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توفري 7 ماليني كمامة واقية اأ�ضبوعيا

متديد احلجر ال�صحي ملدة 15 يوما 
.      اإعادة النظر يف املنظومتني ال�ضحية والرتبوية

اأعلن الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الثالثاء بوهران عن متديد احلجر ال�ضحي ملدة 15 يوما اإ�ضافية 
يف اإطار جمابهة وباء فريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد19-( م�ضددا على �ضرورة جتند كافة اجلزائريني 

للتخل�س من هذا الوباء يف امل�ضتقبل القريب.

باية ع

خالل  جراد  العزيز  عبد  واأبرز 
وهران  اإذاعة  اأمواج  عرب  تدخله 
اجلهوية يف اطار زيارته اإىل الوالية 
اجلمهورية  رئي�س  وبا�شت�شارة  اأنه 
عبد املجيد تبون قررت احلكومة 
 15 ملدة  ال�شحي  احلجر  متديد 
 15 يوم  من  ابتداء  اإ�شافية  يوما 
األقاها  كلمة  ويف  اجلاري  ماي 
باملوؤ�ش�شة اال�شت�شفائية اجلامعية 
يف   »1954 نوفمرب  »اأول  لوهران 

اإطار زيارة عمل لوالية وهران قال 
التخل�س  اأردنا  اإذا  االأول  الوزير 
امل�شتقبل  يف  الوباء  هذا  من 
كافة  جتند  ينبغي  القريب 
اجلزائريني وعلى جميع االأ�شعدة 
والتاآزر  بالتعاون  باملنا�شبة  ونوه 
الكبريين اللذين اأظهرهما ال�شعب 
اجلزائري يف هذا الظرف والذي 
جدد اللحمة الوطنية واأ�شاف اأنه 
اأن  »علينا  املتو�شط,  املدى  على 
اأ�ش�س  على  وننطلق  اأنف�شنا  ننظم 
متينة  قاعدة  لنبني  �شحيحة 
يف  مذكرا  الطبي  املجال  يف 

االأخرية  بالقرارات  ال�شدد  هذا 
واحلكومة  اجلمهورية  لرئا�شة 
البنية  يف  النظر  الإعادة  �شيما  ال 
بالن�شبة  وكذا  للبالد  االقت�شادية 
جراد  االجتماعي, و�شدد  للمجال 
�رضورة  على  �شلة  ذي  �شياق  يف 
املنظومتني  يف  النظر  اإعادة 
ال�شحية والرتبوية لتحقيق التطور 
العن�رض  على  بالرتكيز  املن�شود 
الب�رضي وقال يف هذا ال�شاأن: »اإذا 
علينا  امل�شتقبل  اإىل  النظر  اأردنا 
املنظومتني  هاتني  على  الرتكيز 
والعمل على اإ�شالحهما باالرتكاز 

ب�شفة  الب�رضي  العن�رض  على 
التي  الدول  اأن  مربزا  اأ�شا�شية«, 
بف�شل  ذلك  حتقق  مل  تطورت 
والطاقوية  املادية  اإمكانياتها 
فقط, واإمنا اأي�شا باالعتماد على 
وال�شحية  الرتبوية  املنظومتني 

ذات م�شتوى عال

توفري 7 ماليني كمامة واقية 
اأ�ضبوعيا

العزيز  عبد  االأول  الوزير  اأعلن 
جراد اأم�س الثالثاء بوهران عن 

واقية  كمامة  ماليني   7 توفري 
اأ�شبوعيا حتى يتمكن املواطنون 
جتاوز  غاية  اإىل  ا�شتعمالها  من 
االأزمة ال�شحية التي ت�شبب فيها 

فريو�س كورونا.
وجوده  خالل  جراد  وقال 
اجلامعي  اال�شت�شفائي  باملركز 
بن زرجب« يف  بوهران »احلكيم 
تقوده  التي  العمل  زيارة  اإطار 
لوالية وهران اأن »الدولة �شتوفر 
7 ماليني كمامة واقية اأ�شبوعيا«, 
الو�شيلة  »هذه  اأن  على  م�شددا 
الوقائية متثل حماية من التعر�س 

كورونا«.  بفريو�س  لالإ�شابة 
وحث باملنا�شبة كافة املواطنني 
على »�رضورة موا�شلة ا�شتعمال 
هذه الكمامات الواقية اإىل غاية 
اخلروج من هذه االأزمة ال�شحية 
االأول  الوزير  منت�رضين«واعترب 
م�شوؤولية  »ق�شية  هو  االأمر  اأن 
فردية وجماعية اأين يتحتم على 
اجلميع العمل بالتدابري الوقائية 
وعائالتهم«,  اأنف�شهم  حلماية 
لالأطقم  امتنانه  عن  معربا 
الطبية لتفانيهم يف اأداء واجبهم 

املهني.

24 �صاعة

حزب جاب اهلل  بخ�ضو�س م�ضودة الد�ضتور 

املقرتحات مل تف�صل يف طبيعة النظام ال�صيا�صي
عربت  جبهة العدالة والتنمية  
اهلل  جاب  اهلل  عبد  بقيادة 
تكون  اأن  يف   اأملها  عن 
الد�شتورية  الوثيقة  م�شودة 
فر�شة  للنقا�س  املعرو�شة  
�شعبها  مع  للت�شالح  لل�شلطة 
وتثبيت  مطالبه  بتج�شيد 
حمطة  تكون  واأن  �شيادته, 
الكبرية  الهوة  لرتميم  اأ�شا�شية 
وبني  القائمة  ال�شلطة  بني 
الراف�شة  ال�شيا�شية  املكونات 
اعتربت  حني  يف  مل�شارها, 
طبيعة  يف  تف�شل  مل  باأنها 
النظام ال�شيا�شي الهجني الذي 
ال�شابقة  الد�شاتري  فر�شته 
اأكدت جبهة العدالة والتنمية.

اعتربت جبهة العدالة والتنمية 
باأن اإطالق م�شودة الد�شتور يف 
يطرح  بالذات  التوقيت  هذا 
حول  الت�شاوؤالت  من  العديد 
جمددة   احلقيقية,  خلفياته 
االإجراءات  باتخاذ  التزامها 
درا�شة  لتعميق  املنا�شبة 
توفري  وكذا  الد�شتور  م�شودة 
لتمكني  املو�شوعية  ال�رضوط 
من حتديد  اجلبهة  موؤ�ش�شات 

موقف نهائي حولها.
اأخرى, اأعلنت  جهة  من 
عن  والتنمية  العدالة  جبهة 
بالتن�شيق  وطنية  جلنة  تكليف 
ورئي�س  اجلبهة  رئي�س  مع 
الوطني  ال�شورى  جمل�س 
وتكليف  امل�شودة  لدرا�شة 

القاعدية  املوؤ�ش�شات  جميع 
و اإطالق  مبدار�شتها, 
للمخت�شني  وا�شعة  ا�شت�شارة 
وللمتعاطفني ول�شباب احلراك 
حول ملف التعديل الد�شتوري 
لتكون اأر�شية م�شاعدة الإعداد 
وم�شاعد  ومعرب  �شامل  تقرير 
اجلبهة يف حتديد  ملوؤ�ش�شات 
والذي يجب  النهائي  املوقف 
عن  حقيقة  معربا  يكون  اأن 
ورائه  ومن  ال�شعب  مطالب 

احلراك ال�شعبي, مع 
للت�شاور  اإطار  الإيجاد  ال�شعي 
من  ال�شيا�شية  الطبقة  مع 
خمتلفة  واأحزاب  �شخ�شيات 
املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
مبطالب  وامللتزمة  اجلادة 

احلراك ال�شعبي. 
حتفظها   اجلبهة  اأكدت  و 
املعدلة  اللجنة  اقت�شار  حول 
ينتمون  تقنيني  على  للد�شتور 
يف اأغلبهم اإىل تيار اإيديولوجي 
اأمام  عائقا  يقف  مما  واحد 
حقيقي  توافقي  د�شتور  بناء 
اجلاد  النظر  �رضورة  ويحتم 
حيث  التوجه,   هذا  لت�شحيح 
رف�شت  تغليب منطق التدوين 
د�شتورية  الأ�ش�س  التقني 
كل  بعيدة  قانونية  وخلفيات 
املجتمع  عمق  عن  البعد 
خطورة  مربزة    , وثوابته 
ال�شيئ  واأثره  امل�شعى  هذا 
التي  الد�شتورية  الوثيقة  على 

للدولة  ال�شامية  الوثيقة  تعترب 
واجلامعة لل�شعب.

اقت�شار  اإىل  اجلبهة  لفتت  و 
التعديالت على املحاور ال�شبع 
التي حددت م�شبقا يف ر�شالة 
تقدمي  من  مينع  مبا  التكليف 
وعميقة  جوهرية  تعديالت 
امل�شاركة  تعزز  الد�شتور  يف 
والدميقراطية  ال�شيا�شية 
تغول  وتوقف  الت�شاركية 
بقية  على  التنفيذية  ال�شلطة 
التوازن  وت�شنع  ال�شلطات 
باحلريات  وترتقي  بينها 

الفردية واجلماعية
امل�شدر:«  ذات  اأ�شاف  و 
للعزل  ت�رض  مل  الوثيقة  
للفا�شدين  ال�شيا�شي 
الف�شاد  يف  وامل�شاهمني 
وما  االنتخابي  والتزوير 
اإ�رضاك االأحزاب التي نا�شدت 
الرت�شح  املخلوع  الرئي�س 
وكانت  اخلام�شة  للعهدة 
اأدوات لن�رض الف�شاد ال�شيا�شي 
�شنة  الع�رضين  خالل  واملايل 
�شلبية  جد  اإ�شارة  اإال  االأخرية 
التي  ال�شعبية  الهبة  اجتاه 

طالبت مبحا�شبتها.
باأن  امل�شدر,   ذات  ولفت 
تف�شل يف طبيعة  الوثيقة   مل 
الهجني  ال�شيا�شي  النظام 
الد�شاتري  فر�شته  الذي 
م�شاوئه  وكر�شه  ال�شابقة 
ما  خا�شة   2016 د�شتور 

ال�شلطة  غلبة  بتكري�س  تعلق 
يعط  ومل  تغولها,  و  التنفيذية 
ال�شعبية,  لالأغلبية  قيمة  اأي 
امل�شاركة  حق  من  ومنعها 
باإبعادها  والت�شيري  احلكم  يف 
احلكومة,  رئي�س  اختيار  عن 
معنى  يقو�س  اأمر  وهو 
وحق  الت�شاركية  الدميقراطية 
التمثيل ويبعد االإرادة ال�شعبية 
االنتخابات  يف  عنها  املعرب 
الت�رضيعية, م�شيفة :«  الوثيقة 
تنم  للنقا�س  اليوم  املعرو�شة 
الفردي  احلكم  تثبيت  عن 
واالأحادية  االإنفراد  وتثبيت 
م�شووؤلية  كل  من  وحت�شينه 
وحتمل   , جنائية  اأو  �شيا�شية 
كذلك يف ثناياها اإرادة لتمييع 
واالإبقاء  ال�شيا�شية  احلياة 
الف�شاد  �شيوع  م�شببات  على 
كما  احلزبية,  احلياة  وتك�شري 
الق�شايا  من  عددا  تناولت 

الرئي�شية بغمو�س .«
باملقابل ذكرت جبهة العدالة 
يف  �شت�رضع  اأنها  والتنمية 
اإطالق امل�شاورات مع الطبقة 
�شخ�شيات  من  ال�شيا�شية 
وموؤ�ش�شات  خمتلفة  واأحزاب 
اجلادة  املدين  املجتمع 
احلراك  مبطالب  وامللتزمة 
مناق�شة  بهدف  ال�شعبي 
اأبدت  الذي  الد�شتور  م�شودة 

عليه عددا من التحفظات. 
اإميان لوا�س 

وزارة ال�ضكن 

تو�صيحات ب�صاأن "ال�صكن االجتماعي" و "عدل"
والعمران  ال�شكن  وزارة  قدمت 
تو�شيحات  اأم�س,  واملدينة, 
تناقلها,  مت  معلومات  حول 
اأن الدولة �شتتخلى عن  مفادها 
و�شكنات  االجتماعي  ال�شكن 

“عدل”.
هذا  اأن  للوزارة,  بيان  واأفاد 
جاء تبعا مل�شاركة املدير العام 
يف  داود,  بن  اأني�س  لل�شكن, 
ح�شة, على اأمواج القناة الثالثة, 
قدم فيها معلومات, عن برنامج 
القطاع, متثلت هذه املعلومات 
اأ�شا�شا, يف اإجناز 974 األف وحدة 
�شكنية, �شمن الربنامج احلايل, 
مبختلف  �شكنية  وحدة  ومليون 
خالل  مربجمة  ال�شكنية  ال�شيغ 

اخلما�شي املقبل.
ذاته, اأن  البيان  واأو�شح 
مفادها  ملعلومات,  الرتويج 
ال�شكن  عن  �شتتخلى  الدولة  اأن 
“عدل”,  و�شكنات  االجتماعي, 
برنامج  اأن  بالتو�شيح  يلزمنا 
طرف  من  امل�شطر,  ال�شكن 

احلكومة, يعتمد على اجناز كل 
ال�شيغ ال�شكنية, مبا فيها �شيغة 
و�شيغة  االجتماعي,  ال�شكن 
والرتقوي  باالإيجار,  البيع 
العمومي,  والرتقوي  املدعم, 
والتجزئات  الريفي,  وال�شكن 
االجتماعية, وعليه فاإن الوزارة 
الربنامج  تنفيذ هذا  تعمل على 
جلميع  املخ�ش�س  ال�شخم 

�رضائح املجتمع.
الوزارة, اأن  بيان  واأ�شاف 
املوجه  االجتماعي  ال�شكن 
�شيبقى  املعوزة,  للفئات 
الدولة,  اأولويات  �شمن  دائما 
كان  اأي  �شالحيات  من  ولي�س 
اإدخال  الوزارة  م�شتوى  ,على 
التوجه,  هذا  على  تعديل  اأي 
الوزارة  اأن  باملنا�شبة  م�شرية 
اآليات  و�شع  على  جاهدة  تعمل 
عرب  الرقابة  لت�شديد  منا�شبة, 
على  املتواجدة,  البطاقيات 
الوزارية,  الدوائر  م�شتوى 
هذه  توجيه  هو  والهدف 

ال�شكنات مل�شتحقيها الفعليني.
البيع  �شيغة  يخ�س  فيما  اأما 
ال�شكن,  اأوردت وزارة  باالإيجار, 
كل  وفرت  الدولة  »اإن  قائلة: 
ال�شتكمال  املالية,  االإمكانيات 
بـ  واملقدر  باأكمله,  الربنامج 
ولن  �شكنية,  وحدة  األف   560
اجتاه  تعهداتها  عن  تتخلى 

املكتتبني«.
وجتدر االإ�شارة, اأن املدير العام 
والعمران  ال�شكن  وزارة  القطاع 
�شيوقف  اأنه  قال  واملدينة, 
الربامج  ف�شاعدا,  االآن  من 
الكبرية,  للميزانيات  امل�شتهلكة 
والتي تتطلب متويال, من الدولة 
بن�شبة 100 %, م�شريا بالتحديد 
االجتماعي  ال�شكن  ل�شيغتي 
الت�رضيحات  وهي  وعدل, 
املواطنني  حفيظة  اأثارت  التي 
حلم  تبخر  من  وتخوفاتهم, 
احل�شول على �شكن, يوؤويهم هم 

وعائالتهم.
مرمي خمي�ضة

اخلبريالقت�ضادي عبد الرحمان هادف لـ"الو�ضط":

هناك تناق�صات يف قانون املالية

االقت�شادي  اخلبري  ك�شف 
اأم�س,  هادف,  الرحمان  عبد 
جاء  التكميلي,  القانون  اأن 
االختالالت,  بع�س  لت�شحيح 
يف  املوجودة  والتناق�شات 
 ,2020 ل�شنة  املالية,  قانون 
العجز  من  وللحد  جهة,  من 
جراء  امليزانية,  يف  املرتقب 
الت�شيري  التخفي�س يف ميزانية 

اأخرى,  جهة  من   ,%50 بن�شبة 
املرحلة  لت�شيري  �شمانا  وهذا 

املقبلة, باأقل خ�شائر ممكنة.
ت�رضيح خ�س  هادف يف  واأكد 
اأن  »الو�شط«,  جريدة  به 
التناق�شات  من  العديد  هناك 
والنقائ�س املر�شودة يف قانون 
كال�رضيبة  ال�شابق,  املالية 
اجلزافية املطبقة على املهن 
احلرة, وغريها من االإجراءات, 
تخدم  تعجيزية, ال  تعترب  التي 

ال�شالح اخلا�س والعام.
الرئي�س  اأف�شح  حني,  يف 
التجارة  لغرفة  ال�شابق, 
مدية,  لوالية  وال�شناعة, 
االقت�شادي  اجلانب  من  اأنه 
واالجتماعي, هذا القانون جاء 
بقاعدة  يتعلق  ما  يف  ليو�شح 
اال�شتثمار, و حق ال�شفعة, من 
ال�شائد  اللب�س  كل  رفع  اأجل 

اأي�شا  و  املو�شوع,  هذا  يف 
وا�شحة  ت�شجيع  ر�شالة  لبعث 

للم�شتثمرين االأجانب.
التنمية  م�شت�شار  وقال 
ال�شياق  يف  االقت�شادية, 
النظام  اإلغاء  اأن  ذاته, 
التف�شيلي CKD SKD, و 
وكاالت  الأ�شحاب  ترخي�س 
ال�شيارات, با�شترياد ال�شيارات 
حمالة  ال  �شيعمل  اجلديدة, 
على اإعادة بعث هذا الن�شاط, 
من  االآالف  ي�شغل  كان  الذي 
الوقت  نف�س  ويف  االأ�شخا�س, 
لتمكني  جاء  االإجراء,  هذا 
على  احل�شول  من  الزبائن 
حاجياتهم,  وتلبية  ال�شيارات, 
املا�شي  يف  كانت  والتي 
الق�شري, حتت احتكار م�شانع 

تركيب ال�شيارات.
مرمي خمي�ضة

�ضركة ال�ضحة املتعاقدة مع ال�ضركات البرتولية

40 عامال بدون رواتب �صهرين
ب�رضكة  عامل   40 زهاء  يعاين 
ال�شحة املتعاقدة مع ال�رضكات 
م�شعود  بحا�شي  البرتولية 
يف  التماطل  ب�شبب  بورقلة 
ل�شهرين  م�شتحقاتهم  ت�شديد 
عطلة  على  اإحالتهم  بحجة 
االإجراءات  اإطار  يف  اإجبارية 

الوقائية من جائحة كورونا .
ب�رضكة  40 عامل  ممثلي  نا�شد 
املتعاقدة  للخدمات  ال�شحة 

مع ال�رضكات البرتولية بحا�شي 
عن  كلم   80 الواقعة  م�شعود 
ت�رضيح  يف  ورقلة   والية  مقر 
رئي�س   , الو�شط  يومية  لهم مع 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
و   الطاقة  ووزير  االأول  الوزير 
للمجمع  العام  املدير  الرئي�س 
�شوناطراك  العمالق  النفطي 
اأ�شموه  فيما  حتقيق  لفتح 

التي  واخلروق  بالتجاوزات 
ب�شبب  عنها  م�شكوت  ظل 
ملدة  الأجرتهم  تقا�شيهم  عدم 
�شهرين كاملني اأي منذ اإحالتهم 
على عطل اإجبارية للوقاية من 
تف�شي جائحة فريو�س كورونا .

من جهة ثانية فقد حمل نف�س 
ال�رضكة  م�شوؤويل  املتحدثني 
الوخيمة  العواقب  تبعات 
ما  �شلبهم  عن  تنجر  قد  التي 

امل�رضوعة  بحقوقهم  و�شفوه 
�شناع  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة   ,
حذروا  قد  بالبالد  القرار 
املناولة  ال�رضكات  لوبيات 
التي  واخلروق  التجاوزات  من 
مبا�رض  �شبب  كانت  لطاملا 
الب�شيط  بالعامل  الدفع  يف 
لهجة  من  للت�شعيد  لل�شارع 
بحقهم  للمطالبة  االحتجاجات 

اأحمد باحلاج امله�شوم .
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 اأحمد باحلاج

على  الت�أكيد  اىل  اللق�ء  خل�ص   وقد 
بخ�صو�ص  الوزاري  املجل�ص  قرار  اأن 
ال�صنة اجل�معية ج�ء مبهم� حيث تطرق 
املقبل  اجل�معي  الدخول  اإىل  فقط 
ال�صدا�صي  اإكم�ل  كيفية  اىل  يطرق  ومل 
احل�يل  اجل�معي  املو�صم  من  الث�ين 
اأن  التنظيم  ذات  قالقل  يثري  ومم�   ،
التخرج  مذكرات  من�ق�صة  عوائق  اأبرز 
االلكرتونية  الرقمية  املكتبة  غي�ب  هو 
على  احل�صول  للطلبة  تتيح  التي 
توفر  الك�يف، عدم  الر�صيد املعلوم�تي 
املوؤ�ص�ص�ت  اإىل  الطلبة  لتنقل  النقل 
اجل�معية؛ عدم توفر خدم�ت االق�م�ت 
)االإيواء،  اخلدم�ت  وخمتلف  اجل�معية 
خم�بر  لغي�ب  اإ�ص�فة  النقل(،  االإطع�م، 
الط�بع  للمذكرات ذات  للتطبيق  البحث 
�رشوط  عن  غي�ب  ن�هيك  التطبيقي، 
الكورون�  وب�ء  من  والوق�ية  ال�صالمة 

ب�جل�مع�ت واالق�م�ت اجل�معية(.
الطالبي  الع�م  االحت�د  �صدد   كم� 

احلر على عدم جن�عة التعليم عن بعد 
املن�ص�ت  حمتوى  خ�صوع  لعدم  وذلك 
جلنة  طرف  من  للرق�بة  االلكرتونية 
تدفق  �صعف  ب�صبب  التكوين،  فريق 
الن�ئية  املن�طق  يف  العنكبوتية  ال�صبكة 
للمن�صة  الولوج  الطلبة  معظم  وعجز 
االأر�صية  يف  املتكررة  االأعط�ب  ب�صبب 
الرقمية، ومم� زاد الطني بلة هو غي�ب 

عن  التعليم  ملن�صة  فعلية  اإ�صالح�ت 
الع�يل(.  التعليم  قط�ع  لرقمنة  البعد 
احلر  الطالبي  الع�م  االحت�د  وا�صتغرب 
الع�يل  التعليم  مدير  ت�رشيح�ت  من 
الدرا�صية  ال�صنة  ب�ن  االإعالم  لو�ص�ئل 
عن  ع�دي  ب�صكل  م�صتمر  احل�لية 
التعليم الع�يل واأن الطلبة  طريق من�صة 
�صهر  من  اأ�صبوعني  اىل  فقط  يحت�جوا 

عرب  تدار�صه  مت  م�  ملراجعة  �صبتمرب 
هذه التقنية وهذا دليل وا�صح ب�ن وزارة 
التعليم بعيدة كل البعد عن الواقع الذي 
يعي�صه الطلبة والف�صل الذريع يف عملية 
التعليم عن بعد، و�صت�صدم هذه االأخرية 

يوم يعود الطلبة اإىل مق�عد الدرا�صة.
الع�م  االحت�د  ق�ل  ث�نية  جهة  من 
التي  االأزمة  كل هذه  اأن  احلر  للطالبي 
الع�يل  التعليم  منظومة  فيه�  تتخبط 
ب�لراأي  اال�صتفراد  اإىل  �صببه�  يعود 
ال�رشك�ء  وتهمي�ص  الوزير  طرف  من 
اأر�صية  و�صع  اجل  من  االجتم�عيني 

ن�جعة الإنق�ذ املو�صم اجل�معي.
الوطني  املكتب  ثمن  ذلك  ج�نب  اإىل 
واللج�ن  والقط�ع�ت  الفروع  حترك�ت 
ونقل  للطلبة  ومرافقتهم  الوطنية 
كم�  الو�صية،  اجله�ت  اإىل  ان�صغ�التهم 
روؤ�ص�ء  مع  الوطني  اللق�ء  تنظيم  �صيتم 
اجل  من  االأ�صبوع  نه�ية  خالل  الفروع 
اجل�معية  ال�ص�حة  م�صتجدات  درا�صة 
ملواكبة  العمل  اأر�صية  ومن�ق�صة 

االأحداث الراهنة.

عقد منت�ضف الأ�ضبوع اجلاري املكتب التنفيذي الوطني لالحتاد العام الطالبي احلر عرب تطبيق 
التحا�ضر عن بعد »الزووم« حيث تناول اللقاء عدة ق�ضايا تزامنا مع امل�ضتجدات الوطنية واأبرزها 

قرار جمل�س الوزراء املتعلق بالتعليم العايل والبحث العلمي ، م�ضري ال�ضنة اجلامعية احلالية، اإ�ضافة 
ملناق�ضة اأولية عامة مل�ضودة الد�ضتور.

املتابع لل�ضاأن الرتبوي خريجه عبد الفتاح: 

�سرورة ٌمراجعة قرار اإجراء
 امتحان "البيام"

»الكناب�ضت«

 اإلغاء »البيام« وتعوي�سه 
باالنتقال املبا�سر 

عزيزي جمال ع�ضو نقابة �ضاتاف للجزائر و�ضط

ق�سية م�ست�ساري التوجيه تراوح مكانها

ال�ضركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز
امتياز التوزيع �ضعيدة

املو�سوع :رد وتو�سيح

ط�لب املت�بع لل�ص�أن الرتبوي خريجه 
اإجراء  قرار  مبراجعة  الفت�ح  عبد 
املتو�صط،   التعليم  �صه�دة  امتح�ن 
خرج  التي  القرارات  اأّن  ب�أن  الفت� 
به� جمل�ص الوزراء  واقعية و مقبولة 
التالميذ  وف�ئدة  ل�ص�لح   ت�صٌبّ 
واأولي�ئهم واالأ�رشة الرتبوية . اإعترب 
خريجه  الرتبوي  لل�ص�أن  املت�بع 
احلكومة  قرارت   ب�أن  الفت�ح  عبد 
الدرا�صية  ال�صنة  ب�إنه�ء  اخل��صة  
وتغليب  ال�صي��صية  لالإرادة  انت�ص�ر 
لغة احلوار اجل�د وامل�صوؤول والبن�ء 
مع  الوزارة  عليه  اأ�رشفت  الذي 
ب�أن  ، مربزا  االجتم�عيني   ال�رّشك�ء 

كّل القرارات ت�صب ل�ص�لح التالميذ 
واأولي�ئهم.

الفت�ح  عبد  خريجه  اإعترب  حني  يف 
�صه�دة  امتح�ن  اإجراء  قرار  ب�أن   
االأ�صبوع  يف  املتو�صط  التعليم 
قرار  �صبتمرب،   �صهر  من  الث�ين 
لفئة  و�ص�دم  وغريب  مف�جئ 
وكذا  واأولي�ئهم  التالميذ  من  كبري 
ة،  خ��صّ الرتبوية   اجلم�عة  اأع�ص�ء 
خ�رج  ج�ء  القرار  هذا   ب�أن  الفت� 
ال�رشك�ء  اإليه  خل�ص  الذي  االإجم�ع 
التي  اللق�ءات  يف  االجتم�عيني 

اأ�رشف عليه�  وزير الرتبية .
اإميان لوا�س 

الوطني  ك�صف  املجل�ص 
مي  مل�صتخد مل�صتقل   ا
ل�ص�ن  التدري�ص  »الكن�ب�صت«على 
بوديبة  الر�صمي  م�صعود  ن�طقه 
الوزراء  املنعقد  جمل�ص  قرار  اأن 
على  اأبقى  امل��صي  والذي  االأحد 
املتو�صط   وت�أجيله�  التعليم  �صه�دة 
اإىل  االأ�صبوع الث�ين  من �صهر �صبتمرب 
نط�لب  واأنن�  خ��صة   ، منطقي  غري 
من تلميذ ق�صى اأكرث من 05 اأ�صهر يف 
مب��رشة  امتح�ن  اإىل  ب�لتقدم  عطلة 

اأوت  غري  �صهر  مراجعة  يف  بعد  اأو 
الذي  منطقي االأمر  وغري  مقبول 
يتطلب اإلغ�ء �صه�دة التعليم املتو�صط 
اأح�صن  املب��رش  ب�النتق�ل  وتعوي�صه 
التوافق  يف  خللق  نتيجة  وا�صمن 
املدر�صة اجلزائرية ، واأ�ص�ر بوديبة اأن 
االإبق�ء على �صه�دة التعليم املتو�صط 
قرارات  بتج�ن�ص ب�قي      م�ص 
جمل�ص الوزراء  املتعلق ب�إنه�ء ال�صنة 

الدرا�صية  لب�قي االأطوار.
حممد بن ترار

نق�بة  ع�صو  جم�ل  عزيزي  ق�ل 
�ص�ت�ف للجزائر و�صط  يف ات�ص�ل 
م�صت�ص�ري  ق�صية  اأن  الو�صط  مع 
يلفه�  املهني  واالإر�ص�د  التوجيه 
املرت�صحني  جن�ح  منذ  غمو�ص 
�صنة  امل�ص�بقة  اإجت�زو  الذين 
اأن  اإال  جن�حهم  2019ورغم 
مديرية  )�صواء  املعنية   امل�ص�لح 
الوظيف  اأو  و�صط  للجزائر  الرتبية 
يف  ق�صيتهم  العمومي(اأبقت 
من  حرية  يف  وجعلتهم  ورد  اأخذ 
الن�جحني  معظم  اأن  حيث  اأمرهم 
ك�نو  اأنهم  اأكدو  ع�رش  ال�صتة 
الت�صغيل  قبل  م�  عقود  يف  يعملون 
طلب  للم�ص�بقة  اجتي�زهم  وبعد 
من��صبهم  من  االإ�صتق�لة  منهم 
الت�صغيل(  قبل  م�  ال�ص�بقة)عقود 
اجلديدة  من��صبهم  يف  لتعيينهم 
ليجدو اأنف�صهم يف ح�لة بط�لة بعد 
للم�ص�بقة  العمومي  الوظيف  اإلغ�ء 
من��صبهم  من  اإ�صتق�لو  قد  وك�نو 

وفوتو  الت�صغيل  قبل  م�  عقود  يف 
على اأنف�صهم فر�صة اال�صتف�دة من 
احلكومة  به�  وعدت  التي  االإدم�ج 
)م�صت�ص�ري  ق�صيتهم  لقيت  ،وقد 
املدر�صي(  واالإر�ص�د  التوجيه 
امل�صتقلة  النق�بة  من  كبريا  دعم� 
لعم�ل الرتبية والتكوين Satef عرب 
مكتبه� الوالئي للجزائر و�صط التي 
اإي�ص�له�  وح�ولت  ق�صيتهم  تبنت 
للجه�ت الو�صية �صواء على م�صتوى 
املديرية اأو الوظيف العمومي حتى 
اأنه� ذهبت اأبعد من ذالك واأو�صلت 
طريق  عن  الوزارة  اإىل  ق�صيتهم 
يف  عمورة  بوعالم  الوطني  اأمينه� 
وال  الرتبية  بوزير  لق�ءاته  اإحدى 
كت�بة  غ�ية  اإىل  الق�صية  هذه  تزال 
التي  النق�ط  اإحدى   االأ�صطر  هذه 
ن��صلت وتن��صل من اأجله� ال�ص�ت�ف 
ال�صرتج�ع حق م�رشوع ملجوعة من 
م�صت�ص�ري التوجيه واالإر�ص�د جنحو 

يف م�ص�بقة وينتظرون االإن�ص�ف.

اجلمعة  بت�ريخ  �صعيدة  لوالية  ب�صونلغ�ز  نق�بي  ابنة  تن�صيب  املرجع 
8م�ي2020 و ال�صبت9م�ي2020

عمال بحق الرد الذي يكفله الق�نون وردا على م� ج�ء يف جريتكم ال�ص�درة 
قبل  عنوان  3حتت  ال�صفحة  ال�صبت9م�ي2020  و  8م�ي2020  اجلمعة  يوم 

اإعالن نت�ئج االمتح�ن تن�صيب ابنة نق�بي ب�صونلغ�ز لوالية �صعيدة
تكذب مديرية التوزيع ب�صعيدة م� ج�ء يف املق�ل جمال وتف�صيال حيث اأن 
املوظف الذي مت تعيينه كمهند�ص ات�ص�الت ال �صلكية لي�ص ابنة نق�بي كم� 
كت�بي،امتح�ن  امتح�ن  املراحل  جميع  ا�صتيف�ء  بعد  ج�ء  التعيني  هذا  اأن 
�صفوي و امتح�ن ذهني تقني مت اإجراوؤه يف املديرية اجلهوية و بعد �صدور 

جميع النت�ئج

م�سري ال�سنة اجلامعية ال يزال مبهما
.    عوائق حول  مناق�ضة مذكرات التخرج

مناق�ضة املذكرات التخرج خالل �ضهر جوان  

ال�سركاء يطالبون بالتاأجيل  اإىل �سهر �سبتمرب
على  ال43  اجل�مع�ت   مدراء  ب��رش 
املراكز  اإىل  ب�الإ�ص�فة  الوطني  امل�صتوى 
م�راطونية  اجتم�ع�ت  عقد  يف  اجل�معية 
مع روؤ�ص�ء الكلي�ت واملع�هد من اجل بحث  
ال�صبل املثلى  ملب��رشة  من�ق�صة املذكرات 
خالل �صهر جوان املقبل و�صط حتفظ�ت 
كربى لالأ�ص�تذة واملنظم�ت الطالبية التي 
اعتربت هذه اخلطوة غري م�صوؤولة ، خ��صة 
املكتب�ت  ومعه  اجل�مع�ت  توقف  ظل  يف 
املمتحن  الط�لب  بني  العالق�ت  وتوقف   ،
عطل  الذي  االأمر  املوؤطرين  واالأ�ص�تذة 
اإمت�م االإعم�ل  من جهة ، وكذا ا�صتمرارية  
اإجراء  متنع  قد  التي  احلجر  عملية 
اإجرائه�  و�صعوب�ت  ح�صوري�   املن�ق�ص�ت 
عن بعد بفعل قلة الو�ص�ئل ونق�ص التكوين 
الوقت  يف  هذا  يحدث  اأخرى،  جهة  من 
بتعقيم  اجل�مع�ت  اإدارة  ب��رشت  الذي 
ب��رشت  حني  يف  والق�ع�ت  املدرج�ت 
ب�ل�صم�ح  اجل�معية  اخلدم�ت  مديري�ت  
االإق�م�ت   بدخول  والط�لب�ت  للطلبة 
واأعوان  االأجنحة  روؤ�ص�ء  مبعية  منفردين 

االأمن جلمع اأغرا�صهم .

الكنا�س 
» مناق�ضة املذكرات يف جوان قرار 

غري م�ضوؤول«

اعتربت الكن��ص على ل�ص�ن الن�طق الر�صمي 
من�ق�صة  قرار  اأن  ميالط  احلفيظ  عبد 
املذكرات خالل �صهر جوان ال يختلف عن 

التعليم  و�ص�ئط  ب��صتعم�ل  التعليم  قرارا 
عن بعد التي ب��رشته� الوزارة ، موؤكدا اأنه 
من�فذ  كل  وغلق  الوب�ء  انت�ص�ر  ظل   ويف 
للط�لب  ميكن  ال  واملكتب�ت  اجل�مع�ت 
اأن  كم�  امل�صتوى،  تخرج يف  ر�ص�ئل  اجن�ز 
�صعوبة االت�ص�ل م�بني امل�رشف والط�لب  
االأمر الذي ي�ص�عف من �صعوبة املهمة ، 
اجل�مع�ت  اإىل  االأ�ص�تذة  تنقل  عن  ن�هيك 
الو�صعية   ا�صتمرار  ظل  يف  للمن�ق�صة 
يف  ت�صب  كله�  احلجر  واإجراءات  ال�صحية 
بعد  عن  املن�ق�صة  اأم�  القرار،  هذا  ف�صل 
نتيجته�  وتكون   امل�صتحيالت   من  فهي 
طريق  عن  التعليم  نتيجة  عن   تختلف  ال 
غري  للقرارات  راجع  وذلك  املن�ص�ت  

امل�صوؤولة

ـــ الرابطة الوطنية للطلبة 
اجلزائريني

 »اخلطوة مرفو�ضة �ضكال«

للطلبة  الوطنية  الرابطة  اعتربت 
مكتبه�  ع�صو  ل�ص�ن  على  اجلزائريني 
قرار  اأن  خ�لد   بن  الق�در  عبد  الوطني 
من�ق�صة  املذكرات �صهر جوان  هو قرار 
دون  اتخذ  اأنه  بحكم   �صكال   مرفو�ص 
االأ�صت�ذ  ال�رشك�ء االجتم�عني  من� من�ق�صة 
ب�لقرار  االأول  املعني  ب�صفتهم   والط�لب 
القرار  اأخد  كيفية  الرابطة   ت�ص�ءلت  اإذ   ،
احلجر  الط�لب يف  يع�نيه  م�  مراع�ة  دون 
، وكيف ميكنه جمع امل�دة الإق�مة املذكرة 

يف ظل غلق املكتب�ت و�صح امل�دة العلمية 
االأمر    ، جهة  من  االلكرتونية  ب�ملكتب�ت 
من  حيث  �صعيفة  االأعم�ل  �صيجعل  الذي 
مواقع  من  من�صوخة  تكون  اأو  امل�صتوى  
التوا�صل االجتم�عي  اأو  ن�صخة طبق اأ�صل 

الأعم�ل �ص�بقة .

�ضوت الطلبة اجلزائريني 
»كيف ميكن مناق�ضة طالب ليجد 

مكتبة »

تعجبت �صوت الطلبة اجلزائريني على ل�ص�ن 
من  �صعدو   حممد  الوطني  املكتب  ع�صو 
قرار الوزارة  مبب��رشة  من�ق�صة املذكرات  
ن�صمع  الذي  الوقت  يف  جوان  �صهر  خالل 
الرتف�ع  نتيجة  ال�صحي   احلجر  بتمديد 
 ، الوالي�ت  من  العديد  يف  االإ�ص�ب�ت  عدد 
موؤكدا انه ي�صتحيل من�ق�صة املذكرات  يف 
هذا الظرف خ��صة وان الطلبة موجودين 
يف احلجر على غرار ب�قي املواطنني وكل 
املكتب�ت مغلقة  فكيف مت اجن�ز املذكرة 
،  من ج�نب اآخر كيف يتم اإق�مة مذكرات 
تطبيقي  يف ظل  على ج�نب  التي حتتوي 
�صعوبة  على  زي�دة  املوؤ�ص�ص�ت  غلق  
التوا�صل م� بني الطبلة وامل�رشفني يف ظل 
هذا الو�صع ال�صحي ، ن�هيك عن غلق كل 
خ�صو�ص�  املذكرات   وتغليف  طبع  مواقع 
واأن اغلب الطلبة الميلكون اأجهزة ح��صوب 
�صعوبة  عن  ن�هيك   ، مذكراتهم  لطبع 
قرار  ف�صل  خ�نة   يف  ت�صب  كله�   ، التنقل 

الوزارة خ��صة وان قرار املن�ق�صة عن بعد 
م�صتحيل تطبيقه ل�صعف االنرتنيت ، وعدم  
�صموليته� من جهة وغي�ب التكوين وق�ع�ت 
ن�حية  من  الكلي�ت   يف  وك�فية  خم�ص�صة 
الوزارة  تراجع  ي�صتوجب  الذي  االأمر  ث�لثة 
على هذا القرار وت�أجيله اإىل �صهر �صبتمرب 

مع فتح املكتب�ت �صيف� للطلبة .

جتمع  الطلبة الأحرار
تاأجيل املناق�ضات اإىل �ضبتمرب  

الطلبة  لتجمع   القي�دي   الع�صو  ك�صف 
االأحرار »REAL« عبد الوه�ب بن مرزوق 
الطلبة  واقع   على  االطالع   وبعد  اأنه  
ت�أخر  التخرج وم� يع�نه من  املقبلني على 
املوجودة   ب�ملراجع  الرتب�طه�  اأعم�لهم 
اأكرث  منذ  اأبوابه�  اأو�صدت  التي  ب�ملكتب�ت 
من �صهرين ، وكذا وجود  اأعم�ل  مرتبطة 
احلجر  عطله�  التي  امليدانية  ب�لدرا�ص�ت 
م�  االت�ص�ل  �صعوبة  ظل  ويف   ، ال�صحي 
على  لزوم�  اأ�صبح  وامل�رشف  الط�لب  بني 
خالل  املن�ق�صة  قرار  مراجعة  الوزارة 
تفرقة  يخلق  ان  �ص�أنه  �صهر جوان مل� من 
بني الطلبة  ، خ��صة يف ظل متديد احلجر 
الفريو�ص  زوال  �صم�ن  و�صعوبة  ال�صحي 
املن�ق�صة   وا�صتح�لة  جوان  �صهر  خالل 
وغي�ب  املعلوم�تية  نق�ص  بفعل   بعد  عن 
ف�ص�ءات جمهزة �ص�بق� للعملية  ن�هيك عن 

كرثة املذكرات
حممد بن ترار

قرار  اأن   على  النق�ب�ت   كل  اأجمعت 
يف  ب�مل�ئة   90 �ص�ئب  الوزارية  اللجنة 
االأ�صوات  من  العديد  خرجت  قراراته  
ببع�ص  تن�دي  املواقع  م�صتوى   على 
ظل  يف  خ��صة  االأخرى  االإ�صالح�ت 
�صم�ن االنتق�ل مبعدالت ال4.5 وال09  
االأ�ص��صي  التعليم  �صه�دة  وامتح�ن 

املقرر يف �صهر �صبتمرب  املقبل .
جمعية  ن�ئب  خرجت  ال�صدد  هذا  ويف 
بي�ن  يف  ب��ص�   ال�صيدة   التالميذ  اأولي�ء 
التعليم  امتح�ن�ت  برجمة  له�  اأن  

 04 بعد  �صبتمرب   �صهر  يف  االأ�ص��صي  
الدرا�صة يعترب ظلم�  اأ�صهر من  توقف  
�صلب�  و�صيوؤثر  ال�رشيحة  هذه  حق  يف 
على نت�ئج هذه الفئة التي �صتكون  اكرب 
م�  اإذا  خ��صة  املت�رشرين  من  �رشيحة 
به�  مير  التي  العمرية  املرحلة  اأخدن� 
الطفل يف هذه املرحلة م� جتعله  غري 
اإىل  التالميذ  اإع�دة  وحتى   ، م�صوؤول 
ظلم  فهو  اأوت  �صهر  نه�ية  املدار�ص  
،كم�  اجلنوب  طلبة  لدى  خ��صة  كبري 
ك�فية  غري  املراجعة  من  اأ�صبوعني  اأن 

ب�رشورة  تبون  الرئي�ص  من  مط�لبة 
التعليم  �صه�دة  اإلغ�ء  اأجل  من   التدخل 
التعليم  �صه�دة  االأ�ص��صي على خطى 

االبتدائي .
من  املئ�ت  انتقد  اآخر  ج�نب  من 
االأ�ص�تذة واملخت�صني يف ال�ص�أن الرتبوي 
االنتق�ل   تخفي�ص  معدالت  قرار 
االمتح�ن�ت   مب�صداقية  م�ص��ص  يعد 
من  جديدة  ملرحلة   الت�أ�صي�ص  ومعه 
حيث   ، اجلزائرية  املدر�صة   انهي�ر 
اأنف�صهم  واملعلمون   االأ�ص�تذة  �صيجد  

خ��صة  �صعيف  م�صتوى  مواجهة  يف 
على   ح�صل  من  ب�أن  االعتب�ر  ظل  يف  
معدل 09 من 20 اأو 4.5 من 10 هو يف 
املعدل  اأن  بحكم  بكثري   اقل  احلقيقة 
والر�صم   ك�لري��صة  ث�نوية  يرتفع مبواد 
واالأن��صيد واملحفوظ�ت ، كم� ت�ص�هم  
تقل  ال  التي  امل�صتمر  التقومي  نقطة 
املعدل   ت�صخيم  يف    20 من   10 على 
االأمر الذي �صيخلق عدم التك�فوؤ داخل 

االأق�ص�م  وتب�ين امل�صتوي�ت .
حممد بن ترار

�ضاعات بعد الإف�ضاح عنه

احتجاجات ب�سبب توقيت  " البيام " 
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اح�ضن خال�ص   

منذ  حري�صة  ال�صلطة  كانت 
فتح  جتنب  على  البداية 
الف�صل  على  التعديالت  باب 
الد�صتور  يف  بالهوية  املتعلق 
على  تفتح  اأن  ت�صاأ  مل  وكاأنها 
الوقت  يف  جهنم  باب  نف�صها 
مع�صالت  فيه  تواجه  الذي 
كبرية  واقت�صادية  �صيا�صية 
لإعادة  لها  حتديا  تعترب 
ا�صتمرار  و�صمان  ال�صتقرار 
ورد  بندا  اأن  غري  النظام. 
التعديل،  مقرتحات  يف 
من  الرابعة  املادة  اأن  وهو 

�صتكون  الد�صتور 
للتعديل،  قابلة  غري 
لوحده  كفيال  كان 
لإذكاء نار املجادلت 
وهي  جديد،  من 
التي كادت  املجادلت 
النقا�ش  على  تغطي 
الوثيقة  حول  العام 
املقرتحة ل�صيما البنود 
الق�صوى  الأهمية  ذات 
نظام  بطبيعة  واملت�صلة 
بني  والتوازن  احلكم 
وو�صع احلقوق  ال�صلطات 
ومكافحة  واحلريات 

الف�صاد وغريها.
اإدراج  مقرتح  اأثار  لقد 
املواد  �صمن  الرابعة  املادة 
من  حادا  رف�صا  ال�صماء 
اأنف�صهم قبل  الأمازيغية  دعاة 
خ�صومها.  حفيظة  يثري  اأن 
اأنه  يرون  الأمازيغية  فدعاة 
من ال�رضوري اإجراء تعديالت 
منع  اإقرار  قبل  �صياغتها  يف 
وتن�ش  م�صتقبال.  تعديلها 

الد�صتور  من  الرابعة  املادة 
هي  متازيغت   -1 اأن:  على 
ور�صمية  وطنية  لغة  كذلك 
لرتقيتها  الدولة  تعمل   -2
تنوعاتها  بكل  وتطويرها 
عرب  امل�صتعملة  الل�صانية 
يحدث   -3 الوطني  الرتاب 
جممع جزائري للغة متازيغت 
يو�صع لدى رئي�ش اجلمهورية 
4- ي�صتند املجمع اإىل اأ�صغال 
بتوفري  ويكلف  اخلرباء 
لرتقية  الالزمة  ال�رضوط 
جت�صيد  ق�صد  متازيغت 
ما  يف  ر�صمية  كلغة  و�صعها 
بعد 5- حتدد كيفيات تطبيق 

قانون  مبوجب  املادة  هذه 
ع�صوي«. 

توحي  املادة  فاإن  يبدو  وكما 
برت�صيم  يتعلق  ل  الأمر  اأن 
املوؤكد  الرت�صيم  ي�صاهي 
مب�رضوع  بل  العربية  للغة 
م�صتقبال،  يتج�صد  تر�صيم 
وتكييف  تطوير  فرتة  بعد  اأي 
اإجماع على تفا�صيل  وحتقيق 

ظهر  هنا  ومن  ا�صتعمالها. 
من  اأنه  يرى  اأولهما  فريقان 
املادة  و�صع  لأوانه  ال�صابق 
غري  املواد  �صمن  الرابعة 
يرى  والآخر  للتعديل  القابلة 
�صيغة  ترقية  الواجب  من  اأنه 
كل  قبل  الأمازيغية  تر�صيم 
الأخرى،  ال�صفة  ويف  �صيء. 
�صفة اخل�صوم والأعداء، فاإن 
املادة  اإلغاء  يف  رغبة  هناك 
ب�صكل مطلق، بل تذهب بع�ش 
الأطياف اإىل حد اإنكار وجود 
اللغة الأمازيغية كلغة معيارية 
بالأمازيغية  ي�صمى  فما 
لهجات  جمرد  نظرهم  يف 
الرتاب  عرب  منت�رضة 
الوطني ومتغريات ل�صانية 
�صفوي  طابع  ذات  حملية 
لال�صتعمال  �صاحلة  غري 
احلياة  جمالت  يف 
وجمالت  الر�صمية 
القت�صادية  احلياة 
للدولة  والجتماعية 
ترتقي  لأن  قابلة  وغري 
الوطني،  اإىل امل�صتوى 
اأنه  يظهر  ما  وحتى 
بقامو�صه  لغوي  مكون 
النحوية  وقواعده 
لي�ش اإل ترقية للهجة 
اأن  بحكم  القبائلية 
تطوير  على  ا�صتغل  من  اأكرث 
اأبناء  من  الأمازيغية  اللغة 
هنا  ومن  القبائل.  منطقة 
يعرب هوؤلء عن رف�صهم تعميم 
على  منطقة  لهجة  تعليم 

الرتاب الوطني كله. 
اأبعد  املجادلت  وتذهب 
ت�صوره  ميكن  مما  واأعمق 
ونحن قد وجلنا القرن الواحد 
تطرح  اأخذت  اإذ  والع�رضين، 
ال�صوؤال  وهو  النتماء،  �صوؤال 
للت�صلل  منفذا  له  يجد  الذي 
الهجني  الت�صور  ظل  يف 
الوطن  انتماء  وم�صاألة  للهوية 
اجلزائري كما جاء يف ديباجة 
الرئي�ش  اأدرج  فقد  الد�صتور. 
د�صتور  يف  زروال  اليامني 
ال�صارع،  �صغط  حتت   ،1996
�صمن  الأمازيغية  مكون 
يف  اجلزائرية  الهوية  عنا�رض 

اأول  ثورة  عن  تتحدث  فقرة 
م�صارا  توجت  التي  نوفمرب 
لالعتداءات  املقاومة  من 
وقيمها  ثقافتها  على 
واملكونات الأ�صا�صية لهويتها 
وذكرت الأمازيغية �صمن هذه 

املكونات لأول مرة.
يثري  يزال  ل  ما  اأن  غري 

ديباجة  يف  اجلدل 
وي�صفي  الد�صتور 
على  ال�رضعية 
تلك  الهوية  �صوؤال 
حتدثت  التي  الفقرة 
النتماءات  عن 
اجلزائرية وقد وردت 
كما يلي: »اإن اجلزائر، 
وجزء  الإ�صالم،  اأر�ش 
املغرب  من  يتجزاأ  ل 
واأر�ش  الكبري،  العربي 
عربية، وبالد متو�صطية 
باإ�صعاع  تعتز  واإفريقية، 
اأول  ثورة  ثورتها، 

الحرتام  وي�رضفها  نوفمرب، 
كيف  وعرفت  اأحرزته،  الذي 
اإزاء  بالتزامها  عليه  حتافظ 
كل الق�صايا العادلة يف العامل«. 
يعرتها  فقرة قدمية مل  وهي 
 ،1989 عام  منذ  تعديل  اأي 
اإىل  اأنها تخلو من الإ�صارة  اذ 
اأر�ش ت�صع جميع  اأن اجلزائر 
قيمها  يحرتم  ممن  الأعراق 
والديني  احل�صاري  وتراكمها 
على  النتماء  حتديد  دون 
اإيديولوجي  اأو  عرقي  اأ�صا�ش 

اأيا كان م�صدره. 
ونذكر يف هذا ال�صدد اأن ثورة 

الفرن�صيني  خريت  التحرير 
يف  البقاء  بني  والأوروبيني 
اجلزائرية  اجلن�صية  ظل 
وواجبات  حقوق  من  لها  مبا 
الأمة  قيم  واحرتام  املواطنة 
الأ�صلي  اإىل موطنهم  والعودة 
من  الرجوع  اأغلبهم  فاختار 
على  يدل  وهذا  اأتوا  حيث 

كانت  التي  املواطنة  روح 
درجة  اإىل  الثورة  قادة  متيز 
اأن ت�صورات اليوم تعد تراجعا 
عن امل�صتوى الذي كانت عليه 
ال�صتقالل،  قبل  اجلزائر 
على  بومدين  نظام  اأن  حتى 
اللغة  ونفيه  ق�صاوته وجربوته 
اأنه  اإل  الأمازيغية  والثقافة 
م�صاألة  من  حمرجا  يكن  مل 
مقابل  الأمازيغي  النتماء 
الإ�صالمي،  العربي  النتماء 
فقد �صدح ال�صاعر اجلزائري 
يتلو  وهو  زكريا  مفدي 
الوفود  على  اجلزائر  اإلياذة 

التي  والإ�صالمية  العربية 
للفكر  ملتقى  حل�صور  جاءت 
الإ�صالمي و�صط ال�صبعينيات، 
على  حتتوي  اجلزائر  واإلياذة 
التي  الأبيات  من  كبري  عدد 
الأمازيغي  التاريخ  متجد 
العريق بدءا من ملوك الع�رض 
النوميدي اإىل اأمراء و�صالطني 

العهد الإ�صالمي. 
النتماء  جمادلت  وتعد 
ل�صيما بني البعدين العربي 
والإ�صالم والأمازيغي اليوم 
جديدة  �صيا�صية  مطية 
فتح  عن  الأنظار  لتحويل 
نقا�ش وطني حول جميع 
ال�صيا�صية  الوطن  ق�صايا 
واحل�صارية  والثقافية 
وطني  اإجماع  لتحقيق 
املجادلت  هذه  ينهي 
الهوية  حول  العقيمة 
�صيوف  اأقحمت  التي 
العرب  من  اجلزائر 
عن  للدفاع  والفل�صطينيني 
احل�رضية  اجلزائر  »عروبة 
اجلامعة واملانعة« كما اأقحمت 
فرن�صيني  مثقفني  قبل  من 
»اأمازيغيتها  عن  للدفاع 
احل�رضية املطلقة«. وكالهما 
ا�صتعمارية  نظرة  من  ينطلق 
كر�صتها  �صيقة  وعن�رضية 
كر�صها  كما  قبل  من  فرن�صا 
على  نف�صه  ال�صهيوين  الكيان 
و�رضد  الفل�صطينية  الأر�ش 
بها اأهلها وجعلهم يبحثون عن 
فر�ش انتماءاتهم الفرتا�صية 

يف ال�صتات. 

مفدي زكريا يجيب عن �س�ؤال االنتماء 
تعود ق�ضايا الهوية اجلزائرية من جديد اإىل �ضطح النقا�ص العام مبنا�ضبة التعديالت الد�ضتورية التي 
تقرتحها ال�ضلطة، وهو ا�ضتمرار واإحياء ملجادلت عقيمة بداأت منذ �ضنوات، ين�ضطها من وراء ال�ضا�ضات 
جي�ص اإلكرتوين يبلي فيه جنوده و�ضباطه بالء ح�ضنا يف �ضبيل الدفاع عن هذا املوقف اأو ذاك، وهدف 

هذه املجادلت الأول هو تغييب النقا�ص املو�ضوعي والهادف والبناء حول م�ضاألة قدمية جدا انتقلت رقعة 
الوعي بها من النخبة اإىل اجلموع الغفرية يف ظل قحط يف املعرفة التاريخية وجتهيل منظم للمجتمع يف 

اجلوانب املت�ضلة بعالقة اجلزائري بالتاريخ واجلغرافيا والثقافة واحل�ضارة. 

ق�ضايا الهوية تريد اقتحام الد�ضتور

اليامني  الرئي�ص  اأدرج  " قد 
زروال يف د�ضتور 1996، 

حتت �ضغط ال�ضارع، مكون 
الأمازيغية �ضمن عنا�ضر 

الهوية اجلزائرية يف فقرة 
تتحدث عن ثورة اأول نوفمرب 

التي توجت م�ضارا من املقاومة 
لالعتداءات على ثقافتها 

وقيمها واملكونات الأ�ضا�ضية 
لهويتها وذكرت الأمازيغية 

�ضمن هذه املكونات لأول مرة "

اإدراج  مقرتح  اأثار  " لقد 
املادة الرابعة �ضمن املواد 

ال�ضماء رف�ضا حادا من دعاة 
الأمازيغية اأنف�ضهم قبل 

اأن يثري حفيظة خ�ضومها. 
فدعاة الأمازيغية يرون اأنه 

من ال�ضروري اإجراء تعديالت 
يف �ضياغتها قبل اإقرار منع 

تعديلها م�ضتقبال "
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د.غازي ح�ضني
 

يدين  قراراً  املجل�س  وتبنى 
املوافقة  وتزامنت  املذبحة. 
اإىل  وا�شنطون  تو�شل  مع  عليه 
املفاو�شات.  ال�شتئناف  �شفقة 
اليهودية  ال�شفرية  وكانت 
ربطت  قد  اأولربايت  مادلني 
بني تبني القرار وبني ا�شتئناف 
الفل�شطينية  املفاو�شات 

–االإ�رسائيلية.
االأمن  جمل�س  اأدان 
اجلماعية،  املجزرة 
اإ�رسائيل  من  وطلب 
من  االأ�شلحة  م�شادرة 
اإىل  ودعا  امل�شتوطنني. 
ل�شمان  تدابري  اتخاذ 
املدنيني  وحماية  �شالمة 

الفل�شطينيني.
اأنها  اأولربايت  واأعلنت 
ال�شتخدام  م�شتعدة  كانت 
الفيتو لو وردت االإ�شارة اإىل 
يف  حمتلة  كاأر�س  القد�س 
القرار  من  العاملة  الفقرات 

ولي�س التمهيدية.
االأمن  مل يحدد قرار جمل�س 

خال  كما  املذبحة،  م�شببي 
متاماً من اإدانة »اإ�رسائيل«، ومل 
امل�شتعمرات  بتفكيك  يطالب 
م�شارفها،  ويف  اخلليل  داخل 
واإمنا جاء من�شجماً مع املوقف 

االأمريكي.
كامل  تتحمل  اإ�رسائيل  اإن 
امل�شوؤولية على املذبحة، الأنها 
هي التي اأ�شعلت حرب حزيران 
االن�شحاب  وترف�س  العدوانية 
املحتلة  العربية  االأرا�شي  من 
ال�رسعية  قرارات  وتطبيق 
اأدخلت  التي  وهي  الدولية، 
اإىل مدينة اخلليل  امل�شتعمرين 
اأربع  كريات  م�شتعمرة  واأقامت 
ال�شفاح  فيها  ي�شكن  كان  التي 
قامت  التي  وهي  اليهودي، 
االإبراهيمي،  امل�شجد  بتهويد 

واأعطت اأكرث من ن�شفه لليهود.
وجود  بعدم  النازيون  تذرع 
ارتكاب  م  حتِرّ دولية  اتفاقيات 
وجرائم  اجلماعية  املجازر 
�شد  واجلرائم  احلرب 
اليوم  يتذرع  فبماذا  االإن�شانية. 
املوافقة  بعد  »اإ�رسائيل«  قادة 
العهود  من  العديد  على 
حترم  التي  الدولية  واملواثيق 

االإبادة وتعاقب عليها؟.
الدويل  االأمن  جمل�س  اتخذ 

فيه  اأدان  الذي   904 القرار 
جمزرة امل�شجد االإبراهيمي يف 

اخلليل وفيما يلي ن�س القرار:
هالته  وقد  االأمن  جمل�س  »اإن 
ارتكبت  التي  الرهيبة  املذبحة 
يف  الفل�شطينيني  امل�شلني  �شد 
مدينة  يف  االإبراهيمي  احلرم 
)فرباير(  �شباط   25 يف  اخلليل 
رم�شان  �شهر  خالل   1994

املبارك.
اإزاء ما  »واإذ ي�شاوره بالغ القلق 
يف  خ�شائر  من  تلك  عن  جنم 
يف  الفل�شطينيني  بني  االأرواح 
املحتلة  الفل�شطينية  االأر�س 
نتيجة لتلك املذبحة مما يوؤكد 
احلماية  توفري  اإىل  احلاجة 
الفل�شطيني  لل�شعب  واالأمن 
)امتنعت الواليات املتحدة عن 

الت�شويت على هذه الفقرة(.
»وت�شميماً منه على التغلب على 
املذبحة  لهذه  ال�شلبية  االآثار 
اجلارية  ال�شالم  عملية  على 
حالياً، »واإذ يالحظ مع االرتياح 
�شري  ل�شمان  املبذولة  اجلهود 
عملية ال�شالم ب�شكل �شل�س واإذ 
املعنية  االأطراف  جميع  يدعو 
اإىل موا�شلة جهودها لبلوغ هذه 

الغاية،
املجتمع  اإدانة  يالحظ  »واإذ 
الدويل باأ�رسه لهذه املذبحة.

قراراته  جمدداً  يوؤكد  »واإذ 
توؤكد  التي  ال�شلة  ذات 
جنيف  اتفاقية  انطباق 
 12 يف  املوؤرخة  الرابعة 
على   1949 )اأغ�شط�س(  اآب 
احتلتها  التي  االأرا�شي 
حزيران  يف  اإ�رسائيل 
ذلك  1967 مبا يف  )يونيو( 
القد�س وامل�شوؤوليات التي 
اإ�رسائيل  عاتق  على  تقع 
)امتنعت  مبوجبها 
عن  املتحدة  الواليات 
هذه  على  الت�شويت 

الفقرة(،
التي  املذبحة  بقوة  »1-يدين 
اخلليل  مدينة  يف  ارتكبت 
واحلوادث التي اأعقبتها ما اأودى 
بحياة ما يزيد على خم�شني من 
واأدى  الفل�شطينيني  املدنيني 
اآخرين  مئات  عدة  اإ�شابة  اإىل 

بجروح،
اإ�رسائيل،  من  »2-يطلب 
باالحتالل،  القائمة  ال�شلطة 
تدابري  وتنفيذ  اتخاذ  موا�شلة 
االأ�شلحة  م�شادرة  بينها  من 
العنف  اأعمال  منع  بهدف 
جانب  من  امل�رسوعة  غري 

امل�شتوطنني االإ�رسائيليني،
تدابري  اتخاذ  اإىل  »3-يدعو 
وحماية  �شالمة  ل�شمان 
يف  الفل�شطينيني  املدنيني 
املحتلة  االأر�س  اأنحاء  جميع 
توفري  االأمور  جملة  يف  ت�شمل 
موقت  اأجنبي  اأو  دويل  وجود 
وهو االأمر املن�شو�س عليه يف 
اإعالن املبادئ يف �شياق عملية 

ال�شالم اجلارية،
يف  امل�شاركني  من  »4-يرجو 
الواليات  ال�شالم،  عملية  رعاية 
موا�شلة  ورو�شيا،  املتحدة 
اإنعا�س  اأجل  من  جهودهما 
واال�شطالع مبا  ال�شالم  عملية 
تنفيذ  اأجل  من  دعم  من  يلزم 

التدابري املذكورة اأعاله،
لعملية  دعمه  تاأكيد  »5-يعيد 
اإىل  ويدعو  اجلارية  ال�شالم 
الذي  املبادئ  اإعالن  تنفيذ 
ومنظمة  »اإ�رسائيل«  وقعته 
 21 يف  الفل�شطينية  التحرير 
يف   1993 )�شبتمرب(  اأيلول 
دون  من  العا�شمة  وا�شنطن 

تاأخري«. 92
يف  االأمن  جمل�س  قرار  اأكد 
اتفاقية  انطباق  على  مقدمته 
الرابعة املوؤرخة يف 12  جنيف 
التي  االأرا�شي  على   1949 اآب 
احتلتها »اإ�رسائيل« يف حزيران 

القد�س.  ذلك  يف  مبا   1967
القرار  ديباجة  يف  ذلك  وجاء 
ولي�س يف اإطار بنوده، ومع ذلك 
عن  املتحدة  الواليات  امتنعت 

الت�شويت على هذه الفقرة.
ون�شت املادة الثالثة من القرار 
على توفري وجود دويل اأو اأجنبي 
وحماية  �شالمة  ل�شمان  موؤقت 
يف  الفل�شطينيني  املدنيني 
االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة. 
امتنعت  �شعفها  من  وبالرغم 
الواليات املتحدة من الت�شويت 
عليها. وبالتايل خال القرار من 
اأو  دولية  قوات  لن�رس  الدعوة 

حتت  املحتلة  االأرا�شي  و�شع 
اإ�رساف االأمم املتحدة حلماية 

ال�شعب الفل�شطيني.
وجاءت املادة االأوىل من القرار 
تدين املذبحة واالأحداث التي 
»اإ�رسائيل«  اإدانة  دون  اأعقبتها 
عن  م�شوؤولياتها  حتديد  ودون 
التي  القتل  واأعمال  املجزرة 
قام بها اجلي�س االإ�رسائيلي يف 

اأعقابها.
كان من املفرو�س على جمل�س 
»اإ�رسائيل«  اإدانة  الدويل  االأمن 
واإدانة  اخلليل  حتتل  التي 
وحتميل  اليهود  امل�شتوطنني 

املذبحة  تبعات  اإ�رسائيل 
االإبادة  عن  بالتوقف  واإلزامها 
لعائالت  التعوي�شات  ودفع 
ال�شهداء وتفكيك امل�شتعمرات، 
التعاي�س  ميكن  ال  الأنه 
واال�شتعمار  االحتالل  مع 

اال�شتيطاين.
قرار  من  الثاين  البند  وجاء 
فقط  يدين  االأمن  جمل�س 
املجزرة وال يدين اأحداً، ويدين 
وميكن  تلتها  التي  االأحداث 
اإدانة  ذلك  من  يفهم  اأن  للمرء 
حالة الهيجان والغ�شب ال�شعبي 
اخلليل  مدينة  يف  �شاد  الذي 

املجزرة،  ارتكاب  اأثر  على 
باملفهومني  الهيجان  الأن 
�شكل  واالأمريكي  االإ�رسائيلي 
اجلنود  حياة  على  خطراً 
اأدى  مما  بالنظام  واإخالالً 
االإ�رسائيلي  اجلي�س  قيام  اإىل 
ومتابعة  نف�شه  عن  بالدفاع 
من  العديد  بقتل  املذبحة 
الفل�شطينيني االأبرياء الذي بلغ 
وبالتايل  �شحية.   )15( عددهم 
�شلطات  االأمن  جمل�س  براأ 
من  االإ�رسائيلي  االحتالل 
وعن  املجزرة  عن  امل�شوؤولية 

اأعمال القتل التي تلتها.   
جمل�س  وجتاهل 
القرار  يف  االأمن 
اجلماعية  العقوبات 
فر�شتها  التي 
االحتالل  قوات 
على  االإ�رسائيلية 
املدنيني يف اخلليل، 
كاحل�شار واالإغالق 

ومنع التجول.
البندان  وطالب 
واخلام�س  الرابع 
با�شتئناف  القرار  من 
اتفاق  وتنفيذ  املفاو�شات 

اأو�شلو.
لقد ظهر بجالء اأن حر�س قيادة 
–اأحمد  مازن  –اأبو  عرفات 
الت�شوية  يف  ال�شري  على  قريع 
اإ�رسائيل  واإر�شاء  االأمريكية 
اأهم بكثري من احلقوق الوطنية 
لل�شعب الفل�شطيني ومن الدماء 
الفل�شطينية  والعذابات  واالآالم 
واتفاق  اإ�رسائيل  �شببتها  التي 
ف�شلها  على  يّدل  اأو�شلومما 
�شعبنا  حماية  يف  وتخاذلها 

العربي الفل�شطيني.

للأجيال القادمة كي ل تن�ضى    

مذبحة اخلليل يف جمل�س الأمن
ناق�س جمل�س الأمن املذبحة ملدة ثلثة اأ�ضابيع ب�ضبب النحياز الأمريكي الوقح واحلقري«لإ�ضرائيل«، واإ�ضرار وا�ضنطون على عدم 

اإدانتها اأو الإ�ضارة اإىل القد�س كاأر�س حمتلة يف الفقرات العاملة اأو تناول م�ضكلة ال�ضتيطان.

املذبحة،  على  امل�ضوؤولية  كامل  تتحمل  اإ�ضرائيل  " اإن 
لأنها هي التي اأ�ضعلت حرب حزيران العدوانية وترف�س 

الن�ضحاب من الأرا�ضي العربية املحتلة وتطبيق قرارات 
ال�ضرعية الدولية، وهي التي اأدخلت امل�ضتعمرين اإىل 

مدينة اخلليل واأقامت م�ضتعمرة كريات اأربع التي كان 
ي�ضكن فيها ال�ضفاح اليهودي، وهي التي قامت بتهويد 
امل�ضجد الإبراهيمي، واأعطت اأكرث من ن�ضفه لليهود "

حر�س  اأن  بجلء  ظهر  " لقد 
قيادة عرفات –اأبو مازن 

يف  ال�ضري  على  قريع  –اأحمد 
الت�ضوية الأمريكية واإر�ضاء 

اإ�ضرائيل اأهم بكثري من احلقوق 
الوطنية لل�ضعب الفل�ضطيني 

ومن الدماء والآلم والعذابات 
الفل�ضطينية التي �ضببتها 

اإ�ضرائيل واتفاق اأو�ضلومما يّدل 
على ف�ضلها وتخاذلها يف حماية 

�ضعبنا العربي الفل�ضطيني" 
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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

توقعات دولية متباينة:

الدول  من  العديد  تتوقع 
ا�ستمرار  احتمالية 
لفرتة  »كورونا«  فريو�س 
طويلة يف ظل عدم وجود 
حتى  له  مالئم  لقاح 
العمل  يجب  واأنه  الآن، 
الحتياطات  اّتخاذ  على 
تخفيف  بدء  قبل  الالزمة 
اإجراءات الإغالق التي مّت 
فر�سها. ويف هذا الإطار، 
الطوارئ  م�سوؤول  �رّصح 
ال�سحة  منظمة  يف 
العاملية »مايكل ريان« يف 
مار�س 2020 اأنه »ل ميكن 

�ست�ستغرقها  التي  املدة  توقع 
باتخاذ  وطالب  اجلائحة«،  هذه 
التعاي�س  تُتيح  التي  الإجراءات 
مع الفريو�س حتى يظهر اللقاح.

موعد  حول  التوقعات  وتباينت 
�سبيل  فعلى  الفريو�س.  انت�سار 
�سادرة  درا�سة  توّقعت  املثال، 
و�سيا�سات  اأبحاث  مركز  عن 
 )CIDRP( املعدية  الأمرا�س 
 ،2020 ماي  يف  الأمريكية 
ثانية  موجة  حدوث  احتمالية 
من الإ�سابات يف خريف 2020، 
�ستكون  حدتها  اأن  اإىل  م�سريين 
يف  احلالية  املوجة  من  اأكرب 
حالة ا�ستمرارية اأعداد الوفيات 
الدرا�سة  واأ�سارت  الرتفاع،  يف 
القطيع«  »مناعة  انت�سار  اأن  اإىل 
بني  ما  الوباء  تف�سي  يتطلب 
الأقل،  على  �سهًرا   24 اإىل   18
لن  الوباء  اأن  الدرا�سة  ورجحت 

ينتهي قبل عام 2022.
وعلى الرغم من عدم ظهور لقاح، 
الوطني  املعهد  مدير  اأن  اإل 
املعدية  والأمرا�س  للح�سا�سية 
فاوت�سي«،  »اأنتوين  الأمريكي 
�رصح يف اأبريل 2020 يف مقابلة 

مع �سبكة »اإم اإ�س اإن بي �سي« اأن 
يف  طبيعتها  اإىل  �ستعود  احلياة 
�سهر  بحلول  املتحدة  الوليات 

نوفمرب املقبل.

م�ضارات انتهاء »كورونا«:

اأربعة  اإىل  الإ�سارة  مُيكن 
منها  كٌلّ  ينطوي  �سيناريوهات 
حول  التحديات  بع�س  على 
احلالية،  الأزمة  انتهاء  كيفية 

وذلك فيما يلي:

»ذروة   1-
املنحنى«: 

يرى فريق من اخلرباء اأن 
الو�سيلة الوحيدة للق�ساء 
اأن  هي  الوباء  هذا  على 

يكت�سب عدٌد كبرٌي من 
الب�رص مناعًة �سده مما 

على  القدرة  �سيُفقده 
النت�سار، و�سيحدث ذلك 
حال اإ�سابة عدد كبري من 

بالفريو�س،  الب�رص 
�سيكون  وبالتايل 
قادًرا  الفريو�س 
اإ�سابة  على 

من  اأقل  عدد 
ويبداأ  الب�رص، 

يف  الإ�سابات  منحنى 
النخفا�س. وي�ستدل موؤيدو هذا 
ال�سيناريو على تراجع الإ�سابات 

اأن  بعد  واإيطاليا،  اإ�سبانيا  يف 
عانت الدولتان من ن�سبة وفيات 

واإ�سابات مرتفعة للغاية.
رئي�سيني  حتديني  هناك  ولكّن 
الأول  ال�سيناريو؛  هذا  يواجهان 
ال�سحية  الأنظمة  انهيار  هو 
مواجهة  يف  الوطنية 
من  كبري  عدد 
ما  وهو  الإ�سابات، 
الأنظمة  اأن  اأثبت 
ال�سحية يف العديد من 
م�ستعدة  غري  الدول 
التحدي  اأما  له. 
باأن  فيتعلق  الثاين 
يطورون  املتعافني 
�سد  م�سادة  اأج�ساما 
ل  ولكن  الفريو�س، 
املدى  العلماء  يعرف 
التي  للمناعة  الزمني 
املتعافون،  يكت�سبها 
�سبق  حالت  اإ�سابة  ثبت  حيث 
مرة  بالفريو�س  تعافت  واأن 
خطورة  من  يزيد  مما  اأخرى، 
هذا  من  متعددة  موجات  وجود 

الفريو�س.

التو�ضل   2-
اإىل لقاح: 

الأمثل  احلل  هو  هذا  يُعد 
الفريو�س،  على  للق�ساء 
م�سل  واإعداد  تطوير  اأن  اإل 
�سنوات  عدة  عادة  ي�ستغرق 
التجارب  من  ي�ستلزمة  ملا 
التجارب  ثم  احليوانات،  على 
من  متطوعني  على  ال�رصيرية 
الب�رص. ويعتقد بع�س اخلرباء اأن 
اللقاح قد يتوفر بحلول منت�سف 

عام 2021.
بدائل  لتوفري  العلماء  وي�سعى 
منها  اللقاح،  تطوير  حتى 
من  املتعافني  بالزما  ا�ستخدام 
تعمل  اأن  ميكن  حيث  املر�س، 
الأج�سام امل�سادة للفريو�س التي 
على  املتعافني  دم  يف  تكونت 
الآلية  اأما  املر�سى،  م�ساعدة 
حتفيز  حول  فتتمحور  الثانية 
املناعة �سد الفريو�س يف اأج�سام 
احليوانات، ثم ا�ستخراج الأج�سام 

امل�سادة من دم احليوانات، وهذه 
اأواخر  يف  اخرتاعها  مت  التقنية 
القرن التا�سع ع�رص، وكانت خط 
الدفاع الأول لل�سيطرة على تف�سي 
ولكن  ا.  اأي�سً الإيبول  فريو�س 
كورونا  فريو�س  مع  اإليها  اللجوء 
التجارب  من  مزيًدا  �سيحتاج 

والختبارات.
الآلية  وتتمثل 
يف  الثالثة 
من  ال�ستفادة 
املتاحة  الأدوية 
لعالج  بالفعل 
من  التخفيف  اأو 
فريو�س  اأعرا�س 
اأهمها  ومن  كورونا، 
»رمزيفري«  عقار 
 )remdesivir (
له  كانت  الذي 
واعدة  نتائج 
عقار  وكذلك  ال�سار�س،  لعالج 
عالج  يف  امل�ستخدم  الكلوروكني 
املالريا، وكال العقارين هما جزء 
من م�رصوع جتريبي �رصيري كبري 
تروج له منظمة ال�سحة العاملية. 

ال�سني  اأن  حني  يف 
العالج  بالفعل  اعتمدت 
»فافيالفري«  بعقار 

.favilavir

3- مو�ضمية 
الفريو�س: 

اخلرباء  من  فريق  يرى 
لن  كورونا  فريو�س  اأن 
املرّجح  من  واأنه  ينتِه، 
م�ستوطًنا  يُ�سبح  اأن 

مثل  بانتظام  الب�رص  وي�سيب 
الإطار،  هذا  ويف  الأنفلونزا. 
املعدية  الأمرا�س  خبري  �رصح 
جامعة  من  اأو�سرتهومل«  »مايكل 

اأن  املمكن  من  باأنه  ميني�سوتا، 
كورونا  لفريو�س  عودة  ن�سهد 
الأنفلونزا  مثل  عام  بعد  عاًما 
يف  جنحنا  اإذا  اإل  املو�سمية، 
تطوير لقاح له.  وهذا ال�سيناريو 
يف  التاريخية  التجربة  تدعمه 
مل  التي  الأوبئة،  مع  التعامل 
فقط،  واحدة  موجة  لها  تكن 
على  وحتى  موجات  عدة  بل 
فرتات متباعدة، خا�سة �ساللت 
ب�سكل  تتطور  التي  الأنفلونزا 
كل  الب�رص  وتُ�سيب  م�ستمر، 
ينطوي  ال�سيناريو  وهذا  عام. 
اإنهاك  هو  رئي�سي  حتٍدّ  على 
الأنظمة ال�سحية العاملية خالل 
ب�سكل  الفريو�س  مكافحة  عملية 

مو�سمي.

درجات  بارتفاع  التاأثر   4-
احلرارة: 

عامالن  ال�سيناريو  هذا  يدعم 
رئي�سيان؛ الأول اأن بع�س اخلرباء 
يرون اأنه لعدة اأ�سباب تُ�سبح بع�س 
كلها-  لي�س  -ولكن  الفريو�سات 
ارتفاع  مع  لالنت�سار  قابلية  اأقل 

يف  والرطوبة  احلرارة  درجات 
اأ�سهر ال�سيف، مبعنى اأنه ب�سبب 
احلرارة فقد ل تعي�س الفريو�سات 
نف�سها لفرتة طويلة على الأ�سطح 

مما يُقلل من اإمكانية انت�سارها. 
يدعم  الذي  الثاين  العامل  اأما 
وعي  زيادة  فهو  ال�سيناريو  هذا 
اللتزام  يف  وال�ستمرار  الب�رص، 
الجتماعي،  التباعد  ب�سيا�سة 
ال�سيف  �سهور  اأن  �سيعني  مما 
يف  ا  انخفا�سً �ست�سهد  القادمة 
هذا  ويتقاطع  الإ�سابات.  عدد 
الثالث،  ال�سيناريو  مع  ال�سيناريو 
حيث اإن تراجع الوباء يف ال�سيف 
هناك  لأن  انتهاءه؛  يعني  ل 
تف�ٍسّ  يحدث  لأن  كبرية  اإمكانية 

اآخر مع حلول ال�ستاء املقبل.
ختاًما

ميكن القول اإن اخلربة التاريخية 
تو�سح اأنه لي�س كل الأوبئة تنتهي 
خا�سة  لقاح،  اإيجاد  خالل  من 
وقًتا  ي�ستغرق  اإليه  التو�سل  واأن 
انتهت  الأوبئة  وبع�س  طوياًل، 
موجة تف�سيها قبل تطوير اللقاح، 
بل قد يتم الق�ساء على الفريو�س 
القطيع«  »مناعة  اكت�ساب  بعد 
العدوى«  »حمور  اكت�ساف  اأو 
الإبالغ  وجهود  عليه،  وال�سيطرة 
بحالت  املبكر 
وتتجه  الإ�سابات. 
الوقت  يف  الدول 
حماولة  اإىل  احلايل 
و�سط  حل  اإيجاد 
�سحة  على  للحفاظ 
والأنظمة  املواطنني 
وعدم  ال�سحية 
بامل�سالح  الإ�رصار 
وذلك  القت�سادية، 
تنظيم  خالل  من 
لالقت�ساد،  جزئية  فتح  عمليات 
عدد  خف�س  نف�سه  الوقت  ويف 
الإ�سابات لتخفيف ال�سغط على 

الأنظمة ال�سحية.

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

لقاح،  ظهور  عدم  من  الرغم  " على 
اإل اأن مدير املعهد الوطني للح�ضا�ضية 
والأمرا�س املعدية الأمريكي »اأنتوين 

فاوت�ضي«، �ضرح يف اأبريل 2020 يف 
مقابلة مع �ضبكة »اإم اإ�س اإن بي �ضي« اأن 

احلياة �ضتعود اإىل طبيعتها يف الوليات 
املتحدة بحلول �ضهر نوفمرب املقبل "

التاريخية  اخلربة  اإن  القول  " ميكن 
تو�ضح اأنه لي�س كل الأوبئة تنتهي 
من خالل اإيجاد لقاح، خا�ضة واأن 

التو�ضل اإليه ي�ضتغرق وقًتا طوياًل، 
وبع�س الأوبئة انتهت موجة تف�ضيها 

قبل تطوير اللقاح، بل قد يتم 
الق�ضاء على الفريو�س بعد اكت�ضاب 
»مناعة القطيع« اأو اكت�ضاف »حمور 
العدوى« وال�ضيطرة عليه، وجهود 
الإبالغ املبكر بحالت الإ�ضابات "

اجلزء 02
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العمليات  قاعة  ا�ستقبلت 
�سهر  خالل  اأدرار  والية  الأمن 
 653 اجلارية  ال�سنة  من  اأفريل 
قبل  من  واردة  هاتفية  مكاملة 
املواطنني موزعة على االأرقام 
104وخط  اخل�رضاء48/15و 

�رضطة النجدة 17.
خمتلف  �سمحت  حيث 

معاجلة  من  الواردة  املكاملات 
و�سملت  الق�سايا  عديد 
مكاملة    74 النداءات  هذه 
امل�ساعدة  بتقدمي  خا�سة 
متعلقة  مكاملة  واالإغاثة،137 
والتوجيه80  اال�ستعالم  بطلب 
مكاملة خا�سة بالتبليغ )حوادث 
احلرائق-  ال�رضقة-  املرور- 

حاالت االختفاء (، كما �سجلت 
هاتفية   313 امل�سالح  ذات 
خمتلف  بطلب  ال�سلة  ذات 
 49 ورود  جانب  اإىل  التدخالت 

مكاملة اأخرى.
ال�رضطة  قوات  وتبقى  هذا 
جمندة يف جميع االأوقات وعلى 
لال�ستجابة  24/24�ساعة  مدار 

والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  والتي تدعوهم  باإ�سغاالتهم 
يهدد  اأي خطر قد  االإبالغ عن 
عن طريق  وممتلكاتهم  حياتهم 
املجانية  باالأرقام  االت�سال 
املديرية  قبل  من  امل�سخرة 

العامة لالأمن الوطني .
اأحمد باحلاج

 

نا�سد عبدو علي اأحمد مواطن 
وزير   ، ايليزي  والية  من 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
اأجل  من  االإقليم  تهيئة  و 
ال�سخ�سي  و  العاجل  التدخل 
جملة  يف  فوري  حتقيق  لفتح 
التي ظل  و اخلروق  التجاوزات 
يف  املتعلقة  و  عنها  م�سكوت 
الت�سليل  تورط املري مبمار�سة 
ق�سية  بخ�سو�ص  التدلي�ص  و 
رخ�سة  املواطن  لهذا  منحه 
قام  املعني  اأن  رغم  ريفي  بناء 
القانونية  االإجراءات  بجميع 
�سهادة  على  احل�سول  اأجل  من 
اإذا علمنا يقول  احليازة خا�سة 
حمدثنا اأن االآجال القانونية قد 
مرت مبدة تفوق ت�سعة اأ�سهر ، 
قبل اأن يتفاجاأ امل�ستكي بقرار 

عدم  بحجة  االأ�سغال  توقيف 
التي  البناء  رخ�سة  امتالكه 
وموقعة من  بحوزته  اأ�سال  هي 

طرف ذات املري .
للوايل  املعني  توجه  جهته  من 
االإدارية   باملقاطعة  املنتدب 
جانت لعر�ص عليه ق�سية احلال 
املتفرج  دور  لعب  ف�سل  ،الذي 

ح�سبه واكتفى  مبرا�سلة رئي�ص 
البلدية الذي حلد كتابة االأ�سطر 
 ، املرا�سلة  هاته  على  يرد  مل 
عر�ص  باأعيان  دفع  الذي  االأمر 
من  الوايل  لقاء  لطلب  ال�سحية 
اأجل مطالبته بتقدمي تو�سيحات 
التي  باحلقرة  اأ�سموه  ما  حول 
املذكور  امل�ستكي  لها  تعر�ص 

على  بقيت  لقمان  دار  لكن 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو  حالها 
ح�سب عبدو علي  مع توجيهات 
اجلمهورية  رئي�ص  وتعليمات 
القا�سية  تبون  املجيد  عبد 
املنتدبني  والوالة  الوالة  باإلزام 
البناء  احلوار  قنوات  فتح  على 
اال�ستماع  و  املواطنني  مع 
خلف  وال�سعي  الن�سغاالتهم 
التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�سب 
االأولويات و االإمكانات املتاحة 
وغليان  احتقان  احتواء  بهدف 
املحلية  االجتماعية  اجلبهة 
ومن ثم تعزيز الثقة بني االإدارة 
علمنا  اإذا  خا�سة  املواطن،  و 
رئي�ص  تويل  ومنذ  الدولة  اأن 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
لزمام احلكم بالبالد قد اأدرجت 
و  النائية  باملناطق  النقائ�ص 
احلدودية بجنوب البالد الكبري 

�سمن اهتمامات   . 

بحي  القاطنون  يتخبط   
يف   ، ورقلة  ببلدية  املخادمة 
باتت  التي  النقائ�ص  من  جملة 
توؤرق يومياتهم ، يف ظل االفتقار 
�رضوريات  الأدنى  املتوا�سل 

احلياة بهذا احلي العتيد  .
القاطنني  من  الع�رضات  نا�سد 
معر�ص  يف  املخادمة  بحي 
 " "الو�سط  يومية  مع  حديثهم 
وايل والية ورقلة ابوبكر ال�سديق 
مطالبته  اأجل  من  بو�ستة، 
توفري  بهدف  العاجل  بالتدخل 
لهم متطلبات العي�ص الكرمي من 
تهيئة ل�سبكة الطرقات الداخلية 
ال�رضف  قنوات  وكذا  املهرتئة 
ت�ستدعي  باتت  التي  ال�سحي 
ديوان  مل�سالح  يومي  تدخل 
التطهري لفك ان�سداد البالوعات 
يوؤرق  هاج�ص  بات  ما  وهو 

يوميات املواطن املحلي .
 كما �سدد حمدثنا على �رضورة 
التكفل مب�سكل االأر�سفة املهرتئة 
باإ�ستمرار يف �سوارع و املنعدمة 
نف�ص  يف  متوعدين   ، اأخرى  يف 
للتعبري  لل�سارع  باخلروج  الوقت 
ال�سمت  من  غ�سبهم  جام  عن 
املجل�ص  اأع�ساء  من  املطبق 
اللجان  وروؤ�ساء  البلدي  ال�سعبي 
باملجل�ص ال�سعبي الوالئي الذين 
حملوهم م�سوؤولية تبعيات تعفن 

انتظار   ويف   ، التنموي  الو�سع 
عزي   و  بو�ستة  م�سالح  تدخل 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ب�سفته 
يبقى الزما على  �سكان  البلدي 
الو�سع   معاي�سة  املخادمة  حي 

املزري الأجل غري م�سمى .
ت�ساأل   ، اأخر  �سعيد  وعلى 
عن  الذكر  �سالف  احلي  �سكان  
امل�ساريع  من  اإق�سائهم  �رض 
االمنائية الهادفة التي ا�ستفادت 
منها خمتلف االأحياء التي تعي�ص 
تطور تنموي   غري م�سبوق  يف 
يف  املخادمة  فيه  ترزح  وقت 
منذ  التنموي  التخلف  م�ستنقع 
توؤكد  مثلما  اال�ستقالل  فجر 
املرفوعة  ال�سكاوى  عديد  ذلك 
للم�سالح  االأحياء  جمعيات  من 

املعنية .
وقد هدد �سكان حي املخادمة 
بعا�سمة  �سكني  جتمع  اأكرب 
لهجة  من  بالت�سعيد  النفط 
مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة  يف 
التفاف  ظل  يف  �ساغية  اأذانا 
ما  على  املحلية  ال�سلطات 
التي  مطالبهم  ب�رضعية  و�سفوه 
هناك  بل  بالتقليدي  و�سفوها 
على  التاأكيد  حد  اإىل  ذهب  من 
يلفظ  بات  زمنا  يف  ولدوا  اأنهم 

اأمثالهم .
اأحمد باحلاج 

وجه مواطن من بلدية جانت باإيليزي �ضكوى �ضد رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي اإىل وزير الداخلية 
واجلماعات املحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود من اجل التدخل لفتح حتقيق يف جتاوزات املري 

بخ�ضو�س رخ�ضة بناء تتعلق بتجزئة الريفي .

للوقوف على حقيقة جتاوزات املري يف رخ�ضة بناء 

اأحمد باحلاج 

حي املخادمة ببلدية ورقلة

نق�ص فادح يف امل�شاريع 
التنموية 

اأخبار اجلنوب

وزير الداخلية مطلوب يف بلدية 
جانت بوالية ايليزي 

تغرق املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة 
و  خمتار  باجي  بربج  اجلوارية 
عن  كلم   800 بعد  على  الواقعة 
يف  اأدرار  الوالية  عا�سمة  مقر 
كانت كفيلة  عدة م�ساكل داخلية 
ح�سب املتتبعني لذات ال�ساأن باأن 
تتحول اإىل جمرد هيكل بدون روح 
الع�رضات  ذلك  كل  وراء  تاركة   ،
يتخبطون  املنطقة  مر�سى  من 
و  عمقت  التي  االأزمة  هذه  يف 
زادت من حجم معاناتهم مع اآالم 
املرفق  اأن  خا�سة  و   ، املر�ص 
و  فيه  االأ�سا�سية  للنقاط  يفتقر 
الواجب توفريها يف اأي موؤ�س�سة 
جوارية ، على غرار تعزيزه بعدد 
املخت�سني  االأطباء  من  هائل 
ال�سكانية  الكثافة  حاجة  وفق 

التي يتواجد فيها املرفق .
تعزيزه  �رضورة  عن  ف�سال   
يف   املتمثل  و  املادي  بالعتاد 
حيث   ، الالزمة  الطبية  االأجهزة 
الو�سع  ظل  يف  املر�سى  حتول 
من   ، جتارب  فئران  اإىل  القائم 
يف  املر�سى  من  عدد  جهتهم 
الراهن  ال�سحي  للقطاع  و�سفهم 
بربج باجي خمتار يف ت�رضيحات 
ليومية  املر�سى  من  الع�رضات 
"الو�سط"، باأن اخللل ال�سائد يف 

القطاع ال�سحي باملنطقة اأنغ�ص 
يطلبون  �ساروا  بعدما  عي�ستهم 
املوؤ�س�سات  حد  اإىل  العالج 
امل�ست�سفيات  و  ال�سحية 
الوالية  عا�سمة  يف  املتواجدة 
م�سافة  قطع  عناء  حتملهم  و   ،
قاربت االألف كيلومرت ، اأو طلبهم 
املجاورة  الواليات  من  العالج 
اأنهم  من اأ�رض  لهم ، بالرغم من 
يفي  ال  حيث   ، الدخل  حمدودة 
تكلفة  بتغطية  و و�سعهم املادي 
العالج الباه�سة ، لكونهم يجربون 
تكلفة  خارج  نفقة  دفع  على 
تكلفة  يف  املتمثلة  و   ، العالج 
يف  االإيواء  تكلفة  كذا  و   ، النقل 
اأحد الفنادق القريبة من املرفق 
الطبي املق�سود ، و ذلك اإىل حني 
جعل  ما  هو  و   ، عالجهم  اإمتام 
مطالبني  متذمرون  املواطنني 
من  بداية  امل�سوؤولة  اجلهات 
وايل الوالية ، اإىل مديرية ال�سحة 
الو�سية  الوزارة  و  اأدرار  بوالية 
و   ، املرتدي  للو�سع  حد  بو�سع 
من  بحاجياتها   املنطقة  تعزيز 
العتاد ال�رضوري ، كي  االأطباء و 
�سنوات  بعد  ال�سعداء  يتف�سوا 

طويلة من املعاناة .
جناة ،ح 

املوؤ�ض�ضة العمومية لل�ضحة اجلوارية 
بربج باجي خمتار

هيكل بدون روح 

اأمن ولية اأدرار 

للمطالبة برفع التجميد على رخ�س البناء  

اإ�شتقبال  653 مكاملة خالل �شهر اأفريل

�شكان بلدية حا�شي م�شعود ينا�شدون ال�شلطات العليا  
حا�سي  دائرة  �سكان  طالب 
عن  كلم   80 الواقعة  م�سعود 
الوزير  من   ، ورقلة  والية  مقر 
جراد  العزيز  عبد  االأول 
وزارتي  م�سالح  لدى  بالتدخل 
والتهيئة  وال�سكن  الداخلية 
العمرانية، لرفع قرار التجميد 

على رخ�ص البناء  .
قرار  من  املت�رضرون  وقال 
البناء  رخ�ص  منح  جتميد 
للقاطنني بدائرة حا�سي م�سعود 
لهم  حديث  يف  ورقلة،  بوالية 
اأنهم  "الو�سط"،  يومية  مع 

الذي  القرار  من  ناقمون 
ظل  يف  بالتع�سفي،  و�سفوه 
بتجميد  احلكومة  مت�سك 
نيتها  بحجة  البناء  رخ�ص 
حتويل  يف  الكبرية  ورغبتها 
اجلديدة،  للمدينة  ال�سكان 
الدرا�سات  عديد  اإىل  ا�ستنادا 
مدى  توؤكد  التي  املخت�سة 
ال�سكان  تهدد  التي  اخلطورة 
يف  البرتولية،  احلقول  ب�سبب 
احلرائق  معدالت  ارتفاع  ظل 
اأ�رضت  مت�سل،  �سياق  يف  و 
هناك  اأن  حملية،  م�سادر 

املال  اأ�سحاب  من  اأطرافا 
رخ�ص  على  حت�سلت  والنفوذ  
وقاموا  حظائر  و�سيدوا  البناء 
الوطنية  لل�رضكات  بكرائها 
العامة  باملديرية  العاملة 
ح�سيب  دون  ل�سوناطراك، 
حالة  ولد  ما  وهو  رقيب،  وال 
و�سط  وال�سخط  الغ�سب  من 
ال�سكان الذين توعدوا باخلروج 
احتجاجهم  ونقل  لل�سارع 
لل�سغط على  الوالية من  ملقر 
بها  والدفع  الو�سية  ال�سلطات 
الرفع  طلب  مع  التجاوب  نحو 

رخ�ص  توزيع  لقرار  املوؤقت 
لت�سييد  املواطنني  على  البناء 
م�ساكنهم وحمالتهم التجارية، 
من  للنهب  تعر�سها  لتفادي 
الذي  العقار  بارونات  طرف 
االآونة  يف  ن�ساطهم  من  كثفوا 

االأخرية . 
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لزاما  يبقى  املعنية  ال�سلطات 
امل�سكل  من  املت�رضرين  على 
القائم معاي�سة الو�سع املزري 

الأجل غري م�سمى .
جناة ،ح 
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     من هي �ضناء وكيف 
وجلت العمل اجلمعوي؟

جامعية  �شهادة  على  متح�شلة 
�شغري  ومنذ  بنوك  اخت�شا�ص 
للنا�ص  النا�ص واأحب اخلري  اأ�شاعد 
جمعية  بتاأ�شي�ص  حلمت  وطاملا 
مرة  لأول  انخرطت   2014 خريية. 
يف جمعية خريية وهي جمعية كافل 
الرغبة  عندي  كانت  البويرة،  يتيم 
اأعلم  لأنني  بالأيتام  التكفل  يف 
حمتاجني  هم  وكم  معاناتهم  جيدا 
لنا ولعطفنا، كنت م�شوؤولة الإعالم 
ثالث  مدة  البلدي  باملكتب 
الت�شوير  هواياتي  من  �شنوات.و 
مواقع  يف  نا�شطة  فاأنا  والتن�شيط، 
الفاي�شبوك  الجتماعي  التوا�شل 

منذ 2007.
كافل  جمعية  يف  انخرطت  ما  اأول 
�شفحة  فتح  عليهم  اقرتحت  يتيم 
خا�شة باجلمعية يف موقع التوا�شل 
الجتماعي الفاي�شبوك لأنه و�شيلة 
نريده  ما  لإي�شال  �رسيعة  اإعالمية 
مهما  دورا  يلعب  فالإعالم  عربه 
الثالث  خالل  اجلمعيات  م�شار  يف 
�شنوات التي ق�شيتها يف كافل يتيم 
ال�شالم  جمعية  بتاأ�شي�ص  فكرت 
اله�شة  الفئات  للتكفل بكل  اخلريية 
من  الكثري  هناك  لأن  املجتمع  يف 
بحاجة  وهم  يعانون  من  املعوزين 

للم�شاعدة.

للقراء  قدمي        
نبذة عن جمعية ال�ضالم؟

اخلريية  ال�شالم  جمعية   
واملحرومني  واليتامى  للمراأة 
طابع  ذات  ولئية  جمعية  هي 
فني  ثقايف  اجتماعي  خريي 
يف  اله�شة  الفئات  كل  ،ت�شاعد 
املجتمع بدون ا�شتثناء وتن�شط 
اأ�ش�شناها يف  يف كل املجالت، 
24جانفي 2017، وحت�شلنا على 
 2017 اأفريل   12 يف  العتماد 
تاريخ  ال�شدف  حما�شن  ومن 
اعتماد اجلمعية هو نف�شه تاريخ 

عيد ميالدي.

الن�ضاطات  اأهم       
مدار  على  بها  قمتم  التي 

ال�ضنوات ال�ضابقة؟

اأن�شطة  بعدة  قمنا  اأننا  تعلم  كما   
ب�شهادة  ناجحة  وكانت  مهمة 
جمعية  تاأ�شي�ص  فمنذ  اجلميع، 
قمنا  هذا  يومنا  اإىل  ال�شالم 
اأهم  ومن  ن�شاط،   200 من  باأكرث 
تنظيم  منها:  نذكر  الأن�شطة 
ال�شنة  براأ�ص  لالحتفالت  معر�ص 
الأمازيغية 2017 بدار الثقافة علي 
ب�شهادة  ناجح  ن�شاط  كان  زعموم 
مديرية  مدير  وخا�شة  اجلميع 
الثقافة ال�شابق بوحريد اهلل يذكروا 

بتنظيمنا  انبهر  الذي  خري  على 
باملنا�شبة  الأمور،  لكل  املحكم 
ال�شحة  له  واأمتنى  هنا  من  اأحييه 
والعافية،واأ�شكره على كل ما قدمه 
لتاأ�شي�ص  والدعم  العون  يد  من  لنا 
ملا  و�شلنا  بف�شله  ال�شالم  جمعية 
نحن عليه بارك اهلل فيه، بعد هذا 
املعر�ص قمنا بعدة ن�شاطات كانت 
كلها ناجحة ب�شهادة اجلميع احلمد 
الوطني  باليوم  الحتفال  منها  هلل، 
اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي 
رم�شان  قفة  توزيع  النبوي،  املولد 

اخلتان  دافئ،  �شتاء  العيد،  ،ك�شوة 
اجلماعي،  الزواج  اجلماعي، 
مائدة  ترفيهية،  �شياحية  رحالت 
امل�شنني،،  بدار  جماعية  اإفطار 
جتهيز  املدر�شية،  الأدوات  توزيع 
القراآن،  حفظة  تكرمي  العرائ�ص، 
مري�ص  لكل  م�شحف  توزيع 
حت�شي�شية  حمالت  بامل�شت�شفيات، 

توعوية يف كل املجالت... الخ

     اجلزائر تعي�ش حاليا 
تف�ضي  ظل  يف  خا�ضا  ظرفا 
تعاملتم مع  كيف  كورونا  وباء 

الو�ضع؟

 

املعروف عنا دائما نح�رس برنامج 
الكرمي،  رم�شان  ب�شهر  خا�ص 
ح�رسنا لفتح مطعم الرحمة خالل 
بالتن�شيق  املبارك  رم�شان  �شهر 
ولكن  منقالت،  اأيت  مطعم  مع 
جائحة كورونا غريت خططنا كلها، 
ن�شت�شلم  ومل  نف�شل  مل  ذالك  ومع 
مبا  الربامج  طبيعة  فقط  غرينا 
بداأنا  حيث  احلايل  الو�شع  ينا�شب 
بحمالت حت�شي�شية بالوقاية ل�شكان 
التوا�شل  مواقع  عرب  البويرة  ولية 
الفاي�شبوك  الجتماعي 
الوقاية  مايهم  كل  بن�رس 
باحلجر  اللتزام  و�رسورة 
�شحة  على  حفاظا  ال�شحي 
الوقت  نف�ص  ويف  اجلميع 
نزلنا للميدان لتعقيم الأحياء 
والعمارات  والطرقات 
مدة  اأن  ومبا  واملوؤ�ش�شات، 
طويلة  ال�شحي   احلجر 
من  النا�ص  معاناة  و�شلتنا 
ت�رسروا من هذا الو�شع ومل 
الت�شال  بداأوا  اأكال  يجدوا 
غذائية  مبواد  لإعانتهم  بنا 
ونحن كجمعية مل نتخلى على 
واجبنا اجتاههم لبينا ندائهم 
التربعات  جلمع  وخرجنا 
على  املعروف  هلل  واحلمد 
ال�شعب اجلزائري يف وقت ال�شعاب 
من  كل  واحد  رجل  وقفة  نقف 
اجتهنا له قدم لنا يد العون لإعانة 
اإخواننا خا�شة املعوزين منهم ومن 
ت�رسروا  فئة  اأكرث  هم  باليوم  يعمل 
هلل  ،واحلمد  ال�شحي  احلجر  يف 
 1600 من  اأكرث  لتوزيع  وفقنا  الذي 
بلدية   45 يف  الظل  ملناطق  قفة 
الإعانات  نوزع  ليومنا هذا  ومازلنا 
نتوقف  ولن  نتوقف  مل  الغذائية 
حتى يرفع اهلل عنا هذا الوباء باإذنه 
على  زاد  العبء  اأن  ،�شحيح  تعاىل 
جمعيتنا خالل هذه الفرتة ال�شعبة 
مع  وتعاوننا  اهلل  يف  ثقتنا  ولكن 

اإخواننا والتزامنا بالوقاية بف�شلهم 
�شننت�رس على هذا الوباء يف اأقرب 

وقت ممكن اإن �شاء اهلل.
بهم  قمتم  التي  املبادرات  ماهي 

خالل رم�شان احلايل؟
�شبق وذكرت لك اأننا بداأنا بحمالت 
مواقع  عرب  توعوية  حت�شي�شية 
�شور  بن�رس  الجتماعي  التوا�شل 
الوباء،  هذا  من  الوقاية  طرق 
والطرقات  لالأحياء  التعقيم  ثم 
جمع  واملوؤ�ش�شات،  والعمارات 
التربعات من مواد غذائية وتوزيعها 
من  ت�رسروا  ومن  للمحتاجني 
قافلة  نظمنا  كما  ال�شحي،  احلجر 
الطرود  لتوزيع  الظل  مناطق  اإىل 
كانت  القافلة  وهذه  الغذائية 
حتت  وكانت  بيومني  رم�شان  قبل 
والريا�شة  ال�شباب  اإ�رساف مديرية 
املتعدد  مركب  ومب�شاعدة 
وديوان  بيطاط  رابح  الريا�شات 

وبح�شور  ال�شباب  موؤ�ش�شات 
ال�شباب  ن�شاطات  جمعية 
الريا�شة  ترقية  وجمعية 
للقرى  اجتهنا  حيث  الن�شوية 
للعائالت  املعزولة  واملدا�رس 
يف  وفقنا  هلل  واحلمد  املعوزة 
توزيع الطرود الغذائية لالأ�رس 
احلجر  من  يف  ت�رسرا  الأكرث 

ال�شحي.
هل تتلقون اإعانات وم�شاعدات 

من ال�شلطات؟
مل نتلقى اأي اإعانة اأو م�شاعدة 
وعدونا  ولكن  ال�شلطات  من 
للجمعية  امل�شاعدة  بتقدمي 
والعمل  املجهودات  نظري 
اجلبار الذي تقوم به جمعيتنا 
من 2017 اإىل يومنا هذا، نحن 
ال�شحي  احلجر  رفع  ننتظر 
اهلل  باإذن  الوباء  هذا  وزوال 
حاليا  مايهمنا  كل  هذا  تعاىل 

وبعدها لكل مقام مقال.

     ماهي ال�ضعوبات التي 
تتلقونها يف العمل امليداين؟

العمل امليداين يف حد ذاته �شعب، 
عدة  نواجه  ومازلنا  واجهنا  اأكيد 
من  م�شايقات  وعدة  �شعوبات 
اخلري  واأعداء  النفو�ص،  �شعاف 
يعمل  من  وكل  نعمل  لأننا  والنجاح 
طريقه،  يف  م�شاكل  عدة  �شيواجه 
الطريق  هذا  اخرتنا  مادمنا  ولكن 
نعلم  الأول  من  النبيل  الإن�شاين 
واأن  بالأ�شواك  حمفوف  طريق  اأنه 
ب�شهولة،  نناله  لن  والثواب  الأجر 
لبد اأن ن�شرب ونتحمل لناأجر  من اهلل 
عزوجل هذا كل مانريده فال�شيء 
خال�شة  بنية  نعمل  مادمنا  يوقفنا 
لوجه اهلل تعاىل ولأننا ندرك جيدا 
الإن�شاين  التطوعي  العمل  معنى 
مثل  عندنا  �شعوبات  من  ومافيه 
واعر  اخلري  فيها  نقول  جزائري 
ال�شداد  اهلل  ن�شاأل  �شاهل،  وال�رس 

والثبات والتوفيق لال�شتمرار.
هل من م�شاريع وبرامج يف الأفق؟

هذا  زوال  هو  مانتمناه  كل  حاليا 
ونعود  ال�شحي  ورفع احلجر  الوباء 
اأح�شن  اأو  كنا  كما  العادية  حلياتنا 
حديث،  حادث  لكل  ذالك  ،بعد 
للم�شتقبل  التخطيط  ن�شتطيع  ل 
ل  لأننا  ال�شعبة  الظروف  هذه  يف 
اأين نحن متجهون، العامل  نعلم اإىل 
متى  يعلم  اأحد  ل  متوقف  باأ�رسه 
�شبحانه  اهلل  اإل  كورونا  وباء  ينتهي 
واأن  والعافية  العفو  ن�شاأله  وتعاىل 
يرفع عنا هذا البالء يف اأقرب وقت 

ممكن يارب.

     حدثينا عن حمتوى 
يف  تن�ضطيها  التي  احل�ضة 

الإذاعة املحلية؟

 هي ح�شة حكايات وعرب  جديدة 
هذا  يف  وتقدميي  اإعدادي  من 
ال�شهر الف�شيل، على كل �شبق يل واأن 

وركن  زمان  حكايات  ركن  ن�شطت 
مملكتي  ح�شة  يف  ولعوايد  العادة 
ال�شحافية  وتقدمي  اإعداد  من 
ومبا  املا�شي،  العام  قاوة  �شهرزاد 
اأنني مهتمة جدا برتاثنا اجلزائري 
الأ�شيل اأنا اأحوال من خالل ح�شة 

حكايات  احياء  وعرب  حكايات 
اأجدادنا التي كانت كلها حكم وعرب 
ودرو�ص يف احلياة، وتعليمها خا�شة 
عليها  للحفاظ  ال�شاعدة  لالأجيال 
من الندثار، احل�شة مبا�رسة وخط 
الهاتف مفتوح للم�شتمعني ملناق�شة 
خ�ش�شت  كما  احلكاية  من  العربة 
والبوقالت  ال�شعبية  لالأمثال  ركن 
ال�شاعة  من  ثالثاء  كل  يوم  وذالك 
 ، 15:00زوال  غاية  14:00اىل 
احلمد هلل احل�شة لقت اإقبال كبريا 
عدة  من  بي  ات�شلوا  للم�شتمعني 
وليات عرب الوطن واأبدوا اإعجابهم 
تذكرنا  اأنها  خا�شة  باحل�شة 
من  وتراثنا  واأ�شالتنا  باأجدادنا 
افتقدناه  ما  وهذا  اجلميل  الزمن 
فرقت  التي  التكنولوجيا  زمن  يف 
قلبي  كل  من  اأمتنى  الأ�رس،  �شمل  
امل�شتمعني  كل  اإعجاب  تنال  اأن 
اإ�رسار  يزيدين  يل  فت�شجيعهم 
ماهو  وتقدمي  لال�شتمرار 

اأح�شن للم�شتمع.

     كلمة اأخرية؟
�شكرا لكل من دعمنا ويدعمنا 
قريب  اأو  بعيد  من  وي�شجعنا 
م�شارنا  يف  لال�شتمرار 
الن�شاين النبيل هذا كل با�شمه 
جنود  �شكر  اأن�شى  ل  كما   ،
ومنخرطني  اأع�شاء  ال�شالم 
الذين يبذلون جهود جبارة من 
فيهم  اهلل  بارك  اجلمعية  اأجل 
كما  اخلري  كل  اهلل  وجازاَهم 
املح�شنني  كل  �شكر  اأن�شى  ل 
يبخلوا  ولن  يبخلوا  مل  الذين 
علينا بعطائهم وكرمهم بارك 
جزيل  لكم  �شكرا  فيهم،  اهلل 
اللتفاتة  هذه  على  ال�شكر 
الطيبة ملحاورتي يف ف�شائكم 
الرائع هذا دمتم ودمنا خلدمة 
اأ�شاأل  الوطن واملواطن ،يف الأخري 
اهلل العظيم اأن يرفع عنا هذا الوباء 
ون�شاأله  العادية  حلياتنا  لنعود 
يف  لال�شتمرار  وال�شداد  التوفيق 
م�شارنا الإن�شاين النبيل هذا ،�شكرا 

لكم

رئي�ضة اجلمعية اخلريية ال�ضالم بالبويرة " �ضناء كونطة " لـ "الو�ضط" :

اله�شةالفئاتوكلالظلمناطقن�شتهدف
.    الرافد الإعالمي للجهد اخلريي عامل دميومة

ن�ضلط ال�ضوء هذه املرة على اإبراز الدور الهام الذي توؤديه اجلمعيات اخلريية يف املجتمع اجلزائري والتي تعترب ال�ضند وامللجاأ الوحيد للفئات املعوزة و 
املحتاجة حني ت�ضد الأبواب يف وجهها ويف ال�ضياق جمعنا هذا اللقاء برئي�ضة جمعية »ال�ضالم« التي تعترب من اأن�ضط اجلمعيات ن�ضاطا ميدانيا بالبويرة 

ب�ضهادة اجلميع ، حيث ك�ضفت لنا الأ�ضتاذة »�ضناء كونطة » جوانب عديدة تتعلق بالعمل اجلمعوي من ن�ضاطات و�ضعوبات واأمور اأخرى .

ذاته  حد  يف  امليداين  " العمل 
�ضعب، اأكيد واجهنا ومازلنا 
نواجه عدة �ضعوبات وعدة 

م�ضايقات من �ضعاف النفو�ش، 
واأعداء اخلري والنجاح لأننا 
نعمل وكل من يعمل �ضيواجه 

عدة م�ضاكل يف طريقه، ولكن 
مادمنا اخرتنا هذا الطريق 

الإن�ضاين النبيل من الأول نعلم 
اأنه طريق حمفوف بالأ�ضواك واأن 
الأجر والثواب لن نناله ب�ضهولة "

نح�ضر  دائما  عنا  "  املعروف 
برنامج خا�ش ب�ضهر رم�ضان 
الكرمي، ح�ضرنا لفتح مطعم 
الرحمة خالل �ضهر رم�ضان 

املبارك بالتن�ضيق مع مطعم اأيت 
منقالت، ولكن جائحة كورونا 
غريت خططنا كلها، ومع ذالك 
مل نف�ضل ومل ن�ضت�ضلم غرينا 

فقط طبيعة الربامج مبا ينا�ضب 
الو�ضع احلايل حيث بداأنا بحمالت 
حت�ضي�ضية بالوقاية ل�ضكان ولية 

البويرة عرب مواقع التوا�ضل 
الجتماعي الفاي�ضبوك" 
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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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الو�ضط:2020/05/13

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة
قرار رقم 2056 موؤرخ يف 07 نوفمرب 2019

يت�ضمن فتح حتقيق عمومي  حول م�ضروع ا�ضتغالل
موؤ�ض�ضة م�ضنفة » مقلع ملكمن الدولوميت »

لفائدة موؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�ص الوحيد و ذات امل�ضوؤولية املحدودة
امل�ضماة » موؤ�ض�ضة املقالع لبويرة الأحداب »بلدية بويرة الأحداب

ان وايل والية اجللفة
- مبقت�ضى القان�ن رقم 84-09 امل�ؤرخ يف 04 فيفري 1984 املتعلق بالتنظيم االإقليمي للبالد املعدل و املتمم 

-مبقت�ضى القان�ن رقم 10/03  امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ضتدامة ال �ضيما امل�اد 02 ، 03 ، 18 ،25 ، 44 ، 45 
107 ، 74 ، 73 ، 72 ،

- مبقت�ضى القان�ن رقم 11-10 امل�ؤرخ يف 22 ج�ان 2011 املتعلق بالبلدية
- مبقت�ضى القان�ن رقم 12-07 امل�ؤرخ يف 21 فيفري 2012 املتعلق بال�الية 

- نظرا للمر�ض�م الرئا�ضي امل�ؤرخ يف 2018/09/27 املت�ضمن تعيني ال�ضيد ت�فيق �ضيف ب�ضفته واليا ل�الية اجللفة 
مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 94-215 امل�ؤرخ يف 23 ج�يلية 1994 املت�ضمن �ضبط اأجهزة االإدارة العامة يف ال�الية و هياكلها

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 95-265 امل�ؤرخ يف 06 �ضبتمرب 1995 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم و ال�ض�ؤون العامة و االإدارة املحلية و 
ق�اعد تنظيمها و عملها 

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة .
-مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة 

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 241/19 بتاريخ 2019/09/08 املعدل و املتمم للمر�ض�م التنفيذي  رقم 07-145 الذي يحدد جمال تطبيق و حمت�ى 
و كيفيات امل�ضادقة على درا�ضة و م�جز التاأثري على البيئة .

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 188/08 بتاريخ 2008/07/01 املحدد كيفيات منح و ا�ضتغالل مقالع احلجارة و املرامل و تعليقها و �ضحبها .
- مبقت�ضى املن�ض�ر ال�زاري رقم  27 /77  امل�ؤرخ يف 1977/04/12 عن ال�ضيد وزير الداخلية و املتعلق باإجراء التحقيقات من اأجل املالئمة و عدم 

املالئمة 
ل�ضنة  ال�الية  بتاريخ 2019/01/14 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة و عدم املالئمة عرب  ال�الئي رقم 305  للقرار  - نظرا 

. 2019
- نظرا للم�افقة لالأخد بعني االعتبار مل�جز التاأثري على البيئة رقم 1960 بتاريخ 2019/11/04 ال�ضادر عن مديرية البيئة و املت�ضمن طلب فتح حتقيق 
عم�مي مل�رشوع ا�ضتغالل م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة » مقلع ملكمن الدول�ميت » الكائنة باملكان امل�ضمى ب�يرة االأحداب 01 ببلدية ب�يرة االأحداب لفائدة م�ؤ�ض�ضة 

ذات ال�ضخ�ص ال�حيد و ذات امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ضماة م�ؤ�ض�ضة املقالع لب�يرة االأحداب مل�ضريها ال�ضيد اأيت عبد القادر جمال .
-نظرا لل�ضند املنجمي رقم PXC 5022 امل�ؤرخ يف 2016/06/14 ال�ضادر عن ال�كالة ال�طنية للن�ضاطات املنجمية و املت�ضمن الرتخي�ص با�ضتغالل 
منجمي ملكمن الدول�ميت باملكان امل�ضمى ب�يرة االأحداب 1 ال�اقع على تراب بلدية ب�يرة االأحداب لفائدة امل�ؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�ص ال�حيد و ذات 

امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ضماة م�ؤ�ض�ضة املقالع لب�يرة االأحداب مل�ضريها ال�ضيد اأيت عبد القادر جمال .
- نظرا لعقد تاأ�ضي�ص �رشكة ذات م�ض�ؤولية حمدودة رقم 447 بتاريخ 2005/04/13 ال�ضادر عن مكتب الت�ثيق حمزة عبد القادر ببلدية عني و�ضارة 

باقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
- يقرر -

املادة االأوىل : يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع ا�ضتغالل م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة » مقلع ملكمن الدول�ميت » الكائنة باملكان امل�ضمى ب�يرة االأحداب 01 
ببلدية ب�يرة االأحداب لفائدة م�ؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�ص ال�حيد و ذات امل�ض�ؤولية املحدودة امل�ضماة م�ؤ�ض�ضة املقالع لب�يرة االأحداب مل�ضريها ال�ضيد 

اأيت عبد القادر جمال .
املادة 02 : يهدف هذا التحقيق اىل تقدير مدى تاأثري على البيئة ، و مدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رشوع 

املادة 03 : يعني ال�ضيد �ضليماين اأحمد رئي�ص فرع امل�ارد املائية بدائرة حد ال�ضحاري حمافظا حمققا لهذا الغر�ص و يف حالة ال�رشورة يخلفه ال�ضيد 
حاكم عثمان رئي�ص فرع التعمري و الهند�ضة املعمارية و البناء بحد ال�ضحاري   

املادة 04 : ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رشوع.
املادة 05 : يق�م املحافظ املحقق بفتح �ضجل مرقم و م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي ي��ضع حتت ت�رشف امل�اطنني املعنيني 
بالتحقيق العم�مي لت�ضجيل مالحظاتهم و اأرائهم ح�ل هذا امل�رشوع خالل مدة خم�ضة ع�رش »15« ي�ما  ، ابتداء من ن�رش االإعالن عن فتح التحقيق 

مبقر البلدية بعد ن�رشه يف ال�ضحف الي�مية
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي يق�م رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق و ار�ضاله اىل ال�ضيد وايل ال�الية ) مديرية التنظيم 

و ال�ض�ؤون العامة ( مقرونا براأيه و تقرير املحافظ املحقق ال�رشيح ح�ل هذا امل�رشوع.
املادة 07 : يكلف ال�ضادة : االأمني العام  لل�الية ، مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة ، مدير البيئة  ، مدير الطاقة ، مدير ال�ضناعة و املناجم ، مدير امل�ضالح 
الفالحية ، مدير امل�ارد املائية ،مدير االأ�ضغال العم�مية ،  مدير احلماية املدنية ، رئي�ص دائرة حد ال�ضحاري ، رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي لبلدية 

ب�يرة االأحداب   ، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رش يف م�ضنف  القرارات االإدارية لل�الية .



تقرير:  علي �سمودي

�سور من احلياة
�رشيف  الأ�سري  اأب�رش   ، عاماً   37 قبل 
النور يف قرية" �سيدا" ق�ساء طولكرم 
، ليكون  الثامن يف عائلته املكونة  من 
11 نفر بينهم 3 اإناث ، والده  تويف عام 
عاماً  اخلم�سني  يناهز  1987 عن عمر 
فاأكملت   ، اخلبيث  املر�ض  ب�سبب 
امل�سوار  لطيفة  املنا�سلة  الوالدة 
تهتم  زالت  وما   ، الب�رش  فقدت  حتى 
وترعى عائلتها رغم اأوجاعها وخا�سة 
 ، �رشيف  واعتقال  اأحمد  ا�ست�سهاد 
وتقول اأم وائل " ن�سا وترعرع يف قريتنا 
و�سط عائلتنا املتوا�سعة و املحافظة 
والتقاليد  والعادات  الدين  على 
اإخوانه  وجميع  ربيناه   ، وامللتزمة 
و�سقيقاته على العلم والأخالق العالية 
 ،" ووطنياً  واأخالقيا  دينياً  ملتزمني   ،
وت�سيف "متيز اأحمد و�رشيف بروحهم 
ومنذ   ، العالية  واجلهادية  الن�سالية 
الفعاليات  كافة  يف  �ساركا   ، �سغرهما 
من م�سريات ومواجهات ودوماً �سابقى 
 " "، وتكمل  فخورة واعتز ببطولتهما 
قريتنا  مبدار�ض  تعليمه  �رشيف  تلقى 
حتى ال�سف التا�سع ، وب�سبب الظروف 
لرتك  ا�سطر   ، ال�سعبة  القت�سادية 
تعليمه وم�ساعدة والده الذي كان يعمل 
وقت  يف  امل�سوؤولية  فتحمل   ، مزارعاَ 
واأ�سبح رجاًل معطاءاً وخمل�ساً  مبكراً 

."
االعتقال وال�سغوط  ...

طارد   ، الأق�سى  انتفا�سة  اندلع  بعد 
لن�ساطه  اأحمد  ال�ساب  الحتالل 
الذي  الحتالل  مقاومة  يف  ودوره 
ال�سغوط  ومار�ض  عائلته  ا�ستهدف 
 ، لالعتقال  �رشيف  فتعر�ض   ، عليها 
وتقول والدته " متيز اأحمد بال�سجاعة 
على  مترد   ، والإقدام  والبطولة 
فقد   ، نف�سه  ت�سليم  ورف�ض  الحتالل 

يتقدم  ودوماً  للمقاومة  حياته  كر�ض 
ال�سفوف ، وعندما عجزت املخابرات 
عن اعتقاله ، اقتحموا منزلنا واعتقلوا 
�سقيقه  على  لل�سغط  �رشيف  ابني 
تعر�ض   " وت�سيف   ،" نف�سه  لت�سليم 
وال�سغوط  والعزل  للتحقيق  �رشيف 
التعذيب  اأقبية  يف  يوماً   18 على مدار 
كر�سالة حتذير لأحمد و�سغط علينا ، 
لكنه �سمد و�سربنا حتى اأطلق �رشاحه 

."
مطاردة واعتقال ..

وعندما   ، اأحمد  مطاردة  ا�ستمرت 
والقلق  اخلوف  تعي�ض  عائلته  كانت 
ابنها  الحتالل  اأدرج   ، حياته  على 
قائمة املطلوبني  الثاين �رشيف �سمن 
" مل ينال ال�سجن من عزمية  ، وتقول 
راية  رفع  الذي  �رشيف  ومعنويات 
للمطاردة  وتعر�ض  واملقاومة  الن�سال 
حماولتي  من  وجنا  وال�ستهداف 
 ،" باعجوبة  اهلل  بحمد  وجنا  اغتيال 
مالحقة  الحتالل  وا�سل   " وت�سيف 
�رشيف ون�سب الكمائن له حتى متكن 
الحتالل من الو�سول اليه بعد 8 �سهور 
الع�رشات  حا�رش   ، املطاردة  من 
تخفى  الذي  املنزل  اجلنود  من 
 2005/1/28 بتاريخ  واعتقلوه   فيه  
الحتالل  اعتقل  عندما   " وتكمل   ،"
وطلبوا   ، ملنزلنا  اح�رشوه   ، �رشيف 
امامي   يهددونه  وهم  وداعه  مني 
روؤيته  وعدم  الطويل  وال�سجن  بالعزل 
واملوؤثرة  املوؤملة  واللحظة   ، لالبد 
على  اجلنود  اعتداء   ، ان�ساها  ل  التي 
امليداين  والتحقيق  بال�رشب  ابني 
 ،" عائلتنا  لدى  واخلوف  الرعب  لبث 
وتتابع "  على الفور ، نقلوه اىل زنازين  
التحقيق يف �سجن  اجللمة التي احتجز 
فيها ملدة 95 يوماً ، و�سط العزلة ومنع 
الزيارات وانقطاع اأخباره حتى نقل اىل 

�سجن جلبوع " .

احلكم وال�سدمة ..

وائل  اأم  الوالدة  معاناة   رحلة  بداأت 
بني  عام  ا�ستمرت  والتي  املحاكم  بني 
التاأجيل والتمديد ، حتى ق�ست حمكمة 
�سامل ب�سجن �رشيف 17 عاماً ، وتقول " 
رغم حزننا واملنا ، ا�ستعدت معنوياتي 
وت�سلحت بالعزمية ، عندما وقف ابني 
وي�سجعني  ال�سجانني  يتحدى  ب�سجاعة 
واملعنويات  المل  باعماقي  ويبث 
رب  هلل  احلمد  لهم  فقت   ، العالية 
اأحكام  ولي�ض  له  احلكم  لنه  العاملني 
حماكمتكم الباطلة "، وت�سيف " خالل 
حماكمة �رشيف ، و�سلنا اخلرب املوؤمل 
 ، واحلكم  والقيد  ال�سجن  من  اأكرث 
ا�ست�سهاد ابني اأحمد على ار�ض نابل�ض 
حلظات  فكانت   ،  2006/2/7 بتاريخ 
�سعبة وقا�سية لنا ولبني الأ�سري الذي 
عاد ل�سجنه  مثلنا م�سدوماً وم�سعوقاً 
عجز  الذي  �سقيقه   ا�ست�سهاد  بنباأ 
�سنوات   5 ملدة  اعتقاله  عن  الحتالل 

.  "
البكاء وفقدان الب�سر ..

تنهمر دموع الوالدة التي فقدت ب�رشها 
بعد ا�ست�سهاد اأحمد وحماكمة �رشيف ، 
الذي  اأحمد   خالل مطاردة    " وتقول 
يعترب من قادة حركة اجلهاد ال�سالمي 
الكوابي�ض  و�سط  �سعبة  حياة  ع�سنا   ،
لعتقاله  الحتالل  حمالت  ظل  يف 
مل   " وت�سيف   ،" اغتياله  وحماولت 
الحتالل  جنود  من  يخلو  منزلنا  يكن 
نهار  ليل  منزلنا  يداهمون  الذي 
احدى  ويف   ، واأحمد  �رشيف  لعتقال 
يف  اجلنود  ف�سل  وبعدما  املداهمات 
الو�سول اليهما ، اخرجوين حتت تهديد 
على  واأرغموين   ، املنزل  من  ال�سالح 
كتهديد  الع�سكرية  للدورية  ال�سعود 
ولداي  على  ولل�سغط  باعتقايل 
حماولتهما  لكن   ، انف�سهما  لت�سليم 
حبه  رغم   " وتكمل   ،" بالف�سل  باءت 
اأحمد  اأكمل   ، الثالثة وعائلته  لطفاله 

 ، ا�ست�سهد  حتى  اجلهادي  م�سواره 
و�سهادته  ببطولته  اعتزازي  ورغم 
 ، تختلف  وم�ساعرها  الأم  قلب  لكن   ،
ومن �سدة البكاء فقدت الب�رش ، وعلى 
ابني  زيارة  من  اأمتكن  مدار عامني مل 
يف �سجن النقب ب�سبب و�سعي ال�سحي 
"، وتتابع " احلمد هلل ، �سربنا واأكملت 
زوجة ال�سهيد امل�سوار يف تربية ورعاية 
يتفقدون  كربوا  الذين  الثالثة  الأبناء 
والدهم بوجع وامل  ، فاليوم �ساجد يبلغ 
عاما   16 وت�سنيم  عاماً   20 العمر  من 
بعمري  ميد  اأن  العاملني  رب  واأ�سال   ،
وتخرجهم  و�سهادتهم  بنجاحهم  لأفرح 

وحرية عمهم ".

التحدي بالتعليم ..

بفخر واعتزاز ، تتحدث الوالدة اأم وائل 
، عن اأ�سريها �رشيف الذي �سكل �سور 
�سمود وحتدي خلف الق�سبان ، وتقول " 
رغم املعاناة والأمل خا�سة على فقدان 
حقق   ، درا�سته  اأكمل   ، اأحمد  �سقيقه 
انت�سب  ثم  العامة  الثانوية  يف  النجاح 
وتخرج  املفتوحة  القد�ض  جلامعة 
تخ�س�ض  يف  البكالوريو�ض  ب�سهادة 
 " وت�سيف   ،" الجتماعية  اخلدمة 
 ، املاج�ستري  لر�سالة   يح�رش  حاليا 
الدرا�سة  يف  ال�رشى  بتدري�ض  ويقوم  

اجلامعية ، وحفظ 8 اأجزاء من القران 
يف  �سهادات  على  ح�سل  كما   ، الكرمي 
دورات للتجويد واللغة العربية "، وتكمل 
" يتمتع مبوهوبة الكتابة ،  فقد ا�ستغل 
والدرا�سة  باملطالعة  اعتقاله  فرتة 
ويبدع   ، وتعليمهم  الأ�رشى  وم�ساعدة 
والق�س�ض  اخلواطر  وكتابة  تاأليف  يف 
اإ�سافة لتمتعه مبوهبة الر�سم ، فمن   ،
خالل ر�سوماته يعرب عن احلرية والأمل 
"تهمتي   كتاباته  اأهم  ومن   ، وال�سعادة 
ع�سق الفداء" و" ل ادري من اأين اأبدا" 
كتب   ، خواطره  اإحدى  يف   " وتتابع   ،
عبارات لن ان�ساها اأبدا ،  ال�سجن يعلم 
 ، والتعاون  والعنفوان  والطموح  ال�سرب 
ال�سجن مدر�سة وجامعة ، واجلامعة يف 
ال�سجن لي�ست جامعة علم واإمنا جامعة 
اخت�سا�ض يف احلياة واملعرفة والأمل 
والتعارف  والتعاون   وال�سرب  والطموح 

واحلرية " .

االأمل واحلرية ..

  الر�سائل وحدها من تخفف اأمل واأوجاع 
والدته  عجز  ظل  يف  �رشيف  الأ�سري 
�سعرت  وكلما   ، زيارته  عن  املري�سة 
ال�سابرة  الوالدة  ، تطلب  و�سوق  بحزن 
التي  اأحفادها تالوة ر�سائل عمهم  من 
تعيد لها النور والأمل ، فتعانقها حتى 

ت�سعر بروحه تالزمها ، ويف اخر ر�سالة 
بعث بها �رشيف من �سجنه ، قال " دوما 
ادعوا   ، والدتي  عليك  بخوف  ا�سعر 
لرب العاملني اأن ميد بعمرك ويعطيك 
واأعود ملنزلنا  من عمري حتى جنتمع 
لتفتحي  بخري  تكوين  واأن  لعانقك   ،
واراك  واأدخل  بيديك  منزلنا  باب 
   " وي�سيف   ،" و�سالمة  �سحة  باأف�سل 
ي�ستطيع حتقيق  ل  امل  بدون  الإن�سان 
اأمنياته واأحالمه ، ول اأريد �سوى العودة  
اأ�رشة  ولنكون  والدتي  معك  لعي�ض  
والكرامة  احلرية  بحياة  تفرح  �سعيدة 
للح�سول  التعليمي  م�سواري  واأكمل   ،
على �سهادة  الدكتوراه لكمل م�سواري 
من  ووطني   �سعبي  بخدمة  الن�سايل 

خالل العلم والتوعية " .
عقب هدم منزل االأ�سري ق�سام 

الربغوثي
ابو بكر: االحتالل يوا�سل حربه  

على االأ�سرى 

ال�رشى  �سوؤون  هيئة  رئي�ض  قال 
واملحررين اللواء قدري اأبو بكر، ، اأن 
ت�سن  الإ�رشائيلية  الحتالل  �سلطات 
البوا�سل  اأ�رشانا  على  حقيقية  حربا 
الإرهابية  ال�سبل  ب�ستى  وعائالتهم 
والعن�رشية. واأ�ساف اأبو بكر، اأن �سلطات 
الت�رشيعية  مكوناتها  بكل  الحتالل 
يف  تتكامل  والق�سائية  والتنفيذية 
موا�سلة هذا امل�سل�سل القميء والقذر 
وو�سمه  الفل�سطيني  الن�سال  لتجرمي 
اجلماعي  العقاب  وممار�سة  بالإرهاب 
البيوت  بحق ال�رشى وعائالتهم كهدم 
واحلب�ض  الباهظة  الغرامات  وفر�ض 
اأن  بكر،  ابو  و�سدد  وغريها.  املنزيل 
وعائالتهم  واملحررين  ال�رشى  ق�سية 
ق�سية مقد�سة لدى كل فل�سطيني وحر 
يف العامل، ولن نتخلى عنهم مهما كانت 
الإ�رشائيلية  واملمار�سات  ال�سغوطات 

الإرهابية بحقهم وحقنا.
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 ب�سجاعة وبطولة ، وقفت جلانب اأبنائها عندما ا�ستهدفهم واأدرجهم االحتالل �سمن قوائم املطلوبني ، �سربت وحتملت الوالدة ال�سبعينية لطيفة رداد ، كل �سنوف  
امل�سايقات و�سغوط االحتالل الذي مل يتورع عن اعتقالها والتنكيل باأ�سرتها لل�سغط عليها لت�سليم ولديها ، لكنها فجعت با�ست�سهاد اأحمد ثم اعتقال �سريف 

وحكمه ، ومن �سدة احلزن واالأمل والبكاء ، فقدت الب�سر ، لكنها ما زالت �سابرة وتتحدى االأوجاع وكلها اأمل باأن تفرح بتحقيق اأمنيتها االأجمل والوحيدة حرية 
�سريف املحكوم 17 عامًا وزفافه .

جنلها اأحمد �سهيد واأ�سريها �سريف حمكوم 17 عامًا الوالدة لطيفة رداد .. 

 احلزن والدموع اأفقدها الب�صر وما زالت �صابرة

على  فروانة  النا�رش  عبد  كتب 
�سفحته عرب "الفي�سبوك": منذ العام 
الإ�رشائيلي  الحتالل  وقوات   1967
عائالت  بيوت  هدم  �سيا�سة  تنتهج 
الأ�رشى الفل�سطينيني بهدف معاقبة 
الأ�سخا�ض وو�سيلة للعقاب اجلماعي 
بالأهايل  املتعمد  ال�رشر  واإحلاق 
ا�ستكمال  ومنذ  لردعهم.  وحماولة 
الفل�سطينية عام  لالأرا�سي  احتاللها 

اآلف  الحتالل  قوات  دمرت   1967
منازل الفل�سطينيني على خلفية ن�ساط 
اأحد اأفراد العائلة يف اأعمال مقاومة 
اإىل  اأدى  مما  الحتالل،  قوات  �سد 
الفل�سطينية  العائالت  اآلف  ت�رشيد 
ي�سكل  وهذا  بهم.  ال�رشر  واإحلاق 
ُمعرف  هو  ملا  وفقا  حرب  جرمية 
يف اتفاقية جنيف الرابعة. واأن اإقدام 
قوات الحتالل اليوم على هدم منزل 

يف  الربغوثي"  "ق�سام  الأ�سري  عائلة 
قرية كوبر �سمال رام اهلل، يندرج يف 
جديدة  جرمية  وي�سكل  ال�سياق  هذا 
ت�ساف ل�سل�سلة اجلرائم الإ�رشائيلية 
بحق ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل عام 
اأن  خا�ض.  ب�سكل  الأ�رشى  واأهايل 
تلك اجلرائم تاأتي يف �سياق �سيا�سة 
اإىل  جذورها  تعود  جديدة  قدمية 
الإ�رشائيلي  الحتالل  بدايات 

اأعلى  وتاأييد  مبباركة  وحتظى 
امل�ستويات ال�سيا�سية والق�سائية يف 
دولة الحتالل. بل وذهبت احلكومة 
ب�سكل  ذلك  ت�رشيع  اإىل  الإ�رشائيلية 
اآب/ من  الأول  ففي  و�سارخ.  علني 
احلكومة  اأعلنت  اأغ�سط�ض2002 
انتهاجها  عن  ر�سميا  الإ�رشائيلية 
ل�سيا�سة هدم منازل ذوي فل�سطينيني 
اأو  خططوا  اأو  نفذوا  اأنهم   تدعي 

فدائية  بعمليات  القيام  يف  �ساعدوا 
�سد اأهداف اإ�رشائيلية يف الأرا�سي 
دولة  حدود  داخل  اأو  املحتلة 
املحكمة  واأ�سدرت  كما  الحتالل. 
اأعلى هيئة  العليا الإ�رشائيلية، وهي 
ق�سائية يف "اإ�رشائيل" بتاريخ 6 اأوت، 
قراراً  ي�سمح  لقوات الحتالل بهدم 
منازل املقاومني الفل�سطينيني.  اأن 
ما قام به الأ�سري "ق�سام الربغوثي" 

املقاومة  �سياق  يف  يندرج  اإمنا 
تقوم  ما  واأن  للمحتل،  امل�رشوعة 
من  الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  به 
الفل�سطينية  العائالت  لبيوت  هدم 
ال�سعب  يردع  مل  الأ�رشى،  ومعاقبة 
م�سريته  يوقف  ولن  الفل�سطيني 
تطلعاته  حتقيق  نحو  الكفاحية 
وحريته  امل�رشوعة  حقوقه  وانتزاع 

املن�سودة. 

رئي�س وحدة الدرا�سات والتوثيق يف هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

هدم البيوت.. جرمية حرب
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الأ�صري �صمري اأبو نعمه ي�صارع املر�ض 
يف �صجون الحتالل

)1960م - 2020م (

يف ح�ضرة جرنالت ال�ضرب وال�ضمود اأ�ضرانا البوا�ضل الأبطال واأ�ضرياتنا املاجدات القابعني يف غياهب ال�ضجون 
وخلف زنازين الحتالل الغا�ضم تنحني الهامات والروؤو�س اإجالًل واإكباراً اأمام عظمة �ضمودهم وحتمر الورود 

خجاًل من عظمة ت�ضحياتهم, اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�ضامدين ال�ضابرين الثابتني 
املتمر�ضني يف قالع الأ�ضر, اأعزائي القراء اأحبتي الأفا�ضل فما اأنا ب�ضدده اليوم هو ت�ضليط ال�ضوء على اأخطر 
حالت الأ�ضرى امل�ضابني بالأمرا�س املزمنة يف �ضجون الحتالل والذين يعانون الويالت من �ضيا�ضات الإدارة 

العن�ضرية التي تتعمد عالجهم بامل�ضكنات دون القيام بت�ضخي�س �ضليم حلالتهم ومعاناتهم امل�ضتمرة مع الأمرا�س 
لرتكه فري�ضة للمر�س يفتك بج�ضده.. والأ�ضري البطل املقد�ضي �ضمري اإبراهيم اأبو نعمه ابن ال�ضتني ربيعًا هو اأحد 

�ضحايا الإهمال الطبي املتعمد التي متار�ضها اإدارة ال�ضجون بحقه والذي يعي�س بني مطرقة املر�س الذي يهدد 
حياته و�ضندان جتاهل الحتالل ملعاناته, والقابع حاليًا يف �ضجن "رميون والذي ان�ضم اإىل قائمة طويلة من اأ�ضماء 
املر�ضى يف غياهب ال�ضجون ودياجريها, وقد اأنهى عامه الأربعة والثالثون خلف الق�ضبان ودخل عامه اخلم�ضة 

والثالثون على التوايل يف �ضجون الحتالل الإ�ضرائيلي والذي يق�ضي حكمًا بال�ضجن مدي احلياة و42 عاما...
بقلم :- �ضامي اإبراهيم فودة

ويعترب �لأ�سري "�أبو نعمة" عميد �أ�رسى 
�لقد�س يف �سجون �لحتالل و�أقدمهم، 
و�نه  فل�سطيني  �أ�سري  �أقدم  تا�سع  وهو 
قد�مى  من  �أ�سري�ً   26 بني  من  �أحد 
�تفاقية  توقيع  قبل  �ملعتقلني  �لأ�رسى 
"�أو�سلو"، �أقدمهم �لأ�سري كرمي يون�س.

�إبر�هيم  �سمري  �ملقد�سي:-  �لأ�سري   -
حممود �أبو نعمة

- تاريخ �مليالد:- 4 /11 /1960م
- مكان �لإقامة :- منطقة حي �ل�سيخ 

جر�ح مدينة �لقد�س �ملحتلة
عائلة  تتكون  �لفا�سلة:-  �لعائلة   -
 / �لإخوة  من  وله  �لو�لدين  من  �لأ�سري 
نا�رس-  و�ئل-  ب�سري-   - وليد   – عماد 
ب�رسي-  ماجدة-  �لأخو�ت/   - ومن 
وفقد خالل �عتقاله و�لدته و�ثنني من 
�أ�سقائه ب�سري وكان �آخرهم �سقيقه وليد 
عام  لزيارته  ��ستعد�ده  ليلة  تويف  �لذي 

2016،دون �ل�سماح له بود�عهم...
- �حلالة �لجتماعية:- �أعزب

�أول/  ت�رسين   20 �لعتقال:-  تاريخ   -
�أكتوبر 1986م

- مكان �لعتقال:- "رميون"
- �لتهمة �ملوجه �إليه:- �لنتماء حلركة 
مقابل   18 رقم  با�س  وتفجري   " فتح   "
�ملحطة �ملركزية يف �سارع يافا يف عام 
1983، مما ت�سبب بقتل �ستة �إ�رس�ئيليني 
يفوق �خلم�سني جريحاً، كما  وجرح ما 
�لتي  للمجموعة  �ل�سالح  بتزويد  قام 
حيث  �ملغاربة،  باب  عملية  نفذت 
هدم  �إ�رس�ئيلي"   69 وجرح  جندًيا  قتل 

�لحتالل منزلة.
- �حلكم:- مدي �حلياة و42 عاما.

اعتقال الأ�ضري البطل :- �ضمري 
اأبو نعمة

�أكتوبر  يوم 20  نعمة  �أبو  �لأ�سري  �عتقل 
يف  �لدين  �سالح  �سارع  من   ،1986
معتقل  �إىل  نقله  ومت  �ملحتلة،  �لقد�س 
“�مل�سكوبية” غربي �ملدينة، بعد عملية 
طعن لأحد �مل�ستوطنني يف �لقد�س عام 
كذلك  �لحتالل  �تهمه  1986،وبينما 
بامل�سوؤولية عن تفجري با�س رقم 18 يف 
�سارع يافا و�لذي قتل فيه 6 �إ�رس�ئيليني 
قامت  جمموعة  ت�سليح  يف  وم�ساركته 
��رس�ئيليني،و�أثناء  جنود  �سد  بعمليات 
بال�رسب  عليه  �لعتد�ء  مت  �عتقاله 
ملدة  �لزنازين  يف  مكث  وقد  �ملربح 
45 يوًماً وتعر�س لتحقيق قِا�س ��ستمر 

حو�يل 19 يوماً لإجباره على �لإعرت�ف 
مت  ولكن  تهمة،  باأي  يعرتف  مل  ولكنه 
�إعرت�ف  خالل  من  �سده  حكم  �إ�سد�ر 

�لغري �أو ما يعرف بقانون " تامري"
 34 من  �أكرث  �لآن  لغاية  ق�سى  فيما 
�حلياة  مدى  �لبالغ  حكمه  من  عاما 
�أفر�د  و42 عام ومت �لإفر�ج عن جميع 
يف  نعمة  �أبو  �سمري  �لأ�سري  جمموعة 
وهم:   ،2011 عام  �لأحر�ر  وفاء  �سفقة 
�إبر�هيم  حلي�سي،  �لنا�رس  وعبد  طارق 
من  وُحرمته  ع�سيلة،  حازم  عليان، 
�لتي  �لتبادل  �سفقات  �سمن  �لتحرر 
كما  و�لحتالل،  �ملقاومة  بني  متت 
�سمن  �آخرين  مع  عنه  �لإفر�ج  رف�ست 
�لدفعة �لر�بعة يف تفاهمات مفاو�سات 

�لت�سوية مع �ل�سلطة.
�أبو  لالأ�سري:- �سمري  �ل�سحية  - �حلالة 

نعمه،
نعمة ظروفا �سحية  �أبو  �لأ�سري  يو�جه 

�لطويلة  �عتقاله  فرتة  خالل  �سعبة 
�لقا�سية �لتي يعي�سها منذ 34 عاما، وما 
حيث  بحقه،  طبي  �إهمال  من  ير�فقها 
�ليمنى  �آلم متو��سلة يف يده  يعاين من 
و�آلم  له،  تعر�س  �لذي  للتعذيب  نتيجة 
�لعامود  يف  �لأع�ساب  مركز  يف  حادة 
�لفقري و�نزلق ع�رسة يف �لرقبة، وك�رس 
يف �لأنف، و�آلم يف �لأذن، وقد �أجريت 
مل  �أنها  �إل   ، جر�حية  عمليات   6 له 
تخفف من �لآلم �لتي يعانى منها و�لآن 
ويتعر�س  �مل�سكنات  �سوى  يتلقى  ل 
تع�سفية  نقل  عمليات  �إىل  �لأ�سري 
ي�ستقر  يكاد  فال  د�ئم،  ب�سكل  متعمدة 
�إىل  بنقله  �لإد�رة  تقوم  حتى  �سجن  يف 
�سجن �أخر وتعر�سه للكثري من عمليات 
�لقمع و�لتنكيل و�لعزل عدة مر�ت ب�سبب 
ن�ساطه د�خل �ل�سجن كجزء من �لعقاب 
�لنف�سي له وزيادة �ل�سغط عليه، وخالل 
عن  يوماً  يتخلف  مل  �عتقاله  �سنو�ت 
�لأ�رسى يف خطو�تهم  زمالئه  م�ساركة 
عن  �لطويلة  و��رس�باتهم  �لن�سالية 
�ل�سحي  و�سعه  من  بالرغم  �لطعام 
�ملتفاقم.. من على �سطور مقايل �أوجه 
و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  كافة  �إىل  ند�ئي 
�ل�سحة  منظمة  وخا�سة  �لدولية 
ومنظمة  �لحمر  و�ل�سليب  �لعاملية 
�لعاجل  بالتدخل  حدود  بال  �أطباء 
و�ملري�س  �مل�سن  �لأ�سري  حياة  لإنقاذ 
�لعالج  لتقدمي  عنه  لالإفر�ج  �لغر�بلي 
كل  �حلرية  �ل�سجون-  خارج  له  �لالزم 
و�أ�سري�تنا  �لبو��سل  لأ�رس�نا  �حلرية 
للمر�سى  �لعاجل  و�ل�سفاء  �ملاجد�ت- 

�مل�سابني باأمر��س خمتلفة..

على  �لفل�سطينية  �لنقد  �سلطة  �أكدت 
و�ملحررين  �لأ�رسى  �أ�رس  حقوق  �أن 
تن�سق  و�سوف  �لبنوك  لدى  حمفوظة 
��ستمر�رية  �سمان  حول  �حلكومة  مع 
تلقيهم مل�ستحقاتهم. جاء ذلك يف بيان 
للر�أي �لعام �أ�سدرته �سلطة �لنقد،حول 
�ل�رس�ئيلي  �لحتالل  �سلطات  �قد�م 
على  م�ستنكر"  "تعديل  �إجر�ء  على 
�أمر ع�سكري "يجرم فيه فتح ح�سابات 
بخ�سو�س  �لبنوك  قبل  من  و�إد�رتها 
و�ملحررين  �لأ�رسى  �أ�رس  حقوق 
مب�سادرة  مهدد�  جمحف،  ب�سكل 
"و�أكدت  �حل�سابات.  لتلك  �لأمو�ل 
�سلطة �لنقد على �أن" �للجنة �مل�سكلة 
بقر�ر من رئي�س �لوزر�ء با�رست �لعمل 
تلحق  �لتي  �ملخاطر  حتليل  على 
و�نعكا�سات  �ل�رسى  ذوي  مب�ستحقات 
�لعاملة،  �لبنوك  على  �لع�سكري  �لأمر 
�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  مب�ساركة  وذلك 
ووز�رة  �لبنوك  وجمعية  و�ملحررين، 
�لنقد."  �سلطة  �إىل  بالإ�سافة  �ملالية، 
تتابع    - باأنها  �لنقد  �سلطة  وذكرت 
باإغالق  �لبنوك  عن كثب مبادرة بع�س 
تهديد  لتبعات  جتنبا  �حل�سابات 
�أن  عل  موؤكدة  �لحتالل،  �سلطات 

�لتقيد  بدون  متت  �لإجر�ء�ت  "هذه 
�لتي  �لنقد  �سلطة  وتعليمات  بقو�نني 
و�سوف  م�سبق.  ب�سكل  �إعالمها  توجب 
قانون  وفق  �لأمر  هذ�  معاجلة  يتم 
�سلطة  و��ستنكرت  �لنقد."  �سلطة 
على  �مل�سوؤولة  غري  �لعتد�ء�ت  �لنقد 
�أفرع �لبنوك، ودعت �لأجهزة �لتنفيذية 
لتخاذ �إجر�ء�ت ر�دعة بحق من �أقدم 
على هذ� �لعمل. وقالت �سلطة �لنقد يف 
بيانها �إنها "تتابع �لهجمة غري �ملربرة 
�سلطة  وقوف  موؤكدة  �لبنوك"،  على 
�مل�رسيف،  �جلهاز  حلماية  �لتام  �لنقد 
بامتياز،  وطنيا  "قطاعا  تعتربه  و�لتي 
وتعزيز دوره �لتنموي يف ظل ما نو�جه 
من معيقات �قت�سادية ي�سعها �لحتالل 
�لنقد  �سلطة  و�سددت  �أمامنا جميعا." 
يف  دورها  عن  تتخلى  "لن  �أنها  على 
ويف  جميعا  �ملودعني  �أمو�ل  حماية 
�إد�رة ملف �حل�سابات لذوي �لأ�رسى"، 
وطالبت �جلميع بالتعامل بحكمة بالغة 
�لحتالل  �إقد�م  عدم  ي�سمن  وب�سكل 
كما  �لبنوك  من  �أمو�ل  م�سادرة  على 
�إىل  م�ستندة   2004 عام  �سابقا  حدث 
ذ�ت �لأمر �لع�سكري �لذي عدل حديثا 

يف �سهر �سباط 2020.

�ضلطة النقد

حقوق اأ�صر الأ�صرى واملحررين 
حمفوظة لدى البنوك

�أن  ��ستيه  حممد  �لوزر�ء  رئي�س  �أكد 
مقد�س  �أمر  �لأ�رسى  خم�س�سات 
حلماية  حلول  عن  �لبحث  يتم  و�أنه 
خم�س�سات �لأ�رسى من جهة و�لبنوك 
خالل  ذلك  وجاء  �أخرى.  جهة  من 
جل�سة �حلكومة �لأ�سبوعية يف ر�م �هلل، 
 2020/05/11 �ملو�فق  �لثنني  يوم 

"�إنه  ��ستيه،  حممد  �لدكتور  وقال 
�إ�رس�ئيل  خ�سمت  �ملا�سي  �لعام  يف 
 700 من  �أكرث  �ملالية  م�ستحقاتنا  من 
�ملخ�س�سات  قيمة  هي  �سيكل  مليون 
و�لآن  وعائالتهم،  و�ل�سهد�ء  لالأ�رسى 
ي�سمى  ما  حتت  ترهيب  حملة  ت�سن 
��ستيه  �لبنوك".و�أو�سح  �سد  قانونًيا 

على  �لتاأكيد  مت  �ل�سياق  هذ�  يف  �أنه 
خم�س�سات  "�أوًل،  وهي  عدة  �أمور 
لن  مقد�س  �أمر  لنا  بالن�سبة  �لأ�رسى 
�إ�رس�ئيل،  �إجر�ء�ت  �جتاهه  ترهبنا 
ر�فعة  مالية،  موؤ�س�سات  �لبنوك  ثانًيا 
لالقت�ساد �لوطني علينا �أن نحميها من 
�بتز�ز �لحتالل، نو�جه يف هذ� �لأمر 

نحن و�لبنوك مو�جهة جماعية ونبحث 
عن حلول حتمي خم�س�سات �لأ�رسى 
من جهة وحتمي �لبنوك من تهديد�ت 
�لحتالل من جهة �أخرى وهناك فريق 
عمل ي�سم هيئة �سوؤون �لأ�رسى يدر�س 
�لتو�سيات  يقدم  و�سوف  �لأمر  هذ� 

�لالزمة بهذ� �خل�سو�س".

خم�ض�ضاتهم اأمر مقد�س ..

ا�صتية: نبحث حلول حتمي خم�ص�صات الأ�صرى والبنوك

بقلم: لوؤى الغول

�سابقة  �لعامل،  يف  �ليوم  يحدث  ما  �إن 
يف  مثيل  لها  ن�سهد  مل  �إن�سانية 
هذ�  �أن  �لأطباء  يقول  �لأوبئة،  تاريخ 
طفرة،  �سكل  على  تطور  قد  �لفريو�س 
يالحق  �لذي  �ملوت  �سبح  مثل  فهو 
فر�سنا  ولو   . لآخر  مكان  من  �لإن�سان 
لكانت  طبيعية،  �لطفرة  هذه  �أن  جدل 
عقود،  منذ  ح�سلت  قد  �لطفرة  هذه 
�نتقال  �رسعة  هو  و�ملذهل  و�ملرعب 
�لعادي  �لختالط  ب�سبب  �لفريو�سات 
�حل�ساري  �لتطور  وب�سبب  �لب�رس،  بني 
مل  حيث  و�ل�سفر  �حلركة  و�سهولة 
بل  جغر�فيا  معزولة  �لفريو�سات  تعد 
تتجاوز حدود �لدول �إىل �لقار�ت . لذ� 
كان قر�ر �لرئي�س �أبو مازن و �حلكومة 
يف  �لوباء  ظهور  منذ  �لفل�سطينية 
فل�سطني باإعالن حالة �لطو�رئ وفر�س 
�إجر�ء�ت �سارمة ترك �لأثر �لكبري يف 
يف  كورونا"  "وباء  �إنت�سار  من  �حلد 
و�أي�سا قر�ر متديد �حلجر   . فل�سطني 
�ل�سحي ومنع �لعمال �لفل�سطينيني من 
و�إغالق  �لأخ�رس،  �خلط  د�خل  �لعمل 
وف�سلها  و�ملخيمات  و�لقرى  �ملدن 
ولو  �سائب،  قر�ر  �لبع�س  بع�سها  عن 
مل ت�رسع �لقيادة بفر�س حالة �لطو�رئ 
حل�سل ما ل يحمد عقباه، وكان �ساعتها 
باإجر�ء�ت  و�لز�م �جلميع  �سيتم متديد 
�إحرت�زية �أعلى. وهنا ل بد من �لإ�سارة 
�لإ�رس�ئيلي  �لإحتالل  دولة  تعامل  �ىل 
غري  بطريقة  �لفل�سطينيني  �لعمال  مع 
�إلقاء  وم�سهد  و�أخالقية،  �إن�سانية 
بالزدياد،  �أخذ  �حلو�جز،  �لعمال على 
�لوطنية  �ل�سلطة  حفيظة  �أثار  مما 

�حلكومة  رئي�س  دفع  ما  �لفل�سطينية، 
كي  ��ستية،  حممد  د.  �لفل�سطينية، 
�ل�سفة.  �إىل  بالعودة  �لعمال،  ينا�سد 
�مل�سابني  �لإ�رس�ئيليني  بع�س  وكان 
بفريو�س كورونا حاولو� ن�رس �لفريو�س 
�لفل�سطينيني  �لعمال  ي�سيبو�  �أن  و 

بالعدوى عن ق�سد .
مبا  نفتخر  �أن  كفل�سطينيني  لنا  ويحق 
�لفريو�س  بتطويق  وجناحنا  �جنزناه 
دول  �أن  من  بالرغم  �نت�ساره،  ومنع 
�إ�ستهانت  �ملتحدة  كالوليات  عظمى 
�لوقائيه  �لتد�بري  تتخذ  ومل  بالمر 
وتخبطت  �لوقت  فات  حتى  ل�سعبها 
�لإد�رة بني �لإنتظار و�لت�رسع وكاأنها يف 
ماأمن من �رس فريو�س كورونا ونظرت 
مناف�سها  �ل�سني  و  �لأوروبية  للدول 
�لفرح مل�سابها بكورونا  �لتجاري بعني 
وجتاريه  �قت�ساديه  خل�سائر  وتعر�سها 
�ل�سني  م�ستقبل  على  �لأثر  �سديدة 
و�لتجاري  و�لقت�سادي  �ل�سناعي 
�ملناف�س عاملياً . �إن �لإد�رة �لمريكيه 
حتجيم  يف  هذ�  ليومنا  ف�سلت  �لتي 
�نت�سار �لوباء حملت �مل�سوؤولية ملنظمة 
نظرهم  يف  لكونها  �لعامليه  �ل�سحه 
وتو�طاأت  �ل�سني  عن  �لطرف  غ�ست 
يف  �لو�سع  حقيقة  ن�رس  عدم  يف  معها 
�ل�سني ومل ت�سغط على �ل�سني للو�سول 
�ىل �ملعلومات �حلقيقية. �رس�حة هذ� 
�لفايرو�س يذكرين ببع�س �لأفالم �لتي 
�أو  �لعامل  �لق�سة مثل نهاية  تكون فيها 
مر�س �لذي ي�سل حركة �حلياة و يرعب 
منه  يفر  ل  �لذي  و   ، �ملجتمعات  كل 
�ل�سوؤ�ل  ولكن   . فقط  �لفيلم  بطل  �إل 
�ملحن  هذه  كل  يف  �ل�سبب  كان  من 

و�مل�سائب. ؟

فريو�ض كورونا بني احلقيقة واخليال



اأعلنت الطبيبة فريا �شارو�شكينا 
يف  التغذية  ق�شم  رئي�شة 
الرئا�شي  الديوان  م�شت�شفى 
املواد  بع�ض  تناول  اأن  برو�شيا 
نظام  يعزز  اأن  ميكن  الغذائية 
املناعة يف اجل�شم خالل فرتة 

انت�شار الوباء.
اأنه  اإىل  �شارو�شكينا،  واأ�شارت 
الزبادي  املواد:  هذه  بني  من 
وكبد  واخل�رضوات  والكمبو�شا 
اخلبرية:  وتابعت  القد.  �شمك 
عند  هنا  اأتوقف  اأن  »اأريد 
جدا  املفيدة  املهمة  الأطعمة 
ج�شمنا،  ومناعة  ل�شحتنا 
راأ�شها امللفوف املخّمر  وعلى 
وم�شادات   С بفيتامني  الغني 
املواد  وكذلك  الأك�شدة، 
الغذائية املخّمرة مثل الزبادي 

�شمك  كبد  وكذلك  والكمبو�شا 
بخ�شائ�ض  يتميز  الذي  القد، 
مفيدة جدا، لذلك يجب تناوله 
يف اأحيان كثرية قدر امل�شتطاع، 
اأحما�ض  على  يحتوي  لأنه 
وكذلك   A و   D وفيتامينات 

عن�رض النحا�ض«.
التغذية:  ق�شم  رئي�شة  واأ�شافت 
اخل�رضوات  تناول  اأي�شا  »يجب 
مثل ال�شبت والبقدون�ض والب�شل 
�شورتها  يف  �شواء  يوميا، 
لكنها  مطبوخة«.  اأو  الطازجة 
غ�شل   �رضورة  على  �شددت 
اخل�رضوات والفواكه جيدا بعد 
نقعها باملاء مدة ل تقل عن 15 

دقيقة ومن ثم تناولها.
ومن جانبه اأ�شار الطبيب البارز، 
كوماروف�شكي،  يفغيني  الدكتور 

ل  الفيتامينات  تناول  اأن  اإىل 
ي�شاعد على الوقاية من فريو�ض 
»ل  وقال:  امل�شتجد،  كورونا 
الفيتامينات  تناول  من  فائدة 
للوقاية من الأمرا�ض املعدية. 
عندما  تناولها  يجب  لأنه 
فيتامينات  نق�ض  ي�شخ�ض 

اجل�شم  لأن  اجل�شم،  يف  معينة 
لأن  اأو  ما،  ل�شبب  ميت�شها  ل 
ب�شبب  عليها  يح�شل  ل  اجل�شم 
خالل  املتبع،  الغذائي  النظام 
حينها  الذاتي،  العزل  فرتة 
الفيتامينات مفيدا  تناول  يكون 

لل�شحة«.

�رضورة  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأكدت 
اتباع كافة الإجراءات الوقائية ملنع عدوى 
تدابري  واأن  النت�شار،  كورونا من  فريو�ض 
اتباعها  ويجب  هامة  ال�شخ�شية  النظافة 
�رضورة  اإىل  واأ�شارت  الأماكن.  جميع  يف 
لكل فرد �شجادة �شالة خا�شة  يكون  »اأن 
من  به«، حمذرة  كورونا  نقل عدوى  ملنع 
تكون  قد  لكونها  ال�شالة  �شجادة  »تداول 

م�شدرا للعدوى«.
ال�شحة  مبنظمة  الأوبئة  ا�شت�شاري  وقال 
»هناك  اإن  اخلويل،  اأجمد  العاملية 
اإجراوؤها  يتم  التي  الأبحاث  من  العديد 

كورونا  فريو�ض  ملواجهة  لقاحات  على 
تلك  »بع�ض  اأن  مو�شحا  امل�شتجد«، 
اللقاحات و�شل اإىل املرحلة الثالثة، بينما 

املرحلة  يف  زال  ما  الآخر  البع�ض 
الثانية حتى الآن«.

واأ�شاف، اأن »اأي وباء يظهر 
اإىل  يحتاج  العامل  يف 

من  اأعوام  عدة 
اكت�شاف  اأجل 

ملواجهته«،  لقاح 
اخلا�شة  العمل  وترية  يف  »الإ�رضاع  واأن 

�شيجعل  كورونا  ملواجهة  للقاح  بالتو�شل 

ملواجهته  لقاح  اكت�شاف 
يحتاج اإىل عام«.
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�صلوك كورونا الغريب وانت�صاره 
اجلغرايف الذي يحري العلماء

األك�شندر  الدكتور  ك�شف 
»ال�شذوذ«  عن  ميا�شنيكوف 
الفريو�ض  �شلوك  يف  الغريب 
وانت�شاره  اجلديد،  التاجي 
لغزا  زال  ما  الذي  اجلغرايف 
اأ�شئلة  ويطرح  العلماء  يحري 
اأجوبة  العلم  اأهل  كثرية ل يجد 

�شافية لها.
بع�ض  اأن  الطبيب  واأعلن 
الأ�شخا�ض يكونون على ات�شال 
ويف  الفريو�ض  حاملي  مع  دائم 
»نظيفني«  يظلون  الوقت  نف�ض 
يراعي  فيما  به،  وغري م�شابني 
الذاتي  العزل  قواعد  اآخرون 
ي�شابون  ذلك  ومع  والنظافة، 
عن  الناجت  كوفيد-19  مبر�ض 

عدوى فريو�ض كورونا.
يف  ميا�شنيكوف  الدكتور  وكتب 
»�شخ�ض  »تيلغرام«:  على  قناته 
ما ي�شعل قليال منه، واآخر ي�شبح 
وهناك  ب�شببه.  الفرا�ض  طريح 
الإ�شابة  يالحظ  مل  �شخ�ض 
بالفريو�ض على الإطالق، بينما 
هناك اأ�شخا�ض اآخرون مييتهم 

ويخطف اأنفا�شهم«.

ووفقا له، فاإن الفريو�ض التاجي 
»ب�شكل  جغرافيا  يت�رضف 
العلماء  حرية  يثري  غريب« 
األغازا  و�شكوكهم ويطرح عليهم 

ل جتد اأجوبة �شافية.
يف  »مثال،  الطبيب:  واأو�شح 
ال�شوفيتي  الحتاد  بلدان 
الإ�شابات  معدل  يقل  ال�شابق، 

عما  كثريا  التاجي  بالفريو�ض 
املتحدة  الوليات  يف  عليه  هو 
ويف  الأوروبية.  الدول  وبع�ض 
الوقت نف�شه، فاإن ولية فلوريدا 
للم�شنني  املئوية  الن�شبة  حيث 
امل�شابني  عدد  يبقى  مرتفعة، 
من  غريها  من  اأكرث  بالفريو�ض 

الوليات الأمريكية ن�شبيا.

وختم قائال: »يف فرن�شا ا�شتفحل 
املر�ض الناجت عن الفريو�ض يف 
�شمال �رضقي البالد، بينما بقي 
بعيدا عن غرب وجنوب البالد. 
تختلف  الغربية  اأملانيا  ويف 
ال�شورة جذريا عنها يف اأملانيا 
الإ�شابات  حيث  ال�رضقية 

بفريو�ض كورونا اأقل بكثري«.

ال�صحة العاملية حتذر امل�صلني من تبادل �صجادات ال�صالة

مواد غذائية مفيدة لل�صحة يف زمن الوباء

مر�صى ال�صّكري وال�صيام

اأ�شا�شّيني، يتخلف بناء على هذا  ينق�شم مر�ض ال�شكري اإىل ق�شمني 
التق�شيم درجة التاأثر من ال�شيام على ج�شم الإن�شان و�شعوره باجلوع 

والإرهاق:
نوعي  بني  من  الأخطر  هو  النوع  هذا  الأّول:  النوع  من  ال�شكري 
الأن�شولني  اإنتاج  على  قادر  غري  املري�ض  ج�شم  ان  ذلك  ال�شكري، 
مبفرده، مما ي�شتدعي تناوله لأبر اأن�شولني ملّرتني يومًيا على الأقل. 
ل ين�شح الأطباءُ املري�َض بهذا النوع بال�شيام. لأن ال�شيام يوؤدي لعدم 

ا�شتقرار م�شتويات ال�شكر واإىل هبوطه، اأحياًنا، ب�شكل حاد.
ال�شكري من النوع الثاين: ي�شتطيع ج�شم املري�ض بال�شكري من هذا 
النوع اإنتاج الأن�شولني لكن ب�شورة اأقل من الطبيعّية، اأي اأنها ل تكفي 
ال�شكر. واملر�شى  حاجة اجل�شم لالإبقاء على م�شتويات طبيعّية من 

بهذا النوع ينق�شمون لعّدة اأق�شام:
الأدوية املعطاة يف هذه احلالة هي  اأدويًة: وظيفة  يتناولون  مر�شى 
الدواء على جرعتني،  يُعطى  الأن�شولني، وعادًة ما  اإنتاج  زيادة وترية 
�شباحّيٍة وم�شائّية؛ لذلك ميكن تناول اجلرعة ال�شباحّية قبل ال�شحور، 

وامل�شائّية بعد الإفطار.
مالحظة هاّمة: اذا هبط م�شتوى ال�شّكر يف الدم اإىل دون الـ70 ملغم، 

فعلى ال�شائم الإفطار فوًرا.
مر�شى يتعاجلون بوا�شطة نظام غذائي: ل يوجد عائق �شحي يحول 
بينهم وبني ال�شيام، بل ميكن ا�شتغالل فرتة ال�شيام لتبّني نظام غذاء 

جديد، �شّحي ومتوازن
والتنازل  ال�شيام  الإن�شولني: ميكنهم  اإبر  مع  الثاين  النوع  من  مر�شى 
عن احلقنة الثالثة )بعد الظهر(، مع �رضورة احلفاظ على فح�ض دائم 
مل�شتوى ال�شّكري يف الدم، وعند اإنخفا�شه ملا دون الـ70 ملغم فيُن�شح 

بالإفطار فوًرا دون اإبطاء.
نوعه،  كان  اأًيّا  بال�شكري،  امُل�شابات  احلوامل  الن�شاء  مالحظة: 

ممنوعات من ال�شيام.

ملاذا يزيد التوتر الع�صبي اأثناء 
فرتة ال�صوم؟

يعترب �شهر رم�شان بروحانياته العالية والإميانيات التي متالأ �شاعات 
وحماولة  الب�رض،  بني  الألفة  وزيادة  النفو�ض،  لتهدئة  �شهرا  ال�شوم 
البتعاد عن النفعال والع�شبية، لكن ما جنده هو عك�ض ذلك متاما، 
حيث تزداد الع�شبية وحدة التوتر والنفعالت التي قد تتطور ل�شجار 
لأقل الأ�شباب، وهو ما يرجعه الغالبية لل�شيام، ال�شبب الذي يكون يف 

معظم الأحيان بعيدا عن احلقيقة وخمالفا لل�شواب.
يرجع النفعال الزائد خالل نهار رم�شان اإىل العتياد على ممار�شة 
تناول  مثل  اأي�شا،  رم�شان  ويف  العام  طوال  اخلاطئة  العادات  بع�ض 
الأكل  تنظيم  وعدم  والتدخني،  والقهوة  ال�شاي  يف  املتمثل  الكافيني 
تغري  اأن  �شاأنها  من  اخلاطئة  والعادات  الإفطار،  تناول  والإفراط يف 
عندما  املدخن  اأن  كما  الع�شبية،  معدلت  من  وتزيد  ال�شائم  مزاج 
ينقطع عن التدخني خالل فرتة ال�شيام يوؤدي ذلك اإىل �شعوره بالك�شل 
�شاعات  زادت  فكلما  العمل،  يف  الرغبة  وعدم  والع�شبية،  واخلمول 
النقطاع زادت حدة الع�شبية والتوتر، فكل هذه الأعرا�ض تنتج من 
ل  الذي  فال�شائم  ال�شيام،  من  ولي�شت  الكافيني،  اأو  التدخني  اإدمان 
وهدوءا  نف�شيا  ا�شرتخاء  عنده  جند  املنتجات  هذه  من  اأي  يتناول 
طوال �شاعات ال�شيام، كما اأكدت الدرا�شات والتقارير التي اأجريت يف 
اأن ن�شبة اجلرائم اجلنائية وامل�شاجرات تزداد  العربية،  املجتمعات 
التي  الفرتة  وخالل  منه،  الأول  الأ�شبوع  خا�شة  رم�شان  �شهر  خالل 

ت�شبق الإفطار مبا�رضة.
اإن  بل  �شهر رم�شان عند هذا احلد  الع�شبية يف  اأ�شباب  تقت�رض  ول 
هناك اأ�شباب اأخرى، فقد اأثبتت درا�شة بريطانية اأن للماء دورا كبريا 
الدماغ، وقد يكون نق�ض  اأنه ي�شكل 75% من  الدماغ، حيث  يف عمل 
ا�شطراب  عن  اأ�شا�شي  ب�شكل  م�شوؤول  ال�شيام  �شاعات  خالل  املاء 
وظائف خاليا الدماغ، مما يوؤدي اإىل زيادة الع�شبية والتوتر و�شعف 
يف  ذلك  ويكون  الهلو�شة،  اإىل  الأحيان  بع�ض  يف  يوؤدي  وقد  الرتكيز، 
يفرز موادا كرد فعل  الدماغ  اأن  اإىل  ال�شديدة، ويرجع ذلك  احلالت 
زيادة  يف  مهم  دور  لها  املواد  هذه  تكون  وغالبا  املياه،  نق�ض  على 
التوتر والع�شبية ب�شكل كبري، كما اأن الدماغ يعتمد على اجللوكوز يف 
زيادة  اإىل  الدم  نق�ض اجللوكوز يف  يوؤدي  وقد  الطاقة،  ح�شوله على 

الع�شبية والنفعال.



اأعلن نادي �شباب بلوزداد 
الوطنية  البطولة  مت�شدر 
فعاليات  يف  م�شاركته 

التي  الإلكرتونية،  الريا�شة 
الدويل  الحتاد  ينظمها 
لكرة القدم ، لي�شبح اأول 

يقتحم  جزائري  ناٍد 
وذكر  املجال،  هذا 

بيان  يف  بلوزداد  �شباب 
على  ح�شابه  عرب  ن�رشه 

»تبعا  في�شبوك:  �شبكة 
النادي،  تطوير  ل�شتمرارية 
الريا�شة  فرع  اإطالق  مت 
الإلكرتونية«، واأو�شح اأنه بهذا 
طموح  اأمام  �شيكون  التحدي 
ومكت�شبات  قيم  عن  الدفاع 

النادي 
يف 

اخلا�شة  العاملية  املناف�شات 
الإلكرتونية«،  بالريا�شة 
هذه  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 

اخلطوة �شتعزز روابط 
الآلف من  النادي مع 
متابعيه وجذب حمبني 
الرتويج  وبالتايل  جدد، 
خمتلف  يف  ل�شعاره 
اأكد  العامل.كما  بقاع 
بلوزداد  �شباب  اأن 
لعامل  الولوج  اختار 
الرقمية  الريا�شة 
على  بالعتماد 
عرب  واإمكانياته  خربته 
يحملها  التي  القيم  جت�شيد 
نحو  الدائم  كال�شعي  النادي 
بهدف  والتناف�س،  المتياز 
الريا�شة  يكون مرجعا يف  اأن 

الإلكرتونية.

الدويل  الالعب  و�شف 
�شليماين  اإ�شالم  اجلزائري 
رم�شان  �شهر  تزامن  ان 
كورونا  فرتة  مع  املبارك 
عرب  املناف�شة  وتوقف 
يف  الدوريات  خمتلف 
الالعبني  يخدم  باأنه  العامل 
يوؤدون  الذين  امل�شلمني 
فري�شة ال�شيام طيلة ال�شهر 
�شليماين  واأو�شح  الف�شيل، 
بها  اأدىل  ت�رشيحات  يف 
الدويل  الحتاد  موقع  اإىل 

رم�شان  اأن  القدم  لكرة 
ظروف  يف  ال�شنة  هذه  جاء 
لالعبني  بالن�شبة  اأف�شل 
امل�شلمني، خا�شة واأن عددا 
ال�شيام  ي�شتطيع  ل  منهم 
لعب  ب�شبب  رم�شان  خالل 
وانهم  خا�شة  املباريات 
اأندية  �شفوف  يف  ين�شطون 
�رشوطا  تفر�س  اأوروبية 
خالل  من  عليهم  قا�شية 
حتى  الإفطار  على  الإجبار 
اأحوالهم  اأف�شل  يف  يكونوا 

اجل�شدية من اأجل التناف�س 
يف  ا�شا�شية  مكانة  على 

الت�شكيلة.
ممرر  اأف�شل  ثاين  واأ�شار 
حا�شم يف الدوري اللفرن�شي 
كان  احلايل  رم�شان  اأن 
خالل  له  بالن�شبة  الأف�شل 
خا�شة  الأخرية  الأعوام 
املناف�شة  توقف  ظل  يف 
ب�شبب  فرن�شا  يف  الكروية 
واإنهاء  كورونا  وباء  انت�شار 
كان  انه  م�شيفا  املو�شم، 

الف�شيل  بال�شهر  يتالعب  ل 
التدريبات  خالل  وي�شوم 
اأن  باعتبار  واملباريات 
ل  اأمر  رم�شان  �شهر  �شيام 

تالعب فيه.
ع.ق.
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�شبال  نادي  رئي�س  ك�شف 
اأن  متيويل  والرت  اليطايل 
اجلزائري  الدويل  لعبه 
حمط  فار�س  حممد 
الأندية يف  من  اإهتمام عدد 
التعاقد  اأجل  من  ايطاليا 
التحويالت  فرتة  خالل  معه 
هذا  ويف  املقبلة،  ال�شيفية 
املتحدث  اأ�شاف  الطار 
»توتو  ملوقع  ت�رشيحات  يف 
مريكاتو« اليطايل ان الظهري 
الوطني  للمنتخب  الأي�رش 
فرق  مفكرة  �شمن  يتواجد 
التعاقد  اإىل  ت�شعى  ايطالية 
معه هذه ال�شائفة بعد تاألقه 
حمط  جعله  لفت  ب�شكل 
م�شوؤويل  من  عدد  معاينة 
اليطايل،  الدوري  الفرق يف 
اأكرث  ان  متيويل  واأردف 
ال�شعي  يف  جدية  الأندية 
خلف التوقيع لفار�س فريقي 

التي  وتورينو  فيورنتينا 
عليهما  امل�شوؤولون  ي�شعى 
الالعب  مع  التعاقد  اإىل 
ل  من�شب  يف  ين�شط  الذي 
متاألقني  لعبني  فيه  يوجد 

باأعداد كبرية.
�شبال  نادي  رئي�س  واأو�شح 
اأ�شا�شية  قطعة  فار�س  ان 
و�شعب  ناديه  ت�شكيلة  يف 
عرب  خدماته  يف  التفريط 
وانه  خا�شة  بعقده  القيام 
النادي  مع  مرتبطا  لزال 
جوان   30 اإىل  ميتد  بعقد 
اإىل  قدم  الذي  وهو   2022
النادي �شائفة العام املا�شي 
من �شفوف هيال�س فريونا، 
�شبال  اإدارة  اأن  اأ�شاف  لكنه 
اأجل  من  خمططني  متلك 
الالعب ورغم اأنه مل ي�شتبعد 
اآخر  اإىل فريق  بيعه  امكانية 
اأنه  اإل  املقبل،  ال�شيف 

يتمكن  لن  فار�س  اأن  ك�شف 
ف�شل  حال  يف  املغادرة  من 
نادي �شبال يف حتقيق ابلقاء 
بالدوري اليطايل وهو الذي 
يحتل املركز ما قبل الأخري 
لالإ�شارة  الرتتيب،  يف جدول 
اليطالية  ال�شلطات  منحت 
اأجل  من  الأخ�رش  ال�شوء 
التدريبات  اإىل  الأندية  عودة 
تاريخ  من  ابتداء  اجلماعية 

18 ماي املقبل.
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

اأكد وزير الريا�شة الأ�شبق امللغا�شي 
ت�شتاأنف  لن  الكروية  املناف�شة  اأن 
ال�شيطرة  خارج  الوباء  ا�شتمر  اإذا 
اأنه  باعتبار  الإفريقية،  الدول  عن 
التحكم  من  التمكن  ال�رشوري  من 
خطوة  اتخاذ  قبل  املر�س  يف 
ولعب  اجلماعية  التدريبات  عودة 
ذاته  ال�شياق  يف  ورف�س  املباريات، 

وامل�شوؤولني  الالعبني  باأرواح  اللعب 
الت�رشع  خالل  من  الأندية  يف 
اإىل  للعودة  �رشيع  قرار  اخذ  يف 
اأن  اأين او�شح  املناف�شة من جديد، 
حول  دقيقا  ت�شورا  متلك  ل  الكاف 
دول  جميع  يف  ال�شحية  الأو�شاع 
القارة ال�شمراء وطريقة التعامل من 
طرف ال�شلطات مع اجلائحة، ودعا 
املتحدث اجلميع اإىل �رشورة توخي 
احليطة واحلذر وتفادي ال�شقوط يف 

ال�شعبة  الفرتة  هذه  الأخطاء خالل 
على  ال�شمراء  القارة  بها  متر  التي 
مو�شحا  العامل،  دول  باقي  غرار 
انه يرف�س اأن تكون لعبة مرة القدم 
ت�شطر  التي  الدول  داخل  ال�شتثناء 
الجوؤاءات  ن�شف  اإىل  اإثرها  على 
حفاظا  تاأخذها  التي  التحفظية 
وك�شف  مواطنيها،  �شحة  على 
الأفريقي  الحتاد  اأن  اأحمد  اأحمد 
الداخلة  لالأندية  مالًيا  دعًما  قدم 

خالل  من  القارية  الت�شفيات  يف 
�رشيًعا،  املالية  حوافزهم  اإطالق 
دون انتظار نهاية املو�شم، ورغم اأن 
الوطنية  الدوريات  �شت�رشب  كورونا 
يف  اأنديتها  و�شت�شع  اأفريقيا  يف 
الأندية  اأن  اإل  مالية خانقة،  اأزمات 
ا�شتئناف  اإىل  م�شطرة  تكون  لن 
الدوريات التي تلعب فيها للنجاة من 
توقف  عن  املتاأتية  املالية  التبعات 
الريا�شة  اأن  باعتبار  املناف�شة، 

الأفريقية ب�شكل عام تفتقد لل�شيولة 
املالية. و�شلط رئي�س الكاف ال�شوء 
اأظهره  الذي  العفوي  الت�شامن  على 
الأفريقية،  القدم  كرة  اأ�رشة  اأفراد 
اأمثال  ال�شابقني  النجوم  غرار  على 
�شامويل اإيتو وديديه دروغبا ومثلهم 
�شالح  كمحمد  احلاليني  النجوم 
يف  مالًيا  �شاهموا  ماين  و�شاديو 
على  اجلائحة  مكافحة  جهود  دعم 
هوؤلء  �شارك  كما  القارة،  م�شتوى 

حول  توعية  حمالت  يف  النجوم 
غ�شل  قبيل  من  الوقائية  الجراءات 
الوقاية،  كمامات  وارتداء  اليدين 
اأزمة  من  اخلروج  �شبيل  يبني  وحتى 
اأ�شبقية  كورونا، لن تكون كرة القدم 
لأحمد  وبالن�شبة  اأفريقيا،  قارة  يف 
ومثل  لل�شحة،  الأ�شبقية  فاإّن  اأحمد 
اأي ظاهرة اأخرى يف احلياة الب�رشية، 
اأن  ميكننا  ل  الأزمة،  ا�شتمرت  اإذا 

نر�شل �شبابنا اإىل امل�شلخ.

رف�ض املخاطرة بالأرواح وك�ضف عدم الإملام باإح�ضاءات الدول الإفريقية

�أحمد �أحمد ي�ؤجل ت�ضفيات كاأ�س �إفريقيا 
ويطالب �الحتاد�ت بالرتيث

متي�يل: في�رنتينا وت�رين� �أكرث 
جدية للتعاقد مع فار�س

�ضّدد رئي�ض الحتاد الإفريقي لكرة القدم اأحمد اأحمد اأن ا�ضتئناف الت�ضفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ض اإفريقيا  املقبلة 
يف الكامريون لن يجري يف حال ا�ضتمر وباء كورونا يف النت�ضار داخل بلدان القارة ال�ضمراء وهو الذي ي�ضكل 

�ضداعا للعامل باأ�ضره، ويف وقت �ضرعت عدد من الدول الأوروبية يف تخفي�ض اإجراءات احلجر ال�ضحي 
وال�ضماح با�ضتئناف التدريبات اجلماعية والعودة جمددا اإىل لعب املباريات الكروية، فاإن الأمر موؤجل يف 

القارة الإفريقية ح�ضب ت�ضريحات اإعالمية لرئي�ض الكاف الذي �ضدد اأن عودة البطولت يف اإفريقيا مرتبط 
بزوال الوباء والتخل�ض منه. 

�ضليماين:

 رم�ضان هذه �ل�ضنة �ضاعد �لالعبني �مل�ضلمني

�ضباب بل�زد�د يقتحم عامل �لريا�ضة 
�الإلكرتونية

ك�شف فهد حلفاية، املدير 
�شطيف  لوفاق  العام 
عدة  النادي  اإدارة  تلقي 
اأوروبية  اأندية  من  عرو�س 
على  للح�شول  وعربية، 
ال�شابة  املوهبة  خدمات 
خالل  بو�شوف  اإ�شحاق 
ال�شيفية  النتقالت  فرتة 

يف  حلفاية  املقبلة.وقال 
»لقد  �شحفية:  ت�رشيحات 
من  عرو�س  عدة  تلقينا 
غرار  على  اأوروبية  اأندية 
وعربية  الفرن�شي،  موناكو 
على غرار الرتجي التون�شي 
واأ�شاف:  بوال�شوف«،  ل�شم 
رواق  يف  اأ�شبح  »الالعب 

نحو  لالحرتاف  مفتوح 
يف  باأنه  واأعتقد  اخلارج، 
اآخر مو�شم  طريقه خلو�س 
وتابع:  الوفاق«،  باألوان  له 
ب�شاأن  اجلميع  »اأطمئن 
واأوؤكد  الالعب،  و�شعية 
اإ�شابة  اأي  اأنه ل ي�شكو من 
خطرية، و�شوف يكمل معنا 

عادي«،  ب�شكل  املو�شم 
ق�شية  اأن  »واأوؤكد  وختم: 
توري،  ماليك  الالعب 
و�شاأحتمل  خطرية،  لي�شت 
م�شتحقاته  دفع  م�شوؤولية 
عقده  انتهاء  قبل  العالقة، 

مع النادي«.
ق.ر.

حلفاية يطمئن ب�ضان م�ضتحقات توري

ب��ض�ف يتلقي عر�ضني من م�ناك� و�لرتجي 
ويقرتب من �الحرت�ف

�لدوري �الجنليزي ي�ضتاأنف يف �لفاحت ج��ن ��ملقبل
الربيطانية  منحت احلكومة 
ل�شتئناف  الأخ�رش  ال�شوء 
الدوري  بطولة  مناف�شات 
بعد  املمتاز  الإجنليزي 
ب�شبب  طويلة  فرتة  توقفها 
كورونا  فريو�س  تف�شي 
امل�شتجد، ومت تعليق معظم 
يف  املحرتفني  مناف�شات 
اإجنلرتا منذ مار�س املا�شي 
ب�شبب وباء كورونا امل�شتجد، 
�شن«،  »ذا  �شحيفة  وذكرت 
رئي�س  جون�شون  بوري�س  اأن 

منح  الربيطاين،  الوزراء 
الإجنليزي  الدوري  رابطة 
ل�شتئناف  الأخ�رش  ال�شوء 
اأبواب  خلف  املناف�شات 
الفاحت  من  اعتباًرا  مغلقة 
اأنه  واأ�شافت  جوان املقبل، 
الفعاليات  باإقامة  �شي�شمح 
لكن  والريا�شية  الثقافية 
اجلماهري،  ح�شور  بدون 
الت�شال  خطر  لتجنب 
اأنه  اإىل  م�شرية  بينهما، 
الفعاليات  هذه  بث  �شيتم 

عرب �شا�شات التلفاز، جدير 
بالذكر اأن مناف�شات الدوري 
 9 قبل  توقفت  الإجنليزي 
جولت من النهاية، ويت�شدر 
الرتتيب  ليفربول  نادي 
ويحتاج  نقطة   82 بر�شيد 
ل�شمان  فقط،  نقاط   6 اإىل 
الربميريليغ  لقب  حتقيق 

الأول منذ 30 عاًما.
ك�شفت  ال�شياق،  نف�س  يف 
تت�شمن  حكومية  وثيقة 
تخفيف  ب�شاأن  اإر�شادات 

قيود العزل العام املفرو�شة 
فريو�س  جائحة  ب�شبب 
ريا�شات  اأن  عن  كورونا، 
ال�شفوة يف اإجنلرتا لن تعود 
قبل الأول جوان على الأقل 
و�شتقام بدون جماهري حال 
م�شوؤولو  وقال  ا�شتئنافها، 
يف  والرغبي  الكريكيت 
املناف�شات  اإن  اإجنلرتا 
حتى  ن�شاطها  ت�شتاأنف  لن 

جويلية املقبل.
ق.ر.

ق.ر.
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 حكيم مالك

علينا  التفكري يف م�ضتقبل 
الإبداع 

 
قال خمرج م�رشحية »حرب ال�شموط 
الرم�شاين  للمو�شم  »خالل  تقييمه 
ل�شنة 2020اأننا  اأ�شبحنا اليوم لالأ�شف 
ال�شديد اأمام ظاهرة منتظمة يف اإنتاج 

التي تتجدد كل �شنة، و�شوف  الرداءة 
نرى املزيد من التفاهات الفنية فيما 
»�شوندويت�ش«  امل�شل�شالت  يخ�ش 
الرم�شانية اأو ف�شائح ح�ش�ش الكامريا 
املخفية، التي  ال ت�شمن و ال تغني من 
 ، الب�رشية  ال�شمعية  جتربتنا  جوع 
املفارقة  املتحدث اأن   ذات  م�شريا 
هذه  يتناول  مل  االإعالم   اأن  الغريبة 
على  املوؤ�شفة  اخلطرية  الظاهرة 

ال�شمعي  الثقايف  االإبداع  م�شتقبل 
للرداءة  يذهب   الب�رشي.بالعك�ش 
القاتلة التي تدفع امل�شاهد اجلزائري 
اأجنبية  اأخرى  قنوات  يف  البحث  اإىل 
اأحكام  برامج ممتعة. و بذلك نكر�ش 
و  الوطني  االإنتاج  على  �شلبية  م�شبقة 
اال�شتالب  عملية  يف  خطر  اأكرب  هذا 
مراجع  و  قيم  يدمر  الذي  الثقايف 

الثقافة اجلزائرية.

 انت�ضار فريو�س التطفل على 
الإنتاج ال�ضمعي الب�ضري

 
املحا�رش  واالأ�شتاذ  واأو�شح  الدكتور 
يف املعهد العايل ملهن فنون العر�ش 
الكيفان  بربج  الب�رشي  ال�شمعي  و 
�شبط  اأن  �شلطة  العا�شمة  باجلزائر 
دورها  تلعب  مل  الب�رشي   ال�شمعي 
فريو�ش  انت�شار  من  احلد  يف  الفعلي 

التطفل على االإنتاج ال�شمعي الب�رشي. 
اأن ما مدى تاأثري ال�شورة  ونحن نعلم 
الذي ال حول  املتلقي  اليوم يف وعي 
االإنتاج  اأو�شاع  تغيري  يف  له  قوة  ال  و 

ال�شمعي الب�رشي، ثم ال نتعجب ملاذا 
اجلزائريني ال يحبون اإنتاجهم الثقايف 
القنوات  اإىل   امليل  كل  مييلون  و 

االأجنبية.

املخرج والناقد امل�ضرحي حبيب بوخليفة  لـ"الو�ضط"

  اخلطر يف فريو�س التطفل على ال�شمعي الب�شري
.     الرداءة اأثرت �ضلبا على الأعمال الرم�ضانية 

اأكد املخرج والناقد امل�ضرحي حبيب بوخليفة يف ت�ضريح خا�س ليومية »الو�ضط« ،  اأنه عادة ل يهتم 
كثريا بالربامج  التلفزيونية التي تبث يف ال�ضهرالف�ضيل  لأنه  يعرف اأنها رديئة  و مفل�ضة من حيث 
اجلودة و املقاربة الفنية املهنية واملعروف اأنها نتيجة الر�ضوة و النتهازية بالدرجة الأوىل والتي 

تدخل يف طقو�س مو�ضم ح�ضاد ال�ضتفادة من الريع، موؤكدا اأن ال�ضيء املالحظ   يف الآونة الأخرية  هو 
عدم اهتمام املتفرج بالأعمال الرم�ضانية لأنها ل ترتقي اإىل امل�ضتوى الفني الذي  ي�ضتحق التعليق  

بالإيجاب و الإعجاب اأو الت�ضفيق له، فلقد حتول الفنانون اإىل معجبني باأعمالهم ميدحونها و ميدحون 
بع�ضهم البع�س و يعظمون من  �ضاأن اأعمالهم الفا�ضلة على كل امل�ضتويات، ثم ينخرط الزمالء املنتفعني 

و الأ�ضدقاء لهم بالإ�ضادة واملدح  يف انتظار امل�ضاركة يف مو�ضم احل�ضاد القادم.

جمعية ال�ضفتني الثقافية بروبرت�ضو ب�ضرتا�ضبورغ

حما�شرة حول التطرف واإ�شكالية التعريف 
االأوىل  الذكرى  حلول  قبل  اأيام 
اإطفاء  و  اجلمعية  مركز  لتاأ�شي�ش 
حافلة  �شنة  بعد  االأوىل  �شمعته 
امل�شطرة  والربامج  بالن�شاط 
داء  واأعز  النجاح.  بالعطاء  املكللة 
كل  �شل  الذي  كوفيد19  الكورونا 
لقطاعات و اأغلق املوؤ�ش�شات و�شل 
الن�شاطات  كل  األغى  و  االأجهزة  كل 
باأجندات  املجدولة  الربامج  و 
ال�شفتني  جمعية  بدارت   ، اجلمعية 
ال�شهري  الثقايف  ن�شاطها  اإطار  يف 
باإلقاء حما�رشة  امل�شطر الأجندتها 
من تن�شيط الدكتور اأحمد �رشغيني 
املت�شبع  التطرف  مو�شوع  ت�شمنت 
واالأو�شاف  امل�شميات  واملتعدد 
بكلمة  االأم�شية  منها.ا�شتهلت 
االأ�شتاذ  اجلمعية  لرئي�ش  ترحيبية 
مرحبا  �شكري  �شعيب  احلاج 
مو�شحا  به،  ومعرفا  باالأ�شتاذ 
اإ�شكاليتها  و  املحا�رشة  مو�شوع 
اأ�شباب  و  الراهن  احلايل  الوقت  يف 

تطورها و تف�شيها.
التطرف يف الراأي والفكر و االجتاه 
منها  الق�شايا  عديد  نحو  والت�شور 
احل�رش:  ال  املثال  �شبيل  على 
والدينية  وال�شيا�شية  االجتماعية 
زمن  منذ  قدمية  ظاهر  والثقافية، 
جديدة  اأبعاد  اأخدت  ولكنها  بعيد. 
يف املجتمعات احلديثة املعا�رشة، 
امل�شطلح  ارتبط  عندما  وخا�شة 

وتر�شم يف االأذهان واأ�شبح التطرف 
ي�شاوي العنف واالإرهاب.

وبهذا بات التطرف م�شكلة عوي�شة 
يف غاية اخلطورة، تعقيد وت�شعيدا 
العامل  اهتمام  حمل  باتت  والتي   .
خ�شو�شا،   والغربي  عموما  اأجمع 
الدرا�شات  من  الكثري  اإىل  حتتاج 
نظرا الختالط املفاهيم فيما بينها، 
فاإن ت�شابه امل�شطلحات وارتباطها 
الفر�شة  اأعطى  البع�ش  ببع�شها 
من  حملة  ب�شن  الدين  الأعداء 
بالعرب  ل�شيقة  اأ�شبحت  االإدعاءات 
بل  ولي�ش هذا فح�شب  وامل�شلمني. 
اأ�شبح جمرد  فلقد  ذلك  االأ�شواأ من 
اأ�شبح  الديني  باملظهر  االلتزام 
�شمة وعالمة من عالمات التطرف 
اأخرى  الديني واالإرهاب، ومن جهة 
فاإن اأي �شكل من اأ�شكال العنف اأي 
من  نوع  بات  واأهدافه  غايته  كانت 

اأنواع العمل االإرهابي املح�ش .
من  جمموعة  دخلت  مت  ومن 
اخلطاب  اإىل  املعقدة  املفاهيم 
العنف  حول  واملجتمعي  ال�شيا�شي 
اإن  ،اإذ  باالأيديولوجية  املدفوع 
للتطرف  اجلذرية  االأ�شباب  حتليل 
النظر فيما هو  اإىل  دفع احلكومات 

اأبعد من ذلك للكيل بكيلني.
م�شطلحات  ا�شتخدام  يجري  اإذ 
اأجل  من  متبادل  وب�شكل  خمتلفة 
املت�شدد  التعبري  و�رشح  حتديد 

لالأفكار واملفاهيم واالأيديولوجيات 
واملعتقدات، ال �شيما عندما نتحدث 
العنيف،  والتطرف  الت�شدد  عن 
هذه  بع�ش  ا�شتخدام  جرى  وقد 
امل�شطلحات لتعريف اإيديولوجيات 
اأخرى، مرتبطة باالإرهاب اجلهادي، 
مما خلق خطر ربط االإ�شالم مبثل 

هذه املظاهر العنيفة.
هذا  يف  التطرف  مو�شوع  ي�شكل 
اأعمال  من  به  يرتبط  وما  ال�شياق 
عنف واإرهاب وترويع ومنه االنتقال 
ت�شور  يف  املنظمة  اجلرمية  اإىل 
بع�ش النا�ش، وما �شيتبعه من خوف 
اأهم  اأ�شبح  وتدمري  وقتل  ورعب، 
�شمات املجتمع بع�رش العامل احلايل 
التي  ال�شور  ومن  نعي�شه،  الذي 

وكرث   ، موؤخرا  العام  الراأي  �شغلت 
اجلدل حولها والنقا�شات احلادة اأال 
منتهية من طرف املحللني والعلماء 
واإعالميني  اأ�شاتذة  من  واملفكرين 
و�شيا�شيني وع�شكريني، حيث اأ�شبح 
التطرف م�شطلحا �شائعا ومتداوال 
كل  متناقل  و  النا�ش  األ�شنة  على 
عموما  االإعالم  و�شائل  عرب  وقت 
ال�شبكة  و  االجتماعي  التوا�شل  و 

العنكوبتية خ�شو�شا.
التطرف ، اال�شم ال�شائع و املتداول 
ال�شعوب  و  اجلماهري  اأو�شاط  بني 
مبختلف م�شتوياتها، مبا بات يعرف 
يف االآونة االأخرية اهتمام بليغ على 
بهذه  اإنت�رش  اإذ   ، االأ�شعدة  جميع 
ال�شورة املر�شومة ذهنيا يف خميلة 

بو�شائل  عيونه  املزغللة  املجتمع 
الناقلة  و  للواقع  امل�شوهة  االإعالم 
كما  املعكو�شة  زاويتها  من  لل�شورة 
الكثري  األهبت  وبالتايل  لها.  يحلوا 
اأتت  اله�شيم،  يف  كالنار  واأ�شبحت 
ترتك  مل  الياب�ش  و  االأخ�رش  على 
�شغري وال كبري اإال و و�شلته و م�شته 
من  يتداولها  النا�ش  وبداأ  واأطالته. 
ويقولون  مفهومهم،  و  روؤيتهم  حيث 
اإن  اال�شتهزاء  يف  م�رشفة  بطريقة 

�شح الطرح.
عن  املهتمني  معظم  ويتحدث 
وكاأنها  واالإرهاب  التطرف  ظاهرة 
يف  النور  اأب�رشت  جديدة  ظاهرة 
قتنا احلايل ، بينما يف الواقع  اإ�شم 
�شنوات  يعود  م�شطلحه  و  التطرف 
اأحداثا  و  تاريخا  املا�شي  القرن 

مت�شل�شلة موثقة وموؤرخة.
عن  التحدث  تاريخ  هذا  وقبل   
التطرف املرعب كانت املجتمعات 
الب�رشية كافة تعي�ش يف �شالم ووئام، 
عالقاتها تقوم على ح�شن اجلوار و 
وحقوقها  الدول  �شيادة  احرتام 
على  واحلر�ش  اأرا�شيها  و�شالمة 
بكل  ال�شلمي  التعاي�ش  و  ال�شاكنة 

معانيه و�شوره االإن�شانية.
ظاهرة  اأن  لالأمانة  و  للعلم  اأن  اإال 
املجتمعات  عرفتها  التطرف 
باعتبارها  قدميا  جمعاء  الب�رشية 
ال�شيا�شي،  اأ�شاليب العنف  اأحد  اأنها 

�رشده  ما  ي�شتعر�ش  من  لكن 
الظاهرة  تلك  حول  املوؤرخون 
من  كانت  بدايتها  اأن  على  يوؤكدون 
تلك احلقبات التاريخية و ال�شلطات 
اإمكانياتها املادية و  املهيمنة بقوة 

اللوج�شيتية من عتاد ومعدات .
حيث  من  قيمة  حما�رشة  كانت 
و  االأكادميي  العلمي  حمتواها 
ن�شاأت  مبراحل  الت�شل�شلي  لطرحها 
عرب  تذكيته  و  تغذيته  و  التطرف 
لدرجلة  و�شوله  تطوره  مراحل 
الغليان و الهلع و ما اأحدثه من هلع 
و  ال�شاكنة  بني  �شخط  و  العامة  بني 
خوف من حدوث ما ال يحمد لعقباه 

ال �شمح اهلل .
�رشحها  ي�شعب  بعنا�رش  حما�رشة 
برمتها  نقلها  و  و�رشدها يف عجالة 
من حيث رقي م�شتواها كونها اأ�شال 
اأم�شية  يف  تعر�ش  اأن  لها  الميكن 
تتطلب  و  ت�شتحق  بل  ل�شاعات 
ا�شتق�شائية  و  م�شتفي�شة  درا�شات 
ل�رشح  درا�شية  الأيام  و  مراحل  على 
مفهوم التطرف و التفريق بينه و بني 
املفهوم ال�شيق و اخلاطئ لذا العامة 
الإزالة هاج�ش اخلطر املع�شع�ش يف 
ذاكرة  من  و حذفه  املجتمع  عقول 
انت�شارها  لتفادي  االأحادية  الفرد 

انت�شار النار يف اله�شيم.

احلاج نورالدين بامون/ 
�ضرتا�ضبورغ فرن�ضا
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قلم جاف16
متركلوا مع د�ستوركم 

املاكرويون يرتب�ضون بكم
الوليد فرج

طروحات  و  مرهقة  طرائق  من  طفى  ما 
و  ح�سا�س  مو�سوع  مع  تعامل  يف   �سطحية 
رئي�سي يف الدولة وهو وثيقة الد�ستور يعك�س 
الرداءة التي يعي�سها املجتمع و التفاهة التي 

يتعاوم فيها .
م�رشوع  مع  العامل  اإىل  النخب  ندعوا  لذا 
الد�ستور  بجدية و مو�سوعية علمية ، بعيدا 
العدمية  تعاملوا مع  ال�سلبية و  الرهق و  عن 
د�ستوركم كتعامل اأجنيلكا مريكل مع فريو�س 
اجلد  حممل  على  حملته  حني   ،  19 كوفيدا 
برزانة و هدوء دون تهويل اأو تقليل ،  و بثقة 
اأو  ُعجب  اأي  عن  بعيد  وتوا�سع  النف�س  يف 
نرج�سية �سيا�سوية ، وال تتعاملوا مع م�رشوع 
فريو�س  مع  نظراء  بع�س  كتعامل  د�ستوركم 

كورونا فكانوا بني َهِلع اأو م�ستهرت .
معلنا  يرتعد  خرج  الذي  الفرن�سي   الرئي�س 
جاره  بينما   ، حرب(  )حالة  يف  فرن�سا  اإن 
فلم  جون�سون  بوري�س  االأ�سقر  االجنليزي 
جهرة  راآه  حتى  املر�س  و  بالفريو�س  يوؤمن 
وهو ممدد يف غرفة االإنعا�س واالأ�سقر االآخر 
، حتى  التقليدي  ا�ستهتار عن حليفه  مل يقل 
انتقم  و   ، يوميا  تزداد  املوتى  قوافل  راأى 
الفريو�س الفتاك من تهكم )بول�سونارو( عليه 
للموتى  تهيئ  املقابر  عينيه  اأمام  راأى  حتى 
الوزراء  رئي�س  يقلع  ومل   . الربازيل  ببلده 
بت�سبه  ت�سابيه  عن  اآبي(  )�سينزو  الياباين 
اأن �سارت  بعد  اإال  االألعاب االوملبية  بتنظيم 

رائحة املوت تطغى اليابان و جريانها .
يف  االنغالقية  عن  بعيدا  كمريكل  كونوا 
بلدها  امتالك  رغم  االأ�سياء.  مع  التعامل 
لواحد من اأقوى االأنظمة ال�سحية الأنها كانت 
تبث الثقة يف خطابها بعيد عن اأي �سوفينية 

اأو تكرب اأو غطر�سة
تعاملوا مع د�ستوركم باعتباره وثيقة هل ثالثة 
تنالوا  ن�سج  و  بعقالنية   ، دولتكم  قيام  اأثايف 
املوؤيد  قبل  امل�ساد  املغاير  االآخر  احرتام 

املدعم .
ال�سيا�سي  بعقلها  قدرت  مريكل  اأن  تتخيلوا 
واأ�سد  األد  لها  ي�سهد  اأن  التقدير  العايل 
بوجود  �سعيد  باأنه  �رشح  حني   ، معار�سيها 
الذي  الذي  نف�سه  وهو   .. مثل مريكل  قائدة 
ق�سفها �سنة 2018 معار�سا �سيا�سة ا�ستقبال 
العمل  ا�ستطيع  اعد  مل  بقوله  الالجئني 
االأملاين  الداخلية  وزير  اإنه  املراأة  هذه  مع 

هور�ست زيهوفر.
اإن العملية العقلية ابنة بيئتها و البيئة العامة 
اأن كانت غري قابلة الإنتاج بنى فكرية �سليمة و 

بناءة ...ا�سنع بيئتك اخلا�سة .

جمعية فر�سان اخلري بتابالط 

اقتناء �ضيارة اإ�ضعاف بف�ضل 
تربعات املح�ضنني 

ببلدية  النا�سطة  اخلري  فر�سان  جمعية  متكنت 
الكثري  حلم  حتقيق  من  املدية  بوالية  تابالط 
�سيارة  باإقتناء  وذلك  املحتاجني  املر�سى  من 
اإ�سعاف خالل االأيام املا�سية باتت تخفف من 
معاناتهم خا�سة يف ظل هذه الظروف احل�سا�سة 
حيث  كورونا،  جائحة  وطاأة  نعي�سها حتت  التي 
املر�سى  لتمكني  التحدي  اجلمعية  �سباب  رفع 
امل�ست�سفيات  خمتلف  واإىل  من  التنقل  من 
والعيادات براحة وذلك بف�سل املح�سنني الذين 
يلتفون حول هذه اجلمعية  التي باتت ت�ساهم يف 
الكثري من االأعمال اخلريية على م�ستوى دائرة 
امل�ساعدات  تقدمي  خالل  من  ككل،  تابالط 
زادت  التي  والفقرية  املعوزة  لالأ�رش  االإن�سانية 
معاناتها مع املحنة التي متر بها البالد عامة، 
توزيع  من  اجلمعية  متكنت  ن�ساطها  اإطار  ويف 
تت�سمن  االأزمة  بداية  منذ  قفة   900 من  اأكرث 
وحتى  اخل�رش  الغذائية،  املواد  اأنواع  خمتلف 
جادت  اأن  بعد  القفة  به  تدعمت  الذي  اللحم 
عملية  لتبقى  اأبقار،   ب3  املح�سنني  اأيادي 
اأجل  من  متوا�سلة  والهبات  التربعات  جمع 
الو�سول اإىل 1000 قفة هذه االأيام ، كما �ساهم 
اأفراد فر�سان اخلري يف الن�ساطات التح�سي�سية 
متوا�سلة  تعقيم  عمليات  من خالل  والتطوعية 
ال�سحية  واملوؤ�س�سات  االأحياء  من  عدد  م�ست 
وامل�ساجد ببلديات تابالط، مزغنة، احلو�سني 
كما  واقية،  كمامة   3000 توزيع  والعي�ساوية،مع 
�سارك منخرطوا اجلمعية يف حملة تربع بالدم 
نظمت خالل االأيام املا�سية بتابالط يف خطوة 
اإن�سانية �سامية توؤكد قيمة وتنوع العمل اخلريي 

ر. بوخدمييالأفراد اجلمعية.  

تربعت بـ 3000 قناع جراحي وقائي 
ل�سبكة ندى

هواوي اجلزائر يف خدمة 
اجلمعيات اجلزائرية

لالت�ساالت  اجلزائر  هواوي  �رشكة  �رشعت 
اأم�س الثالثاء يف ت�سليم احل�سة االأوىل البالغة 
ال�سبكة  ل�سالح  وقائي  جراحي  قناع   3000

اجلزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى".
اإميانا منها مببادئ الت�سامن مع خمتلف فئات 
اجلزائر  هواوي  قامت   ، اجلزائري  املجتمع 
قناع   3000 من  االأوىل  الدفعة  بت�سليم  اليوم 
قام  اليوم   ندى  �سبكة  لفائدة  وقائي  جراحي 
مدير ق�سم املتعاملني ب�رشكة هواوي اجلزائر 
لالت�ساالت، "لني جريميي"  ورئي�س �سبكة ندى 
ت�سليم  اتفاقية  بتوقيع  عرعار  الرحمن  عبد   ،

الدفعة االأوىل من االأقنعة الطبية الواقية.
بهواوي  املتعاملني  ق�سم  املدير  واأو�سح 
احلفل  هذا  خالل   ، جريميي  لني   ، اجلزائر 
 ، والتربعات  العمليات  هذه  خالل  من  اأنه 
"تثبت هواوي اجلزائر ، مرة اأخرى ، التزامها 
وخمتلف  اجلمعيات  من  بالتقرب  امل�ستمر 
امل�ساعدة  وتقدمي  اجلزائري  املجتمع  فئات 
جائحة  مع  االإيجابي  التعامل  اأجل  من  لها 

كوفيد 19 ".

عبدال�سالم .غ

ت�رشيحات  واأ�سار رميوت�سي يف 
�سحف  نقلتها  تلفزيونية 
الفريو�س  اأن  اإىل  اإيطالية، 
يتمكن  اأن  قبل  "�سيختفي" 
م�ساد  لقاح  تطوير  من  العلماء 
ظهور  "منذ  انه  مو�سحا   له 
املا�سي  العام  اأواخر  كورونا 
ت�سعف  قوته  فاإن  ال�سني،  يف 
تدريجيا"واأ�ساف "مر�سى اليوم 
املر�سى  عن  متاما  خمتلفون 
منذ 3 اأو 4 اأ�سابيع، عدد احلاالت 
امل�ست�سفيات  تدخل  التي 
م�ستمر  املركزة  العناية  وغرف 
اأن  اإىل  م�سريا  االنخفا�س"،  يف 
معظم املر�سى باإمكانهم العودة 

اإىل ديارهم االآن دون احلاجة اإىل 
اأجهزة تنف�س ا�سطناعي م�سريا 
يف  مكان  كل  يف  تغري  "الو�سع 
اإيطاليا، لي�س فقط يف بريغامو 

روما  يف  اأي�سا  لكن  وميالنو، 
ونابويل".

و قال اإن �سبب هذا التغري لي�س 
يحدث  مو�سحا"ملاذا  معلوما، 

ذلك؟ ال اأعرف اإن كان الفريو�س 
املناعة  اأن  اأم  تغري،  نف�سه 
الوحيد  ال�سيء  حت�سنت   �سده 
اأننا  هو  قوله  ميكنني  الذي 
نواجه مر�سا خمتلفا متاما عن 
اأزمة  يف  و�سعنا  الذي  املر�س 

عندما بداأ الوباء".
رميوت�سي  ت�رشيحات  اأن  ويبدو 
ترجمت على الواقع يف اإيطاليا، 
امل�سابني  عدد  تراجع  حيث 
يتلقون  الذين  بـ"كوفيد-19" 
العناية  وحدات  يف  العالج 
�سخ�سا،   999 اإىل  املركزة 
للمرة  مري�س  األف  عن  متدنيا 
ما  وفق  مار�س،   10 منذ  االأوىل 
االإيطايل،  املدين  الدفاع  اأعلن 

اأم�س االثنني.

مدير معهد ماريونيغري لالأبحاث الدوائية يف ميالنو

فريو�س كورونا �ضيختفي 
قبل اإيجاد دواء له

قال جيو�سيبي رميوت�سي، وهو طبيب  ومدير معهد ماريونيغري لالأبحاث الدوائية يف 
ميالنو، واأحد اأكرث اخلرباء الإيطاليني معرفة بفريو�ض كورونا امل�ستجد، اإن املر�ض ي�سبح 

مع الوقت اأقل قدرة على الفتك بالإن�سان.

اأ�رشفت وزيرة الت�سامن الوطني 
ال�سيدة  املراأة  وق�سايا  واالأ�رشة 
كوثر كريكو خالل زيارتها لوالية 
اأم�س  �سهرة  بوعريريج  برج 

االثنني 
على تكرمي عائلة "بوعكاز" نظري 
جائحة  جمابهة  يف  جهودها 
كورونا، ح�سبما علم اأم�س الثالثاء 
من م�سالح الوالية وثمنت الوزيرة 
جمهودات هذه االأ�رشة يف تعزيز 
من  كورونا  فريو�س  من  الوقاية 
مبقر  "رمزيا"  تكرميها  خالل 
الوالية رفقة وايل الوالية حممد 
خالل  اأو�سحت  حيث  مالك  بن 
الكلمة التي األقتها باملنا�سبة باأن 
م�ساعي  وترافق  تدعم  "الوزارة 
التطوعية  واملبادرات  الت�سامن 
خمتلف  ت�سهدها  التي  اخلريية 

جمابهة  اإطار  يف  الوطن  مناطق 
ت�رشب  التي  كوفيد-19  جائحة 
به  قامت  ما  معتربة  العامل"، 
عينات  من  "عينة  االأ�رشة  هذه 
من  و�سورة  الوطني  الت�سامن 
بني  والت�سامن  التالحم  اأوا�رش 
وقت  اجلزائري  ال�سعب  اأفراد 

االأزمات".
عائلة  قامت  فقد  للتذكري 
اأزمة  بداية  منذ  "بوعكاز" 
من  تطوعية  مببادرة  كورونا 
اخلا�سة  ور�ستها  ت�سخري  خالل 
باخلياطة الإنتاج و�سائل احلماية 
واقية  األب�سة  من  الفريو�س  من 
وذلك  جمانا  وتوزيعها  وكمامات 
عدة  ي�سم  م�رشوع  اإطار  يف 
�رشكاء من املجتمع املدين حتت 

عنوان "كمامة لكل مواطن".

نظري جهودها يف جمابهة جائحة كوفيد-19  

وزيرة الت�ضامن تكرم عائلة بوعكاز

امل�رشيني  االإعالميني  نقابة  نعت 
ر�سا  ال�سحفية  �سعدة،  طارق  برئا�سة 
التلفزيون  يف  االأخبار  بقطاع  حلمي، 
اإ�سابتها  جراء  توفيت  التي  امل�رشي، 
بكورونا، لت�سبح ثاين �سحية للفريو�س 

بني ال�سحفيني امل�رشيني.
وقال نقيب االإعالميني اأم�س الثالثاء: 
منوذجا  كانت  عزيزة  زميلة  "فقدنا 

العمل  يف  لاللتزام  وا�سحا  ومثاال 
وارحمها  لها  اغفر  اللهم  االإعالمي 
لها.. �سفيعا  مر�سها  اأيام  واجعل 
واألهمنا  ر�سا حلمي  الزميلة.  اهلل  رحم 
واإنا  هلل  واإنا  وال�سلوان  ال�سرب  وذويها 
لفريو�س  �سحية  واأول  راجعون".  اإليه 
امل�رشيني  ال�سحفيني  بني  كورونا 
كانت وفاة ال�سحفي امل�رشي حممود 

كورونا  بفريو�س  اإ�سابته  اإثر  ريا�س 
املا�سي،  اأفريل   28 يف  امل�ستجد، 
الفتاك  املر�س  �سحايا  اأول  لي�سبح 
نقابة  ونعت  البالد  يف  ال�سحفيني  بني 
الذي  الراحل،  امل�رشية  ال�سحفيني 
كان يعمل بجريدة "اخلمي�س"، م�سرية 
االأربعة  اأطفاله  بني  من   3 اأن  اإىل 

م�سابون باملر�س.

كورونا يختار �سحفية يف التلفزيون 

ثاين �ضحية له بني الإعالميني امل�ضريني

جازي توا�ضل توزيع 
امل�ضاعدات الغذائية 

الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن

انخفا�س مرتقب لالأ�ضعار الدواجن

تب�سة

هالك مراهق غرقا ب�ضد وجلة مالق 
 ، اجلزائري  االأحمر  الهالل  بعد 
وقع متعامل الهاتف النقال جازي 
اأربع  مع  تعاون  و  �رشاكة  عقود 
اأجل  من  اأخرى  خريية  جمعيات 
موا�سلة عملية توزيع امل�ساعدات 
الفقرية  االأ�رش  لفائدة  الغذائية 
االأزمة  خملفات  من  املت�رشرة 
واليات  خمتلف  يف  ال�سحية 

البالد.
جازي  تعاونت   ، ال�سياق  هذا  يف 
اليتيم  كافل  جمعية  من  كل  مع 
 ، للتطوع  الوطنية  واجلمعية   ،

 ، للتطوع  ال�سباب  احتاد  وجمعية 
اأجل  من  ذلك  و  �سقراين  وجمعية 
اإىل  الغذائية  املواد  قفف  اإي�سال 
من  مناطق  عدة  يف  املحتاجني 

الرتاب الوطني.

الوطني  للديوان  العام  املدير  قال 
الدواجن،  وتربية  االأنعام  لتغذية 
ت�سويق  يف  اأم�س،  بطاوي،  حممد 
خمزون من الدجاج، قدره 57 األف 
قنطار، ب�سعر 250 دينار للكيلوغرام 
ح�سب  بطاوي،  اأكد  حيث  الواحد 
العملية  هذه  اأن  اإعالمية،  م�سادر 
التي  الدجاج،  اأ�سعار  لك�رش  جاءت 
خالل  دينار،   360 اإىل  ارتفعت 
مت  اأنه  م�سيفا  االأخرية،  االأيام 

نقطة   51 تخ�سي�س  باملنا�سبة 
مبا  والية،   23 م�ستوى  على  بيع، 
وهران،  البليدة،  العا�سمة،  فيها 
عنابة وق�سنطينة وغريها. واأف�سح 
اأنه  "اأوناب"،  عن  االأول  امل�سوؤول 
اإ�سافة على نقاط البيع الثابتة، مت 
عن  متنقلة،  بيع  نقاط  تخ�سي�س 
لالأحياء  تتنقل  ال�ساحنات،  طريق 
ال�سكنية عرب كامل الرتاب الوطني، 

لبيع الدواجن.

مراهق   االثنني  اأم�س  م�ساء  هلك 
يبلغ من العمر 16 �سنة ب�سد وجلة 
ببلدية  الواقع  جزئه  يف  مالق 
اأثناء  تب�سة(  )�سمال  العوينات 
قيامه  بال�سباحة رفقة اأ�سدقائه، 
الثالثاء  اأم�س  ا�ستفيد  ح�سبما 
للحماية  الوالئية  املديرية  من 

املدنية.

امل�سدر  ذات  اأو�سح  ت�رشيح  ويف 
للحماية  الثانوية  الوحدة  باأن 
تدخلت  بالعوينات  املدنية 
الأجل  الغطا�سني  بفرقة  مدعمة 
انت�سال جثة ال�سحية اإال اأن عملية 
غاية  اإىل  توا�سلت  عنها  البحث 
االثنني  ليلة  من  متاأخرة  �ساعات 

اإىل الثالثاء دون جدوى.

متثل اأجرة يوم عمل

عمال �ضونطراك يتربعون 
ب53 مليار �ضنتيم

عمل  يوم  باأجر  التربع  عملية  �سمحت 
بال�رشاكة  �سوناطراك  جممع  مل�ستخدمي 
الت�سامن  اإطار  القطاع يف  عمال  فدرالية  مع 
فريو�س  تف�سي  مكافحة  اجل  من  الوطني 
كورونا بجمع حوايل 53 مليار �سنتيم، ح�سبما 

عطار باية جاء يف بيان للمجمع.

اأمن مترنا�ست 

تفكيك جماعة خمت�ضة يف 
�ضرقة ال�ضيارات

 
يف اإطار حماربة اجلرمية يف الو�سط احل�رشي، 
اجلنائية  الفرقة  يف  ممثلة  م�ساحلنا  متكنت 
من  الق�سائية،  لل�رشطة  الوالئية  بامل�سلحة 
توقيف ثالثة اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم )24 و26 
اأجل  اأ�رشار من  �سنة( عن ق�سية تكوين جماعة 
االختطاف  جناية  ارتكاب  مع  ال�سيارات  �رشقة 

بالعنف مع ال�رشقة باإ�ستعمال اأ�سلحة بي�ساء.
  اأحمد باحلاج 

مغنية بتلم�سان

انتحار �ضاب يف ال17 من العمر 
العمر  من  ال17  يف  اأقدم  �ساب 
مبنطقة  �سنقا  االنتحار  على 
دقائق  اأم�س  اأول  م�ساء  مغنية 
قبل  االفطار  حيث مت العثور على 

مبنطقة  �سجرة  اإىل  جثته  معلق 
خلوية الواقعة مابني حي الديان�سي 
وحي اأوالد بن دامو  قرب الطريق 

حممد بن ترارال�سيار .

مرمي خمي�سة



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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