يف  امل�سن  ال�سخ�س  عن  للتبليغ 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  خطر  حالة 
الوزارة  �سجعت  امل�سن،  لل�سخ�س 
اأخرى  فئات  للتمكني  امل�سي  على 
من هذه اخلدمة، حيث بلغت عدد 
يف  اخلدمة  اإطلق  منذ  التبليغات 
اليوم  غاية  اإىل  الفارط  اأفريل   27
متت  حالت   10 منها  تبليغا،   77
احلقيق  قيد   12 وحالة  معاجلتها 

ومت ت�سجيل تبليغني كاذبني.

وزيرة الت�سامن كوثر كريكو

خدمة اإلكرتونية للتبليغ عن 
العائالت يف و�ضع �ضعب

ك�سفت وزيرة الت�سامن الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة كوثر كريكو انه يتم التفكري يف متديد 
خدمة التطبيق الإلكرتوين للتبليغ عن ال�سخ�ص امل�سن يف و�سع �سعب اإىل التبليغ عن العائالت 
املعوزة، حيث �ستمكن اخلدمة لإلكرتونية العائالت يف و�سع �سعب نف�سها اأو املجتمع املدين اأو 

املواطن التبليغ عن احلالت التي تتواجد يف و�سع �سعب من اأجل التكفل بها يف اإطار �سالحيات 
وزارة الت�سامن. 

بادرت دار ال�سباب اجلديدة بعني 
احلجل " املركز الثقايف " �سابقا 
مع عدد من ال�رسكاء الجتماعيني 
واجلمعويني  املدنيني  والفاعلني 
حملة  يف  الأحد  اأم�س  يوم   ،
مبخاطر  للمواطنني  حت�سي�سية 
بعدد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
وف�ساءاتها  املدينة  اأحياء  من 

العمومية.
التي   ، املبادرة  هذه  وتاأتي 
اجلديدة  ال�سباب  دار  نظمتها 
بالتن�سيق مع جمعية اأفاق للتنمية 
، يف  امل�ستدامة مكتب بو�سعادة 
املوؤ�س�سات  دور  جت�سيد  اإطار 
يف  املدين  واملجتمع  ال�سبانية 
ال�سلطات  بها  تقوم  التي  احلملة 
اجلزائرية يف احلد والوقاية من 

فريو�س كورونا.
جدير بالذكر اأن طاقم املوؤ�س�سة 
قام يف ختام القافلة  بتكرمي كل 
العمليات  امل�ساركني يف خمتلف 

بداية  منذ  والتوعية  التطوعية 
يومنا  غاية  اإىل  الفريو�س  تف�سي 
 ، الإخل�س  جمعيات   : هذا 
خلدمة  اجلزائر   ، للم�رسح  روؤية 
 ، الفردو�س   ، املجتمع  تنمية  و 
ن�ساطات  جمعية   ، اليتيم  كافل 
ال�سباب ، اآفاق للتنمية امل�ستدامة 
مكتب بو�سعادة ، اخللية اجلوارية 
 ، املدنية  احلماية  للت�سامن،  
 ، اخلدمات  املتعددة  العيادة 
فرع عني احلجل للديوان الوطني 
الغابات  اإقليم   ،  ona للتطهري 
ا،  الإعلم  و  للثقافة  �سدى   ،
 ، عبا�س  بورزق  النائب   ، الأمن 
ال�سحة   مكتب   ، الوطني  الدرك 
للك�سافة  والر�ساد  ال�سلم  فوج   ،
عبد  اللهوم  عبد  نيقرو  مراد   ،
املطلب نا�سطني ، �ساكرا ومثمنا 
دورهم وما لهم من اأهمية داخل 
فعال  عن�رس  فهم  املجتمع  

و�رسيك اجتماعي.
خل�سر بن يو�سف

دار ال�سباب اجلديدة بعني احلجل 

حلمالت حت�ضي�س مبخاطر 
وباء كورونا

الرئي�سية  الوحدة  عنا�رس  تدخلت 
�سيدي  لولية  املدنية  للحماية 
اأجل  من  اأم�س  �سبيحة  بلعبا�س 
نقل  نقل مراهقة اإىل 14 من العمر  
الطابق  من  ال�سقوط  اإىل  تعر�س 
حماولة  اأنها  يف  ي�ستبه  الرابع  

انتحار لأ�سباب جمهولة .
هذا وقد تبني اأن الطفلة البالغة من 
العمر 14 �سنة قامت برمي  نف�سها 
 1500 بحي  الرابع  الطابق  من 
مت  وقد  )البو�سكي(،   عدل  م�سكن 
ال�رسعة  جناح  على  ال�سحية  نقل 

مل�سلحة ال�ستعجالت بامل�ست�سفى 
اجلامعي عبد القادر ح�ساين و هي 
تعاين من اإ�سابات متعددة. يف حني 
فتحت م�سالح الأمن لولية �سيدي 
بلعبا�س حتقيقات معمقة يف اأ�سباب 

احلادث  .

احلماية املدنية ب�سيدي بلعبا�ص

اإنقاذ طفلة �ضقطت  من الطابق الرابع

اجلزائرية  الإ�سالمية  Ooredooوالك�سافة 

قافلة ت�ضامن يف مناطق الو�ضط
 و ال�ضرق والغرب 

املواطن يف حرية

ارتفاع مفاجئ يف اأ�ضعار 
الدجاج بالبويرة

اأمن ولية امل�سيلة

1618 خمالفة خالل الن�ضف 
الأول من رم�ضان

لن�ساطات  Ooredooا توا�سل
الف�سيل،  ال�سهر  خلل  الإن�سانية 
وتن�سم من جديد اإىل املجهودات 
الك�سافة  قبل  من  املبذولة 

لإطلق  اجلزائرية،  الإ�سلمية 
قافلة ت�سامن لفائدة م�ستخدمي 
العائلت  وكذلك  ال�سحة 

املعوزة.

ولية  مواطنو  اأم�س  �سدم 
املح�سو�س  الرتفاع  من  البويرة 
يف  الدجاج  اأ�سعار  يف  واملفاجئ 
عليه  كانت  مما  مقارنة  الأ�سواق 
خلل الأيام الفارطة ،حيث قفزت 
للكيلوغرام  دج   190 من  اأ�سعاره 
اإىل حدود 331 دج و 332  الواحد 
امل�ستهلكني  اأربكت  دج يف خطوة 
وت�ساءلوا  الأمر  ا�ستغربوا  الذين 
مثل  يف  الرقابة  م�سالح  دور  عن 
هذه احلالت التي تفر�س التدخل 
مثل  ردع  يف  مهامهم  ملمار�سة 
بع�س  طرف  من  ال�سلوكيات  هذه 
ي�ستغلون  الذين  التجار  اأ�سباه 

ال�رسيع  الربح  لتحقيق  الفر�سة 
الب�سطاء  املواطنني  جيوب  بنخر 
م�ساريف  عن  غنى  يف  هم  الذين 
الع�سيب  الظرف  اإ�سافية يف هذا 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 
منذ  مداخيل  دون  كثريون  وبقاء 
ذات  ويف   ، �سهرين  من  اأزيد 
من  املواطنون  ا�ستاء  ال�سياق 
والفواكه  اخل�رس  اأ�سعار  ارتفاع 
الأيام ما  الولية هذه  اأ�سواق  عرب 
والردع  الرقابة  فر�س  ي�ستدعي 
من طرف اجلهات املعنية ح�سب 

ت�رسيحاتهم لنا .
اأح�سن مرزوق

ولية  اأمن  م�سالح  �سجلت   
اأمن  ذلك  يف  مبا  امل�سيلة، 
خلل  لها  التابعيني  الدوائر 
الن�سف الأول من �سهر رم�سان 
 1618 حترير  من   2020 ل�سنة 
تدابري  بخرق  تتعلق  خمالفة 
يندرج  الذي  اجلزئي  احلجر 
فريو�س  من  الوقاية  اإطار  يف 
كورونا،حيث مت حترير حما�رس 

واإر�سالها اإىل اجلهات الق�سائية 
 57 مركبة   131 و�سع  مت  كما   ،
دراجة نارية باملحا�رس البلدية، 
خلل  العمليات  تلك  متت  وقد 
واحلواجز  املراقبة  نقاط 
الدوريات  اأثناء  وكذا  الأمنية 
امليدانية الراكبة والراجلة التي 

تقوم بها عرب الأحياء ال�سكنية.
عبدالبا�سط ب

اأح�سن مرزوق

حممد بن ترار

تون�ص

اإحباط عملية اإرهابية 
اأحبطت  اأنها  التون�سية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
خمططا لتنفيذ عملية م�سلحة مبرتفعات ولية 
الق�رسين و�سط غربي البلد، كانت �ست�ستهدف 
الناطق  زكري  حممد  وقال  واأمنيني  ع�سكريني 
العملية  هذه  اإن  الدفاع،  وزارة  با�سم  الر�سمي 
التون�سي  اجلي�س  وحدات  ر�سد  بعد  متت 
اجلهة  مرتفعات  اأحد  يف  م�سبوهة  لتحركات 
مت  ومت�سيطها،  املنطقة  بتفتي�س  اأنه  واأو�سح 
العثور على خمباأ يحتوي على اأ�سلك كهربائية 
"الأمونيرت"  مادة  من  وكمية  حديدية  وقطع 
والعبوات  الألغام  ل�سناعة  خم�س�سة  وتوابع 
النا�سفة واأ�سار اإىل اأنه مت التحفظ على املكان، 

وتولت اجلهات امل�سوؤولة التحقيق.

اإيطاليا

زلزال يهز جميع 
اأرجاء روما

للجيوفيزياء  الإيطايل  الوطني  املعهد  قال 
على  درجة   3.3 بقوة  زلزال  اإن   ،)Ingv(
عند  روما  العا�سمة  �رسب  ريخرت  مقيا�س 
ال�ساعة 5.03، وكان مركزه على عمق 10 كلم 
ووفقا لبيانات املعهد، فاإن "مركز الزلزال وقع 
على بعد 5 كلم عن بلدة فونتي نووفا، و9 كلم 
عن مينتانا و10 كلم عن مونتي روتوندر، وهي 
بلدات تقع يف �سمال �رسق روما"واأ�سار املعهد، 
جميع  يف  الزلزال،  بقوة  ال�سعور  "مت  اأنه  اإىل 
الفجر"ومل  عند  الإيطالية  العا�سمة  اأرجاء 
ترد حتى الآن، اأية بلغات عن حدوث اأ�رسار 

مادية، اأو وقوع اإ�سابات ب�رسية.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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