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بني متخوف و م�ضاند ومرتقب

احتمالية تطبيق احلجر ال�شامل يف العيد 
.   ربيج: فر�ض احلجر ال�ضحي ال�ضامل اأيام العيد من اأحد ال�ضيناريوهات املتوقعة

.   الدان: احلجر ال�ضامل  �ضيجنبنا ارتفاع  الأ�ضواأ
.   حمدادو�ض : خماوف من عدم اللتزام به 

اعترب فاعلون و نا�ضطون يف ت�ضريح خ�ضوا به جريدة » الو�ضط » باأن فر�ض حجر �ضحي �ضامل اأيام عيد الفطر  
قرار اإيجابي ي�ضب يف م�ضلحة املواطنني،  لفتني باأن احلجر ال�ضحي  يبقى هو الو�ضيلة املتاحة اأمام �ضعف العالج 

عامليا و�ضعوبة ال�ضيطرة على الفريو�ض. 

اإميان لوا�ض 

�أ�سدى  قد  �جلمهورية   رئي�س  وكان 
لدر��سة  �لأول  للوزير  تعليمات 
�ل�سحي  للحجر  �ملكملة  �لإجر�ء�ت 
�سو�ء  �ملبارك  �لفطر  عيد  مبنا�سبة 
فيما يت�سل ب�ساعات �حلجر �ل�سحي 
بني  بالتنقل  �أو  �لكمامات  وبتوفري 

�لوليات وزيارة �ملقابر.

علي ربيج
فر�ض احلجر اأيام العيد 

�ضيناريو متوقع

ربيج  علي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  قال 
�ل�سامل  �ل�سحي  �حلجر  فر�س  باأن 
�ل�سيناريوهات  �أحد  من  �لعيد  �أيام 
�لكبري  �لعدد  نظر�  �ملتوقعة، 

�لإ�سابات �مل�سجلة موؤخر�. 
خ�س  ت�رصيح  يف  ربيج  علي  توقع 
�حلجر  فر�س  »�لو�سط«  جريدة  به 
لفتا  �لعيد،  �أيام  �ل�سامل  �ل�سحي 
�لعديد  مطلب  �أ�سبح  �لأمر  هذ�  باأن 
�لتجارب  ب�سب  �ملجتمع  �رص�ئح  من 
ر�أيناها كن خالل �لكتظاظ يف  �لتي 
�لأ�سو�ق و �لأماكن �لعمومية، قائال :« 
�أيام  �لكربى  �لكارثة  نتجنب  �أن  يجب 

�لزيار�ت   ، خل�سو�سياته  نظر�  �لعيد 
�سالمة  و  �أمن  تهدد  �ملتبادلة 
�أهم قو�عد �حلجر  �ملو�طنني،  ومن 

�ل�سحي هو جتنب �لزيار�ت ».
وقال �ملتحدث :« قر�ر فر�س �حلجر 
�ل�سحي �ل�سامل �أيام �لعيد خيار و�رد،  
�إجر�ء�ت  �ملو�طنني  يلتزم  مل  �إذ� 
�أن ذلك  �حلجر �ل�سحي �لعادية، كما 
�أو�ساط  �إيجابي يف  �سدى  له  �سيكون 
�لقر�ر   هذ�  �تخاذ  �أن   كما  �ل�سعب،  
جلنة  و  �لخت�سا�س  �أهل  �إىل   يعود 
متابعة وباء و �لتقارير �لتي ترفع من 

�مل�ست�سفيات عرب �لرت�ب �لوطني ».

اأحمد الدان
ا�ضتمرار احلجر لن يكون حال  

لالأزمة
�أحمد  �لبناء  حركة  رئي�س  نائب  �أبرز 
�أحد  هو  �ل�سامل  �حلجر  باأن  �لد�ن 
عدد   لتفادي  �لأ�سا�سية  �حللول 
حني  يف   ، �لعيد  يومي  �لإ�سابات 
لفت باأن �ملطلوب هو زيادة من�سوب 
�لوعي و تنظيم  حمالت �أكرث قوة يف 
ح�سار �لوباء وتعبئة �ملو�طنني،  لن 
تق�سي  �أن  ميكن  �ملوؤقتة  �ل�رص�مة 

على تهديد�ت �أكرب �أذى للمو�طنني. 
�مل�ساألة  �أن  �إىل  �لد�ن  �أحمد  �أ�سار  و 

ل تتعلق بيومي �لعيد فقط ولكن بعد 
�لعيد  �أي�سا ، مربز�  باأن تاأثري �لوعي 
�حلجر  ولكن  �حلجر  تاأثري  من  �أقوى 
يبقى هو �لو�سيلة �ملتاحة �أمام �سعف 
�لعالج عامليا و�سعوبة �ل�سيطرة على 

�لفريو�س.
��ستمر�ر  باأن  �ملتحدث   �سدد  و 
لالأزمة  حال   يكون  لن  �حلجر 
�لقت�سادية �لتي تعي�سها دول �لعامل و 
�أ�سبحت  ت�سكل تهديد للب�رصية  �لتي 
�أكرث من �لوباء، يف حني عرب عن �أمله 
يف �أن تفعل وز�رة �ل�سوؤون �لدينية فقه 

�لنو�زل للم�ساهمة يف ح�سار �لوباء يف 
هذه �لليايل و�لأيام �ملباركة

نا�ضر حمدادو�ض 
ل اأعتقد اأنه �ضيتم تطبيقه 

جمتمع  حركة  عن  �لنائب  بدوره 
ت�رصيح  يف  حمد�دو�س  نا�رص  �ل�سلم 
للحجر  تطبيق  ��ستبعد  »للو�سط« 
قائال  �لعيد،   �أيام  �ل�سامل  �ل�سحي 
:« ل  �أعتقد �أنه �سيتم تطبيقه، هناك 
به،  �للتز�م  عدم  من  جدية  خماوف 

مع �أنه �رصوري.« 

24 �شاعة

خرباء يجمعون 

ميكننا اال�شتفادة من حمنة كورونا
�أكد �خلرب�ء �لقت�ساديون �مل�ساركون يف 
�لندوة �لإعالمية  حول هند�سة �لإقالع 
�لقت�سادي بعد �لأزمة �لوبائية لفريو�س 
�لتي نظمها �ملجل�س  كورونا �مل�ستجد 
�لعمل  �رصورة  �لأعلى  على  �لإ�سالمي 
بثقافة �إد�رة �لأزمة وهذ� عرب �لنفتاح 
و�لعمل  �ل�سوق،  �قت�ساد  مبادئ  على 
ومنح  �لفردية  �ملبادرة  تعزيز  على 
�ملتو�فق  للتمويل  �ملجال  من  �ملزيد 
بات  ما  �سمن  �جلز�ئريني  مع  مبادئ 
وهذ�  �لبنف�سجي،  بالقت�ساد  يعرف 
�خلا�س   20/02 ونظام  يتو�فق  ما 
عززه  و�لذي  �لإ�سالمية  بال�سريفة 
لالإفتاء  �لوطنية  �ل�رصعية  �لهيئة  ظهور 

لل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية  .  
 

قرارات مالية مهمة
 

�لعام  حيدر  �ملدير  وتطرق  نا�رص 
�إىل  �لأ�ساليب   « »�ل�سالم  مل�رصف 
�مل�ساريع  لتمويل  �ملنا�سبة  و�لطرق 
موؤكد�  ذ�ت  كورونا،  �أزمة  بعد  ملا 

�ملتحدث �أن هذ� يتطلب �تخاذ قر�ر�ت 
مالية مهمة، من �أجل �سمان متويل قادر 
�لأمر  �لتنموية،  �مل�ساريع  ت�سيري  على 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  على  يفر�س  �لذي 
�لتكيف  مرحلة  �إىل  �لنتقال  و�لبنوك 
�ملنا�سب مع متطلبات �ملرحلة �لقادمة 

و�لتي تتميز بال�سعوبات �لكبرية. 
مدير  بلقامل  حممد  �لأ�ستاذ   وتوقف 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  باملجل�س 
�لدول  تتوقعها  �لتي  �ل�سعوبات  عند  
نتيجة هذه �لأزمة،مما يجعل من �لقيام 
يف  �ل�رصورية  �لإجر�ء�ت  من  بالكثري 
غاية �لأهمية ،  م�سري� �أن �ل�سبيل �لأهم 
يف  يكمن  �لأزمة  من  �لآمن  للخروج 

�لتعاون وت�سافر جهود �ملوؤ�س�سات 

  ال�ضتفادة من اأزمة كورونا
من جهته قال رئي�س �ملجل�س �لإ�سالمي 
�لأعلى بو عبد�هلل غالم �هلل �أن �لفر�سة 
عميق  تفكري  يف  لل�رصوع  منا�سبة  �ليوم 
و�أن  كورونا،  وباء  �أزمة  من  لال�ستفادة 
�لظرف يتطلب تكاتف �جلهود و�ل�رصوع 

عن  �لناجمة  �لتحديات  مو�جهة  يف 
�آثار غري  �لأزمة وما هو قادم من  هذه 

مريحة.

اأزمة غري م�ضبوقة   
�لإفريقي  �لحتاد  مبعوث  و�أو�سح 
�لرحمان  عبد  �لدكتور  �ل�سابق  و�لوزير 
من  �خلروج  هند�سة  �أن  خالفة،  بن 
يف  �جلهود  من  �لكثري  يتطلب  �لأزمة 
�لأزمة  حقيقة  ��ستيعاب  مقدمتها، 
يف  �ملهارة  �كت�ساب  وكيفية  و�آثارها 
�أزمة  نو�جه  ونحن  خا�سة   ، �إد�رتها 
�أزمة �لك�ساد �لعظيم  غري م�سبوقة منذ 
هند�سة  �آليات  بن  خالفة  ،وربط 
�لزمنية  بامل�سافة  �لقت�سادي  �لإقالع 
�لقت�سادي،  و�لإغالق  �ل�سحي  للحجر 
يتناق�س  كونه  له  �لنتباه  يجب  ما  وهو 
��ستمر�رية  وبني   ، �لأرو�ح  حماية  بني 
�أن  يجب  �لذي  �لأمر  وهو  �لقت�ساد. 
قر�ر�تها  �تخاذ  يف  �حلكومات  يو�جه 

و�إد�رتها لالأزمة.
حكيم مالك 

وزير املالية يوؤكد 

�شندوق ا�شتثمار بقيمة 1.2 مليار دج  لتمويل 
املوؤ�ش�شات النا�شئة

.       تخ�ضي�ض 09 ماليري دج  للتكفل مبراجعة الأجر القاعدي 

�لرحمن  عبد  وزير  �ملالية  ك�سف 
ماليري   09 ر�سد  مت  ر�وية  �أنه 
�ملالية  قانون  يف  جز�ئري  دينار 
ثر  � تغطية   ن   ل�سما لتكميلي   �
�لأدنى  �لقاعدي  مر�جعة   �لأجر 
رفعه  �جلمهورية  رئي�س  قرر  �لذي 
بد�ية من �لفاحت جو�ن �ملقبل ب2000 
دج  لي�سل  �إىل 20 �ألف دج بعدما كان 

يف حدود 18 �ألف دج .
�مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�سار  �آخر  جانب  من 
عرفها  �لتي  �لكربى  �لأحد�ث  �أن 
�لأول  �ل�سد��سي  خالل  �لعامل 
وباء  2020   وخا�سة  من  �سنة 
��ستدعت  وتد�عياته  �لتي  �لكرونا 
�إجر�ء�ت  تكفال  ماليا   لتنفيذ 
،كلفت  �سحية  �قت�سادية  و�جتماعية 
�حلكومة مبالغ مالية هامة  مما ت�سبب 
�مليز�نية  ب�سكل  مو�رد  تقلي�س  يف 
حتديده  يف  مت  مما  كبري  مقارنة 
�لذي  �لأمر   ،  2020 �ملالية  قانون 
�سمان  �جل  �حلكومة  ومن  جعل 

�لتو�زن �ملايل قررت  خف�س و�رد�ت 
�ل�سلع �ب4.7 مليار دولر و�خلدمات 
ب2.3 مليار دولر ، كما توقع  �لوزير 
عجز�  �مليز�نية  ت�سجل  �أن 
دج  بفعل  توقع  ب1976.9  مليار 
مليار  ،   7372.7 �إىل  �لنفقات  �رتفاع 
مقارنة ببلوغ �ملو�رد �لعادية 4001.1 
�ستنخف�س �جلباية  ،فيما  مليار 
�لبرتولية  �إىل حدود 1394.7 ملياردج 
بفعل �لرجتاجات �لتي يعرفها  �سوق 
نتيجة �لو�سعية  �لعامل  يف  �لنفط 

�لوبائية و�أثرها  على �لعامل .
مليار   1.2 بقيمة  ��ستثمار  �سندوق 

دج  لتمويل �ملوؤ�س�سات �لنا�سئة
�سندوق  �إن�ساء  �ملالية  قررت 
مليار   1.2 بقيمة  ��ستثمار 
عن  �لنا�سئة  �ملوؤ�س�سات  دج  لتمويل 
عن  مبا�رصة  �ملالية  وز�رة  �أعلنت 
�جل  �إن�ساء  �لإجر�ء�ت  �لقانونية من 
مليار   1.2 بقيمة  ��ستثمار  �سندوق 
دج  لتمويل �ملوؤ�س�سات �لنا�سئة و�لذي 

�سيتم  �إطالقه قريبا بغية �سمان جناح 
رقابة  خلق  مع  �ملوؤ�س�سات  هذه  �أد�ء 

�لتوجيه .
فيه  �ست�سارك  �لذي  �ل�سندوق  هذ� 
بح�سة  كالبنوك  هيئات عمومية  عدة 
تتكفل  �أن  دج  على  مليون   100
�لوطنية  لرتقية  بت�سيريه �لوكالة 
�حلظائر �لتكنولوجية  وتطوير 
�ل�سندوق  ح�سب  لهذ�  ، و�سيكون 
ر�وية  �لرحمن  عبد  �ملالية  وزير 
خالل �رصحه  مل�رصوع قانون �ملالية 
�ملوؤ�س�سات  متويل  يف  2020  �لف�سل 
بنك  تفاديا  لأي  �لنا�سئة  عو�سا 
�ملعقدة  و�ل�سمانات  لالإجر�ء�ت 
عن  كبديل  �لبنوك  تفر�سها  �لتي 
�لقرو�س  بالإ�سافة �إىل ن�سبة �لفو�ئد 
ت�سكل  �سارت  �لتي  �لإجر�ء�ت  وهي 
�لنا�سئة  �ملوؤ�س�سات  وجه  عائقا  يف 
حت�سني  ومعه  باأد�ئها  للنهو�س 

�لقت�ساد �لوطني 
حممد بن ترار

الوزير الأول عبد العزيز جراد

امل�شتقبل يف تدري�س اللغتني االجنليزية و ال�شينية
.      اإطالق قناة »املعرفة« وهي قناة مو�ضوعاتية 

.       العتماد على الإذاعات لدعم مواطني اجلنوب تعليميا

�إ�رص�فه على  �لوزير �لأول لدى  قال 
�إطالق قناة »�ملعرفة« �ل�سابعة وهي 
خا�سة  عمومية  مو�سوعاتية  قناة 
بالتعليم عن بعد بح�سور �مل�ست�سار 
�حلفيظ  عبد  �جلمهورية  برئا�سة 
�حلكومة  �أع�ساء  من  وعدد  عالهم 
�جلز�ئرية  �لف�سائية  �لوكالة  مبقر 
ببو�ساوي )غرب �جلز�ئر �لعا�سمة(،

�لذين  للمهند�سني  خماطبته  ولدى 
�أوكلت �إليهم مهمة �لإ�رص�ف �لتقني 
قناة  تنتجه  ما  و�إر�سال  بث  على 
»�أهمية  على  جر�د  �أكد  »�ملعرفة«، 
فيها  مبا  �لأجنبية  �للغات  تدري�س 
على  و�ل�سينية  �لجنليزية  �للغتني 

�أن  �إىل  لفتا  �خل�سو�س«،  وجه 
�ل�سني �ستكون يف �لقرن �ل21 »�أكرب 
من  فاإنه  وبالتايل  �لعامل  يف  قوة 
�ل�سينية«،  �للغة  يف  �لتحكم  �لالزم 
على  �لوقت  نف�س  يف  �سدد  كما 
�لهتمام باللغات �لوطنية وتدعيمها 

و�لرفع من م�ستو�ها«.
حول  م�ستفي�س  ل�رصح  تتبعه  وعند 
تتوفر  �لتي  �لإر�سال  هو�ئيات 
�جلز�ئرية  �لف�سائية  �لوكالة  عليها 
به  تقوم  ما  جر�د  ثمن  ببو�ساوي، 
�ملجال،  هذ�  يف  �جلز�ئر  �أدمغة 
من  بد  »ل  �لبالد  �أن  �إىل  م�سري� 
على  ودورها  مكانتها  ت�سرتجع  �أن 

�مل�ستويني �جلهوي و�لعاملي بف�سل 
لطاقاتنا  �لعايل  �جليد  �لتكوين 

ونخبتنا  �لعلمية«.
يطلع  وهو  �لأول  �لوزير  و�أ�ساف 
�ل�سناعية   �لأقمار  جم�سمات  على 
للوكالة، باأن ��ستعمال �لتكنولوجيات 
بو��سطة  �لتعليم  جمال  يف  �حلديثة 
نطاقه  تو�سيع  من  بد  »ل  �لتلفزة 
يف  �ملو�طنني  لكون  �لإذ�عات،  �إىل 
��ستعمال  �إىل  كثري�  مييلون  �جلنوب 
�ملذياع يف حياتهم �ليومية  وبالتايل 
فانه من �ل�رصوري �للجوء �إىل �لتعليم 

عن طريق �لبث �لإذ�عي«.
عبدال�ضالم.غ

ي�ضارع اإىل التخل�ض من عباءة النظام ال�ضابق

اأمني عام جديد للأفاالن نهاية ماي 
.        ت�ضاوؤلت حول  عقد جلنة مركزية  يف ظل  احلجر ال�ضحي

يعقد حزب  جبهة �لتحرير �لوطني يومي 
�سهر  من  و�لثالثني  و�لو�حد  �لثالثني 
�ملركزية  للجنة  �جتماع  �جلاري  ماي 
لعلي  خلفا  جديد  عام  �أمني  لنتخاب 
�سديقي �لذي ي�سري بيت �حلزب �لعتيد 
بالنيابة منذ �سجن �أمينه �ل�سابق حممد 
مو�فقة  �إىل  طلب  جميعي  بالإ�سافة 
تاأجيل  �ملركزية  �للجنة  �أع�ساء  من 
�نعقاد �ملوؤمتر �حلزب ملدة 6 �أ�سهر ، 
وهي �أول خطوة لالأفالن للتخل�س من 
عباءة نظام �لرئي�س �ملخلوع عبد �لعزيز 
بوتفليقة �لذي �أد�ر خيوط حكمه بهذ� 
�حلزب وحلفائه ويف مقدمتهم �لتجمع 

�لوطني �لدميقر�طي .
�ل�ستثنائية  �لظروف  عن  وبعيد� 
�لتي تعي�سها �لبالد جر�ء �نت�سار وباء 
فريو�س كورونا ما ��ستدعى من جميع 
�لأحز�ب  ذلك  يف  مبا  �ملوؤ�س�سات 
مو�عيدها  تعليق  �إىل  �ل�سيا�سية 
و�أجندتها منذ نهاية مار�س �لفارط ، 
بتقدمه  �ل�ساحة  �لعتيد  �حلزب  فاجاأ 
مل�سالح ولية �جلز�ئر بطلب ترخي�س 

�ملركزية  �للجنة  دورة  �جتماع  لعقد 
للحزب  �سيدة  هيئة  �أعلى  تعترب  �لتي 
يومي 30 و31 ماي  مابني �ملوؤمترين 
مت  وقد   ، �ملوؤمتر�ت  بق�رص  �لقادم 
�لعادي  غري  �لجتماع  �أجندة  �سبظ 
للجنة �ملركزية للحزب �لتي �نعقدت 
�لرئي�س  نظام  �سقوط  منذ  مرة  �آخر 
بوتفليقة  يف  �لعزيز  عبد  �ملخلوع 
�نتخاب  خاللها  ومت   2019 �سائفة 
�أمني عام جديد حممد جميعي  �لذي 
�لعامة  �لأمانة  كر�سي  على  يعمر  مل 
�أدت  ق�سائية  متاعب  ب�سبب  طويال 
�أمني عام جديد  �سجنه  �نتخاب  �إىل 
بالنيابة  �لعام  لالأمني  خلفا  للحزب، 
علي  حاليا  �حلزب  ي�سري  �لذي 
�نعقاد  تاأجيل  طلب  وكذ�  �سديقي 
�أ�سهر  ب�ستة  ع�رص  �حلادي  �ملوؤمتر 

�إ�سافية.
�ملركزية حلزب  �للجنة  �نعقاد  طلب 
ليز�ل  �لذي  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
�ملجال�س  غالبية  على  ي�سيطر 
هذ�  يف  وحمليا  وطنيا  �ملنتخبة 

�ل�رصعة  وبهذه  �ل�ستثنائي  �لظرف 
خا�سة  �لت�ساوؤلت  من  �لكثري  يطرح 
تتد�ول  �أ�سماء  مل  مرة  لأول  و�نه 
قياديني مر�سحني لتويل من�سب �أمني 
عام �حلزب �لعتيد و�لدي قد يريد من 
�سفوفه  ر�س  يف  �ل�رصعة  هذه  ور�ء 
بحلة  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  �إىل  بالعودة 
جديدة و�سبط عقاربه على �مل�ساريع 
مقدمتها  يف  �مل�ستجدة  �ل�سيا�سية 
حول  م�سودة  �ملفتوح  �لنقا�س 
رئا�سة  طرحته  �لتي  �لد�ستور  تعديل 
�ل�سيا�سيني  �لفاعلني  على  �جلمهورية 
 ، �لفارط  �لأ�سبوع  �ملدين  و�ملجتمع 
�أي�سا  نف�سه  �لذي يطرح  �ل�سوؤ�ل  لكن 
هو كيف ي�ستطيع �حلزب �لعتيد عقد 
وقت  يف  �ملركزية  جلنته  �جتماع 
�سل  �سحي  حجر  �لبالد  فيه  تعي�س 
�أع�ساء  و�ن  ل�سيما  �لقطاعات  جل 
موزعني  للحزب  �ملركزية  �للجنة 
عرب 48 ولية و�أفر�د �جلالية �لوطنية 

باخلارج .
عطار ب
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الوزير عن وجود 14.675  كما ك�شف 
�شتوزع  للت�شليم  جاهزة  �شكنية  وحدة 
مبا�رشة,  ال�شحي  احلظر  رفع  بعد 
تخ�ص  �شكنية  وحدة   5.300 منها 
�شمن  من   , باملائة(   30( العا�شمة 
الهدف امل�شطر لتوزيع 18 األف وحدة 
�شكنية خالل الثالثي الأول من 2020 

وح�شب الوزير فقد مت بلوغ 81 باملائة 
تبقى  حني  يف  امل�شطر,  الهدف  من 
3.500 وحدة �شكنية )20 باملائة( يتم 
العمل على ا�شتكمال ربطها باملرافق 

ال�رشورية خالل الأيام القادمة.
الوزير  بح�شب  النتائج  هذه  وجاءت 
»عدل«  مدراء  جمهودات  نتيجة 
عدة  قدموا  الذين  والولة  للوليات 
الإجراءات  حيث  من  ت�شهيالت 

�شهادات  منح  عمليات  وبخ�شو�ص 
نا�رشي  ال�شيد  قال   , التخ�شي�ص 
غري  الت�رشفات  ب�شبب  توقفت  اأنها 
مل  الذين  املكتتبني  لبع�ص  امل�شوؤولة 

يحرتموا �رشوط احلظر ال�شحي 
اإىل  وتوجهوا  الجتماعي  والتباعد 

وح�شب  للوليات  عدل  وكالة  مقرات 
العملية  اإطالق  اإعادة  �شيتم  الوزير 
اإذا  متبقي  مكتتب  األف   100 لفائدة 
املواطنني  طرف  من  اللتزام  مت 
والتباعد  الوقاية  باإجراءات 

الجتماعي.

منح وزير ال�ضكن  وكالة عدل مهلة �ضهر واحد لفتح 
املواقع و�ضروع املكتتبني يف اختيار مواقع ال�ضكنات 

واأو�ضح الوزير خالل اجتماع تقييمي بتقنية 
التحا�ضر املرئي عن بعد مع اإطارات  الوزارة ومدراء 
ال�ضكن والتعمري اجلهويني ومدراء اجلهويني لوكالة 

عدل اأن القطاع متكن من اإنهاء املناق�ضات وفتح 
الور�ضات واإطالق الأ�ضغال باأزيد من 35 األف وحدة 

�ضكنية على امل�ضتوى الوطني منها 25 األف وحدة على 
تخ�ص ولية اجلزائر.

تعتمد على الرقمنة واإدخال اللغات 
اجلديد كال�ضينية  واليبانية

خارطة  تكوين جديدة على 
م�ستوى اجلامعات

حا�ضي بونيف يف وهران

 مطحنة ت�ستغل ال�سميد 
املدعم لنتاج الأعالف 

بوزارة  العايل  التكوين  مدير  ك�شف 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
�رشعت  اجلامعة  اأن  بوكزاطة  جمال 
جديدة  تكوين  خارطة  ترتيب  يف 
احلديثة  التكنولوجيات  على  تعتمد 
العلمية  اجلوانب  تطورات  وت�شاير 
رقمية  جامعة  اإىل  الذهاب  بهدف 
بهدف  م�شتقبلية  ت�شورات  وفق 
النهو�ص  باجلامعة اجلزائرية و�شمان 
ي�شهدها  التي  مواكبتها  للتطورات 
عن  وك�شف  بوكزاطة  هذا   . العامل 
تنتظر  التي  التحديات  من  جملة 
راأ�شها  على  اجلزائرية  اجلامعة 
املعرفة,  اكت�شاب  معركة  خو�ص 
القاطرة  التكوين هو  اأن  م�شددا على 
مثقف  �شمن  التغريات  جيل  لإنتاج 
بغية  �شمان   , العام  ي�شهدها  التي 
ال�شري �شمن قاطرة التطور , ويف هذا 
خالل  ال�رشوع  �شيتم  ال�شدد,اأكد اأنه 
اإدراج  يف  املقبل  اجلامعي  الدخول 
اأخرى  وحتوير  جديدة  تخ�ش�شات 
ـ«ال  ال  نظام  غرار  وحت�شينها  على 
اأم دي LMD » كما �شتعمل اجلامعة 
تكوينات  جديدة  على  خلق  على 
التي  واليابانية  ال�شينية  اللغة  غرار 
يف  العامل  هام  يف  لهما  دورا  اأ�شبح 
من  حركية  ي�شهده  العامل  ما  ظل 

علمية واقت�شادية هامة .
اختيار  التكوين  انه مت  مدير   واأ�شار 
اهلل  عبد  �شيدي  اجلامعي  القطب 
املو�شم  يف  اأبوابه  �شيفتح  الذي 
الدرا�شي 2021/ 2020  ليكون حمطة 

هامة لهذا الغر�ص من خالل انتهاجه 
جدا  حديثة  تكوينية  واأ�شاليب  طرقا 
ت�شمن تكوين فعال  ومتطور  ملواكبة 
والقت�شادي  الذي  العلمي  التطور 
على  يعتمد  العامل   والذي  ي�شهده 
الرقمنة  والتي  دعا الأ�رشة اجلامعية 
على  والطلبة  الأ�شاتذة  فيهم  مبن 
وتقنية  الرقمنة  عملية  يف  النخراط 
اأ�شبح �رشورة  الذي  بعد  عن  التعليم 
ملحة لتجاوز الختالل  والعمل  على 
الدعائم  ا�شتغالل  جميع 
اأجل  احلديثة  من  البيداغوجية 
الدرا�شي  املو�شم  لختتام  التح�شري 
 3 خالل  تخ�شي�ص  اجلامعي  من 
من  ح�شورية  لدرو�ص  اأ�شابيع   4 اإىل 
و�رشح  الثاين  ال�شدا�شي  اإمتام  اأجل 
املقدمة   على  و�شائط  الدرو�ص 
بعد  تنظم  اأن  اأن  الت�شال  على 
الطلبة  داعيا  المتحانات,  ذلك 
البيداغوجية  براجمهم  لإكمال 
وجود  ل  انه  عادية  مطمئنا  ب�شفة 
م�شابقات  بي�شاء  وعن  ل�شنة 
اأكد  املذكرات  التاأهيل  ومناق�شة 
بوكزاطة انه مت طرحها, وال�شعي اإىل 
الدكتوراه  مع  غرار  على  مناق�شاتها 
الوقاية  بتدابري  ب�رشوط  اللتزام 
رزنامة م�شبوطة  و�شع  املعروفة مع 
اأطروحاتهم  للطلبة مبناق�شة  لل�شماح 
احلجر  باإجراءات  دون  امل�شا�ص 
التباعد  وو�شائل  ال�شحي  واحرتام 

الوقاية .
حممد بن ترار

ك�شفت مديرية التجارة لولية وهران 
اأن  م�شاحلها لقمع الغ�ص واملناف�شة 
القت�شادية, قد متكنت   والتحقيقات 
بعمليات  تقوم  ور�شة   اكت�شاف  من 
حتويل غري قانوين لكميات جد معتربة 
من مادة ال�شميد املدعم اإىل  اأعالف 
�شمن  اإدماجها  خالل  من  لالأبقار 
والنخالة  وال  كالذرى  العلف  مركبات 
احلفاظ  اجل   من  وذلك  وال�شوجا 
دعم  با�شتغالل  الأرباح  ارتفاع  على 
على  جاءت  العملية  لل�شميد.  الدولة 
الأ�شخا�ص  اأحد  من  و�شاية  خلفية 
حول ن�شاط  مطحنة مبنطقة حا�شي 
النوع  من  ال�شميد  دمج  يف  بونيف 
ال�شوق  تعرف  الذي  »�شفينة«   اجليد 
ندرة  منه بفعل هذه املمار�شات مع 
لتغذية  ومنتجات  الأبقار   اأعالف 
,  حيث   الربح  هام�ص  لرفع  الأنعام  

للدرك  العمومية  القوة  مع  بالتن�شيق 
مداهمة  مت  بونيف  حلا�شي  الوطني 
من  اأطنان   9 اأين مت حجز  املطحنة 
اجليد   النوع  من  والفرينة  ال�شميد  
اأكيا�ص  داخل  معباأة  �شبطت  التي 
كي�ص   360 بلغ عددها  كلغ    25 بوزن 
, و تبني اأن �شاحب املطحنة  ي�شتغل  
تركيبة  يف  واإدخاله  املدعم  الدقيق 
اأعالف الأنعام التي تعتمد على مواد 
غالية  مثل الذرى  وال�شوجا  ,  وذلك 
من اأجل حتقيق الربح ما يعترب غ�شا 
الوطني  بالقت�شاد  مي�ص  انه  بحكم 
والدقيق   ال�شميد  يف  اأزمة  ويخلق 
ويهدد الرثوة احليوانية بفعل ماي�شببه 
هذا املزج  من اأثار �شلبية على �شحة 
�شاحب  توقيف  مت  وقد  احليوانات  

املطحنة واإحالته على الق�شاء  .
حممد بن ترار

فتح املوقع اللكرتوين لفائدة 35 األف مكتتب 
.     25 األف وحدة على تخ�ص ولية اجلزائر

ولية املدية 

 تزويد 5 عيادات ب�سيارات 
اإ�سعاف جمهزة

 قامت م�شالح ولية املدية �شبيحة 
اإ�شعاف  �شيارات   5 مبنح  اأم�ص 
بكل  �شحية  عيادات  لفائدة  جمهزة 
من بلديات ال�شهبونية, عني بو�شيف, 
ق�رش  و  معرف,  اأولد  �شليمان,  بني 
وايل املدية  اإ�رشاف  البخاري ,حتت 
روؤ�شاء  وبح�شور  عبا�ص  بداوي 
املعنية  للبلديات  ال�شعبية  املجال�ص 
امل�شجل  العجز  لتدارك  وهذا   ,

مبختلف املناطق النائية بالولية. 
وتعد هذه امل�شاعدة , ح�شب ت�رشيح 
اأ�شل  من  اأوىل  ح�شة  مبثابة  الوايل, 
الطبي  العتاد  بكل  مركبة جمهزة   59

, توجه ملختلف املوؤ�ش�شات ال�شحية 
الواقعة مبناطق الظل , بهدف ترقية 
الإطار  وحت�شني  العمومية  ال�شحة 
ظل  يف  خا�شة   , للمواطن  املعي�شي 
تعرفها  التي  اخلا�شة  الظروف  هذه 
 , كورونا  جائحة  وانت�شار  البالد 
مت  باأنه  �شحفية,  ندوة  يف  م�شريا 
اقتناء 48 �شيارة من �شندوق ال�شمان 
والت�شامن للجماعات املحلية , و 11 
الوطني  ال�شندوق  طرف  من  اأخرى 
تدخل  عملية  ,يف  العليا  لله�شاب 

�شمن برنامج �شنة 2019.
ر. بوخدميي

اأعلن مدير الدرا�شات بق�شم النقدية 
املالية,  الربيدية  واملعامالت 
�شبل,  نبيل  اجلزائر,  بريد  ملوؤ�ش�شة 
اأم�ص, عن اإن�شاء مكاتب بريد متنقلة, 
اأقرب للزبائن,  مبناطق الظل, لتكون 

خالل فرتة احلجر ال�شحي.

نزوله  خالل  الدرا�شات,  مدير  واأكد 
عن  اجلزائرية,  الإذاعة  على  �شيفا 
تخ�شي�ص عدة مكاتب بريدية متنقلة, 
املواطنني  لتمكني  الظل,  مبناطق 
املالية  العمليات  بجميع  القيام  من 
املتحدث,  ذات  واأو�شح  والربيدية. 

باملعدات  متنقلة  بريد  مكاتب  اأن 
وليات,  عدة  �شتغطي  الالزمة, 
خا�شة يف املدن الكبرية, حيث تكون 
احل�شود يف مكاتب الربيد عالية, للحد 
وال�شماح  والتزاحم  الكتظاظ  من 
للمواطنني, ب�شحب اأموالهم باأريحية. 

بريد  مبوؤ�ش�شة  امل�شوؤول  اأعلن  كما 
الذهبية,  بطاقة  اأن جتديد  اجلزائر, 
اأن  اإىل  م�شرياً  تلقائي,  ب�شكل  �شيتم 
متاحة  جوان  ل�شهر  املتوفرة  تلك 

بالفعل, واأنه ميكن ا�شتالمها الآن.
مرمي خمي�ضة

بريد اجلزائر

مراكز متنقلة يف مناطق الظل

بعد �ضدور بيانات تدعو اإىل ك�ضر احلجر ال�ضحي 

قب�سة حديدية بني  نقابات �سائقي الأجرة ووزارة النقل  
والإ�شغال  النقل  وزارة  اأ�شدرت 
حتذيرا  لها  بيان  يف  العمومية 
اللهجة  اإىل  تنظيمات  �شديد 
امل�شتوى  على  �شائقي  الأجرة 
الدعوات  خلفية  الوطني  على 
مواقع  م�شتوى  على  التحري�شية 
اإىل  الجتماعي  الداعية  التوا�شل 
ال�شحي  املفرو�ص  احلجر  ك�رش 
للعمل  بعد  والعودة  كرونا  ملواجهة 
اإمام  �شجلت  التي  الحتجاجات 
العديد من  مديريات النقل بالوليات 

.

هذا واأ�شار البيان انه يف الوقت الذي 
جتند الدولة كافة اإمكانيتها من اأجل 
هذه  باآثار  الوباء  والتكفل  حما�رشة 
الإجراءات ال�شلبية  التي طالب بع�ص 
فيهم  متعاملوا  مبا  املجتمع  �رشائح 
والتي  اأمناطه  ,  مبختلف  النقل 
الو�شائل  كل  الدولة  م�شالح  جند 
من  معاناتهم  ال�رشورية  للتخفيف 
عرب مواقع  الدعوات  بعد  انطلقت   ,
اإىل  الداعية  الجتماعي  التوا�شل 
قبل  من  ال�شحي  من  احلجر  ك�رش 
�شائقي  اأنف�شهم  تنظيمات  ي�شموا 

, دون  الوقوف على  الأجرة  �شيارات 
ما قد يت�شبب من جراء ذلك من  اأثار 
التي   19 كوفيد  لوباء  �شلبية  وتف�شي 
خ�رشت الدولة ع�رشات اأرواح الأطقم 
الطبية وماليري الدينارات ملحا�رشته 
الإ�شابة  به  تخفي�ص  على  والعمل 

وتف�شيه و�شط املجتمع .
يف  النقل  وزارة  وو�شفت  هذا 
خانة  يف  الت�رشفات  هذه  اأن  بيانه 
ت�شدر من �رشيك  الالم�شوؤولية  التي 
يحرتم  اأن  املفرو�ص  من  اجتماعي 
والقوانني  ال�شارية  يف  التنظيمات 

منظم  مبني  اإطار  يف  التعامل 
حلول  لأي  على  احلوار  لإيجاد 
م�شته  الذي  القطاع  تهدد  م�شاكل 
ال�شحي  اأثار  الوباء  واحلجر 
كافة  القطاعات  غرار  على 
موؤكد   , للجمهور  امل�شتقطبة 
هذا  اأ�شحاب  اأن  البيان  اأ�شار  اأن  اأن 
كاملة  امل�شوؤولية  يتحملون  البيان 
عنه  ت�رشيحات  من  تنجر  ملا 
تهدد  املجتمع  قد  نتائج 

بفعل  ت�رشفاتهم  ال�شعبوية .
حممد بن ترار

املوؤ�ض�ضات ال�ضحية بالعا�ضمة

ا�ستئناف الن�ساطات الطبية واجلراحية
.     توفري38 �ضريرا للتكفل مبر�ضى كورونا

بالعا�شمة  م�شت�شفيات  عدة  با�رشت 
مبختلف  املتعلقة  خدماتها  تقدمي 

الن�شاطات الطبية واجلراحية حيث
اأكدت رئي�شة م�شلحة اجلراحة العامة 
اجلامعية  ال�شت�شفائية  للموؤ�ش�شة 
زهرة  الربوف�شور  با�شا  م�شطفى 
املوؤ�ش�شة  اأن  ت�رشيح  يف  م�شعودان 
اأجلت كل ن�شاطات امل�شالح با�شتثناء 
ال�شتعجالية منها على غرار جراحة 

ال�رشطان.
مت  اأنه  الأخ�شائية  ذات  واأو�شحت 
والعمليات  الفحو�شات  كل  تاأجيل 
تف�شي  بعد  احلميدة  اجلراحية 
فريو�ص كورونا وبتعليمات من الوزارة 
مل يتم »الحتفاظ �شوى بال�شتعجالية 
منها« م�شرية اإىل اأن م�شلحة اجلراحة 

العامة التي ت�رشف عليها �شبق لها اأن 
لأ�شخا�ص  جراحية  عمليات  »اأجرت 

م�شابني بكوفيد-19«.
واأ�شارت م�شعودان انه وبعد اأن اأعطى 
تعليمات  وال�شكان  ال�شحة  وزير 
جديدة بعد التحكم يف ن�شبة الإ�شابة 
الن�شاطات  ل�شتئناف  بالفريو�ص 
الطبية واجلراحية مبختلف امل�شالح 
با�شتدعاء  م�شلحة   كل  قامت 
خالل  املواعيد  حتديد  و  مر�شاها 

الأيام القليلة القادمة.
القلب  جراحة   م�شلحة  رئي�ص  وقال 
املتخ�ش�شة  ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
معو�ص  القلب  جراحة  و  عالج  يف 
العا�شمة  باجلزائر  بكرافيل  حمند 
الربوف�شور احلاج بو�شياف من جهته 

الأخرى كل  »اأجلت هي  اأن املوؤ�ش�شة 
ب�شبب  ال�شتعجالية  غري  الن�شاطات 
با�شتثناء  كورونا  فريو�ص  تف�شي 
القلب  وجراحة  اأمرا�ص  ا�شتعجالت 
م�شلحة  �شيما  م�شاحلها  لتخ�شي�ص 
الإنعا�ص والتخدير للتكفل بامل�شابني 

بهذا الفريو�ص«.
وك�شف باملنا�شبة اأن املوؤ�ش�شة تكفلت 
القلب لدى م�شاب بفريو�ص  بجراحة 
ا�شتئناف  »�شيتم  باأنه  موؤكدا  كورونا 
خالل  تدريجيا  بكاملها  الن�شاطات 

الأيام القليلة القادمة«.
امل�شالح  خمتلف  م�شتوى  على  اأما 
ال�شت�شفائية  للموؤ�ش�شة  التابعة 
)مايو  دباغني  اجلامعية حممد لمني 
العام  مديرها  اأكد  فقد  �شابقا( 

م�شالح  اأن  جانبه  من  تاتي  نافع 
الإ�شرتاتيجية  الخت�شا�شات  خمتلف 
عن  نهائيا  تتوقف  »مل  ال�شتعجالية 
جراحية  اأو  طبية  كانت  �شواء  عملها 

مبا فيها ال�رشطان«.
من  بالرغم  اخلدمات  هذه  ول�شمان 
على  وحفاظا  كورونا  فريو�ص  تف�شي 
هذه  على  املقبلني  املر�شى  �شالمة 
ذات  قال  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 
م�شلحة  تخ�شي�ص  »مت  اأنه  امل�شوؤول 
واحلنجرة  والأنف  الأذن  اأمرا�ص 
للتكفل  �رشيرا   38 من  تتكون  التي 
كانت  كورونا  بفريو�ص  بامل�شابني 
امل�شالح  بقية  عن  متاما  معزولة 

الأخرى«.
عبدال�ضالم.غ
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اح�ضن خال�ص   

تلك  على  يغلب  الطموح  كان 
يف  الرغبة  وكذا  الت�صورات 
�صيا�صي  اجتماعي  حتقيق حتول 
احلريات  من  مزيد  نحو  عميق 
الأب�صار  اأعمى  قد  املجتمعية 
يخرج  مل  جمتمع  واقع  عن 
التي  الكفالة  ذهنية  عن  بعد 
ما  منذ  وتر�صخت  فيه  تكر�صت 
قادة  كان  حيث  ال�صتقالل  قبل 
يب�رشون  ال�صتقاللية  احلركة 
وطاأة  حتت  وهم  اجلزائريني، 
الحتالل، اأن ت�صكيل دولة م�صتقلة 

الذي  الوحيد  هو  �صيدة 
عن  التعوي�ض  لهم  ي�صمن 
فيها  وقعوا  الذي  احلرمان 
والبط�ض  ال�صتغالل  جراء 
البالد  لرثوات  ال�صتعماري 

وكرامة العباد.
اأر�صتها  املنطلقات  هذه 
احلركة الوطنية، اإذن، وثبتها 
نداء اأول نوفمرب بهدف اإن�صاء 
اجتماعية  دميقراطية  دولة 
واأكدتها الآثار الوخيمة حلرب 
التحرير التي م�صت من �صارك 
اإذ  ي�صارك،  مل  ومن  فيها 
احلرمان  وزع  ال�صتعمار  اأن 

اجلزائريني  بني  بالت�صاوي 
تكون  اأن  ال�رشوري  من  فجعل 
بدورها  بديال  امل�صتقلة  الدولة 
الرفاهية  توزيع  وهو  املعاك�ض 

بالت�صاوي بني اجلزائريني. 
زال  ل  الذي   ،1989 د�صتور 
فيه  يحّور  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض 
اإ�صافة  ويعدل  منه  وي�صتن�صخ 
عندما  منعرج  كل  يف  وحذفا 
الآليات  يت�صمن  ل  اأنه  يتبني 
واإنقاذ  الأزمات  حلل  املنا�صبة 
والأزمات  املاآزق  من  النظام 
التي يقع فيها، اأدخل اجلزائر يف 
عهد مل تاألفه ل�صيما واأن اأحداث 
اأكتوبر 1988 التي جاء على اإثرها 

�صيا�صة  تقومي  ت�صتهدف  كانت 
الدولة يف توزيع الرثوات الوطنية 
ال�صعبية«  »اجلماهري  كانت  التي 
املنتف�صة ترى اأنها بداأت تنحرف 
الجتماعية  العدالة  مبادئ  عن 
والتميز  الرتف  مظاهر  وبداأت 
�صغرية  بورجوازية  لدى  تظهر 
يف  خا�صة  كالفطريات  منت 
ريعي  اقت�صاد  و�صمن  املدن 
الفرد  مدخول  فيه  يكن  مل 
واجلهد  للعمل  حقيقيا  انعكا�صا 
ول  الفردي  والإبداع  والإنتاج 
بل  والبتكار  للمبادرة  نتاجا 
كفالة  واجب  �صمن  ل�صنوات  ظل 

للحاجات  وا�صتجابتها  الدولة 
احلرمان  من  للتخل�ض  امللحة 
والآثار املرتتبة عن حرب حترير 
مريرة. كان واجب اإطعام ال�صعب 
من اجلوع دون اإغنائه من الفقر 
الدولة  يف  امل�صوؤولني  كبار  هّم 
الذين اأن�صاأوا لهذا الغر�ض قنوات 
ال�رشكات  »اقت�صادية« من خالل 
وت�صكيل  الريع  لتوزيع  الوطنية 
يف  اجلديد  ال�صرتاكي  املجتمع 

املدن والقرى. 
ومل تكن الدولة خالل ال�صتينيات 
القرن املا�صي  وال�صبعينيات من 
د�صتوري  اإطار  اإىل  بحاجة 
توجه  على  �رشعية  لإ�صفاء 

فر�صتها  فقد  الكفيلة،  الدولة 
اأ�رشنا،  كما  التاريخية  الظروف 
لدى  عاملي  توجه  فر�صها  كما 
حديثا  امل�صتقلة  الدول  جل 
عدم  حركة  حتت  ان�صوت  والتي 
التوجهات  اإىل  ومالت  النحياز 
الإيديولوجية للمع�صكر الأوروبي 
ال�رشقي متاما كما فر�ض انهيار 
هذا املع�صكر التوجه نحو الردة 
عن هذه الت�صورات الإيديولوجية 
ونالت  عقيمة  اأنها  ظهرت  التي 
الذي  املجتمع  داخل  انتقادات 
املرور  برر  مما  منها  ا�صتفاد 
عام 1989 اإىل د�صتور يتجه نحو 
التخل�ض تدريجيا من دور 
ال�صامن والكفيل اإىل دور 
للحياة  ال�صابط  الناظم 
والقت�صادية  ال�صيا�صية 

والجتماعية.
 ،1989 د�صتور  اأن  غري 
بالرغم من فتحه باب 
واإحداثه  احلريات 
من  جديد  لنوع 
املتعلقة  احلقوق 
احلريات  مبمار�صة 
مل  اأنه  اإل  ذاتها 
القطيعة  يجروؤ على 
الدولة  مع  التامة 
الكفيلة ل�صيما واأن الظرف الذي 
كان  الد�صتور  هذا  فيه  اعتمد 
من  العري�صة  الفئات  على  �صعبا 
بعد دخول اجلزائر يف  املجتمع 
تدهور  جراء  خانقة  مالية  اأزمة 
 1986 عام  منذ  البرتول  اأ�صعار 
ومل تكن لتنجو منه اإل فئة قليلة 
اغتنمت من النفتاح الذي با�رشه 
منذ  جديد  بن  ال�صاذيل  الرئي�ض 

عام 1982. 
�صار لزاما على الد�صتور اجلديد 
»املكا�صب  توافقيا بني  يكون  اأن 
ال�صرتاكية« والتوجهات العاملية 
الليربالية  من  مزيد  نحو 
�صيغة  يف  ال�صوق  اإىل  والحتكام 
اإذ  اجتماعية دميقراطية هجينة 
مزجت الدولة بني اإتاحة املجال 
الأعمال  رجال  من  فئات  لربوز 
الدولة  ريع  رحم  من  اخلوا�ض 
مقابل الحتفاظ بحقوق موروثة 
العمل  كحق  ال�صابق  العهد  عن 
والعالج  والتمدر�ض  وال�صكن 
وغريها من احلقوق التي �صارت 
جمتمع  يف  القدا�صة  مرتبة  لها 
واجتماعيا  دميوغرافيا  يتطور 
ومتطلباته  حاجاته  معه  وتتطور 
على  احلفاظ  يف  �صاهمت  وقد 
البحبوحة  الدولة  اجتماعية 
اجلزائر  عرفتها  التي  املالية 

من  الأوىل  الع�رشية  خالل 
من  الدولة  ومكنت  القرن،  هذا 
الجتماعي  ال�صلم  على  احلفاظ 
بعد  اإليه  بحاجة  كانت  الذي 
التي  ال�صوداء  الع�رشية  امتحان 
�صبقتها من جهة ولتمكني ال�صلطة 
نهب  يف  ال�صتمرار  من  القائمة 
اأوليغار�صيات  وت�صكيل  الرثوات 

جديدة.
ال�صعبي  احلراك  اندلع  وعندما 
اجتماعية  مطالب  يت�صمن  مل 
اإىل  طرح،  لكنه  نقابية  اأو  فئوية 
ال�صيا�صية،  الإ�صكالية  جانب 
ال�صلطة  ا�صتغالل  اإ�صكالية 
والنفوذ لال�صتحواذ على الرثوات 
هذه  حل�صاب  ونهبها  الوطنية 

ت  �صيا ر ليغا و لأ ا
عهد  يف  النا�صئة 
املالية،  البحبوحة 
هذه  كادت  فقد 
تع�صف  اأن  النزعة 
الدولة  با�صتقرار 
اأوهنت  بعدما 
ال�صابطة  املوؤ�ص�صات 
اآليات  واأ�صعفت 
املال  على  الرقابة 
ما  هذا  ولعل  العام. 
املوؤ�ص�ض  توجه  يف�رش 
خالل  من  الد�صتوري 
املقرتحة يف  التعديالت 
اجلديدة  ال�صلطة  م�صودة 
الد�صتورية  للمراجعة 

للدولة  ال�صامن  دور  تعزيز  اإىل 
ال�صابط.  دورها  جانب  اإىل 
حقوقا  التعديالت  اأ�صافت  فقد 
الدولة  على  للمواطنني  جديدة 
الد�صتور،  مبقت�صى  بها  التكفل 
احلكومات  كل  بها  تلزم  اإذ 
ال�صيا�صية  والربامج  والتوجهات 

منها  حمافظة  اأم  كانت  ليربالية 
اأ�صكال  كل  من  املراأة  حماية 
العمومي  الف�صاء  يف  العنف 
واخلا�ض  املهني  واملجالني 
و�صمان التكفل بالن�صاء ال�صحايا 
من  وبالرغم  وق�صائيا.  ماديا 
اعرتاف الد�صتور بحرية التجارة 
ال�صوق  �صبط  وتوليها  وال�صناعة 
الدولة  بحق  احتفظ  اأنه  اإل 
ال�صتثمارات  يف  التدخل  يف 
ال�صرتاتيجية بامل�صاهمة الغالبة 
اأو بدور املراقبة املبا�رشة وغري 
املبا�رشة. ول�صمان قيامها بدور 
املوؤ�ص�ض  اأتاح  الناظم  ال�صابط 
الد�صتوري اإن�صاء �صلطات �صبط 
الن�صاط  جمالت  جميع  يف 

القت�صادي والإعالمي وغريها. 
اإىل  الإ�صارة  من  وبالرغم 
اأدوات  تعد  اأنها  اإل  ا�صتقالليتها 
العامة  للحياة  الدولة  �صبط 

بامتياز. 
�صمن  جمالت  ظهرت  كما 
من  يكن  مل  اجلديدة  التعديالت 

الدولة  كفالة  واجب  ي�صملها  قبل 
منها حماية امل�صتهلك واحل�صول 
على املاء ال�رشوب وحق الأجيال 
العالج  وجودة  فيه  القادمة 
ال�صحية  اخلدمات  وا�صتمرار 
لظروف  الدائم  والتح�صني 
جانب  اإىل  والعمل  املعي�صة 
والأوبئة  الأمرا�ض  من  الوقاية 
وترقية الرتبية البدنية والريا�صة 
وو�صائل الرتفيه كما ت�صاهم الدولة 
ال�صكن  من  املواطنني  متكني  يف 
والتعليم  الرتبية  جودة  وحت�صني 
اإىل  الد�صتوري  املوؤ�ص�ض  وذهب 
مقرتحات  التعديالت  ت�صمني 
الربامج  �صمن  تدخل  �صعبوية 
الو�صائل  توفري  منها  ال�صيا�صية 
املادة واملوؤ�ص�صاتية لتنمية 
وحتفيز  ال�صباب  قدرات 
طاقاته اخلالقة وت�صجيع 
امل�صاركة  على  ال�صباب 
ال�صيا�صية كما  يف احلياة 
الدولة  �صمانات  �صملت 
امل�صنني وذوي احلاجات 
دور  �صمن  اخلا�صة 

الدولة الت�صامني.
هذه  �صقنا  لقد 
اجلديدة  ال�صمانات 
على  دخلت  التي 
�صبيل  على  الد�صتور، 
احل�رش،   ل  املثال 
النزعة  لنبني 
للدولة  املحافظة 
الت�صامن  يف  التحكم  �صبيل  يف 
والن�صجام الوطني ودرء خماطر 
اجلديدة  الليربالية  التوجهات 
التي منت يف املجتمع بالرغم من 
اأنه  اأظهر  ذاته  املجتمع  هذا  اأن 
ويف لتقاليده الت�صامنية العريقة.

الد�ستور بني الدولة الكفيلة والدولة الناظمة 
عندما دخلت اجلزائر يف عهد الد�ضتور- الإطار يف عام 1989 �ضاد اجتاه لدى املتابعني لل�ضاأن 

ال�ضيا�ضي والد�ضتوري ولدى الدار�ضني والباحثني اأن البلد قد خطى اخلطوة الأوىل غري الهينة 
جتاه ان�ضحاب الدولة تدريجيا من احلياة العامة ومن دور ال�ضامن والكفيل الجتماعي اإىل 

دور جديد تقت�ضر فيه الدولة على مهمة ال�ضبط العام ملجتمع يفرت�ص اأنه �ضار حرا وتعدديا 
وتناف�ضيا ووظيفيا. 

ال�ضمان يف بيئة ليربالية 

ال�ضمانات  هذه  �ضقنا  " لقد 
اجلديدة التي دخلت على 

الد�ضتور، على �ضبيل املثال ل 
احل�ضر،  لنبني النزعة املحافظة 

للدولة يف �ضبيل التحكم يف 
الت�ضامن والن�ضجام الوطني 

ودرء خماطر التوجهات الليربالية 
اجلديدة التي منت يف املجتمع" 

اجلديد  الد�ضتور  على  لزاما  " �ضار 
اأن يكون توافقيا بني »املكا�ضب 

ال�ضرتاكية« والتوجهات العاملية 
نحو مزيد من الليربالية والحتكام 

اإىل ال�ضوق يف �ضيغة اجتماعية 
دميقراطية هجينة اإذ مزجت 

الدولة بني اإتاحة املجال لربوز فئات 
من رجال الأعمال اخلوا�ص من رحم 
ريع الدولة مقابل الحتفاظ بحقوق 

موروثة عن العهد ال�ضابق"
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و  اجلمعوية  احلركة  ممثل  نا�شد 
الكبري  باجلنوب  املدين  املجتمع 
ت�رصيح  يف  تقار  القادر  عبد 
�شحفي خ�ص به يومية »الو�شط«، 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
لتعيني  العاجل  بالتدخل  تبون 
مترنا�شت  بوالية  الرتبية  مديرة 
من�شب  يف  بو�شبيعات  �شكتو 
بعدما  وذلك   ، بالدولة  �شامي 
بواقع  النهو�ص  اأثبتت كفاءاتها يف 
و اأفاق املنظومة الرتبوية بالوالية 
خالل  من   ، املذكورة  احلدودية 
وكذا  االن�شغاالت  جميع  معاجلة 
تعليمات  لتنفيذ  ال�شارم  ال�شهر 
ب�شكل  �شاهم  ما  وهو  الو�شاية 
كبري يف اإعادة االعتبار للوالية من 
خالل حت�شني مراتبها يف الرتتيب 
االمتحانات  لنتائج  الوطني 
النهائية لالأطوار الدرا�شية الثالثة 
كاالبتدائي ، املتو�شط والثانوي .

اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
و  احلقوقي  النا�شط  نظر  يف 
فاإن  تقار  القادر  عبد  اجلمعوي 
الرتبية  مديرة  بو�شبيعات  �شكتو 
منوذج  تعترب  مترنا�شت  لوالية 
اجلزائرية  للمراأة  وواقعي  حقيقي 
كعبها  علو  اأثبتت  التي  الفاعلة 
امل�شاهمة  و  ال�شعاب  حتدي  يف 

يف  االنخراط  و  الوطن  خدمة  يف 
الو�شية  الوزارة  عمل  ا�شرتاتيجية 
املنظومة  لتح�شني  الهادف 
من  النقائ�ص  بتدارك  الرتبوية 
جذرية  حلول  عن  البحث  خالل 
ب�شكل  ال�شائكة  امللفات  ومعاجلة 
ال�شكن  ملف  غرار  على  جدي 
الوظيفي املوجه لالأ�رصة الرتبوية 

، هذا االأخري قال عنه حمدثنا اأنه 
عائق  ي�شكل  القريب  باالم�ص  كان 
منهم  تعلق  ما  خا�شة  لالأ�شاتذة 
اأ�شاتذة املواد االأ�شا�شية العاملني 
من  القادمني  و  الرتبية  بقطاع 

خمتلف واليات الوطن  .
اأن رئي�ص اجلمهورية عبد  ومعلوم 
مبا�رصة  تعهد  قد  تبون  املجيد 
بالبالد  احلكم  ل�شدة  و�شوله  بعد 
للكفاءات  الفر�شة  باإعطاء 
اأح�شن  ا�شتغاللها  و  اجلزائرية 
تقدمي  من  لتمكينها  ا�شتغالل 
خا�شة  للبالد  الالزمة  االإ�شافة 
احل�شا�شة  بالقطاعات  تعلق  ما 
البحث  العايل و  التعليم   ، كالرتبية 
ال�شحية  املنظومة  و  العلمي 
التي  القطاعات  من  وغريها 
بحب  م�شبع  كفاءات  على  حتتوي 
ا�شتعداد  اأح�شن  وم�شتعدة  الوطن 
احلال  مثلما  به  الرقي  و  خلدمته 
مع مديرة الرتبية لوالية مترنا�شت 

�شكتو بو�شبيعات .

احلر  الطالبي  العام  االحتاد  دعا 
العاجل  للتحرك  الو�شية  الوزارة 
الحتواء الو�شع ب�شكل يتما�شى بني 
التعليم العايل وواقع ال�شحة بالبالد 

جراء تف�شي جائحة كورونا .
الطالبي احلر  العام  �شدد االحتاد 
التنفيذي  املكتب  لقاء  خالل  
بجامعات  الفروع  بروؤ�شاء  الوطني 
تاأجيل  �رصورة  على  الوطن 
الوطنية  واالمتحانات  امل�شابقات 
انطالق  اإىل  التخ�ش�ص  وامتحان 
املو�شم اجلامعي اجلديد، و اإبرام 
اتفاقيات مع وزارة ال�شحة والرتبية 
مالئمة  �شيغة  الإيجاد  والتعليم 
تخ�ش�ص  املتخرجني  الطلبة 
ال�شماح  مع  عليا،  ومدرا�ص  طب 
التخرج  على  املقبلني  للطلبة 
تخرجهم  م�شاريع  موا�شيع  بتغري 
الطابع  اإىل  التطبيقي  الطابع  من 
املذكرات  مالئمة  اأو  النظري، 
نظرية،اإ�شافة  اىل  التطبيقية 
االأ�شاتذة  تكوين  على  العمل  اإىل  
من  واالجنليزية  العربية  اللغة  يف 
اللغة  لتغيري  التدريجي  العمل  اجل 
قرار  يكون  ال  حتى  اجلامعة،  يف 
اجلامعة  تدفع  �شعبوي،  �شيا�شي 
اجلزائرية ثمنه م�شتقبال. وال يزال 
حمورا  التعريب  اجل  من  الن�شال 
هاما ال ميكن اإهماله حتى واإن مت 

اإدراج اللغة االجنليزية مكان اللغة 
الفرن�شية .

نف�ص  األح  فقد  ثانية  جهة  من 
�شيانة  �رصورة  على  التنظيم 
املهرتئة  االقامات  وترميم 
يف  التربيد  اأجهزة  تركيب  مع 
اجلامعات و االقامات خا�شة التي 
تتواجد باملناطق اجلنوبية، موؤكدا 
االإقامات  توفر  اأو  اإن عدم جتهيز 
على مكيفات يفر�ص عليهم  عدم 
التفكري بتاتاً يف فر�شية تعوي�ص ما 
فات من الدرو�ص يف فرتة ال�شيف 
للطالبي  العام  االحتاد  دع  وعليه 
االإقامات  جتهيز  اإىل  احلر  
كهذه،  لظروف  حت�شباً  مبكيفات 
توفري  على  العمل  ن�شيان  دون 
جامعة  لكل  جمانية  رقمية  مكتبة 
على غرار العديد من الدول،حيث 
اجلامعات  بع�ص  خمابر  اأظهرت 
اجلائحة  مع  التكيف  على  قدرتها 
يف  ب�شيطة  بو�شائل  وامل�شاهمة 
دليل  وهذا  كورونا،  وباء  مكافحة 
لها  اجلزائرية  اجلامعة  اأن  على 
كفاءات وقدرات، فقط حتتاج اىل 
االهتمام والتوجيه وتوفري املوارد 
العلمية  املخابر  وتفعيل  املالية 
وال  تعد  ال  التي  اجلامعة  داخل 

حت�شى وبدون فاعلية. 
اأحمد باحلاج 

خمتار  باجي  برج  بلدية  تفتقر 
كلم   800 بعد حوايل  على  الواقعة 
اأدرار  الوالية  عا�شمة  مقر  عن 
الذي  االأمر   ، اأطباء خمت�شني  اإىل 
يف  ال�شحي  القطاع  على  اأبقى 
طويلة  مدة  منذ  متعفن  و�شع 
املر�شى  من  الع�رصات  تاركة 
تلك  على  يوميا  يرتددون  الذين 
املوؤ�ش�شات  و  ال�شحية  املراكز 
بالوالية  املتواجدة  االإ�شت�شفائية 
ظروف  و  معانات  يف  يتخبطون 
معاناتهم  اإىل  ت�شاف  قا�شية 

ال�شديدة مع االأمل .
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث   
املحلني  امل�شوؤولني  فيه  يلعب 
ال�شحة  قطاع  على  القائمني  و 
على  االأول  امل�شوؤول  من  بداية 
بالوالية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�ص 
عموما و كذا امل�شوؤول االأول على 
راأ�ص القطاع بوالية اأدرار ، ممثلة 
جانب  اإىل   ، ال�شحة  مديرية  يف 
املجتمع  كذا  و  الفاعلة  االأطراف 
يتحمل  باجي خمتار  بربج  املدين 
املرتدي  الو�شع  اأ�شباب  من  جزءا 
باالأمر  بقبولهم  ذلك  و  العالق 
للفت  جهود  بدل  دون  الواقع 
امل�شكل  لت�شوية  ال�شلطات  اأنظار 
و ذلك من خالل مرا�شالت كتابية 
بعدة  متبوعة  املعنية  للجهات 

�شكاويهم  لعر�ص  معهم  مقابالت 
من  للخروج  اإقرتاحاتهم  تقدمي  و 

الو�شع .
اأفاد  فقد   ، مت�شل  �شياق  يف  و 
الع�رصات من املواطنني بالبلدية و 
املر�شى كذلك ب�شفتهم املت�رصر 
يف  معاناتهم  حجم  عن  الوحيد 
يف  اأطباء  على  احل�شول  �شبيل 
الذين  هوؤالء   ، اإخت�شا�شات  عدة 
زهاء  م�شافة  قطع  على  اأجربوا 
باأحد  العالج   بحثا عن  كلم    800
الطبية  املرافق  و  امل�شت�شفيات 
اإىل  اأو   ، الوالية  بعا�شمة  الكائنة 
التنقل اإىل اأحدى  الواليات االأخرى 
طلبا للعالج ، ما يجعل من فاتورة 
اإليها  ت�شاف  جدا  باهظة  العالج 
اأخرى  جهة  من  و   . التنقل  تكلفة 
باأن  بالقطاع  العارفني  قال  فقد   ،
بلدية برج باجي خمتار لن تعرف 
الراهن  الوقت  يف  للو�شع  حلوال 
الأن  االأ�شا�ص  يف  راجع  ذلك  و 
لدى  املو�شوع غري مطروح حاليا 
طاولة النقا�ص و هو ما �شيزيد من 
باملنطقة  املواطنني  معاناة  عمر 
�شيا�شة  ف�شل  جليا  ذلك  يف�رص   ،
الوزارة الو�شية يف �شبيل االإهتمام 
جهودها  ق�شارى  بذل  و  بالقطاع 

خلدمة املري�ص.
جناة ،ح 

دعت تن�ضيقية املجتمع املدين باجلنوب الكبري رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون ب�ضرورة التدخل ال�ضخ�ضي 
لرتقية مديرة الرتبية بولية مترنا�ضت ملن�ضب �ضامي بالدولة ملن�ضب �ضامي بالدولة نظري جمهوداتها اجلبارة 

يف النهو�س بواقع و اآفاق املنظومة الرتبوية بالولية منذ تعيينها على راأ�س القطاع .

ثمنت جمهودات مديرة الرتبية بتمرنا�ضت ودعته لرتقيتها 

جناة ،ح 

�ضدد على �ضرورة تاأجيل امل�ضابقات
 و المتحانات الوطنية 

ببلدية برج باجي باأدرار

االحتاد العام الطالبي احلر 
يدعو الوزارة للتحرك 

املرافق الطبية تفتقر 
لالأطباء املخت�صني

اأخبار اجلنوب

اأكادمية املجتمع املدين باجلنوب 
الكبري تطالب الرئي�س بالتدخل 

ي�ضهد اأكرب ن�ضبة يف حوادث املرور

الطريق الوطني رقم 3 �صبح يهدد ال�صائقني
 03 رقم  الوطني  الطريق  يعترب 
بالوادي ، الذي مير مبنطقة وادي 
ريغ جامعة واملغري بالوادي ،العمود 
الفقري لالقت�شاد الوطني،  لكونه 
ال�شيا�شية  العا�شمة  بني  يربط 
حتّول  حيث  للوطن،  واالقت�شادية 
يف االآونة االأخرية اإىل �شبح خميف 
ال�شائقني  من  العديد  حياة  يرهن 

وم�شتعمليه.
امللفت لالنتباه اأنه �شّجل اأكرب ن�شبة 
حوادث مرور باجلنوب الكبري على 
مدار ال�شنوات القليلة املا�شية  ، 
�شهريا  تدخلني  اإىل  تدخل  مبعدل 
، مما حّوله اإىل نقطة حمراء راح 
من  االأرواح،  ع�رصات  �شحيتها 
عبور  حركة  ي�شهد  اأخرى  جهة 

املركبات  ازدحام  ب�شبب  كبرية 
خماطر  وال�شيارات  وتزداد 
الطريق يف الفرتة امل�شائية خا�شة 
اخلطوط  وجود  عدم  ب�شبب 
بع�ص  عند  وامل�شتمرة  املتقطعة 
هذا  وبقي   ، طوله  على  النقاط 
اإىل  ون�شف  واحد  باجتاه  الطريق 
م�شتوى  على  خا�شة  ال�شاعة  حد 
من  وبالرغم  الوادي،  والية  تراب 
اأنه اأثار ان�شغال عديد املت�رصرين 
ظّل  اأنه  اإال   ، القائم  امل�شكل  من 
جمرد حرب على ورق يف ظل تزايد 
التي  الوفيات،  عدد  يف  رهيب 
على  احلوادث  ع�رصات  تزهقها 

مدار كل �شنة
زيارة  حمل  الطريق  هذه  وكانت 

الذين  الوزراء  لعديد  ميدانية 
تعاقبوا على وزارة النقل و االأ�شغال 
يتلقى  مرة  كل  ويف   ، العمومية 
الوالة، الذين تعاقبوا بدورهم على 
والية الوادي، وعودا باإن�شاء طريق 
مزدوج، لكنها بقيت تراوح مكانها 
وجود  خطورة  الو�شع  زاد  وما 
الطريق،  هذا  امتداد  على  االإبل 
بلديتي  بني  الرابط  باجلزء  بدءا 
وكذا  املغري،  وبلدية  الطيور  اأم 
النقطة الرابطة بني بلديتي �شيدي 

خليل وتندلة.
كل  اخل�شو�ص  بهذا  وعرب 
عن  العابرين  امل�شافرين 
ا�شتيائهم من الو�شع الذي اآل اإليه 
اأ�شحاب  خا�شة  الطريق،  هذا 

والية   48 من  القادمة  ال�شاحنات 
طالبوا  الذين  الوطن،  تراب  عرب 
واال�شتنفار  بالتحرك  ال�شلطات 
اأقرب  يف  ميداين  حل  لو�شع 

االآجال.
املخاطر،  هذه  ظل  يف 
وادي  منطقة  �شكان  طالب 
العبورعلى  ريغ   باعتبارها  نقاط 
الطيور واملغري  واأم  ا�شطيل  غرار 
املعنية  اجلهات  وتقرت  وجامعة 
مزدوج  طريق  الإن�شاء  بالتحرك 
�شاأنه  من  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
املرور  حوادث  ن�شبة  من  التقليل 
مل�شل�شل  عنوانا  اأ�شبحت  التي 
رقم  الوطني  الطريق  �شبح  ا�شمه 

.03

بعد ت�ضجيل اأعطاب مب�ضخات اخلزان املائي 

اأزمة عط�س ت�صرب اأحياء بلدية  العالية 
العالية  بلدية  اأحياء  قاطني  ي�شكو 
كلم   100 الواقعة  احلجرية  بدائرة 
اأزمة  ورقلة  والية  والية  مقر  عن 
يف  يومياتهم  اأرقت  حادة  عط�ص 
مع  و  احلار  ال�شيف  ف�شل  عز 
ال�شهر  من  االأول  الن�شف  انق�شاء 
اأحياء  �شكان  اأعرب    . الف�شيل 
بلدية العالية  التابعة لوالية ورقلة 
عن ا�شتيائهم وتذمرهم ال�شديدين 
العط�ص يف عز  اأزمة  ا�شتمرار  من 

التي جتتاح  ال�شديدة   موجة احلر 
اأن  من  بالرغم   ، اجلنوب  واليات 
 2018 �شنة  ت�شليمه  مت  الذي  البئر 
هاته  ينهي  اأن  منه  ماأموال  كان 
االأزمة لكن الو�شع بقي على ماهو 
املواطنني  معاناة  لت�شتمر  عليه 
اأعطاب  وجود  اإىل  باالإ�شافة 
باخلزان  املوجودة  بامل�شخات 
احلي  و  امل�شتقبل  بحي  املائي 
االإداري و يف �شياق مت�شل يطالب 

القائم  امل�شكل  من  املت�رصرين  
ال�شديق  اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل 
اإذا  خا�شة   ، التدخل  بو�شتة  
علمنا  على اأبواب ف�شل ال�شيف و 
انت�شار الكورونا يف غياب تام لكل 
امل�شوؤولني على امل�شتوى املحلي. 
ال�شلطات  هوؤالء  نا�شد  وعليه 
وايل  راأ�شها  وعلى  املحلية  
الوالية بالتدخل العاجل لو�شع حد 
يتخبطون  التي  اليومية  ملعاناتهم 

فيها ، من خالل العمل على منحهم 
االإمنائية  امل�شاريع  من  ر�شيدهم 
احلرمان  �شبح  من  الإخراجهم 
يالزمهم  ظل  الذي  والتهمي�ص 
طيلة منذ فرتة طويلة . ويف انتظار 
الو�شية  ال�شلطات  من  جاد  تدخل 
واجلهات املعنية للتكفل بامل�شكل 
القائم يبقى لزاما على املواطنني 
معاي�شة الو�شع املزري الأجل غري 

اأحمد باحلاج م�شمى.

جناة ،ح 



الأربعاء 20  ماي  2020  املوافـق  ل 27 رم�ضان  1441ه نقا�ش6
كورونا والوح�ش

حني يتربع القاتل بجرميته ل�ضحيته !
مل تنتِه حروب الإخوة الأعداء يف لبنان ، و ل ميلي�ضيات املجازر يف املخيمات، ول نعرات الهيموفيليني اجلدد من اأ�ضحاب الدم الّنيلي ، الذين يخزنون 

ب�ضماتهم الدموية يف بنك املوتى ، كما يحتفظون برتبهم الع�ضكرية و حروبهم املنتهية ال�ضالحية  وجرائمهم العن�ضرية ، بال حماكمة ول توبة ، 
حتى بعد مرور اأكرث من ربع قرن على احلرب اللبنانية ،التي يعيدون تدوير خملفاتها يف لعبة كرا�ضي م�ضتطرقة ، لها م�ضرفها ال�ضحايف الذي يتربع 

بجرميته ل�ضحيته ، عرب و�ضيط كاريكاتور يقارن ال�ضحية امللثمة  بتاجية كوفيد19، فاأهال اأهال ! اأتى زمن على هذه الغابة ، يغري فيها الفريو�ش 
معادلة الق�ضا�ش و �ضريعة الغيالن ، ليلتقط القاتل قبل القتيل ، و ال�ضجان قبل ال�ضجني ، واملجرم قبل ال�ضحية ، وامليلي�ضياتي قبل املواطن ، واحلرامي 

قبل املن�ضوب عليه ، واخلائن قبل املغدور ، والراأ�ش قبل القطيع ، فماذا بعد يا اأولد كورونا !
بقلم : لينا اأبوبكر

كيف   : الفل�سطينيني  الغزاة  ي�س�أل 
ي�سق  مل  كيف  ؟  ح�س�رن�  احتملتم 
الفل�سطيني  اأيه�  ؟  ب�سجونن�  حريتكم 
، حني يَُحّيُ �سرُبك عدَوّك ، ت�أّكْد اأنَّه 
اأن �سعف عدوك حيته  و  �سج�عتُك 
مرا�سه  الفل�سطيني  وعزلة  ال  كيف   ،
املحنك  ، و جتربته الن�س�لية ،  التي 
يح�ول  اإن�س�ن الع�رص الرقمي تقم�سه� 
يف حني يختبئ جب�برته من فيو�س ، 
ف�سحه  الذي   ، زيفهم  له�س��سة  ي� 
امليكروب  عراه  مم�  اأكرث   ، ا�ستت�ره 
 19 كوفيد  ا�ستط�ع  كيف   ، ولكن   ،
التب�عد  على  الب�رصية  يوحد  اأن 
حقيقة  يف  ؟  الب�رص  بني  االجتم�عي 
كورون� مراآة المرئية ،جتري   : احل�ل 
الفيو�س  تب�دال وظيفي� و ظرفي� بني 
 ، وال�سج�ن  ال�سجني  وبني  وال�سج�ن 
كيف ؟ كورون� تزج بقطيع احلرا�سة يف 
زن�زين ي�سيجه� اخلوف ، و تهدد اأمنه� 
فكرة املر�س ،  بينم� يعي�س اال�رصى 
مر�سي�  واقع�  االحتالل  �سجون  يف 
مريرا ، بني انعدام العالج ، ك�أ�سلوب 
من اأ�س�ليب التعذيب واال�سطه�د – م� 
ين�يف كل  املع�يي الدولية واالأخالقية 
 – االأ�رصى  مع  ب�لتع�مل  والق�نونية 
لال�ستج�بة    ، املتعمد  التب�طوؤ  وبني 
لنداءات اال�ستغ�ثة ، حني يتعلق االأمر 
بح�لة ط�رئة ، اأو بتف�قم اأزمة مر�سية 
ب�أن يتعر�س االأ�رصى واالأ�سيات  اأو   ،
اإىل اأمل يف االأ�سن�ن او نزيف ح�د ، اأو 
ح�الت اإغم�ء جدية ، عداك عن ال�سح 
على  يحتوي  الذي  ال�سحي  ب�لطع�م 
فيت�مين�ت تقوي من من�عة االأ�سي و 

-اأو  مق�ومة  من  متكنه  بط�قة  تزوده 
هذا  اإىل  اأ�سف   ، االأمل  احتم�ل  حتى 
واالكتف�ء   ، ب�لعالج  االنتظ�م  عدم 
ومتب�عدة  متقطعة  بجرع�ت  اأحي�ن� 
من م�سكن�ت الوجع ، مب� ال يغني وال 
ي�سمن من اأنني ، اأ�سف اإىل هذا كله ، 
اأقرا�س غ�م�سة   ، عملي�ت بدون بنج 
ا�ستئ�س�ل   ، اأحي�ن�   للمر�سى  تُعطى 
يو�سح  طبي  تقرير  دون  من  اأع�س�ء 
الغ�م�سة  االإجراءات  هذه  اأ�سب�ب 
امل�س�عدة  املر�سى  يطلب  وحني   .
يواجهون   ، االأحمر  ال�سليب  فرق  من 
ببطء  تتعلق   ، اآخر  نوع  من  �سعوب�ت 
االإجراءات ، واالكتف�ء مب� قل ، حتى 
 ، اأن كثيا من املر�سى يتم حجزهم 
�رصاحهم  اإطالق  اأو  عالجهم  ورف�س 
طبية  عن�ية  بتلقي  لهم  لل�سم�ح 
من  اإن�س�نية  اأكرث  م�ست�سفي�ت  يف 
م�ست�سفى �سجن الرملة ، الذي يطلق 
عليه االأ�رصى : عي�دة املوت ! الع�مل 
اأقذر  دورا  يلعب  والع�طفي  النف�سي 
 ، الوف�ة  خلطر  املر�س  تعري�س  يف 
ال�سيئة  املع�ملة  و   ، الزي�رات  فمنع 
من املمر�س�ت واالأطب�ء ، التهديدات 
 – ال�سخرية   ، ال�ست�ئم   ، الالمربرة 
تلبية  رف�س   – املقعدين  من  خ��سة 
طلب�ت املر�سى امللحة واال�سطرارية 
كل   ، الغي �سحية  البيئة   ، االإهم�ل   ،
اإىل  املري�س  االأ�سي  ي�سل  وقد  هذا 
مرحلة ، يطلب فيه� فقط املوت بني 
اأهله ، ولن ي�سمح له ، ف�أي احتم�ل ، 

بل �سل اأي احتالل !
احتي�طي�  ر�سيدا  العزلة   تظل 
كوفيد  به  يتحول  زمن  يف   ، لالأ�سي 
وح�س  اإىل  ميكروبي  م�سخ  من   19

هي  م�  ولكن    ، فرانك�ست�ين 
وم�   ، لكورون�  العزلوية  املوا�سف�ت 
هو الفرق بني العزلة الوق�ئية و العزلة 
املق�ومة ؟ ال�سجن ع�دة لي�س حممية 
ب�رصية ، بقدر م� هو عق�ب اإ�سالحي 
�سلوك  لتغيي  اإجرائي  اأواإ�رصاط   ،
من تتم مع�قبتهم ، وهو م� ف�سل فيه 
لي�س  البطل  الأن   ، ال�سهيوين  ال�سج�ن 
ق�سية  �س�حب  اإنه   ، م�زو�سي�  ك�ئن� 
العق�بي  لالإجراء  ميكن  ال   ، وحق 
ور�س�لته  ال�سلوكي  م�س�ره  ي�سوه  اأن 
بهذا  للعزلة  ا�ستج�بة  واأية  الن�س�لية، 
والتخلي  اال�ست�سالم  تعني   ، املفهوم 
قيم  و   ، ال�سج�عة  اأخالقي�ت  عن 
االأ�سي  يقلب  حني  خ��سة   ، ال�سمود 
عزلته  حموال   ، ال�س�حر  على  ال�سحر 
اإىل  و�سجنه   ، مق�ومة  ثكنة  اإىل 
مع�سكر جتنيد ، و وزنزانته اإىل حقل 
توا�سلي مع الرف�ق . بينم� ال يحتمل 
واإن  حتى   ، ال�سحي  احلجر  ال�سج�ن 

ب�ل�سحة  ،ف�ختب�ر احلرية  ك�ن وق�ئي� 
لي�س  وي�س�ويه   ، غطر�سته  يه�سم 
فقط ب�سجن�ئه ، اإمن� ب�لفيو�س على 
وجه�  ي�سعه  الذي  �سج�نه  اعتب�ره 
القمعية  واأدواته  ح�س�ره  مع  لوجه 
 : ومراآته   ، ي�سبهه  الذي  عدوه  مع   ،
وجه كوفيد 19 ، فكيف يختبئ الق�تل 
الفيو�س  يتنكر  وكيف   ، القتيل  من 

بك�ريك�تور العميل ؟
هذا  كل  بعد  ال�سج�َن  يكفي   هل 
مم�ر�سة ال�سجن الوق�ئي جم�عي�  ، اأو 
التزام بيته كزنزانة انفرادية ؟ ب�لن�سبة 
الظرف  لي�س  احلقيقي  القهر  اإليه 
الفيو�سية  الوظيفة  بل   ، القهري 
لل�سج�ن ، الذي ال يجروؤ على اخرتاق 
املنظومة الوق�ئية والرق�بية ،بجنحة 
�سوف  و   ، �سحية  خي�نة  اأو   ، مترد 
لن  البيت   ! الوب�ء  حكمة  اأجمله�  م� 
قيمة  من  يُعلي  لكي   ، ال�سج�ن  يكفي 
احلجر ال�سحي يف نظره ، الأن البيت 

املعت�دة  بحميميته�  الع�ئلة  يعني  لن 
الذي  الوب�ئي  العبء  يعني  م�  بقدر 
اأكرث مم� تفعل   ، يكدر مزاج ال�سج�ن 
ال�سجون التي يقبع على ب�به� كخ�زن 
يفعل  م�ذا  تتخيل  اأن  ولك   ، اجلحيم 
بيته  منحته  لو  الفل�سطيني  االأ�سي 
عن  به  اكتفى  لك�ن  ؟   عزلته  خالل 
حريته  هو  بيته  الأن   ، ب�أ�رصه�  الدني� 
، جنة بع�رصة اأمث�ل عزلته ، هذه هي 
هي  وهذه   ، حكمته  هذه   ، فل�سفته 
نُواةٌ  الفل�سطيني  زنزانة    ! بطولته 
على  م�رصع   ، ٌن  ِح�سْ وبيْتُُه   ، نٌَة  ح��سِ
والتالحم   ، واالإيواء   ، ال�سي�فة  قيم 
من  وحرم�نه   ، واالجتم�عي  الوطني 
االإيث�كي  حنينه  عن  يثنيه  ال  ح�سنه 
، عزلة  اإذن  . ح�سن�  اليو�سفي  وحلمه 
ببطولته  �ستذكره  الفل�سطيني  االأ�سي 
بخوفه  فتذكره  ال�سج�ن  عزلة  اأم�   ،
مف��سلة  لي�ست  وهذه   ، حريته  من 
فيه�  ينت�رص   ، مراي�  لعبة  هي  اإمن�   ،
و�س�ئل  كل  من  املحروم  االأ�سي 
الت�سلية ، و التوا�سل ، والزي�رات ، و 
العالج و الطع�م ال�سحي والنظيف ، 
في�س�عف �سوقه  لكل م� هو حمروم 
يف  احلرية  مبتعة  منه،ا�ستلذاذه 
  ، �سدته�  ال  بده�سته�   ، منعه�  ظل 
بفرو�سيته� ال افرتا�سه� ، ببطولته� ال 
هروبه� ، بينم� ينهزم ال�سج�ن ، الذي 
يجل�س يف بيته مع اأهله يتن�ول م�لذ 
من  م� ميكنه  كل  ي�ستخدم   ، وط�ب 
تعد  ال  وترفيهية  تكنولوجية  و�س�ئل 
وال حت�سى ، ك�أنه يف عطلة ا�ستجم�م 
، اأو اعتزال ب�ذخ، تتبعه حرية اأ�سبه 
حرية   ، مكتومة  بر�س��سة  تكون  م� 
من  حم��رصة   ، مري�سة   ، خ�ئفة 

كرو�ستة   ، ه�سة  حرية   ، امليكروب 
عق�قي بال بطولة وال انت�س�ر !

اإن ك�نت عزلة االأ�رصى الفل�سطينيني 
، فلك  اإىل هذا احلد  ال�سج�ن  تهزم 
به  �ستفعله  الذي  م�  اإذن  تتخيل  اأن 
ح�الته  بكل  الفل�سطيني   ، حريتهم 
 ، عدوه  على  احلقيقي  اخلطر  هو 
هي   ، مق�ومته  تكون  حني  وعزلته 
حمرابه  وهي   ، الف�روقي  حظه 
،واأجره ، و كربي�وؤه وكهفه ، ف�سيلته 
احلجر  رد  ك�ن  ف�إن   ، و�سومعته 
ف�إن   ، قيمته�  للعزلة  ال�سحي 
احلقيقي  احلجم  اأظهر  الفيو�س 
لل�سج�ن ! ك�ن » بوثيو�س الروم�ين » 
، �س�بط� ق�س�ئي� ، وقن�سال ،  حوله 
مترده على الط�غية اإىل اأعظم اأ�سي 
يف القرون الو�سطى ، كتب اأطروحته 
الفل�سفية يف منف�ه ، حتدث فيه� عن 
ليطيح   ، االإن�س�ن  و�سقوط  �سعود 
�سكلت  وقد  االأبد  اإىل   ، ب�ل�سج�ن 
كال�سيكيته » عزاء الفل�سفة » و�سيطة 
طريقة  على   ، الع�سور  بني  فكرية 
اأحرار ال�سجون، بينم� يظل ال�سج�ن 
ع�زال فيو�سي� ، على طريقة نُ�ّس�ك 
م� بعد احلداثة ، اأو م� يطلق عليهم 
 ،  HIKIKOMORI : الي�ب�نيون 
بقرار  وحدتهم،  يحر�سون  الذين 
يف  خلال  ي�سبب   ، تع�سفي  اإرادي 
ترى  ولهذا   ، للحرية  العزلوي  االأداء 
 ، والك�ريك�تور  وال�سج�ن  الفيو�س 
اأ�سالع� ملثلث واحد هو : اجلرمية 
، حقيقة ي�سبه االأمر عرو�س املزاد 
جرميته  طرف  كل  يعر�س  بحيث   ،
وب�س�عة  ي�سرتي  فمن   ، االآخر  على 

الق�تل : جثته !

يف ظل اإعادة �ضياغة مفهوم القوة دوليا..

اخليارات اال�ضرتاتيجية امُلتاحة للدول العربية بعد "كورونا"
اأ/ اأو�ضيف بالل باحث دكتوراه 

يف العالقات الدولية

من  الكثي   »19 »كوفيد  وب�ء  خلّف 
وجه  على  وعربًي�  دولًي�  التداعي�ت 
�س�نعي  على  حّتم  فقد  التحديد، 
العربية  ب�لدول  الع�مة  ال�سي��س�ت 
مبختلف اأنظمة ُحكمه� �سواء امللكية 
اإع�دة  وحتمية  �رصورة  اجلمهورية  اأو 
ب�الأمن  املتعلقة  املف�هيم  �سي�غة 
مُتليه  مب�  واملجتمعي  الوطني 
امل�سلحة الوطنية حكومة و�سعب�، بدالً 
من االهتم�م ب�لتداعي�ت الفوق وطنية، 
وكّيفت  العربية  الدول  �سعت  فقد 
وال�سحية  االقت�س�دية  �سي��س�ته� 
اخل�رجية  �سي��س�ته�  وحتى  واالأمنية 
مع  ويتوافق  يتم��سى  مب�  منه�، 
خمرج�ت الوب�ء الع�ملي، فقد اأع�دت 
العربية  ب�لبلدان  التنفيذية  ال�سلط�ت 
العربية  الدول  متركز  خ�رطة  ر�سم 
الداخلية  �سي��س�ته�  من  عّدلت  التي 
الإمك�ني�ته�وخططه�  وفق  واخل�رجية 
اىل  ب�للجوء  واال�سرتاتيجية  التكتيكية 
ع�ملًي�  �سوًق�  اأ�سبحت  التي  ال�سني 
الوب�ء  اأ�رصار  من  للتقليل  خ�سبً� 

ال�سي��سي  املفهوم  املذكور.وع�د 
للربوز  ُمدًدا  الداخل«  اىل  »الدولة 
اتف�قية  -منذ  م�سبوق  غي  ب�سكل 
توتر  خ�سم  ويف   ،-1648 وا�ستف�لي� 
العالق�ت  درجة  يف  ع�ل  وا�سطراب 
القوى  بني  الث�لثة  االألفية  يف  الدولية 
الكربى ب�سبب االأزمة ال�سحية الع�ملية، 
على  العربية  الدول  جلوء  خالل  من 
ب�ل�س�أن  االهتم�م  اىل  اخل�سو�س  وجه 
الداخلي وفقط دون التوجه اىل احلدود 
اخل�رجية، فقد جل�أت الدول العربية اىل 
غلق حدوده� الربية، البحرية واجلوية 
احتواء  اأجل  من  ا�سطرارية  ب�سورة 
ب�أقل  واخلروج  وقت  اأقرب  يف  الوب�ء 
اال�ستثم�ر  وحم�ولة  املمكنة  االأ�رصار 
منظوم�ت  انت�ج  اأجل  من  االأزمة  يف 
�سن�عية و�سحية تتن��سب مع املط�مح 
»ال�سي�دة  الوطنية.فم�س�ءلة  واملط�مع 
ال�سي��سي  للمجتمع  ب�لن�سبة  الوطنية« 
اأ�سبحت ُمكر�سة على اأح�سن وجه من 
خالل اهتم�م الدول ب�سوؤونه� الداخلية 
القرارات  واتخ�ذ  االأزمة  مع�جلة  يف 
دون  املن��سب  الوقت  ويف  املن��سبة 
فمع�سلة  اخل�رجية،  ب�لبيئة  الت�أثر 
اأن  �س�أنه  من  الوفي�ت  �سح�ي�  تن�مي 

ب�لن�سبة  ال�سوية  غي  ال�سي��س�ت  يُعري 
�س�نع  ا�ستغل  فقد  العربية،  للدول 
تعزيز  اأجل  من  احلوافز  ُجملة  القرار 
ب�الإقليمي  الوب�ء  انت�س�ر  منع  حظوظ 
احلواجز  تذليل  ج�نب  اىل  الوطني، 
اال�ستثن�ئية  اال�ستعج�لية  ب�ل�سي��س�ت 
من خالل تثمني الفر�س املحلية. فلم 
تعد يف الوقت الراهن االأزمة ال�سورية 
الع�م الع�ملي وال �سعوبة  الراأي  ت�سغل 
ال�سودان  يف  الدميوقراطي  االنتق�يل 
الف�سل  وال  الدويل  املجتمع  يهم 
االأمن  مل�س  يعني  ليبي�  يف  الدوالتي 
�سي��سي  كي�ن  فكل  املتحدة،  ب�الأمم 
وُمتحزم  الداخلية  ب�أو�س�عه  مهتم 

لتف�دي الت�أزم �سحي� وهذا هو االأهم.
والق�سورعلمًي�  االجح�ف  من  اإنه 
ق�طبُة  العربية  الدول  ن�سع  اأن  وعملًي� 
اأبع�د  درا�سة  اأم�م  واحدة  �سلة  يف 
ب�لنظر   »19 »كورون�  وب�ء  وخمرج�ت 
االقت�س�دية  قوته�  درجة  اختالف  اىل 
م�ستوى  واختالف  والع�سكرية 
اجل�هزية  ودرجة  ال�سحية  منظوم�ته� 
االإقليمية  اخل�رجية  العالق�ت  وكذا 
من  الفعل  ردود  ف�ختالف  والدولية، 
الوب�ء  مع  التع�طي  يف  العربية  الدول 

املنتهجة  ال�سي��س�ت  تعّدد  من  ن�جت 
ب�الأزم�ت  ب�لتنبوؤ  القرار  �س�نع  وقوة 
والهزات �سواء اأك�نت �سحية اأو ط�قوية 
حني  مواجهته�  على  قدرته  ومدى 
ب�الإمك�ن  اأنه  غي  ال�رصورة،  ت�ستدعي 
لدرا�سة  �سبطية  مبوؤ�رصات  اخلروج 
العربية  الدول  ف�أغلبية  الو�سع احل�يل، 
من  واأكرث  الريع«  »اقت�س�د  على  تعتمد 
والغ�ز  النفط  ع�ئدات  من  مدخالته� 
اقت�س�داته�  اأن  اأي  جدا،  كبية  بن�سبة 
التي  وهي  الع�ملية  ب�ل�سوق  مرتبطة 
له�  م�ستوي�ت  اأدنى  اأ�سع�ره�  ت�سهد 
تع�ين  جعله�  مم�  اجل�رية،  االأ�سهر  يف 
اله�س��سة وال�سعف والق�سور يف املوارد 
ج�نب  اإىل  الراهن،  الوقت  يف  امل�لية 

الت�أثر ب�الأزمة ال�سحية الع�ملية. 
مهمة  اأم�م  ب�تت  العربية  ف�لدول 
الت�ريخية  العالق�ت  ا�ستغالل 
واالقت�س�دية والع�سكرية كل منه� على 
�س�نع  ال�سرتاتيجي�ت  ووفق�  حدى 
القرار به� من اأجل االجت�ه اىل احدى 
القوى الع�ملية الكربى الب�رزة مبن��سبة 
ج�ئحة كورون� يف ظل امل�س�عي الإع�دة 
ف�الأمر  دولي�،  القوى  موازين  تعريف 
اىل  االنحي�ز  �سي��س�ت عدم  اأّن  االأكيد 

ن�سخة  يف  تكون  لن  الع�ملية  االأقط�ب 
جديدة مثل �س�بق�ته� من �رصاع القوى 
والتموقع  التمو�سع  اّن  بل   ، الكربى 
املت�حة  اخلي�رات  اإحدى  �سيكون 
اأجل  من  العربية  للدول  املتوفرة  و 
ملنع  جهوده�  ودعم  م�س�حله�  حفظ 
على  له�  مك�ن  وحفظ  الوب�ء  انت�س�ر 
االأقل على االأمد القريب واملتو�سط، 
يف  �سيجعله�  الذي  التقوقع  من  بدالً 
عزلة بعيدا عن الت�أثيات الدولية مب� 
على  وتهديدات  فر�س  من  حتميله 

جميع االأ�سعدة.
واجلزائر، اأثبتت من خالل ال�سي��س�ت 
كرون�   « ج�ئحة  ملواجهة  املنتهجة 
وخ�رجي�  داخلية  قوية  اأنه�  على   »19
اإدارة  فن  يُجيدون  العبون  ومتلك 
يف  واملتمثلة  االآن  حلّد  االأزم�ت 
املجتمع  ومنظم�ت  اجلمعي�ت 
وكف�ءات  اأطي�فه�  مبختلف  املدين 
�سي��سي  ومتمع  وطنية  علمية 
من  ميداني�  فّع�لة  اأمنية  وموؤ�س�س�ت 
ب�ملب�درة  االأحداث  ا�ستب�ق  خالل 
امل�ستوى  على  الوب�ء  مواجهة  يف 
الوق�ئية قبل  التدابي  الع�ملي ب�تخ�ذ 
اللجوء اىل التدابي العالجية. فتالحم 

واملتو�سطة  ال�سغية  املوؤ�س�س�ت 
الكحولية  املواد  ب�سن�عة  املتعلقة 
الواقي�ت،  خلي�طة  اخلي�طة  وور�س�ت 
االأجهزة  الخرتاع  اجل�مع�ت  وخم�بر 
واملواد  اال�سطن�عية  التنف�سية 
العمومي  االأمن  وموؤ�س�س�ت  املعقمة، 
احلجر  اإجراءات  تطبيق  اأجل  من 
الطبية  امل�ستلزم�ت  واقتن�ء  ال�سحي 
االعالم  و�س�ئل  وكذا  ال�سني  من 
انت�س�ر  والتح�سي�س بخطورة  ب�لتوعية 
الوب�ء وكيفية الوق�ية منه، كله� ُولدت 
من رحم االأزمة ال�سحية ، فعلى �س�نع 
القرار يف اجلزائر اأن يعمل على تعزيز 
من  وغيه�  لهوؤالء  اخل�سب  املن�خ 
اأجل تطوير قدراتهم العلمية و العملية 
مب�  الب�رصية  املوارد  يف  اال�ستثم�ر  و 
اقت�س�د  ف�ليوم  الع�م،  ال�س�لح  يخدم 
البديل هو البديل االأن�سب ، ف�ملخ�بر 
اأ�سلحة  هي  العملية  واملن�بر  العلمية 
وينبغي  حمنة  ظل  يف  كمنحة  نتجت 
�سمن  اأرق�م  م�ستقباًل  تكون  اأن 
قوية  ب�سعبه�  اأمنة  »اجلزائر  مع�دلة 

مبوؤ�س�س�ته�«.
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بقلم د. حممد 
مرواين ا�ضتاذ جامعي 

وكاتب �ضحفي

�أن  �أي�ضا  �أ�ؤمن  �أنني  غري 
�لإعالمي يف �أي م�ؤ�ض�ضة 
مثقف  ه�  �إعالمية 
�فاعل  �ضيء  كل  قبل 
منه  ينتظر  �جتماعي 

�أن  جمتمعه 
يق�ل ر�أيا يف 
�ضان عام ��أن 
ي�ض�ب باأد�ئه 
مي  عال لإ �
يحمل  �لذي 
رمزيا  بعد� 
قيا  خال �أ �
عيا  جتما � �
خميال  يف 
ملجتمع  �
ت  �ضا �ضيا
م�ضهد�  �يرثي 
تيا  �ض�ضا م�ؤ

�نخب�يا .
�ل�ضحفي له ر�أي يف �ليته 
م�ضاريع  بها  تنجز  �لتي 
بناء�  تقرتح  �أ�  تنم�ية 
ينقلها  قد  نقائ�ص  على 
يف  �ملحلي  للم�ض�ؤ�ل 
مقال �ضحفي �أ� ريب�رتاج 
�هذه �لر�ؤية يف �لتعاطي 
تكاد  �ل�ضحفي  �أد�ء  مع 
يتعامل�ن  من  لدى  تغيب 
م�ؤ�ض�ضات  من  معه 
رغم  حملية  ��ضلطات 
�أننا نحمل بع�ضنا �لبع�ص 
���ضع  قطاع  بقاء  يف 
على  �لإعالميني  من 
يف  �ملحلي  �مل�ضت�ى 
�ل�ظيفة  ممار�ضة  م�قع 
على  بها  ن�ؤثر  د�ن 
للتنمية  �لأف�ضل  جت�ضيد 

�للمجتمع �ملحلي .
على �ل�ضحفي �أن يتحدث 

ير�فع  ��أن  مقاله  خارج 
كم��طن  �ن�ضغالته  عن 
�عليه  �ضيء  كل  قبل 
م�رش�ع  يف  يتخندق  �ن 
يجعله  �إعالمي  جمع�ي 
�ما  ينجز  ما  �إز�ء  رياه 
�م�ؤثر�  م�ج�د�  ي�ضطر 
يف �ضيا�ضة �لعمل �لتنم�ي 

�ملحلي .

�لذي  �ل�ضحفي  على 
�إعالم  حتقيق  ين�ضد 
يخاطب  �أن  ج��ري 
من  �ملحلي  �مل�ض�ؤ�ل 
تكتلي  جمع�ي  منرب 
�ملهنة  زمالء  يجمع 
�إعالمية  عمل  ر�ؤية  يف 
�إعالميني  تبني  م�ضرتكة 
�رشكاء �فاعلني يف �حلياة 

�لتنم�ية �ملحلية .
يبقى  �لذي  ��ل�ضحفي 
حبي�ص كتابة ��ضطر مقال 
على قيمة �لعمل �إعالميا 
�ن  ي�ضتطيع  لن  �مهنيا 
يك�ن  �أ�  �ليته  يف  يغري 
مالمح  ر�ضم  يف  فاعال 
خمتلف  يف  تنميتها 

�ملجالت ��لقطاعات .
تذكري  �ىل  بالفعل  نحتاج 
بهذه  �لبع�ص  بع�ضنا 
�لتي  ��لتقاليد  �لأدبيات 

�ه�  �لبع�ص  يتنا�ضها 
�ملتاعب  مهنة  ميار�ص 
�لتي تبقى �ضلطة يف نظر 
ر�بعة  ��ضلطة  �ل�ضلطات 
ل ميكن ت�ضطيح معانيها 
�ما ترتكز عليه من قيم                                                                    
حيثيات  يف  نرى  ل 
م�ضهدنا  �تفا�ضيل 
ملا  من�ذج  �لإعالمي 
ب'�لقياد�ت  ي�ضمى 
�ملتاح   " �لإعالمية 
تدير  �أن  لها 
هامة  م�ؤ�ض�ضات 
�لد�لة  هيكل  يف 
من  �لكثري  �إن  بل 
�ل�ضحفية  �لأقالم 
�لتي تكتب هي يف 
�أن تتحدث  حاجة 
"�لن�ض��ص  خارج 
 " �ل�ضحفية 
يف  ر�أيها  �تربز 
�لعم�مي  �ل�ضاأن 
�فيما يجري من 
تط�ر�ت ��أحد�ث 
�ل�ضيا�ضية  �ل�ضاحة  على 
�يف �ملجال �لعام                                                                       
�لإعالمي�ن  �لقادة 

فقط  �ألئك  لي�ض�� 
يبدع�ن  �لذين 
م�ؤ�ض�ضاتهم  يف 
�منابرهم �لإعالمية 
��إعالميا  مهنيا 
�لذين  هم  ��إمنا 
�لأد�ء  يفر�ضهم 
�ق�ته  �لإعالمي 
بكيان  ��لت�ضاقه 
�ل�ضيا�ضي  �لعمل 
تي  �ض�ضا مل�ؤ � �
�لد�لة  يف  �حلي�ي 

م��قع  يف  يك�ن��  �أن  يف 
يف  ��لقيادة  �لت�ضيري 
بحكم  �لد�لة  م�ؤ�ض�ضات 
�لإعالمي  �لعمل  �أهمية 
�ما تتيح كفاءة �لإعالمي 
هامة  مز�يا  من  �ملثقف 

يف �لإقناع .
�لتاريخ  �إىل  عدنا  ل� 
�أن  ل�جدنا  �ملعا�رش 
��لإعالمي  �لكاتب 
هيكل  ح�ضنني  �لكبري" 
�ضمن  كان  �هلل  "رحمه 
ل�ضناع  �ل�ضيقة  �حللقة 
ر  � لقر �

يف 

�لرئي�ص  عهد  يف  م�رش 
عبد  جمال  �لر�حل 
�لنا�رش رحمه �هلل بل �نه 
�خلا�ص  م�ضت�ضاره  كان 
من  �لكثري  يف  �رفيقه 
�لتاريخية  �ملحطات 
يف  م�رش  عا�ضتها  �لتي 

عهد "�لنا�رشية " .
�لإعالمية  �لقياد�ت  �إن 
كفاءتها  يف  ترى  �لتي 
خا�ضة  �لت�ضالية 

��لإعالمية جمال لإد�رة 
�لبالد  م�ؤ�ض�ضات  �قيادة 
يف �لكثري من منابر �لد�لة 
�مل�ؤ�ض�ضاتية  �هياكلها 
ت�ضكيل  يف  هام  من�ذج 
��لكاتب  �لد�لة  �إطار�ت 
ميلك  �لذي  ��لإعالمي 
�م�ؤهال  معرفة  ر�ضيد 
يحتاجه  �أخر  �تك�ينا 
�ل�ضيا�ضي  �ملجال 
يعطي  �أن  ميكنه  خا�ضة 
�للد�لة  لل�طن  �لكثري 
�حلديث  مبفه�مها 
لإطار�ت  حتتاج  �لتي 
يف  فقط.  منا�ضلني  ل 
�جلز�ئر ��ضاحة �لإعالم 
��ضتدعاء  يجب  �ل�طني 
�لإعالمية  �لنماذج  هذه 

ت�ضري  �لتي  �جلز�ئر  يف 
�لإعالمية  �لقياد�ت  �إىل 
�ثباث  على  �لقادرة 
�جلر�ئد  خارج  كفاءتها 
��لقن��ت  ��لإذ�عات 
�ت�ضتثمر يف ما متلك من 
�معرفية  مهنية  كفاء�ت 
ه�  قطاع  يف  �خرب�ت 
لقيادة  ر�بعة  �ضلطة 
��مل�ضاركة  م�ؤ�ض�ضات 
كيان  مالمح  �ضناعة  يف 

د�لة
�لعام  �ل�ضياق  �أن  يبد� 
فيه  تن�ضط  �لذي 

فة  ل�ضحا �
بلد  �أي  يف 
يتاأثر كثري� 
�ضع  ل� با
م  لعا �
�ضي  ل�ضيا �
يف  لثقا � �
يعي�ضه  �لذي 
ملجتمع  �
جمه�ر  �ه� 
طبه  تخا

لقد  �لإعالم  ��ضائل 
�ل��ضع  �أن  �نتباهي  لفت 
يف  �لأقل  على  �حلايل 
ببالدنا  �لإعالم  بيت 

��ضتنزف جهد �ل�ضحفيني 
خا�ضة منهم �لقلة �لقليلة 
��حلاملة  �ملتك�نة 
��أخالقية  مهنية  لر�ؤية 
بنظرة  لل�ظيفة  �تنظر 
يبني  كم�ؤ�رش  ��ضت�رش�ف 
بق�ضايا  جمتمع  �عي 
حا�رشه �ه��ج�ص �طنه 

.
�لي�م  �حلديث  مع  يع�د 
��لن�ضال  �حلرية  عن 
متكني  �جل  من 
د�رها  من  �ل�ضحافة 
��لدميقر�طي  �لرقابي 
�لكثري  يف  ��ل�ضحفي�ن 
�لإعالم  منابر  من 
م�ضاكل  يعان�ن  �ل�طني 
�مهنية  �جتماعية 
فبالإ�ضافة  قا�ضية 
�ل�ضحف  متاعب  �إىل 
�لقن��ت  �زلت  �ملالية 
�أ�ضباه  �ت�ضطيح 
لل�ظيفة  �لإعالميني 
يعاين �لإعالم حالة ر�تني 
حيث  من  �جم�د  قاتلة 

�ملرحلة  �أبعاد  تغطية 
�جتليات �ل��ضع �ملعا�ص 

على �أكرث من �ضعيد .
مل �أجد ��أنا �أرى ن�رش�ت 

تن�رشه  ما  ��أتابع  قن��ت 
على  �ل�ضحف  بع�ص 
��ضتحياء عن هم عام ما 
م�ضهد  �أمام  �أننا  ي�حي 
تعددي  ثري  �إعالمي 
مبا  �لتعدد  جز�ئر  ينقل 
معنى  من  �لكلمة  حتمله 
�إىل  �ملجتمع  �يحيل 
تعددي  دميقر�طي  مناخ 
يرتكز على حرية �لتعبري 
�لتي نحتفل بها على �قع 
ل�ضيقة  ماز�لت  ف��ضى 

بال�ضحافة .
�أمام  �أننا  ندرك  متى 
��ضع  من  يعاين  �إعالم 
�نت�رشت  ��ضياق  عام 
�لت�ضطيح  ثقافة  فيه 
ذ�ك  �ض��ء  �جلاد  للعمل 
�لعمل �لذي يرتبط باأد�ء 
بن�ضاط  �أم  م�ؤ�ض�ضات 
تعاين  �لأخرى  هي  نخب 
�إعالمية  ركاكة  من 
�أن  ت�ضت�عب  مل  تقابلها 
��ضيد  ر�ضالة  �لإعالم 
�ممار�ضة  يطلب  علم 
ر�قية يف �مليد�ن 

.
�لعام  �ملناخ 
�لذي يعي�ص فيه 
ببالدنا  �لإعالم 
جعل  �لذي  ه� 
�دب  هب  من 
�إعالميا �كاتبا 
�ضحفيا  �
�ضطح  �
تفكري  طريقة 
م�ضميات  حتت  �لنا�ص 
�جعله  �لإعالم  دمقرطة 
�أكرث �نت�ضار� �كاأنه �ضلعة 

تباع .

قد ميار�س ال�ضحفي ن�ضاطه الإعالمي على وتر خط افتتاحي لعنوان �ضحفي معني وهذا من املتعارف عليه يف اأدبيات املمار�ضة للوظيفة الإعالمية 
غري اأن الإعالميني خارج �ضياق الوظيفة التي ترتاءى للنا�س لهم دور يف ال�ضاأن العمومي ويحب اأن يتحدثوا خارج اأقالمهم ال�ضحفية الناقلة يف غالب 

الأحيان لأخبار تهم الراأي العام ل تخرج عن اآنية احلدث واإنا اتفق مع من يقول اأن مهمة ال�ضحفي ومردوديته املهنية تقا�س مبا يقدمه من اأخبار .

نقا�ضات

الإعالم بني خطاب النخب وثقافة الت�ضطيح

التي  يف وليته  له راي  " ال�ضحفي 
تنجز بها م�ضاريع تنموية او تقرتح 

بناءا على نقائ�س قد ينقلها للم�ضوؤول 
املحلي يف مقال �ضحفي او ربورتاج 
وهذه الروؤية يف التعاطي مع اداء 

ال�ضحفي تكاد تغيب لدى من يتعاملون 
معه من موؤ�ض�ضات و�ضلطات حملية "

قنوات  ن�ضرات  ارى  وانا  اجد  "مل 
واتابع ما تن�ضره بع�س ال�ضحف 
على ا�ضتحياء عن هم عام ما 

يوحي اننا امام م�ضهد اعالمي 
ثري تعددي ينقل جزائر التعدد 

مبا حتمله الكلمة من معنى ويحيل 
املجتمع اىل مناخ دميقراطي 

تعددي يرتكز على حرية التعبري 
التي نحتفل بها على وقع فو�ضى 

مازالت ل�ضيقة بال�ضحافة "
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د.خمتار عاليل/جامعة 
تي�ضم�ضيلت

ويف اإطار االخت�صا�صات املخولة 
للبلدية تقوم هذه االأخرية لت�صيري 
وتلبية  ال�رضورية  م�صاحلها 
من  وانطالقا  �صكانها،  حاجات 
التي  املالية  العمليات  ت�صعب 
امل�صالح  هذه  ت�صيري  عن  تنتج 
على  االعتماد  ميكن  ال  فانه   ،
يف  والنفقات  االإيرادات  ت�صجيل 
ت�صجيل اأدى وب�صفة مب�صطة ويف 
وثيقة  و�صع  تقرر  ال�صاأن  هذا 
عمليات  بتحديد  ت�صمح  ر�صمية 
خمتلف  من  االأموال  حت�صيل 
امل�صادر واإنفاقها ح�صب برنامج 
زمنية  مدة  ويف  ومف�صل  دقيق 
ت�صمى  الوثيقة  وهذه  حمددة 

»امليزانية«.
مفهوم امليزانية 

 حتتاج البلدية يف اإطار تنفيذها 
التنمية  وخمططات  مل�صاريع 
املحلية اإىل موارد مالية حملية، 
ت�صنف  املالية  املوارد  هذه 
والتي  البلدية  نفقات  �صمن 
وقواعد  برنامج  وفق  تكون 
زمنية  وملدة  م�صبقا  حمددة 
معينة عادة ماتكون �صنة واحدة 
ا�صم  عليها  يطلق  وثيقة  ويف 
تعرف  والتي  البلدية«  »ميزانية 
باأنها جدول التقديرات اخلا�صة 

باإيراداتها ونفقاتها ال�صنوية. 
هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى 
توقعات  يت�صمن  �صجال  هي 
وال�صلطات  املركزية  ال�صلطة 
الوالية  راأ�صها  وعلى  املحلية، 
ما  اأو  �صتنفقه  مما  والبلدية 
مدة  خالل  مبالغ  من  حت�صله 

زمنية معينة. 
و�صنتعر�ض لتعريف امليزانية 
التي  واملبادئ  ومكوناتها 
من  وانواعها   عليها  تقوم 
خالل مدة املطالب التالية : 

املطلب الأول : تعريف 
ميزانية البلدية 

وخ�ضائ�ضها 
الفرع الول : تعريف 

امليزانية 

 10/11 البلدية  قانون     عرفها 
يف   2011/07/22 يف  املوؤرخ 
»جدول  هي:  منه   176 املادة 
والنفقات  االإيرادات  تقديرات 
عقد  وهي  للبلدية،  ال�صنوية 
ب�صري  ي�صمح  واإدارة  ترخي�ض 
وتنفيذ  البلدية  امل�صالح 

برناجمها للتجهيز واال�صتثمار.
البلدية  ميزانية  �صكل  يحدد 
وم�صمونها عن طريق التنظيم«، 
الإيرادات  اإح�صاء  هي  مبعنى 
�صنة  ملدة  البلدية  ونفقات 

كاملة.
رقم  الوالية  قانون  وعرفها 
07/12 املوؤرخ يف 2012/02/21 
اأنها:«  على  منه   157 املادة  يف 
اخلا�صة  التقديرات  جدول  هي 
ال�صنوية  واإيراداتها  بنفقاتها 
للنفقات  احل�صن  الت�صيري  بغية 

العمومية ال�صنوية للبلدية ». 
يف  املوؤرخ   05/88 قانون  وكذا 
واملتمم  املعدل   1988/01/12
يف  املوؤرخ   17/84 رقم  لقانون 
بقانون  املتعلق   1984/07/07
العدد  الر�صمية  اجلريدة  املالية 
1 عام 1984 يف املادة 03 منه:« 
املالية  قانون  ويرخ�ض  يقر 
مدنية،  �صنة  لكل  بالن�صبة  لل�صنة 
واأعبائها  الدولة  موارد  جممل 
االخرى  املالية  الو�صائل  وكذا 
املرافق  لت�صيري  املخ�ص�صة 
ويرخ�ض  يقر  كما  العامة 
امل�صاريف  ذلك  على  عالوة 
العامة  للتجهيزات  املخ�ص�صة 

وكذلك النفقات بالراأ�صمال«.
املوؤرخ   21/90 وقانون 
املتعلق   1990/08/15 يف 
اجلريدة  العمومية  باملحا�صبة 
 1990 عام   35 العدد  الر�صمية 
يف املادة 03 منه :« هي الوثيقة 
التي تقدر وترخ�ض لل�صنة املالية 
والنفقات  االيرادات  جمموع 
واال�صتثمار«.  بالت�صيري  اخلا�صة 
البلدية  ميزانية  فان  هنا  ومن  ـ 
احل�صابات  جمموعة  هي:« 
املالية التي تقيد ل�صنة مدنية او 
ميالدية كاملة وواحدة ، وتخ�ض 
وجميع  املتاحة  املوارد  جميع 

االأعباء التي يجب اأداوؤها«.

الفرع الثاين: خ�ضائ�ص 
ميزانية البلدية 

   من التعاريف ال�صابقة مليزانية 
جمموعة  ن�صتنتج  البلدية 

اخل�صائ�ض منها:
و�صيا�صي:  اإداري  عمل  اأنها  1ـ 
فالعمل االإداري يتمثل يف العمل 
الذي تقوم به م�صلحة املحا�صبة 
كت�صجيل  امليزانية،  اإعداد  عند 
وحت�صري  ال�رضورية،  النفقات 
للمنتخبني  امليزانية  م�رضوع 

املحليني.

يف  يتمثل  ال�صيا�صي  والعمل 
الجناز  امل�صجلة  النفقات 
املنتخبني  واقرتاحات  افكار 

املحليني.
2ـ تعترب عمال توقعيا ملدة �صنة، 
وقت  يف  تعد  امليزانية  )الأن 
البلدية  املوارد  فيه  تكون  ال 

معروفة بدقة(.
3ـ تو�صع ملدة �صنة مدنية كاملة، 
تتعار�ض مع  )وهذه اخلا�صية ال 
اإ�صافية  بلدية  ميزانية  وجود 
ميزانية  الأنها  ال�صنة،  خالل 

تكميلية( .
وتنق�ض  تزيد  )اأي  ثابتة،  4ـ غري 
التي  االيرادات  مبلغ  ح�صب 
كل  يف  البلدية  عليها  تتح�صل 

�صنة(.
ميزانية  مبادئ   : الثاين  املطلب 

البلدية واأنواعها 
مبادئ  االأول:  الفرع 

ميزانية البلدية 
تقوم ميزانية البلدية على 
املبادئ  من  جمموعة 

منها:
مبعنى   : ال�صنوية  مبداأ 
 1 من  تقديراتها  تكون 
جانفي اإىل 31 دي�صمرب اي 

12 �صهرا
واملوازنة:  ال�صمولية  مبداأ 
تكون  اأن  البد  مبعنى 
اأي  عامة  والنفقات  االإيرادات 
وذلك  ال�صايف  املبلغ  ت�صمل 
املراقبة من  ت�صهيل عملية  بهد 

طرف الهيئات املعنية. 
وان تكون متوازنة مبعنى التوازن 

بني االإيرادات والنفقات. 
مبعنى   : النفقات  ت�صل�صل  مبداأ 
انفاق االموال ب�صفة مت�صل�صلة .

تكون  االإجبارية  فالنفقات     
للتخ�صي�ض  قابلة  وغري  ملزمة 
وذلك  القوانني  عليها  وتن�ض 

حل�صن �صري امل�صالح العامة.
االإيرادات  تخ�صي�ض  عدم  مبداأ 
املداخيل  يف  ت�رضف  وعدم 
اأي  القانون:  يرخ�صها  ال  التي 

لنفقة  عدم تخ�صي�ض االيرادات 
جميع  ت�صمل  اأن  البد  بل  معينة 

النفقات.
اإيرادات  هناك  وكا�صتثناء     
كاملكفوفني،  منها  خم�ص�صة 
.....الخ،  وبناء مدر�صة  العجزة، 
البلدية  لرئي�ض  ميكن  ال  بحيث 

تخ�ص�ض هذه االإيرادات 
اوال  اأخرى  لنفقات 
للبلدية  بالفائدة  تعود 
بح�صب  وتتما�صى 

القانون.
اأنواع  الثاين:  الفرع 
اأو  البلدية  ميزانية 

هيكل امليزانية
ميزانية  تتكون     
ثالثة  من  البلدية 
وثائق وهي: امليزانية 
وامليزانية  االأولية 
اإ�صافة  االإ�صافية، 
احل�صاب  اإىل 
ياأتي  الذي  االإداري 
ال�صنة  انتهاء  بعد 

املالية و�صنف�صل يف هذه الوثائق 
فيما يلي:

اأول: امليزانية الأولية     
البلدية  امليزانية  ا�صم  ويطلق 
على ميزانية البلدية االأم، وتعترب 
هي االأ�صا�صية الأنها اأعدت ل�صنة 
 31 اإىل  جانفي   1 من  كاملة 

دي�صمرب.
املبالغ  الن  باالأولية  و�صميت     
�صواء  فيها  امل�صجلة  املالية 
جمرد  هي  النفقات  جانب  يف 
اأعدت  الأنها  وتقديرات  توقعات 
يف وقت مل تكن املوارد البلدية 

معروفة بدقة. 
قبل  االأولية  امليزانية  تو�صع     
ال�صنة املالية، وي�صوت املجل�ض 
ال�صعبي البلدي عليها لزوما قبل 
اأكتوبر من ال�صنة التي ت�صبق   31
بها  العمل  ويبداأ  تطبيقها،  �صنة 
ال�صنة  ابتداء من 01 جانفي من 

اجلديدة.

   ثانيا:  العتمادات 
 )OCA( املفتوحة م�ضبقا
و الرتخي�ضات اخلا�ضة  

:)AS(

ي�صادق  اعتمادات  هي 
حالة  يف  انفراد  على  عليها 
قبل  تكون  وقد  ال�رضورة، 
بعدها  اأو  االإ�صافية  امليزانية 
اأنها  اأي  جميئها.   ح�صب  اأي 
مل  التي  االإعتمادات  تلك 
االأولية  امليزانية  يف  تدخل 
بعد  اإال  �رضورتها  تظهر  ومل 
ومت  االأولية،  امليزانية  اإعداد 
اعتمادها مبداوالت يف انتظار 
ت�صويتها يف امليزانية االإ�صافية 

اأو احل�صاب االإداري.
ثالثا: امليزانية الإ�ضافية 

امليزانية  ا�صم  ويطلق     
التعديل  اال�صافية على عملية 
للنفقات واالإرادات التي جترى 
خالل  االأولية  امليزانية  على 
ال�صنة املالية، )املادة 150 من 

ق.ب( . 
فيما  التعديل  عملية  وتتمثل 

يلي :
التقديرات  بع�ض  تعديل  1ـ 
التي  واالإيرادات  النفقات  يف 

ت�صمنتها امليزانية االولية. 
2ـ توظيف املداخيل اجلديدة 
غري  او  معروفة  تكن  مل  التي 
اثناء  دقيقا  تقديرا  مقدرة 

اعداد امليزانية االولية.
االأموال  توظيف  اإعادة  3ـ 

الباقية من امليزانية االولية.
الذي  التوزيع املايل  تعديل  4ـ 

كان يف امليزانية االولية.
النفقات  بع�ض  اإ�صافة  5ـ 
تتطلبها  التي  اجلديدة 
املرحلة املقبلة بتزويد بع�ض 
يف  اجلديدة  واملواد  االبواب 

امليزانية.
املالية  ال�صنة  نتائج  ترحيل  6ـ 

ال�صابقة.
التجهيز  م�صاريع  ت�صفية  7ـ 

حتويل  اأو  اجنازها،  مت  التي 
امل�صاريع التي مل يتم اجنازها، 

اإىل م�صاريع اأخرى.
رابعا :احل�ضاب الداري 

م�صبوطة  البلدية  املحا�صبة 
�صنويا بح�صابني متوازيني. االول 
ويعد  االداري  باحل�صاب  يعرف 
والثاين  البلدية،  م�صتوى  على 
ويعد  املايل  باحل�صاب  يعرف 
البلدي، فهو  القاب�ض  من طرف 
وثيقة حما�صبتية تعد من طرف 
االأمني العام البلدي، اأو م�صلحة 
املحا�صبة البلدية يف اأواخر �صهر 

ابريل من كل �صنة.
االإداري  احل�صاب  يت�صمن 
االدارية  احل�صابية  العمليات 
التقديرية  املالية  للمبالغ 
االأولية،  امليزانية  يف  امل�صجلة 
امل�رضوفة،  املالية  واملبالغ 
واملبالغ املالية الباقية لالجناز، 
يف  توظيفها  باإعادة  املعنية 

امليزانية االإ�صافية.
عمليات  ت�صوية  يت�صمن  كما     
املبالغ  لبع�ض  التحويل 
اإىل مادة،  املالية من مادة 
اخر  باب  اىل  باب  من  اأو 
امليزانية  يف  اجريت  التي 

البلدية.
للعمليات  التف�صيل  هذا 
احل�صابية خالل ال�صنة املالية 
امل�صجلة يف احل�صاب االداري 
ي�صمح لع�صو املجل�ض ال�صعبي 
ـ عند عر�ض احل�صاب  البلدي 
للمناق�صة وامل�صادقة  االداري 
املالية  املبالغ  بني  باملوازنة  ـ 
املالية  واملبالغ  التقديرية، 

امل�رضوفة.
توازنا  ثمة  اأن  الحظ  فاإن 
والنفقات،  التقديرات  بني 
ح�صن  على  عالمة  ذلك  كان 
كان  اإذا  اأما  البلدية،  الت�صيري يف 
التقديرات  بني  اختالل  هناك 
النفقات  والنفقات، بحيث كانت 
كانت  اأو  التقديرات،  من  اأكرب 
بالن�صبة  جدا  قليلة  النفقات 
على  موؤ�رض  فهذا  للتقديرات، 

�صوء الت�صيري يف البلدية.
على  االإداري  احل�صاب  يعر�ض 
قبل  البلدي  ال�صعبي  املجل�ض 
التداول على امليزانية االإ�صافية 
اأواخر  يف  اأي  اجلارية،  لل�صنة 
ال  ،بل  �صنة  كل  من  اأفريل  �صهر 
االبناء  اال�صافية  امليزانية  تعد 

على احل�صاب االداري .
للمجل�ض  ي�صمح  االإجراء  هذا 
ت�صيري  بتقييم  البلدي  ال�صعبي 
،واالطالع  املجل�ض  رئي�ض 
للبلدية  املالية  الو�صعية  على 
يف  تعديالت  باأي  القيام  قبل 
التقديرات املالية لل�صنة اجلارية 

عن طريق امليزانية اال�صافية 

التنظيم الإداري اجلزائري للجماعات املحلية

مفهوم امليزانية و حت�سريها وامل�سادقة و الرقابة عليها
يف التنظيم الإداري اجلزائري تتمتع اجلماعات املحلية بال�ضخ�ضية املعنوية وال�ضتقالل املايل وعلى ال�ضلطات املحلية اإعداد وتنفيذ ميزانيتها 

ال�ضنوية، التي تختلف متاما عن ميزانية الدولة اإل اأن هذه اجلماعات املحلية يجب ان تاأخذ بعني العتبار عند اإعداد ميزانيتها كل التوجيهات 
احلكومية لإدراج بع�ص النفقات ال�ضرورية التي تراها تتما�ضى واخلطة التنموية ال�ضاملة للبالد .

تنفيذها  اإطار  يف  البلدية  " حتتاج 
مل�ضاريع وخمططات التنمية املحلية 

اإىل موارد مالية حملية، هذه 
املوارد املالية ت�ضنف �ضمن نفقات 
البلدية والتي تكون وفق برنامج 

وقواعد حمددة م�ضبقا وملدة زمنية 
معينة عادة ماتكون �ضنة واحدة ويف 

وثيقة يطلق عليها ا�ضم »ميزانية 
البلدية« والتي تعرف باأنها جدول 

التقديرات اخلا�ضة باإيراداتها 
ونفقاتها ال�ضنوية " 

الإداري  احل�ضاب  " يت�ضمن 
العمليات احل�ضابية الدارية 

للمبالغ املالية التقديرية امل�ضجلة 
يف امليزانية الأولية، واملبالغ 

املالية امل�ضروفة، واملبالغ املالية 
الباقية لالجناز، املعنية باإعادة 
توظيفها يف امليزانية الإ�ضافية"

اجلزء 01
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
م�ضلحة التنظيم العام

الرقم :56 /2020 

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح 
بتاأ�ضي�س جمعية حملية

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   12-06 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
1433 امل�افق لـ12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا الي�م 10-05-2020 ت�صليم و�صل الت�رصيح 
الريا�صي  الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�صي�س 

امل�صماة :
الق�رص  م�ل�دية  جن�م  لله�اة  الريا�صي  النادي 

–ورقلة
الكائن مقرها بـ:بحي �صعيد عتبة رقم -03 ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�صيد عبد البا�صط كن��س
تاريخ ومكان امليالد :21-09-1993 ورقلة

العن�ان ال�صخ�صي حي �صعيد عتبة رقم 03-ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية

املديرية العامة للحريات العامة و ال�ضوؤون القانونية
مديرية احلياة اجلمعوية

املديرية الفرعية للجمعيات
رقم 16/م.ع.ح.ع.�س.ق/م.ح.ج /م.ف.ج./19

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح التاأ�ضي�ضي 
جلمعية وطنية

القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433  مبقت�صى 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات ، مت هذا 

الي�م : 14 فيفري 2019 
ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية ال�طنية 

امل�صماة : 
  املنظمة الوطنية لل�ضباب و 

ال�ضغل و ترقية املواطنة
الكائن مقرها ب : قاعة ال�ص�مام ببلدية باب الزوار 

رئي�س اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة التاأ�صي�صية 
: ن�س ال�ليد

تاريخ و مكان امليالد : 1983/09/15 بامل�صيلة   
القاطن ب : احلي اجلامعي للذك�ر 03 باب الزوار – اجلزائر 

ANEP N°:  2031003515الو�ضط:2020/05/20

ANEP N°:  2016008508الو�ضط:2020/05/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية



تقرير: علي �سمودي

من حياته ..
مبحافظة  �شويكة  خميم   يف 
باكورة  حممد  ولد   ، طولكرم 
�أنفار   6 من  �ملكونة  عائلته  �أبناء 
�لعائلة  وكل   ، لو�لديه  �إ�شافة 
منكوبة بالإمر��ض ، وتقول �لو�لدة 
 ، �ملخيم  يف  وعا�ض  ن�شاأ   " ختام 
وحب  و�حرت�م  �لو�لدين  برب  متيز 
عائلته و�لطيبة و�حلنان و�لأخالق 
حتمل  �شغره  ومنذ   ، �حلميدة 
�مل�شوؤولية عندما �شدمتنا �حلياة 
�إمر��ض  عدة  من  و�لده  مبعاناة 
�لعمل  عن  عاجز�ً  جعلته  مزمنة 
"، وت�شيف " رغم �لفقر و�لظروف 
�ل�شعبة ، حر�ض حممد على �إكمال 
حتى  �ملخيم  مد�ر�ض  يف  تعليمه 
 ، �لعامة  �لثانوية  يف  �لنجاح  حقق 
ق�شم حياته بني �لعمل و�لدر��شة ، 
فالتحق بجامعة خ�شوري تخ�ش�ض 
مل  لكنه   ، وم�رصفية  مالية  علوم 
�لتي  �جلامعة  �إكمال  من  يتمكن 

��شطر لرتكها و�لعمل لإعالتنا.

�سدمة االعتقال . ..

حممد  �أم  �لو�لدة  دموع   تتجدد 
�لقلب  �إمر��ض  من  تعاين  �لتي 
و�لغدد و�ل�شغط و�ل�شكري ، وتقول 
" خالل رحلة كفاح وعمل حممد ، 
بق�شاء  وقبلنا  م�شتورين  ع�شنا 
معنا  يق�رص  يكن  مل   ، وقدره  �هلل 
نوبات  و�لده  تنتاب  عندما  خا�شة 
�لأطباء  بني  به  فيتنقل   ، �لأمل 
وت�شحية  بوفاء  و�مل�شت�شفيات 
ل�شقيقاته  لرعايته  �إ�شافة   ،
 ،" تعليمهن  على  وت�شميمه 
 ، بتاريخ 2018-10-22   " وت�شيف 
وعندما كنت �أجهز �لطعام ملحمد 
�مليكانيك  ور�شة  من  عودته  قبيل 
قلقيلية  مدينة  يف  فيها  يعلم  �لتي 
يوم  �عتقاله  بعد  خرب  و�شلني   ،
�نه  رغم  وم�شني  �شاق  عمل 
 ،" �أ�شنانه  يف  حاد  �أمل  يعاين  كان 
 ، للمخيم  عودته  �أثناء   " وتكمل 
�لتي  �ل�شيارة  �لحتالل  �أوقف 
تقله على حاجز طيار على �شارع 
�لتدقيق  وبعد   ، �لرئي�شية  قلقيلية 
ببطاقة حممد �ل�شخ�شية �عتقلوه 
وتتابع   ،" جمهولة  جلهة  و�قتادوه 
وحزن  كبرية  ب�شدمة  �شعرت   "
مربر  يوجد  فال   ، �شديد  و�أمل 

حياته  يق�شي  �لذي  �بني  لعتقال 
بني �لعمل و�ملنزل وعائلتنا ، كما 
�ل�شيا�شة  بق�شايا  يتدخل  ل  �أنه 
ولي�ض له �نتماء حزبي ، توقعت �أن 
هناك خطا و�نتظرت عودته ، لكن 

�لحتالل نقله للتحقيق.

التحقيق واملعاناة ..
�أم  عا�شت   ، �شهرين  مد�ر  على 
�خلوف  م�شاعر  وعائلتها  حممد 
و�لقلق يف ظل �نقطاع �أخبار �أبنها ، 
وتقول " تنقلت بني �ل�شليب �لأحمر 
م�شري  ملعرفة  �ملوؤ�ش�شات  وكافة 

�نقطعت   ، جدوى  دون  لكن  �بني 
�لتعذيب  فرتة  طو�ل  �إخباره 
حتى   ، �لزيار�ت  ومنع  و�لعزل 
بتمديد  �لحتالل  حماكم  بد�أت 
�عتقاله "، وت�شيف " تعر�ض �بني 
�لوحيدة  وتهمته  رهيبة  ل�شغوط 
�ختي   �ل�شهيد  بابن  �لقر�بة  �شلة 
�غتاله  نعالوة  �لذي  ��رصف 
 "  2018 �لحتالل  12/13/ 
رعب  كو�بي�ض  ع�شنا   " ،وت�شيف 
وقلق على حياة حممد �لذي لي�ض له 
�أي جتارب يف �ل�شجون و�لعتقال 
وحيدنا  فهو   ، حياتنا  دمر  �لذي 

،  ونعتمد  لنا  �لوحيد  و�ملعيل 
 ، و�حتياجاتنا  �أمورنا  كل  عليه يف 
فانا مثل و�لده  مري�شة ول ميكننا 

�لعمل ب�شبب �أو�شاعنا �ل�شحية.

خلف الق�سبان ..
  بعد �لتحقيق ، �حتجز حممد يف 
ونقل  عام  ملدة   " جمدو   " �شجن 
�ىل " جلبوع " �لذي يقبع فيه حالياً 
�ثار  ويعاين  موقوفاً  ز�ل  وما   ،
بكيت   " و�لدته  وتقول   ، �لتحقيق 
تاأثري  �شاهدت  عندما  وتاأملت 
�حتمل  ، مل  �لتحقيق على �شحته 
روؤية �بني �ملكبل �ليدين و�لقدمني 
�لذين  �ل�شجانني  ح�شار  و�شط 
وم�شافحته  معه  �حلديث  منعونا 
 ، موقوفاً  ز�ل  ما   " وت�شيف   ،"
 10 توقيفه  �ملحكمة  ومددت 
حكم  �لنيابة  له  وطلبت   ، مر�ت 
رف�ض  �ملحامي  لكن   ، �شنو�ت   4
 ، �لفرتة  لتخفي�ض  طلباً  وقدم 
�جلل�شة  يف  يتحرر  �أن  ونتمنى 
حاليا  نعي�ض   " وتكمل   ،" �لقادمة 
�إ�شابته  ب�شبب   ، كبرية  دو�مة  يف 
�إد�رة  ورف�ض  �ل�شغط  مبر�ض 
�ل�شجون عالجه ، رغم �نه مل يكن 

يعاين من �أية �أمر��ض قبل �عتقاله 
، ونطالب �جلهات �ملعنية �لتدخل 
�شغري�ً  �شاباً  ز�ل  ما  لعالجه  فهو 
و�لإهمال يوؤدي مل�شاعفات �أكرث.

املنع االمني ..
ي�شمح  مل   ، �عتقاله  منذ 
�شوى  بزيارته  لو�لدته  �لحتالل 
 " حممد  �أم  وتقول   ، مرتني 
باملنع  وبناتي  �لحتالل  عاقبني 
�لمني  رغم معاناتي من �ملر�ض 
دون  لكن  طلبات  عدة  وقدمنا   ،
جدوى ، ما ز�ل �لحتالل ميار�ض 
�إلغاء  قبل  �لتع�شفية  �شيا�شاته 
كورونا  فريو�ض  ب�شبب  �لزيار�ت 
�لوحيدة  ربا  �بنتي   " وت�شيف   ،"
لزيارته  ت�رصيح  على  �لتي حت�شل 
يف  �لكثري  وتعاين   ، �شهر  كل  مرة 
�لحتالل  وممار�شات  قيود  ظل 
�أهايل  تنغ�ض حياة  �لتي  �لتع�شفية 
يف  منلك  ل   " وتكمل   ،" �لأ�رصى 
هذه �لأيام �لع�شيبة و�نقطاع �أخبار 
�أ�رص�نا �شوى �ل�شرب و�لت�رصع لرب 

�لعاملني

االأربعاء 20  ماي  2020  املوافـق  ل 27 رم�سان  1441ه 10

 مل جتف دموع املواطنة اخلم�سينية ختام خر�سة ، منذ اعتقال بكرها االأ�سري حممد اإبراهيم خر�سة ، املعيل الوحيد والراعي لعائلتها ب�سبب مر�ض والده العاجز 
عن العمل ، ومما يزيد قلقها وخماوفها اإ�سابته مبر�ض ال�سغط عقب رحلة التحقيق القا�سية التي تعر�ض لها وانت�سار فريو�ض " كورونا "، وتقول " حياتنا حزن 
وبكاء ودموع ، فاعتقال بكري دمر حياتنا وحولها جلحيم النه امل�سوؤول عن اإعالتنا ومعي�ستنا ، ابني ملتزم بعمله ويكر�ض حياته لعائلتنا وال ينتمي الي حزب 
ورغم ذلك ما زال موقوفًا "، وت�سيف " خرج من زنازين التعذيب والعزل مري�سًا ، وحاليًا يتعر�ض مع باقي االأ�سرى للخطر يف ظل انت�سار الكورونا واالإ�سابات 

املتزايدة يف �سفوف اجلنود وال�سجانني الذين �سحبوا من االأق�سام كافة املنظفات وو�سائل الوقاية وحرموهم من الكانتني "، وتكمل " ال اأنام من �سدة اخلوف 
والقلق على حياة حممد وكل اأبنائنا االأ�سرى ب�سبب رف�ض االإدارة تزويدهم بو�سائل احلماية والوقاية ، وننا�سد كافة املوؤ�س�سات واجلهات التحرك الإنقاذ حياتهم 

وحمايتهم من االحتالل الذي ي�ستخدم �سيا�سة القتل البطيء بحق اأ�سرانا يف كافة ال�سجون.

االأ�سري حممد اإبراهيم خر�سة 

خرج من زنازين التعذيب مري�ضا ويتعر�ض خلطر " كورونا "

�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت  كتب 
�ل�شهد�ء و�لأ�رصى  با�شم مفو�شية 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
غزة وممثل  قطاع  فتح يف  حلركة 
�لأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة 
عن  و�لإ�شالمية  �لوطنية  للقوى 
ن�رص  �ل�شهيد  �ل�شاب  �ل�شحفي 
�ل�شبكة  موؤ�ش�ض  فول  �أبو  فوؤ�د 
و�لإعالم  لل�شحافة  �لفل�شطينية 
 5  /  17 يف  �حلياة  فارق  �لذي 
�لعزيز  عبد  مب�شت�شفى   2018  /
غزة  مدينة  غرب  يف  �لرنتي�شي 
مر�ض  مع  مرير  �رص�ع  بعد 
باإذن  �ل�شهيد  �أن  موؤكد�  �ل�رصطان 
�هلل ن�رص �أبو فول كان من �ل�شباب 
�لفل�شطيني �لطموح �لذي مل يبخل 
�لإبد�عية  و�أفكاره  وجهده  بوقته 
�ل�شعب  هموم  مع  �لتفاعل  يف 

�لوحيدي  وقال   . �لفل�شطيني 
�لثانية  �ل�شنوية  �لذكرى  مبنا�شبة 
لرحيل موؤ�ش�ض �ل�شبكة �لفل�شطينية 
ت�شادف  �لتي  و�لعالم  لل�شحافة 
مايو   17 �ملو�فق  �لأحد  غد� 
فول  �أبو  ن�رص  �ل�شحفي  �أن   2018
وكان  له  �ملقربني  �أقرب  من  كان 
عنيد�  �شابا  ومنا�شال  عزيز�  �أخا 
و�أفكاره  مو�قفه  طرح  يف  و�شلبا 
�لبناءة ومل يعاين يف يوم من �لأيام 
و�لتع�شب  �لع�شبية  مر�ض  من 
وكان  و�لفئوي  �لعائلي  �أو  �حلزبي 
ذو ح�شور قوي يف �أو�شاط �ل�شباب 
�أحبوه  �لذين  �ل�شحفيني  وخا�شة 
ما جعله يتقدم �رصيعا يف ترجمة 
على  و�لوطنية  �ل�شحفية  �أفكاره 
 . �شنه  �شغر  من  بالرغم  �لأر�ض 
�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت  و�أفاد 

�ل�شهد�ء و�لأ�رصى  با�شم مفو�شية 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
غزة وممثل  قطاع  فتح يف  حلركة 
حركة فتح يف جلنة �لأ�رصى للقوى 
�ل�شحفي  �أن  و�لإ�شالمية  �لوطنية 
علي  فوؤ�د  ن�رص  �هلل  باإذن  �ل�شهيد 
�ل�شيخ  حي  مو�ليد  من  فول  �أبو 
 12  /  30 غزة يف  ر�شو�ن مبدينة 
حمامة  �لأ�شلية  وبلدته   1987  /
دبلوم  على  ح�شل  قد  وكان 
جامعة  من  و�لعالم  �ل�شحافة 
�لأق�شى بتقدير جيد جد� و�أ�ش�ض 
لل�شحافة  �لفل�شطينية  �ل�شبكة 
و�لإعالم مع جمموعة من �ل�شباب 
�ل�شحفيني �لذين تفاعلو� مع فكرة 
عمل  على  �أهمية  ز�د  ما  ن�رص 
�لفل�شطينية لل�شحافة لتكون لديها 
قاعدة كبرية من �مييالت �لتو��شل 

�لإعالمي و�لن�رص يف �لوطن �لعربي 
ق�شايانا  يخدم  مبا  و�ل�شتات 
وموؤ�ش�شات  كف�شائل  زلنا  ول 
و�عتبارية  وطنية  و�شخ�شيات 
وجمتمعية نتو��شل يف ن�رص �أخبار 
عرب  �لفل�شطيني  �ل�شعب  وهموم 
و�لعالم  لل�شحافة  �لفل�شطينية 
�لتي �أ�ش�شها �ل�شهيد ن�رص �أبو فول 
. وذكر �أن لل�شحفي ن�رص �أبو فول 
3 بنات وهن رميا�ض من مو�ليد 5 
/ 9 / 2012 و�آية من مو�ليد 29 / 
3 / 2015 ونادية �ملولودة يف 17 / 
10 / 2017 وكان و�لده �حلاج فوؤ�د 
علي طه �أبو فول من مو�ليد 28 / 
5 / 1948 قد فارق �حلياة يف 4 / 2 
/ 2010 يف حني �أن و�لدته �حلاجة 
مو�ليد  من  فول  �أبو  حممد  نادية 
1 / 1945 قد فارقت �حلياة   / 1

تنظر  وهي   2016  /  10  /  26 يف 
وهو  ن�رص  �شغريها  �إىل  بحزن 
�خلبيث  �ل�رصطان  مر�ض  ي�شارع 
. و�أو�شح ن�شاأت �لوحيدي �لناطق 
�ل�شهد�ء و�لأ�رصى  با�شم مفو�شية 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى 
غزة وممثل  قطاع  فتح يف  حلركة 
�لأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة 
�أن  و�لإ�شالمية  �لوطنية  للقوى 
كان  فول  �أبو  ن�رص  �ل�شحفي 
�مل�شري  يف  �مل�شاركني  �أبرز  �أحد 
و�ملعتقلني  لالأ�رصى  �ل�شنادي 
�لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  �شجون  يف 
�لذي �نطلقت فعالياته م�شيا على 
�لأقد�م يف �شباح �لأربعاء �ملو�فق 
�لعودة  دو�ر  من   2010  /  5  /  26
يف مدينة رفح بجنوب قطاع غزة 
حانون يف  بيت  مدينة  �إىل  و�شول 

�شمال قطاع غزة حيث كان �شقيقه 
�ل�شجون  يف  �أ�شري�  علي  �لأكرب 
�لدفعة  يف  وحترر  �لإ�رص�ئيلية 
 /  18 يف  �شاليط  ل�شفقة  �لثانية 
12 / 2011 . و�ختتم �لوحيدي باأن 
�ل�شحفي  لروح  �لعهد  هو  �لعهد 
كان  �لذي  فول  �أبو  ن�رص  �ل�شهيد 
�لوطنية  و�لوحدة  �حلرية  يع�شق 
�إىل ما هو �أبعد من حدود �حلروف 
عن  وبعيد�  و�ل�شعار�ت  و�لكلمات 
م�شارح �لتمثيل معربا عن �عتز�زه 
مبثابة  كان  �لذي  ن�رص  مبعرفة 
و�لزميل  و�ل�شديق  و�لأخ  �لبن 
و�ملنا�شل �لذي �شوف يظل روحا 
�أكمامها  يف  تتفتح  وذكرى  وفكرة 
�ملجد   . �لوطني  �أريجها  وتبعث 
�لعزيز  �ل�شحفي  لروح  و�خللود 

�ل�شهيد ن�رص �أبو فول

يف الذكرى الثانية لوفاة موؤ�س�ض ال�سبكة الفل�سطينية لل�سحافة

ال�ضحفي ال�ضهيد ن�ضر اأبو فول �ضوف يظل روحا وفكرة 
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دعوة لإحياء ذكرى مرور خم�سني 
عامًا على �إطالق قنبلة

لأول مرة اأدعى فيها اإىل اأحياء احتفال مبنا�ضبة ذكرى اأطالق قنبلة، �ضاحب الدعوة الأ�ضري املحرر املنا�ضل �ضالح اأبو لنب، 
�ضكان خميم الدهي�ضة والذي ق�ضى خم�ضة ع�ضر عامًا يف �ضجون الحتالل، ويف يوم 16/2/2020 اأكتمل املدعوون يف قاعة 
مركز اإبداع لإحياء مرور خم�ضني عامًا على اأطالق قنبلة يدوية األقاها �ضالح اأبو لني على �ضيارة ع�ضكرية اإ�ضرائيلية عام 

الدهي�ضة. ملخيم  املحاذي  اخلليل  القد�س  �ضارع  من  مرورها  خالل   1970

بقلم: عي�ضى قراقع

�لذي تخلله مو�سيقى و�أغاين  �الحتفال 
عائلي  طابع  و�أتخذ  حلويات  وتوزيع 
من  هم  �حل�سور  معظم  �أن  خا�سة 
�ملخيم  �سكان  ومن  �سالح  �أ�سدقاء 
وحتدث  �ملحررين،  �ال�رسى  ومن 
�سالح عن هذه �لذكرى حيث كان فتى 
اليزيد عمره عن 16 عاماً عندما �لقى 
كفى  لهم:  وقال  �ملحتلني  على  �لقنبلة 
وهم  �حل�سور  �ىل  نظرت  مترو�.  لن 
ي�ستمعون �ىل �سالح �أبو لنب �لذي �لقى 
�لقنبلة من فوق مدر�سة ذكور �لدهي�سة 
�الإعد�دية بعد �أن خطط بدقة لي�سيب 
�لهدف وي�سمع �سوت �النفجار �ملدوي 
�لذي حرك �سكون �لهزمية وغري جمرى 
حتت  من  �لفينيق  طائر  و�أيقظ  �لرياح 
�لرماد. جميع �حلا�رسين تر�سمت على 
عيونهم  ويف  �سامتة  كلمات  وجوههم 
ملحت �لكثري من �لذكريات �ملت�سابهة: 
على  مولوتوف  �أو  حجر  �أطالق  ذكرى 
�ملخيم،  �أزقة  ويف  �الحتالل  جنود 
�ل�سائكة  �ل�سياج و�الأ�سالك  ذكرى هدم 
ذكرى  باملخيم،  حتيط  كانت  �لتي 
وعمليات  مظاهر�ت  يف  �مل�ساركة 
مطاردة،  �أو  مالحقة  ذكرى  �ملقاومة، 
ذكرى �القامات �جلربية و�ال�ستدعاء�ت 
على  �أثارها  ز�لت  ال  �إ�سابات  ذكرى   ،
�ل�سهيد  هذ�  �سقوط  �الأج�ساد،ذكرى 
تلك �حلارة  �أو  �ل�سارع  �أو ذ�ك يف هذ� 
منت�سف  بعد  �لبيوت  �قتحام  ذكرى   ،
و�العتد�ء  �لبيت  �أثاث  وحتطيم  �لليل 
على �أفر�د �لعائلة . يف قاعة �إبد�ع ويف 
هذ� �الأحتفال تد�عت �لذكريات، جاءت 
�الأ�سماء و�ملو�قع و�لتفا�سيل من بعيد، 
و�الأمو�ت،  �الأحياء  على  �لغياب  �أنفتح 
عيون  تلمحها يف  و�أ�سئلة  دمع  قطر�ت 
تنفجر  الزلت  �لقنبلة  هذه  �حلا�رسين، 
كتبت  �لقنبلة  هذه  �سظاياها،  وتتطاير 
م�سمون  و�لبطولة  و�جلر�أة  بالبارود 
�لرو�ية لالجئني �لذين نه�سو� من حتت 
�الإعا�سة  بطاقة  و��ستبدلو�  �خليمة 

ب�ساعق فجر قنبلة .

وما اأ�ضرج املوت �ضهيد..
ال لتم�ضي نحو يافا..

قافلة .

�ملتحدث  ولكن  بهدوء  �سالح  حتدث 
كان �أكرث من �سالح، �سمعت من يتحدث 
�لزفاف،  ليلة  عري�س  �عتقال  عن 
�ل�سعبية  �ملقاومة  عن  و�سمعت 
و�سمعت  �لورقية،  و�لطائر�ت  باالغاين 
�جلماعي  �العتقال  عن  يتحدث  من 
و�ل�سبح  :�لتعذيب  �ملدر�سة  �ساحة  يف 
و�لتعرية  و�لب�سق  و�لدع�س  و�الهانات 
�و  �لظاهرية  �و  ع�سيون  �سجن  يف 
�مل�سكوبية و�لفارعة. �خرج �حلا�رسون 
قنابلهم يف قاعة مركز �إبد�ع : �إ�رس�ب 

نفحة  �سجن  يف  �لطعام  عن  مفتوح 
و�رتقاء ثالثة �سهد�ء يف تلك �مللحمة 
ق�سيدة  يغني  بد�  �حلا�رسين  �حد   ،
بد�أ  و�أخر  �لنقب،  �سجن  يف  كتبت 
يتح�س�س ر�أ�سه �لذي ما ز�لت تنغرز فيه 
�حلا�رسين  �حد  و�ساهدت  ر�سا�سة، 
عن  تتحدث  جيبه  من  ر�سالة  يخرج 
ق�سف  وحتت  �ملخيم  يف  �لليلة  تلك 
ين�س  مل  �لغزيرة  و�لدماء  �لر�سا�س 
�حد  من  �قرتبت  �حلبيبة.  مع  موعده 
�ملدعوين وكان يبكي خالل �الحتفال، 
نظرت �ليه فاذ� بقدمه �لي�رسى مبتورة، 
يحمل عكاز� لت�ساعده على �مل�سي، قال 
يل: تذكرت قدمي �لتي مزقها ر�سا�س 
�نتظرها  فرتكتني  طارت  �الحتالل، 
ت�سري �ىل �لقد�س يف خطو�تها �لقادمة. 
�لدعوة تك�سف �الأ�رس�ر �لكثرية، هناك 
ملفوفا  �سخرة  حتت  مدفونا  م�سد�سا 
حتت  مدفونة  قرية  ،هناك  بكوفية 
وقائمة،  نائمة  ب�رس  خاليا  م�ستعمرة، 
و�إ�سار�ت  لغة  هناك  من�سوفة،  بيوت 
و�أجيال غا�سبة . ال وقت للموؤرخني �الن، 
يهم�س �جلميع، ال زلنا حتت �الحتالل، 
ال ز�ل �ملخيم �ساهد� على �كرب جرمية 
ع�رسية، نحتاج �ىل �ملا�سي و�حلا�رس 
و�مل�ستقبل و�لذخرية. �نفجرت �لقنبلة 
قبل خم�سني عاما، فر�س منع �لتجو�ل 
�عتقاالت  حملة  و�سنت  �ملخيم  على 
ومد�همات و��سعة، فهذه �لقنبلة قالت 
نه�سنا  فقد  و�لنكبات  �لهز�ئم  رغم 
وهويتنا  ووجودنا  حقوقنا  عن  لند�فع 
قال  كما  �لنار  �كت�سفنا  لقد   ، �لوطنية 

�ل�ساعر �حمد دحبور.

عرفت : ان اجلبل العظيم لي�س 
مي�ضي

عرفت : كنت ميتا والذكريات 
نع�ضي

�ضاعتها وظفت ما املكه من النار 
ليحرق الذاكرة

 ) �لال   ( �سوت  هي  �ليدوية  �لقنبلة 
�لالجئني  توطني  مل�ساريع  �لفل�سطينية 
�حلق  على  �لتاآمرية  و�ملخططات 
�سحايا  �سوت  بالعودة،  �لتاريخي 

و  و�مل�رسدين  و�ملذ�بح  �ملجازر 
�أ�ساءت  �لقنبلة  �ملنهوبة.  �الأر�س 
�لذ�كرة : �سحبار المبة �لكاز يف طاقة 
بيت �لوكالة ، طو�بري �لنا�س �مل�سطفني 
�لطحني،  كي�س  �و  �لبقجة  ال�ستالم 
�ملاء  تنكات  يحملن  �لالو�تي  �لن�ساء 
على روؤو�سهن فوق ) �حلو�ة ( وي�سعدن 
جبل قرية �رطا�س حيث �لنبع �لتاريخي 
�ن  قبل  �الأر�س  يف  يخرخر  �لعذب 
ت�رسقه تلك �مل�ستوطنة . كل فل�سطيني 
�تهم  لهذ�   ، قنبلة  د�خله  يف  يحمل 
بانهم  �لفل�سطينيني  �الإ�رس�ئيليون 
قنابل موقوتة ، قنابل من وجع و�سغط 
وكربيت ، ولهذ� يطلق �جلنود �لنار على 
كل فل�سطيني يقرتب من حاجز ع�سكري 
�الحتالل  جي�س   ، �سجرة  يزرع  �و 
ميد�نية  حمكمة  �ىل  حتول  �ملهوو�س 
�لتعذيب  ��ستخد�م   ، للفل�سطينيني 
�لع�سكري �لعنيف بحق كل فل�سطيني يف 
�أقبية �لتحقيق من �جل تعطيل �لقنبلة، 
يف دم وحلم و�رسيان كل فل�سطيني بارود 
�لقنبلة   . �ملحتلني  وجه  يف  ي�ستعل  قد 
و�لنكبة  �لذل  على  �للجوء  مترد  تعلن 
مرحلة  يف  �لوطنية  �حلركة  ونهو�س 
�لبحث عن �ل�سخ�سية �لوطنية و�لكيانية 
بعد  وفية  ز�لت  ال  �لقنبلة  �لفل�سطينية، 
خم�سني عاما لكل �الأجيال �لتي نا�سلت 
و�سحت من �جل �لكر�مة و�حلرية. عاد 
ع�رس  خم�سة  بعد  �ملخيم  �إىل  �سالح 
عاما يف �ل�سجون، عاد �إىل �لبد�ية الأنه 
رغم �لزمن �لطويل مل ي�سل �إىل �لنهاية، 
حارة  ومن  زنز�نة  �إىل  زنز�نة  من  تنقل 
��ستمرو�،   : ي�رسخ  ز�ل  وما  حارة  �ىل 
 ، �أكرث  حياتنا  يف  يتعمق  �الحتالل 
و�الأحالم  �لتاريخ  ي�سطب  �الحتالل 
�مل�رسوعة: �جلد�ر،�ال�ستيطان، �سفقة 
�لقرن، هدم �لبيوت ، م�سادرة �الأر��سي و 
�العتقاالت �جلماعية ،تف�سي �لعن�رسية 
قنبلة  �ملنظمة.  و�جلرمية  و�لفا�سية 
�سالح �أبو لنب يف ذكر�ها �خلم�سني تعلن 
دفيئة  �أ�سبحت  �الحتالل  �سجون  �أن 
�نتهاكات  ب�سبب  بالغ�سب  م�سحونة 
�سارت  �ل�سجون   ، �جل�سيمة  �الحتالل 
قنابال تنفجر كل حني يف وجه جالديها 
، �مللح و�ملاء و �جلوع تنفجر يف �سبيل 

�ل�رسف ، �ل�رسف �قوي من �ملوت فهو 
�سالح �مل�سطهدين و�ملعذبني .

قنبلة �سالح �بو لنب تعيد ر�سم �خلارطة 
، �ملخيمات �لتي لي�س لها مالمح �سوى 
�الإ�رس�ئيلية  باهتة يف �جلغر�فية  ظالل 
 ، �لقنبلة  لهيب  يف  و��سحة  �الن  تظهر 
�ملخيم هو �ل�ساهد �لعنيد على �جلر�ئم 
الز�ل  �ملخيم   ، �ملنظمة  �الإ�رس�ئيلية 
مالحمه  �ىل  عودته  طريق  عن  يبحث 
�سال  وعندما   ، �الأ�سلية  �جلغر�فية 
هو  ما  �ملدر�سة  يف  �أ�ستاذه  �سالح 
قال  ثم  قليال  �الأ�ستاذ  �حتار  ؟  �ملخيم 
 ، له  مكان  ال  �لذي  �ملكان  هو  �ملخيم 
وخ�سو�سيته  فر�دته  فيه  �لفرد  يفقد 
يف  م�سافر  جمرد  وي�سبح  �الإن�سانية 
يف   ، �لزمني  �لفر�غ  ويف  مكان  �لال 
و�لقي  �لزمن  �سالح  عباأ  �لتايل  �ليوم 
�لقنبلة من فوق �ملدر�سة. قنبلة �سالح 
ودم  وطني  تر�ب  من  م�سنوعة  لنب  �أبو 
�لنكبة  على  عاما   72 من  �أكرث  ومنذ   ،
ويجرفون  يحفرون  �الإ�رس�ئيليون  و 
�الأر�س  قاع  يف  �لقنابل  عن  ويفت�سون 
ويف جذور �ل�سجر، وكلما حفرو� �نفجر 
�ثار�  يف وجههم حجر ، مل يجدو� لهم 
�أجد�دنا  هياكل  وجدو�   ، تاريخا  �أو 
تنام �ساحية فوق مذبحة ، وب�سبب كل 
يق�سي  قانونا  �الإ�رس�ئيليون  �رسع  ذلك 
باحتجاز جثامني �ل�سهد�ء �لفل�سطينيني 
جثث  والن   ، م�سيجه  بعيدة  مقابر  يف 
فانهم  و�ساخنة  ملتهبة  تبقى  �ل�سهد�ء 
ثالجات  يف  طويلة  مدة  يحتجزونها 
نتم�سك  ال  �ن  تو�سينا  �لقنبلة  باردة. 
ال   ، و�ملنا�سب  و�لرموز  بال�سكليات 
يوجد �حتالل جميل ، لنحول �الحتالل 
�لكر�مة   ، �الحتالل  على  عبء  �إىل 
مغم�سة  كانت  �إذ�  �خلبز  لقمة  من  �هم 
ق�سة  تروي  �لقنبلة   ، و�الإذالل  باخلنوع 
�لثوري  �لوعي  تنامي   ، �لنكبة  جيل 
و�أوقد  �لفكرة  فجر  �لذي  �ملت�ساعد 
�ملخيم  مفهوم  �إ�سقاط   ، �جلمرة 
ثابتاً  �أر�ده �ملحتلون مكانا �بدياً  �لذي 
لتقطيع �الأو�سال و�ل�سالالت و�لذكريات 
ووحدة �لكو�سان و�مليالد و�لهوية. من 
ذلك �لفتى �بن �ل16 عاما �لذي يدعونا 
لالحتفال بذكرى �إطالقه قنبلة ، غاب 
�إىل  وعاد  �ل�سجون  يف  طويلة  �سنو�ت 
ذكريات  ميلك  ال   ، �مله�سمة  طفولته 
ال  و  مو�سيقى  ال   ، وجميلة  �سعيدة 
�أعياد ميالد مبهجة ، مل ير �لبحر يوما 
ويد�عب  �لرمل  وعلى  �ملاء  يف  ليلعب 
�لطفل مل يعد طفل منذ  ، هذ�  �سمكة 
و�لنهب  �حلرب  فل�سطني  �جتاحت  �ن 
و�جلرمية �ملنظمة. قنبلة �سالح �بو لنب 
هي �إعالن وفاء تاريخي للحالة �لوطنية 
 : �أكتافهم  على  �لالجئون  حملها  �لتي 
و�جلوعى  و�لفقر�ء  و�الأ�رسى  �ل�سهد�ء 
و�ملطلوبني و�ملطاردين ، وفاء للن�ساء 
من  �لفد�ئيني  �أجننب  �للو�تي  �لر�ئعات 

حبق وحرية .

فل�سطني  �أ�رسى  مركز  �أكد 
يف  �الأ�رسى  �أن  على  للدر��سات، 
�سجن �لنقب �ل�سحر�وي يعانون من 
ظروف قا�سية للغاية، مع ��ستمر�ر 
موجه �حلر �لذي ت�رسب �ملنطقة 
درجات  ترتفع  حيث  �لثاين،  لليوم 
�إىل معدالت كبرية. ونقل  �حلر�رة 
�الأ�رسى  عن  فل�سطني"  "�أ�رسى 
ي�ستطيعو�  مل   باأنهم  �لنقب  يف 
هذ�  و�لغرف  �خليام  من  �خلروج 
�ليوم نتيجة �رتفاع  �حلر�رة ب�سكل 
حياتهم  على  يخ�سون  حيث  كبري، 
�نهم  وخا�سة  �الأجو�ء،  هذه  يف 
ي�ستطيعون  وال  رم�سان،  �سهر  يف 
على  تعينهم  �لتي  �ل�سو�ئل  �رسب 
"�ملركز"  هذه �لظروف . و�أو�سح 
يوم  و�سلت  �حلر�رة  درجات  �أن 
ما  �إىل  �لنقب  �سجن  يف  �الأحد 
مئوية،  درجة   40 �إىل  عن  يزيد 
�الأمر �لذي �سبب معاناة متفاقمة 
لهم، ت�ساف �إىل ظروفهم �لقا�سية 
نتيجة ممار�سات  �لنقب  يف  �أ�سال 
�لقلق  وحالة   ، �لقمعية  �الحتالل 
خ�سية  �سهور  منذ  يع�سونها  �لتي 
كورونا  فريو�س  و�سول  من 
لل�سجون . وحذر "ريا�س �ال�سقر" 
�لناطق �الإعالمي للمركز، �أن مثل 
�لنقب  �سجن  يف  �الأجو�ء  هذه 
حيث  �ال�رسى،  على  �سلبياً  توؤثر 

و�مكانيه  حياتهم  على  يخ�سى 
�أو  �سم�س  ب�رسبة  بع�سهم  �إ�سابة 
حاالت �إغماء نتيجة �رتفاع درجة 
توفري  �نعد�م  ظل  يف  �حلر�رة، 
�الأدوية و�لعالجات �الأولية �لطبية 
حدوث  حال  يف  �ل�سجون  د�خل 
�أن  �إىل  �ال�سقر  و�أ�سار   . ذلك 
�ملناطق  يف  �حلارة  �الأجو�ء  هذه 
�ل�سحر�وية تدفع بع�س �لزو�حف 
و�ل�سامة  �خلطرية  و�حل�رس�ت 
كاأفاعي  و�النت�سار،  للخروج   ،
و�لعقارب  �لقاتلة  �ل�سحر�ء 
�ل�سهل  من  و�لتي   ، و�لقو�ر�س 
وخيامهم،  �أق�سامهم  �إىل  ت�سل  �ن 
حياتهم،  على  كبري  خطر  وت�سكل 
ب�سبب  مو�جهتها  ميكن  ال  حيث 
من  لالأ�رسى  �ل�سجون  �إد�رة  منع 
�قتناء و�سائل �لتح�سني كاملبيد�ت 
حماية  �و  عليها  للق�ساء  و�الأدوية 

�الأق�سام ملنع دخولها.
�ىل  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  ودعا 
من  �ال�رسى  حلماية  �لتدخل 
�ىل  ت�ساف  و�لتي  �ملناخ،  تقلبات 
�لتع�سفية  �الحتالل  ممار�سات 
من  تزيد  و�لتي  �ال�رسى  بحق 
هذه  يف  وخا�سة  معاناتهم  حجم 
�نت�سار  مع  �ال�ستثنائية  �لظروف 

جائحه كورونا.

�أو�ساع قا�سية لالأ�سرى يف �سجن 
�لنقب نتيجة موجه �حلر

اعتقالت ليلية 

قو�ت �لحتالل تعتقل )14( مو�طنًا 
من �ل�سفة 

�لفل�سطينى  �الأ�سري  نادي  �أفاد 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �أن 
وفجر  �ملا�سية  �لليلة  �عتقلت 
�ل�سفة  من  مو�طناً   )14( �أم�س 
�سنو�ت  ق�سو�  حمررون  بينهم 
نادي  وقال  �الحتالل.  �سجون  يف 
جرى  مو�طنني  خم�سة  �إن  �الأ�سري 
يف  �أنحاء  عدة  من  �عتقالهم 
حممد  وهم:  �خلليل  حمافظة 
ح�سني  ووليد  ماريا،  �أبو  �أحمد 
�ملزين وكالهما �أ�سري�ن �سابقان، 
باالإ�سافة �إىل معتز ذيب �لعويوي، 
و�إياد �أمين فايز �أبو عليان، ور�مي 
حممد حربي �أبو حديد. ومن بيت 
�ملحرر  �الحتالل  �عتقل  حلم 
وهو  �سحادة،  حممد  عبا�س 
وحمدي  �سحادة  �الأ�سريين  �سقيق 
�لتعمري، وهم �أبناء �ل�سهيد حممد 
�ُعتقل  جنني  ومن  �لتعمري.  
�ملو�طنان طالل تركمان من بلدة 
قباطية، وحممد نبيه �أبو �لرب من 

بلدة م�سلية.
فيما جرى �عتقال للمحرر حذيفة 
بدر حلبية من بلدة �أبو دي�س ق�ساء 

�الإفر�ج  جرى  �أنه  علماً  �لقد�س، 
من  ون�سف  �سهور   5 قبل  عنه 
خا�س  �أن  بعد  �الحتالل،  �سجون 
 )67( ملدة  �لطعام  عن  �إ�رس�باً 
�آثاره  من  يعاين  يز�ل  وما  يوماً، 
�أي�ساً  �لقد�س  ومن  �ليوم،  حتى 
مو�طنني  �أربعة  �الحتالل  �عتقل 
وهم: حممود حممد عبيد و�سقيقه 
بعد  �عتقالهما  جرى  حيث  عبد، 
منزلهما  �أمام  عليهما  �العتد�ء 
من  �ساعات  قبل  �لعي�ساوية  يف 
�ل�سقيقني  �إىل  �إ�سافة  �العتقال، 
�أحمد ويو�سف خالد �أبو �لهوى من 
بلدة �لطور. يُ�ساف �إىل �ملعتقلني 
عمارة  م�سطفى  �ساكر  �ملحرر 
�أريحا،  يف  جرب  عقبة  خميم  من 
من  �أكرث  لالعتقال  تعر�س  �لذي 
)15( مرة، وق�سى ما جمموعه يف 

�سجون �الحتالل )13( عاماً.
هذ� ويُ�سار �إىل �أن قو�ت �الحتالل 
مو�طنني  �أربعة  باالأم�س  �عتقلت 
بينهم  من  �ل�سفة  من  �الأقل  على 
بلدة  يف  فتح  حركة  �رس  �أمني 

�سلو�ن �أحمد �لعبا�سي.
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تطوير »كمامة« تر�صد فريو�س كورونا بالإ�صاءة
�إر�سال  ميكنها  طبية  كمامة 
ر�سد  عند  �سوئية  �إ�سارة 
تنف�س �سخ�س م�ساب بفريو�س 
كورونا، هو �آخر ما تو�سل �إليه 
جامعة  يف  �لعلماء  من  فريق 
هارفارد يف تطور هو �لأول من 
�لعلماء  من  فريق  ويعمل  نوعه 
ومعهد  هارفارد،  جامعة  يف 
للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س 
حاليا على ت�سميم و�إنتاج قناع 
ر�سد  ميكنه  »كمامة«  طبي 
�لذي  �لإ�سابة بفريو�س كورونا 

يروع �لعام.
موقعا  ن�رشه  لتقرير  ووفق 
»�إنرت�ستنغ �إجننريينغ« و«بيزن�س 
ي�سعون  �لعلماء  فاإن  �إن�سايدر« 
مماثلة  جتارب  من  لال�ستفادة 
�سابقا  ��ستخدمت  �أقنعة  ب�ساأن 
�إيبول  مثل  فريو�سات  لر�سد 
�لأولية  �لدر��سة  و�أفادت  وزيكا 
جتارب  ينفذ  �لعمل  فريق  �أن 
�لأقنعة  ت�سيء  �أن  ت�ستهدف 
»فلور�سنت«  �سوئية  باإ�سارة 
�سخ�س  تنف�س  تر�سد  حني 
م�ساب بكورونا، �أو حني يعط�س 

�أو ي�سعل.
�مل�ستهدف،  و�لخرت�ع 
حال جناحه، يف  �سي�ساهم، يف 
�ملرتبطة  �مل�سكالت  مو�جهة 

�لأخرى  �لفح�س  بطرق 
ذلك  يف  مبا  كورونا،  لفريو�س 
وقال  �حلر�رة  درجة  قيا�س 
ملوقع  كولينز  جيم  �لباحث 
»عندما  �إن�سايدر:  بيزن�س 
�أن  ميكنك  ذلك،  يتحقق 
�لأقنعة  تلك  ��ستخد�م  تت�سور 
ننهي  بينما  �ملطار�ت  يف 
ننتظر  �أو  �لأمنية،  �لإجر�ء�ت 
ركوب �لطائرة«.. »ميكنك �أنت 
�لطريق  يف  ��ستخد�مه  �أنا  �أو 
�أن  ميكن  ومنه.  �لعمل  �إىل 

�مل�ست�سفيات  ت�ستخدمه 
للمر�سى عند دخولهم، 
�لنتظار  حني  �أو 
�لك�سف  �إجر�ء  قبل 

للم�سابني«.
��ستخد�م  ميكن  كما 

تلك �لأقنعة حتى بو��سطة 
يف  �لت�سخي�س  لإجر�ء  �لأطباء 
بفرت�ت  �لتقيد  دون  �ملوقع، 
باإر�سال  مرتبطة  �نتظار 
عينات �إىل �ملخترب ونظًر� لأن 
للك�سف  �لتقليدية  �لختبار�ت 

كورونا  فريو�س  عن 
�أبطاأت  قد 
ت  ل و حما
من  �لعديد 
ن  � لبلد �
على  لل�سيطرة 
�لفريو�س  تف�سي 
�لأدو�ت  تلك  فاإن  �لفتاك، 
ميكنها  �لتي  »�ملبتكرة« 
ب�رشعة  �مل�سابني  ت�سخي�س 

تعد مبثابة �أمر بالغ �لأهمية.

مبثابة  يعد  رم�سان  �سهر 
لالإقالع  جيدة  تدريبية  فرتة 
�لغذ�ئية  �لعاد�ت  جميع  عن 
نعود  ما  عادة  و�لتي  �خلاطئة، 
�نتهاء  �أخرى مبجرد  �إليها مرة 
يت�سبب  مما  �لكرمي،  �ل�سهر 
�له�سم  م�ساكل  من  �لعديد  يف 
كالإ�سهال و�لإم�ساك و�لنتفاخ 
تنغ�س  و�لتي  �له�سم،  وع�رش 

على �لفرد فرحته بالعيد.
1- �للتز�م بروح �سهر رم�سان 
�لغذ�ئية  �لوجبات  وتنظيم 
وعدم �لإفر�ط يف ملح �لطعام 
من  يخفف  و�ل�سحوم  و�لدهون 
وبذلك  �ملرتفع،  �لدم  �سغط 
�لأثر  من  �لكلى  ن�سيج  نحمي 

�ل�سيئ ل�سغط �لدم �ملرتفع.
يف  �لإفر�ط  جتنب  �إن   .2
بعد  وملح  د�سم  من  �لطعام 
دون  يحول  رم�سان  �سهر 
حدوث �إكزميا �جللد و�لتهابات 
�جللد �حلادة وح�سا�سية �جلدل 

و�نت�سار َحِبّ �ل�سباب باجل�سم، 
رم�سان  �سهر  يف  �أن  وجند 
هذه،  �جللد  �إ�سابات  تتح�سن 
فلو �لتزمنا بروح �سهر رم�سان 
ن�سبة  لنعدمت  �ل�سنة  طيلة 

�لإ�سابة بالأمر��س �جللدية.
 3. �إن جتنب �لإكثار يف �لطعام 
ونوًعا-  ا  -كًمّ فيه  و�لإفر�ط 
مر�س  حدوث  دون  يحول 
�لإفر�ط  مِلَا ينجم من  �ل�سكر؛ 
بخاليا  �لإجهاد  �إحلاق  من 

هرمون  تفرز  �لتي  �لبنكريا�س 
دوًر�  يلعب  و�لذي  �لأن�سولني، 

يف تنظيم �لوجبات �لغذ�ئية.
�لطعام  يف  �لإفر�ط  �إن   .4
ي�رشع بك �إىل �ل�سيخوخة؛ فهو 
يحدث �إجهاًد� يف غدد �جل�سم 
وظيفتها،  تتاأثر  حيث  �ل�سماء؛ 
تغيري�ت  باجل�سم  وحتدث 
�إىل  باجل�سم  ت�رشع  كيمائية 
بروح  �لتزمنا  ولو  �ل�سيخوخة، 
�لإفر�ط  وجتنبنا  رم�سان 

يد  و�سول  ر  لتاأَخّ �لطعام  يف 
ب�سحة  ونعمنا  لنا،  �ل�سيخوخة 
�أد�ء  يف  �ل�ستمر�ر  من  متكننا 
فن�سعد  وطاعته  �هلل  فرو�س 

ب�سحتنا بعيًد� عن �لهرم.
5- �لتدرج يف �لعودة �إىل �لنظام 
رم�سان،  قبل  �ملتبع  �لغذ�ئي 
�هلل  �سلى  �لر�سول  �سنة  و�تباع 
من  �ل�ست  ب�سيام  و�سلم  عليه 

�سو�ل �سي�ساعدك على ذلك.
�سغرية  وجبات  تناول   -6
ومتعددة بدلً من تناول وجبات 
�له�سم  على  ي�ساعد  كبرية، 

�جليد و�ل�رشيع للغذ�ء.
-على  فا�سلة  مدة  ترك   -7
خم�س  �إىل  �أربع  من  �لأقل 
�ساعات- بني كل وجبة و�أخرى 
على  �ملعدة  ت�ستاأن�س  حتى 
�لنظام �جلديد يف �لأكل وي�سهل 

�له�سم.

ن�صائح �صحية بعد �صهر رم�صان

 توقف عن تناول الأطعمة 
ال�صريعة

لكي تهيئ نف�سك لل�سيام، يجب عليك �لإقالع عن بع�س ما يتعلق 
كانت  فاإذ�  مكانية،  �أو  زمانية  �رشطية  �رتباطات  من  بوجباتك 
�أجل  من  �لعمل  زمالء  جتمع  موعد  هي  ظهًر�  �لو�حدة  �ل�ساعة 
�أن  �أحد �ملطاعم �ملجاورة، فمن �جليد  طلب وجبة �رشيعة من 
تبد�أ يف حتجيم هذه �لعادة قبل رم�سان. بل من �لأف�سل �أن يحل 
حملها بع�س �لفاكهة �أو �خل�رشو�ت �لطازجة �أو �لوجبات �خلفيفة 
�ملعدة منزلًيا، و�لتي �ستكون حتًما �أقل يف �ل�سعر�ت �حلر�رية من 
كل �لأطعمة �ل�رشيعة و�لتي دوًما ما حتتوى على كميات هائلة من 

�لدهون �مل�سبعة.

ن وجبتك كل العنا�صر  ِمّ �صَ
الغذائية

بروتني  على  حتتوي  �أن  يجب  �لرئي�سية  وجباتك  من  وجبة  كل 
�ستت�سلل  فهي  �لدهون  ب�ساأن  تقلق  ول  وخ�رشو�ت،  ون�سويات 
حتًما �إىل ج�سمك عرب باقي �ملكونات، فقط �حر�س على �ختيار 
نوعيات �لأطعمة ذ�ت �لدهون �جليدة غري �مل�سبعة مثل �ل�سمك 
و�لأفوكادو، و�بتعد قدر �لإمكان عن �لدهون �مل�سافة و�لتي عادة 
ما تكون دهوًنا م�سبعة يرتبط �لإفر�ط يف تناولها �رتباًطا وثيًقا 

بقائمة طويلة من �أمر��س �لقلب وت�سلب �ل�رش�يني.

عدل طريقة طهي وحت�صري 
الأطعمة

بطريقة  �سحي  وغري  بطريقة  �سحًيا  يكون  قد  �لو�حد  �ل�سنف 
�لغزير مع�سوقة لدى  �لزيت  �لبطاط�س �ملقلية يف  �أخرى، فمثاًل 
�لكثريين، ومبجرد طهوها يف �لفرن تتخل�س من �رشرها وتتحقق 
مثل  �لفرن  يف  �أخرى  نكهات  �إ�سافة  ميكنك  وقد  بل  فائدتها، 
�لزعرت و�لريحان ل ميكن �إ�سافتها يف زيت �لقلي، وق�س على ذلك 

كل �ملقليات تقريبًا مثل �لدجاج و�لأ�سماك و�ملقبالت �لعربية.

ام�صغ طعامك جيًدا
لكن  دوًنا عن غريه،  برم�سان فقط  ترتبط  �أل  ينبغي  وهي عادة 
لعل �لتذكري بها له �أهميته هنا عندما تلتقي مائدة عامرة ببطن 
جائع. فجزء من ه�سم �لطعام يحدث يف �لفم، لي�س فقط بطحنه 
بع�س  على  يحتوى  �لفم  لعاب  لكن  للبلع،  منا�سب  لقو�م  وحتويله 
�إنزمي  وهو  �لأميليز(،  )�أو  �لتيالني  �إنزمي  ر�أ�سها  على  �لإنزميات 
ها�سم للن�سويات ي�سهل كثرًي� من عمل �ملعدة و�لأمعاء يف ه�سم 

�لطعام مقلاًل بذلك من م�ساكل �له�سم و�لقولون �ل�سهرية.

انتظم يف ممار�صة الريا�صة
بنهار  نحظى  و�لتغذية،  �لنوم  يف  �ل�سليمة  غري  �لعاد�ت  ب�سبب 
رم�ساين ُمرهق وليال رم�سانية ُمثقلة، فحتى �لريا�سيني منا قد 
يتوقفون عن ممار�سة �لريا�سة متاًما يف رم�سان، رغم �أن �لريا�سة 
ل تعني بال�رشورة رفع �لأثقال، بل �إن دقائق من �مل�سي �ملنتظم 
�ساعة من �مل�سي يف كل  ن�سف  �لغر�س.  توؤدي  �لإفطار قد  بعد 
�لقوة،  وعظامك  �ل�سالمة،  قلبك  متنح  �لأ�سبوع  �أيام  معظم  �أو 

و�سغطك �لن�سباط، ونومك �ل�ستقر�ر.

�جلوع  في�سيولوجيا  �إىل  وبالنظر 
مكونات  يف  �لنظر  وكذ�  و�ل�سبع، 
�أن نقف  لنا  �أمكن  �لتمر وحمتوياته، 
هذ�  يف  �لنبوي  �لهدي  �أ�رش�ر  على 
عليه  �نبنى  وما  �ل�رشيف  �حلديث 
من حكم و�آيات. فف�سيولوجيا �جلوع 
و�ل�سبع ت�ستند �إىل قدرة �جل�سم على 

�لطعام  تناول  �إىل  �حلاجة  حت�س�س 
�لكتفاء  حت�س�س  وكذ�  و�ل�رش�ب، 
منه. وتعتمد �آلية �جلوع و�ل�سبع على 
�أنو�ع  ثالثة  بني  و�لتن�سيق  �لتكامل 
من �لوظائف �حليوية و�لف�سيولوجية 
�لع�سبي  �جلهاز  وهي:  �جل�سمية 
و�جلهاز �لغدي �لهرموين، و�لتح�س�س 

يف  و�ل�رش�ب  للطعام  �ملو�سعي 
�لدماغ،  يحوي  �إذ  �له�سمي.  �جلهاز 
»حتت  �مل�سماة  �لغدة  وحتديد�ً 
على  قادرة  ِم�سات  على  �ملهاد«، 
�لدم  �سكر  م�ستوى  وقيا�س  حت�س�س 
»�جللوكوز« يف �جل�سم، كما يتح�س�س 
�سيالت  خالل  من  �جلوع  �لدماغ 

ع�سبية ت�سل �إليه.
ولعل �لعن�رش �لأهم يف حتديد �ل�سعور 
»�جللوكوز«.  �لدم  �سكر  هو  باجلوع 
�لطاقة  ِعملة  �جللوكوز  �سكر  وميثل 
من  �لوحيد  �ل�سكل  وهو  �جل�سم  يف 
للت�رشيف  �لقابل  �لكربوهيدر�ت 

د�خل خاليا �جل�سم و�أن�سجته. 

ف�صيولوجيا اجلوع وعالقتها ب�صكر التمر:



عمراين  القادر  عبد  عاد 
اجلديدي  الدفاع  مدرب 
ال�ضوء  لي�ضلط  املغربي 
فريقه. مع  م�ضتقبله  على 
يف  اجلزائري  املدرب  واأكد 
مار�س  لراديو  ت�رصيحات 
مع  عقده  لف�ضخ  م�ضتعد  اأنه 
راأى  اإذا  اجلديدي،  الفريق 

اأن يف ذلك م�ضلحة  م�ضوؤولوه 
�ضعوبة  مع  خا�ضة  لهم، 
التي  اجلزائر  من  عودته 
حالة  اإعالن  منذ  اإليها  �ضافر 
وتوقف  باملغرب،  الطوارئ 
ب�ضبب  الكروية؛  املناف�ضات 
عمراين،  وان  كورونا،  وباء 
الذي  العقد  يحرتم  اأنه  �ضَدد 

اإىل  بالدفاع اجلديدي  يربطه 
نهاية املو�ضم احلايل واأنه مل 
يفاو�س اأي فريق يف اجلزائر، 
وقد تدفع ت�رصيحات عمراين 
الأخرية، جمل�س اإدارة الدفاع 
اجلديدي لتخاذ قرار حا�ضم 

حول م�ضتقبله.
ق.ر.

عبرّ املدير العام اجلديد لنادي 
احتاد العا�ضمة عبد الغني هادي 
فيه  و�ضعت  التي  امل�ضوؤولية  اأن 
ثقيلة،  املن�ضب  ت�ضيري  اأجل  من 
التي  املهمة  اأن  اأو�ضح  حيث 
رئي�س  طرف  من  اإليه  اأوكلت 
عا�ضور  للنادي  الإدارة  جمل�س 
ظل  يف  �ضهلة  تكون  لن  جلول 
التي  امل�ضوؤولية  بثقل  اإح�ضا�ضه 
 24 مرور  بعد  فيها  يتواجد 
مبلعب  التحاقه  على  �ضاعة 
عمر بولوغني لكي يت�ضلرّم مهامه 
املتحدث  وا�ضتطرد  اجلديدة، 
الر�ضمية  ال�ضفحة  مع  حوار  يف 

التوا�ضل  موقع  على  لالحتاد 
الجتماعي »فاي�ضبوك« اأه �ضوف 
العمل،  النطالق يف  قبل  يرتيرّث 
الفرتة  خالل  ي�ضتهدف  اأين 
املقبلة يف الوقوف على امل�ضاكل 
الت�ضيريية التي مررّ عليها النادي، 
حيث اأعلن اأنه انطلق منذ �ضباح 
الأمور  مناق�ضة  يف  اأم�س  اأول 
والتعرف على الأمور التي كانت 
متعطلة يف الحتاد قبل ال�رصوع 
من  جاء  الذي  العمل  تطبيق  يف 
عبد  وك�ضف  الفريق.  اإىل  اأجله 
الحتاد  اإدارة  اأن  هادي  الغني 
اأن�ضار  مقر  تهيئة  تعيد  �ضوف 

احتاد العا�ضمة من جديد، بعدما 
التح�ضينية  الأ�ضغال  اأظهرت 
ول  �ضطحية  كانت  اأنها  للفريق 
الحتاد،  مثل  كبري  لفريق  تليق 
يعود  �ضوف  املقر  اأن  وا�ضتطرد 
اإىل ملكية اأن�ضار وع�ضاق النادي 
واملطلوب  جديد  من  العا�ضمي 
واحدة،  يدا  يكونوا  اأن  منهم 
�ضوف  الأمور  باأن  وعدهم  اأين 
مثلما  عهدها  �ضالف  اإىل  تعود 
واأ�ضاف  اأعوام،  قبل  عليه  كانت 
على  تعتزم  اجلديدة  الإدارة  اأن 
على  للنلدي  اأخرى  مرافق  خلق 
غرار املتجر الر�ضمي الذي يتيح 

الفريق  اأقم�ضة  اقتناء  لالأن�ضار 
وامل�ضتلزمات الريا�ضية املتعلقة 
يتوجه  منف�ضل،  مو�ضوع  يف  به. 
الالعب الليبي موؤيد الاليف نحو 
�ضفوف  يف  اآخر  مو�ضما  البقاء 
»�ضو�ضطارة«  اأبناء  ت�ضكيلة 
اإدارة  عن  انباء  ك�ضفت  بعدما 
تفكر  ل  اأنها  العا�ضمي  النادي 
يف ال�ضتغناء عن خدماته بنهاية 
و�ضوف  احلايل  الكروي  املو�ضم 
جمددا  للعودة  فيه  ثقتها  جتدد 
اإىل امكانياته التي اأظهرها عند 

اللتحاق بالفريق.
عي�شة ق.

تدر�س وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
املتعلقة  اخليارات  خمتلف 
املناف�ضات  رزنامة  با�ضتكمال 
احلجر  رفع  بعد  الريا�ضية 
منذ  توقفت  والتي  ال�ضحي، 
الفارط  مار�س  �ضهر  منت�ضف 
كورونا،  جائحة  تف�ضي  ب�ضبب 
الوزارة  اأوردته  ما  ح�ضب 
على  الر�ضمية  �ضفحتها  على 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع 
الوزير  وتراأ�س  »فاي�ضبوك«، 
الحد  خالدي  علي  �ضيد 

تن�ضيقيا  اجتماعا  املن�رصم 
العامني  باملدراء  جمعه 
للقطاع  املركزية  والطارات 
اجل  من  وذلك  الوزارة  مبقر 
من  عدد  تقدم  مدى  متابعة 
بيان  ح�ضب  الراهنة«،  امللفات 
النقاط  بني  ومن  الو�ضاية، 
خالل  اليها  التطرق  مت  التي 
خمتلف  درا�ضة  الجتماع  هذا 
با�ضتكمال  املتعلقة  اخليارات 
الريا�ضية  املناف�ضات  رزنامة 
بعد رفع احلجر ال�ضحي والذي 

فر�ضته جائحة »كوفيد-19«.
كما مت عر�س تقرير حول مدى 
تقدم العمال اخلا�ضة ب�ضياغة 
ل  لل�ضباب،  الوطني  املخطط 
بالتن�ضيق  املتعلقة  تلك  �ضيما 
القطاعات  مع  الت�ضاور  و 
اللجنة  لتن�ضيب  حت�ضبا  املعنية 
املن�ضاة  امل�ضرتكة  الوزارية 
عودة  وملناق�ضة  الغر�س،  لهذا 
مت  الكروي،  للمو�ضم  حمتملة 
املا�ضي  ال�ضبوع  اجتماع  عقد 
ممثل  بح�ضور  الوزارة  مبقر 
ورئي�س  اجلزائرية  الحتادية 
الكرمي  الرابطة املحرتفة عبد 
مدوار، رفقة ممثل عن املركز 
الوطني للطب الريا�ضي، وخالل 
اجلميع  اتفق  الجتماع،  هذا 
على اأن اي قرار لن يتخذ حول 
عودة املناف�ضة من عدمها اىل 
بعد  ال�ضورة جيدا  ات�ضاح  غاية 

رفع احلجر ال�ضحي.
ق.ر.

جدد رئي�س الحتادية اجلزائرية 
زط�ضي  الدين  خري  القدم  لكرة 
اأول اأم�س التزام الهيئة الفدرالية 
اأ�ضكاله  بكل  الف�ضاد  مبحاربة 
ت�ضجيل  ن�رص  مت  اأن  بعد  وذلك 
التوا�ضل  و�ضائل  عب  �ضوتي 
بيع  بق�ضايا  يتعلق  الجتماعي 
للمدير  ن�ضب  مباريات  و�رصاء 
العام لوفاق �ضطيف، فهد حلفاية، 
زط�ضي<  الدين  خري  و�رصح 
»اجدد  قائال:  يف<  تي  للفاف 
الفدرالية  الهيئة  ورغبة  التزام 
يف و�ضع كل المكانيات من اأجل 
اأ�ضكاله.   وبكل  الف�ضاد  حماربة 
على  توؤثر  اآفة  اإنها  لالأ�ضف، 
وانت�رص عب مواقع  القدم«،  كرة 
�ضيما  ل  الجتماعي،  التوا�ضل 
الخرية  اليام  يف  »فاي�ضبوك«، 
، ت�ضجيال �ضوتيا من�ضوبا لرئي�س 

فريق وفاق �ضطيف فهد حلفاية 
يف  الالعبني  مناجرة  اأحد  مع 
فيها  يتطرقان  هاتفية  مكاملة 
اىل ترتيب اإحدى مباريات بطولة 
كرة القدم املحرتفة، الأمر الذي 
دفع م�ضوؤول النادي »ال�ضطايفي« 
اأن  موؤكدا  الق�ضية  تكذيب  اىل 
الت�ضجيل مفبك، ردا على هذه 
الن�ضباط  الق�ضية، قررت جلنة 

لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
غاية  اإىل  حلفاية  اإيقاف  القدم 
اليوم  لأقواله  وال�ضماع  مثوله 
الثنني و التي غاب عن جل�ضتها 
حمامي  ح�ضب  �ضحية  لأ�ضباب 
واأ�ضار  ال�ضطايفي،  النادي 
حماربة  اأن  اإىل  الفاف  رئي�س 
التزامات  مع  تتما�ضى  الف�ضاد 
يف  و�ضيا�ضتها  اجلزائرية  الدولة 
�ضد  فيها  هوادة  ل  حرب  �ضن 
�ضورة  ت�ضوه  التي  الآفات  كل 
للتمكن من مواجهة هذه  بلدنا. 
الآفة التي ابتليت بها كرة القدم 
الوطنية لعدة �ضنوات، اأكد رئي�س 
جهزت  قد  هيئته  اأن  الفاف 
متكنها  باأدوات  بالفعل  نف�ضها 
يتما�ضى  مبا  مهامها  تنفيذ  من 
ولكن   ، اخلا�ضة  قوانينها  مع 
بها  املعمول  اللوائح  مع  ا   اأي�ضً

اجلديدة  الأخالقيات  مثل جلنة 
بعد  تن�ضيبها  �ضيتم  التي   ،
مبا�رصة،  الفطر  عيد  احتفالت 
بق�ضية  يتعلق  فيما   ، واأخرًيا 
الت�ضجيل ال�ضوتي، اأو�ضح رئي�س 
التعامل  �ضيتم  امللف  اأن  الفاف 
معها من قبل جلنة الأخالقيات 
و�ضت�ضدر  م�ضتقلة  تبقى  التي 
كاملة  ب�ضفافية  النهائي  حكمها 
اأن  يذكر  م�ضوؤولية«.  وبكل 
ق�ضية مماثلة قد وقعت املو�ضم 
رئي�س  فيها  تورط  املا�ضي 
مالل  �رصيف  القبائل  �ضبيبة 
ل�ضباب  ال�ضابق  العام  واملدير 
ق�ضنطينة طارق عرامة. بعدها، 
مع  مبو�ضمني  كالهما  عوقب 
ن�ضاط  اأي  ممار�ضة  من  منعهما 

يتعلق بكرة القدم.
ق.ر.
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ك�ضف الالعب الدويل اجلزائري 
ف�ضل خو�س  اأنه  درفلو  ا�ضامة 
اوروبا  يف  احرتافية  جتربة 
ناديه  رفقة  حظه  وجتربة 
احلايل فيتا�س اأرنهام الهولندي 
على ح�ضاب الأموال، واأو�ضح يف 
ت�رصيحات مع املوقع الر�ضمي 
اختار  اأنه  الهولندي  للفريق 
الهولندي  الدوري  يف  اللعب 
بامل�ضتوى  الحتكاك  اأجل  من 
م�ضتقبله  وف�ضل  الأوروبي 
العرو�س  ح�ضاب  على  الكروي 
اأندية  من  جاءته  التي  املغرية 
الدوريات اخلليجية،  تن�ضط يف 
يف  اللعب  ف�ضل  اأنه  واأو�ضح 
الأموال،  ح�ضاب  على  اوروبا 
اأن  احلايل  الوقت  يف  وي�ضعى 
يكون الرقم واحد يف النادي من 
اللعب  عب  نف�ضه  فر�س  خالل 
بكل قوة حتى ينال ر�ضا الطاقم 
ت�ضكيلة  مع  واملوا�ضلة  الفني 

للمو�ضم  حت�ضبا  اأرنهيم  فيتا�س 
الكروي اجلديد.

لنادي  ال�ضابق  الالعب  وعاد 
والهداف  العا�ضمة  احتاد 
الوطنية  للبطولة  ال�ضابق 
اإىل   2018/2017 مو�ضم  يف 
بداياته مع التجربة يف الدوري 
هذا  يف  اأو�ضح  اأين  الهولندي، 
وهو  بالبلد  التحق  اأنه  ال�ضدد 
ل يتحدث �ضوى العربية ويتقن 
الفرن�ضية،  اللغة  من  القليل 
اأنه حاليا اأ�ضحى  قبل ان ي�ضري 
ويتقن  الجنليزية  يتحدث 
اللغة  من  بالقليل  احلديث 
اأن  درفلو  وك�ضف  الهولندية. 
حت�ضبا  النادي  مع  �ضيبقى 
وهو  اجلديد  الكروي  للمو�ضم 
عقده  يف  ميلك  لزال  الذي 
ويف  النادي،  ب�ضفوف  عامني 
حتدث  اأنه  اأو�ضح  ال�ضدد  هذا 
اأرنهام  فيتا�س  مدرب  اإىل 

على  باحل�ضول  وعده  والذي 
املو�ضم  خالل  كاملة  فر�ضته 
فرتة  من  عاد  بعدما  اجلديد، 
رفقة  اأ�ضهر  �ضتة  دامت  اإعارة 
نادي فينلو �ضجل خاللها ثالثة 
الهولندية  البطولة  يف  اأهداف 
خا�ضها  مباريات   8 يف جمموع 
احلديث  واختتم  �ضفوفه،  يف 
انه �ضوف يعمل ما با�ضتطاعته 
من اأجل ا�ضتغالل الفر�ضة التي 
اأ�ضا�ضية  مكانة  و�ضمان  اأمامه 

رفقة الفريق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

املحامي  خاللها  تواجد  والتي 
والذي برر غياب املعني باأ�ضباب 
املر�س  من  ملعاناته  �ضحية 
اإىل  التنقل  من  مينعه  الذي 

اللجنة،  اأمام  لالمتثال  العا�ضمة 
حيث منحته الأخرية فر�ضة ثانية 
والدفاع  نحوها  التقدم  اأجل  من 
تلك  مواجهة  يف  نف�ضه  عن 
الت�ضجيالت ال�ضوتي التي تورطه 
وال�ضتماع  املباريات  ترتيب  يف 

اإىل اأقواله.
ال�ضتدعاء  اأن  اللجنة  وك�ضفت 
وفاق  لرئي�س  الأخري  هو  الثاين 
�ضطيف قبل ت�ضليط العقوبة عليه، 
حيث يواجه املعني عقوبة قا�ضية 
الق�ضايا  هذه  مثل  يف  وم�ضددة 

والتي تبلغ درجتها الإق�ضاء مدى 
ن�ضاط  اأي  ممار�ضة  من  احلياة 
كروي ح�ضب القوانني التي ت�ضري 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  بها 
ب�ضدة  نفى  حلفاية  وكان  القدم، 
الذي مت  الت�ضجيل  م�ضوؤوليته من 

و�ضائل  عب  البق  ب�رصعة  ن�رصه 
التوا�ضل الجتماعي موؤكدا تبوؤه 
ال�ضدد  هذا  يف  رفع  حيث  منه، 
�ضكوى على م�ضتوى م�ضالح الأمن 
الق�ضية  يف  التحقيق  اأجل  من 
وف�ضح  مالب�ضاتها  عن  والك�ضف 

بعدنا  فيها،  املرتوكة  الأطراف 
تك�ضري  على  تعمل  جهات  اتهم 
قوية  عودة  �ضجل  الذي  الوفاق 
على  بقوة  ويناف�س  املناف�ضة  يف 
الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج 

لهذا املو�ضم.

جددت ا�شتدعائه لالمتثال امامها غدا بعد غيابه عن جل�شة اأول ام�س

جلنة االن�ضباط متنح حلفاية فر�ضة 
اأخرية قبل العقوبة

درفلو: ف�ضت جتربة حظي 
بهولندا على اأموال اخلليج

ا�شتدعت جلنة الن�شباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم جمددا رئي�س نادي وفاق �شطيف فهد حلفاية 
من اأجل المتثال اأمام اأع�شائها غدا مبقر الهيئة الريا�شية، يف ثاين موعد متنحه اللجنة للمدير العام للنادي 

ال�شطايفي بعد انت�شار الت�شجيل ال�شوتي الذي يتحدث من خالله رفقة احد الأ�شخا�س حول ترتيب املباريات 
خلدمة م�شلحة الوفاق يف طريقها نحو التتويج بلقب البطولة الوطنية، حيث غاب حلفاية عن المتثال اأمام 

جلنة الن�شباط خالل املوعد الذي حددته يف تاريخ �شابق من اأجل التنقل اأول اأم�س اإىل مقر اللجنة

يوؤكد تن�شيب جلنة الخالقيات بعد عيد الفطر

زط�ضي يجدد التزام الفاف مبحاربة الف�ضاد الكروي

خالل اجتماع جمع الوزير خالدي باإطارات الوزارة

وزارة ال�ضباب والريا�ضة تدر�س اخليارات 
املحتملة ال�ضتئناف الن�ضاط الريا�ضي

عمراين ال ي�ضتبعد ف�ضخ عقده مع الدفاع اجلديدي

الاليف يتوجه للبقاء قي �شفوف احتاد العا�شمة

هادي: م�ضوؤوليتي ثقيلة و�ضوف تعود االأمور كما ال�ضابق للأن�ضار
عي�شة ق.
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دعاء �لع�سر �الو�خر من رم�سان مكتوب
منزل  يا  �لقر�آن،  لتالوة  فيه  ووفقني  �لنري�ن،  �بو�ب  فيه  و�غلق عني  �جلنان،  �بو�ب  فيه  �فتح يل  �للـهم 
�ل�سكينة فى قلوب �ملوؤمنني. �للـهم �جعل يل فيه �ىل مر�ساتك دليال، وال جتعل لل�سيطان فيه علي �سبيال، 
و�جعل �جلنة يل منزال ومقيال، يا قا�سي حو�ئج �لطالبني. �للـهم �فتح يل فيه �بو�ب ف�سلك، و�نزل علي 
فيه بركاتك، ووفقني فيه ملوجبات مر�ساتك، و��سكني فيه بحبوحات جناتك، يا جميب دعوة �مل�سطرين. 
�للـهم �غ�سلني فيه من �لذنوب، وطهرين فيه من �لعيوب، و�متحن قلبي فيه بتقوى �لقلوب، يا مقيل عرث�ت 
�ملذنبني. �للـهم �ين ��ساألك فيه ما ير�سيك، و�عوذ بك مما يوؤذيك، و��ساألك �لتوفيق فيه الن �طيعك وال 

�ع�سيك، يا جو�د �ل�سائلني.

قبل �أن يرحل رم�سان
ود�عاً يا �سهر يا رم�سان ! ود�عاً يا �سهر �خلري�ت و�الإح�سان ! ود�عاً يا �سيفنا �لر�حل ! م�سى كثريك ومل يبق 
بني �أيدينا منك �إال �أيام قالئل ، ع�رش جتاورنا �ليوم وهي �إىل �لرحيل �أقرب من �لبقاء ، ولئن قال �بن رجب 
يف لطائفه عند �لفر�ق : يا�سهر رم�سان ترّفق ، دموع �ملحبني تدّفق ، قلوبهم من �أمل �لفر�ق ت�سّقق . ع�سى 

، وقفة للود�ع تطفيء من نار �ل�سوق ما �أحرق ، ع�سى �ساعة توبة و�إقالع ترقع من �ل�سيام ماتخّرق 
. ع�سى منقطع من ركب �ملقبولني يلحق ، ع�سى �أ�سري �الأوز�ر يُطلق ، ع�سى من ��ستوجب �لنار يُعتق 

�هـ فما �أحر�نا بتدّبر قوله ، وفعل يطفيء حر�رة �لود�ع .

�لدعاء يف �لرخاء من �أ�سباب �الإجابة
�أكرث �لعبُد �لدعاء يف �لرخاء فاإنه مع ما يح�سل له من �خلري �لعاجل و�الآجل يكون  �إذ� 

�أحرى باالإجابة �إذ� دعا يف حال �سدته من عبد ال يعرف �لدعاء �إال يف �ل�سد�ئد . روى �أبو 
ي�ستجيب هريرة ر�سي �هلل عنه عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: )) من �رشه  �أن 

رو�ه   [ )) �لرخاء  يف  �لدعاء  من  فليكرث  �ل�سد�ئد  عند  له  �هلل 
�لرتمذي وح�سنه 3282 و�حلاكم و�سححه 1/ 544[ . 
وهو  و�أنعم عليه   ، ورزقه  تعاىل خلق عبده  �هلل  �أن  ومع 

�إذ�  �أن يرده خائباً  ؛ فاإنه تعاىل ي�ستحي  غني عنه 
�أكرم  تعاىل  و�هلل   ، �لكرم  غاية  وهذ�   ، دعاه 

�الأكرمني . 
روى �سلمان ر�سي �هلل عنه فقال : قال �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم : )) �إن �هلل حيٌيّ كرمي 
�أن  يديه  �إليه  �لرجل  رفع  �إذ�  ي�ستحيي 
يردهما �سفر�ً خالتني (( ] رو�ه �أبو د�ود 

1488و�لرتمذي وح�سنه 3556[ .

تذكرو� �الأيتام يوم �لعيد:

�لذل هلل تعاىل حال �لدعاء
و�نطر�ح  و�نك�سار  تعاىل  ذٌل وخ�سوع هلل  فيه  �لدعاء  �إن 
كان  وقد   : تعاىل  �هلل  رحمه  رجب  �بن  قال   ، يديه  بني 
بع�س �خلائفني يجل�س بالليل �ساكناً مطرقاً بر�أ�سه وميد 
يديه كحال �ل�سائل ، وهذ� من �أبلغ �سفات �لذل و�إظهار 
 ، �لدعاء  يف  �لقلب  �فتقار  ومن   ، و�الفتقار  �مل�سكنة 
و�نك�ساره هلل عز وجل ، و��ست�سعاره �سدة �لفاقِة ، و�حلاجة 
لديه . وعلى قدر �حلرقِة و�لفاقِة تكون �إجابة �لدعاء ، 
قال �الأوز�عي : كان يقال : �أف�سل �لدعاء �الإحلاح على 

�هلل و�لت�رشع �إليه (( ] �خل�سوع يف �ل�سالة �س72[ .

�أيها �لد�عي : �أح�سن �لظن 
باهلل تعاىل

�أن  و�هلل تعاىل يعطي عبده على قدر ظنه به ؛ فاإن ظن 
من  يخيب  ال  تعاىل  باأنه  و�أيقن   ، جو�د  كرمي  غني  ربه 
دعاه ورجاه ، مع �لتز�مه باآد�ب �لدعاء �أعطاء �هلل تعاىل 
كل ما �ساأل وزيادة ، ومن ظن باهلل غري ذلك فبئ�س ما ظن 
، يقول �هلل تعاىل يف �حلديث �لقد�سي : )) �أنا عند ظن 
 7505 �لبخاري  رو�ه   [ )) �إذ� دعاين  معه  و�أنا  بي  عبدي 

وم�سلم 2675[ .

من ي�ستثمر زمن �لربح ؟!
هذ� زمن �لربح ، ويف تلك �لليايل تق�سى �حلو�ئج ؛ فعلق – �أخي 
�مل�سلم – حو�ئجك باهلل �لعظيم ، فالدعاء من �أجل �لعباد�ت 
و�أ�رشفها ، و�هلل ال يخيب من دعاه قال �سبحانه : } َوَقاَل َربُُّكُم 
�ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب لَُكْم { ] غافر : 60[ وقال تعاىل : } �ْدُعو�ْ 
َربَُّكْم تَ�رَشُّعاً َوُخْفيًَة �إِنَُّه الَ يُِحُبّ �مْلُْعتَِديَن }55{ َوالَ تُْف�ِسُدو�ْ 
اَلِحَها َو�ْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً �إَِنّ َرْحَمَت �هلّلِ  يِف �الأَْر�ِس بَْعَد �إِ�سْ

َن �مْلُْح�ِسِننَي{] �الأعر�ف :56[ . َقِريٌب ِمّ

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ه هذه �لعبار�ِت؛ َعَلّ �هلل - عَزّ وجَلّ - �أْن يكتُبَها يف  �إَنّ �لعيَد على �الأبو�ب، فاإىل كل �سائم و�سائمة �أَُوِجّ
ذلكم  رو�  تََذَكّ �لعيد،  وحلويات  �لعيد،  مالب�َس  وبناتكم  الأوالِدكم  ت�سرتون  و�أنتم  �أقول:  �حل�سنات،  ميز�ن 
�لطفَل �ليتيم، �لذي ما وجد و�لًد� ي�سرتي له مالب�َس �لعيد، ويبارك له بالعيد، ويُقِبّله، ومَي�سح على ر�أ�سه، 
فلة �ل�سغرية، حينما ترى بنات جري�نها يرتدين  ُقتل �أبوه يف ُجْرح من ِجَر�ح هذه �الأمة، وتذكرو� تلكم �لِطّ
�جلديد، وهي يتيمة �الأب، �إنَّها تخاطب فيكم م�ساِعَركم، و�أحا�سي�سكم، �إنَّها تقول لكم: �أنا طفلة �سغرية، 
ومن حقي �أْن �أفرَح بهذ� �لعيد، نعم، ِمن حقي �أن �أرتدي ثوًبا ح�سًنا الئًقا بيوم �لعيد، من حقي �أْن �أِجَد 
�حلنان و�لعطف، �أريد ُقبلًة من و�لدي، وَم�ْسَحًة حانية على ر�أ�سي، �أريد حلوى، ولكن �ل�سوؤ�ل �ملَرّ �لذي مل 
مو� الأنف�ِسكم،  �أجد له جو�ًبا حتى �الآن هو: �أين و�لدي؟ �أين و�لدي؟ �أين و�لدي؟!! فيا �أخي، ويا �أختي، َقِدّ

و�جعلو� فرحَة هذ� �لعيد �ملبارك تُعُمّ �أرجاَء بالدنا وبيوتنا.

هل تعود �أياُمك �أو ال تعود؟
�ل�سالم  د،  و�لتََّهُجّ �ل�سيام  �سهر  يا  عليك  �ل�سالم 
عليك يا �سهر �لرت�ويح، �ل�سالم عليك يا �سهر �الأنو�ر 
ال  �أو  �أياُمك  تعود  هل  �سعري،  ليت  فيا  و�مل�سابيح، 
�لوجود،  يف  ف�سنكون  �أياُمك،  عادت  �إذ�  وهل  تعود؟ 
ونناف�س �أهَل �لركوع و�ل�سجود، �أو �سنكون قد �نطبقت 

َقنا �لِبلَى و�لدود؟ علينا �للُّحود، وَمَزّ

كان َنهارك �سدقة و�سياًما
غري  �سهَرنا،  فيا  رم�سان،  يا  رحيلك  على  �أ�سًفا  فيا 
نَهارك  كان  فارقناك،  مقلي  وغري  وَدّعناك،  ع  ُموَدّ
�سدقة و�سياًما، وليلك ِقر�َءًة وقياًما، فعليك منا َتيًة 
و�سالًما، �أتر�ك تعود بعدها علينا، �أم يدركنا �ملنون، 
فال توؤول �إلينا؟ م�سابيحنا فيك م�سهورة، وم�ساجدنا 
وتنقطع  �مل�سابيُح،  تُْطفاأ  فاالآن  معمورة،  منك 

�لرت�ويح، ونرجع �إىل �لعادة، ونفارق �سهر �لعبادة.

تذكر رحيلك من �لدنيا برحيل رم�سان
و�أنت   - �ل�سائم  �أيها   - تذكر 
ُمرور  �رُشعَة  �سهرك  تودع 
�الأيام، و�نق�ساء �الأعو�م، فاإَنّ 
عربة  و�رُشعتها  ُمرورها  يف 
للمتعظني؛  وِعَظة  للمعتربين، 
يَُقِلُّب   ﴿  :- وجَلّ  عَزّ   - قال 
َذِلَك  يِف  �إَِنّ  َو�لنََّهاَر  �للَّيَْل   ُ �هلَلّ
اِر ﴿ ]�لنور:  لَِعرْبًَة اِلأُويِل �اْلأَبْ�سَ
�ستودع  َمن  فيا   ،]44
�ستودع  �أنَّك  ر  تََذَكّ رم�سان، 
ْمَت هلل؟ هل  َقَدّ نيا، فَماذ�  �لُدّ
َمن  �إَنّ  للقائه؟  ُم�ستَِعد  �أنت 
د ل�سفره،  عزم على �َسفر، تََزَوّ
�أْعَدْدت  فهل  �لعدة،  و�أعَدّ 

فعجبًا  �الآخرة؟  ل�سفر  ز�ًد� 
�لقريب،  لل�سفر  �أعد  ملن 
قال  �لبعيد؛  لل�سفر  يعد  ومل 
عليه  �هلل  �سلَّى   - للنبي  رجل 
و�سلَّم - �أي �ملوؤمنني �أف�سل؟ 
خلًقا((،  ))�أح�سنهم  قال: 
�أكي�س؟  �ملوؤمنني  فاأُيّ  قال: 
ذكًر�،  للموت  ))�أكرثهم  قال: 
و�أح�سنهم ملا بعده ��ستعد�ًد�، 
قال  �الأكيا�س...((،  �أولئك 
�أكرث  »َمن  �للفاف:  حامد 
بثالثِة  �أُْكِرَم  �ملوت،  ذكر  من 
�أ�سياء: تعجيل �لتوبة، وقناعة 
�لعبادة، وَمن  �لقوت، ونَ�ساط 

بثالثة  ُعوِقب  �ملوت،  ن�سي 
�أ�سياء: ت�سويف �لتوبة، وتَرك 
و�لتكا�ُسل  بالكفاف،  �سا  �لِرّ

يف �لعبادة«.
وقفات يف وداع رم�ضان

رم�ساَن  ع  نُوِدّ نَحن  ها 
�جلميل  بنَهاِره  �ملبارك 
ع  ولياليه �لعطرة، ها نَحن نُوِدّ
رْب  �َسْهَر �لقر�آن و�لتَّْقوى و�ل�سَّ
و�لعتق  و�ملغفرة  و�لرحمة 
تذكرون  و�أنتم  �لنار...  من 
يف �أوِل ُجُمعة من هذ� �ل�سهر 
�أن َوقفنا وقلنا:  �ملبارك يوَم 

مرحبًا بك يا رم�سان، مرحبًا 
بك يا �سهر �لقر�آن، وها نحن 
من  جمعة  �آخر  ويف  �ليوم 
َعه، ونقول  رم�سان نقف لنوِدّ
�سهرنا  يا  عليك  �ل�سالم  له: 
�لكرمي، �ل�سالم عليك يا �سهر 
يا  عليك  �ل�سالم  رم�سان، 
�سهر �ل�سيام، و�لقيام، وتالوة 
يا  عليك  �ل�سالم  �لقر�آن... 
و�لُغْفر�ن،  �لتَّجاوز  �سهَر 
�لربكة  �سهر  يا  �ل�سالم عليك 
يا  عليك  �ل�سالم  و�الإح�سان، 
للعا�سني  كنت  �الأمان،  �سهَر 

حب�ًسا، وللمتقني �أن�ًسا
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رهانات

�ملناطق �ل�صناعية �جلاهزة قلب منو �جلز�ئر
مل تتمكن اآلف امل�ضاريع من اأن تتحقق ل�ضنوات يف اجلزائر ب�ضبب �ضوء اإدارة الأرا�ضي، ظلت اآلف ملفات ال�ضتثمار معلقة وبدون معاجلة على 

م�ضتوى جلنة امل�ضاعدة لرتجمة وترويج ال�ضتثمارات وتنظيم الأرا�ضي
حممد �ضعيود

م�ضت�ضار ال�ضتثمار 
ال�ضناعي الدويل

موؤ�ض�س �ضركة ال�ضت�ضارات 
ال�ضتثمارية

 Invest Design
Consulting

وب�شكل عام ، مل يتمكن عدد قليل 
اأتيحت  الذين  امل�شتثمرين  من 

من  االأر�ش  فر�شة  لهم 
ب�شبب  تنفيذ م�شاريعهم 
مناطق  خمتلفة  قيود 
خمدومة  غري  �شناعية 
، وال طريق اأو م�شار ، 
املاء  وال   ، كهرباء  وال 

الخ
يف  م�شت�شار  ب�شفتي 
�شتثمارال�شناعي،  االإ
اأعترب اأن اإن�شاء هيئة 
عن  م�شوؤولة  وطنية 

للتعامل  ال�شناعية  االأرا�شي 
عليه  عفا  نظام  هو  اخللل  مع 
نتائج  يعطي  لن  الأنه  الزمن 
هذا،  االإدارة  نظام  مع  �رشيعة 
�شتظل اجلزائر ت�شيع الكثري من 
اقت�شادها.  اإنعا�ش  يف  الوقت 
للتحديات  ونظرا   ، منطقيا 
لدينا  لي�ش   ، تواجه بالدنا  التي 
وقت ن�شيعه حتى االآن! املعادلة 
حتتاج اإىل عك�شها لتقليل املهلة 
حترير  مع   ، والتكاليف  الزمنية 

املمار�شات البريوقراطية
احلكومة  تدخل  فاإن   ، لذلك 
�رشوري  من  اأكرث  هو  احلالية 
الإلغاء هذا الو�شع. هناك حاجة 
اإىل تدابري عاجلة الإن�شاء االآالف 
، حتى ماليني ال�رشكات لل�شماح 

فر�ش  بتوليد  النمو  ملحركات 
العمل والرثوة

القيود  لهذه  احلل  �شيكون 
هو  املختلفة  اال�شتثمارية 
وهو   ، جديد  منوذج  اختيار 
جاهزة. �شناعية  مناطق  اإن�شاء 
العديد  يف  فعاليته  اأثبت  نظام 

من البلدان حول العامل
تطورت البلدان املتقدمة وحتى 
يف اإثيوبيا ورواندا بف�شل اإن�شاء 

ت�شليم  بنظام  �شناعية  مناطق 
املفتاح

Clé en mainجاهزة
من   ، الغاية  لهذه  حتقيقا 
ال�رشوري للجزائر اإن�شاء مناطق 
حظائر  مع  جاهزة  �شناعية 
معقولة  باأ�شعار  للتاأجري  جاهزة 
اال�شتثمار  تعزيز  اأجل  من 
االنتعا�ش  نحو  والتحرك 
اإن�شاء  خالل  من   ، االقت�شادي 
الت�شنيع  �رشكات  من  جمتمع 

باملعايري الدولية
النموذج  هذا  بف�شل   ، وبالتايل 
االأرا�شي  الإدارة  اجلديد 
ال�شناعية ، �شت�شبح الدولة اأكرث 
االأرا�شي  حالة  ب�شاأن  و�شوًحا 
مكافحة  و�شت�شهل  ال�شناعية 

مما   ، الر�شمي  غري  االقت�شاد 
موارد  بح�شد  للخزينة  ي�شمح 
ذلك  يف  مبا   ، جديدة  مالية 
فر�شها  �شيتم  التي  ال�رشيبة 

على االإيجارات
�شيكون هذا النوع من املجمعات 
�شيا�شية  اإرادة  نتيجة  ال�شناعية 
ت�شتجيب للتطور املخطط له يف 
ب�شكل  اختيارهم  يتم  املنطقة. 
كبرية  برية  مناطق  لتقدمي  عام 
جذابة  بتكلفة 
و�شيتم   ،
و�شائل  اإن�شاء 
للطرق  مهمة 
ل�شكك  ا و
ية  يد حلد ا
البحري  والنقل 

اأو النهري
 ، عام  ب�شكل 
هذه  بناء  يتم 
ت  ملجمعا ا
نوع  حول  الكبرية  ال�شناعية 
والتعاقد   ، الن�شاط  من  رئي�شي 
منتجات  واإنتاج   ، الباطن  من 
تكميلية خمتلفة ، مثل ال�شناعة 
امليكانيكية ، وال�شناعة القائمة 
 ، احلقن  لت�شنيع  البوليمر  على 
طريق  عن  اأو  البثق  طريق  عن 
 ، البال�شتيكية  املنتجات  نفخ 
و�شناعة   ، االأغذية  و�شناعة 
ولكن   ، والطريان  ال�شيارات 
ا  اأي�شً جتذب  املوقع  مزايا 
نحو  حتولت  التي  ال�شناعات 

منتجات اأخرى
هذه  باإن�شاء  يتعلق  فيما  اأما 
للجزائر  فيمكن   ، املناطق 
ال�شينيني.  ال�رشكاء  دعوة  اأوالً 
ميكنهم بناء م�شاحة 100 حظرية 
ال  فرتة  خالل   2 م   1000 لكل 
تاأجريها  ثم  �شهًرا   06 تتجاوز 
معقولة.  باأ�شعار  للم�شتثمرين 
اأو  االآالت  و�شع  فقط  عليهم 
االإنتاج. وبدء  االإنتاج  خطوط 
اأنه م�رشوع مربح بعد  مع العلم 
عائد  اأق�شى  �شنوات   4 اإىل   3
اإىل  باالإ�شافة  اال�شتثمار.  على 
، يجب منح جزء من هذا  ذلك 
لل�رشكات  الطموح  امل�رشوع 
بناء  يف  املتخ�ش�شة  اجلزائرية 

حظائر الهياكل الفوالذية
�شتهتم   ، بدورها  البلديات، 
يجب  املناطق  هذه  بخدمة 

فهو   ، اأهمية  للوقت  يكون  اأن 
االقت�شاد  لتعزيز  االأ�رشع  احلل 
وتقييد  اجلزائر  يف  واالإنتاج 

الواردات
ميكن   ، املنظور  هذا  من 
للمطورين اجلزائريني واالأجانب 
اإما  الدولة  اأرا�شي  اإىل  الو�شول 
بالدينار الرمزي اأو ب�شعر مغري 
�شناعية  مناطق  بناء  اأجل  من 
جاهزة  �شناعية  جممعات   /
اإىل 100 حظرية جاهزة  من 30 
خمتلفة  م�شاحات   ، للتاأجري 
خمتلفة  م�شاحات  للتاأجري، 
للتاأجري للم�شتثمرين دون اللجوء 
واللجوء  املوا�شفات  و�شع  اإىل 
اأي  مثل  امل�رشيف  التمويل  اإىل 

م�رشوع ا�شتثماري مربح.
 ، الزمنية  املهلة  يق�رش  بديل 
 ، االإدارية  االإجراءات  ويتوقع 
وبالتايل   ، التكاليف  ويح�شن 
فورًيا  توفًرا  للم�شتثمرين  يوفر 

لالإنتاج
تقدمها  التي  املزايا  هذه  كل 
جتعل  ال�شناعية  املناطق  هذه 
مكا�شب  حتقيق  املمكن  من 
اإدراك  وهي  االإنتاجية.  يف 
ت�شمح  التي  امل�شافة  القيم 
بتح�شني  االقت�شادية  لل�رشكات 

ا�شتثماراتها وحتديثها 
�شي�شمح  واإدامتها. 
هذا احلل للمروجني 
يني  د قت�شا ال ا
واالأجانب  الوطنيني 
اإىل  بالو�شول 
ال�شناعية  املواقع 
بجميع  املجهزة 
الراحة  و�شائل 
تلبي  والتي   ،
الدولية  املعايري 

غري  االألواح  تاأهيل  واإعادة 
اإن�شاوؤه  يتم  حل  هو  امل�شتغلة 
مناطق  اإن�شاء  مع  بالتوازي 
ت�شليم  بنظام  جديدة  �شناعية 
خم�ش�شة  حظائر  مع  املفتاح 

للتاأجري
يف جميع اأنحاء العامل ، ال يحتاج 
ملف  اإعداد  اإىل  امل�شتثمر 
ل�شنوات  االنتظار  ثم   ، لتقدميه 
امتالك  من  يتمكن  اأن  قبل 
خطوات  اتخاذ  ثم  االأر�ش 
خمتلفة ، مما ي�شيع الكثري من 
يف  االقت�شادية  للتنمية  الوقت 

بلدنا
نظام  لبلدنا  يكون  اأن  يجب 
بت�رشيع  ي�شمح  القوانني  من 
االإجراءات  وتب�شيط  وت�شهيل 
االإدارية لت�شجيع اال�شتثمارات

�شيعمل هذا على اإن�شاء اأنظمة 
بيئية جديدة ، يف هذه احلالة 
، املواقع ال�شناعية اجلاهزة. 
درا�شات  املواقع  هذه  تتوقع 
للم�شتثمرين وتوقعات ال نهاية 
لها ، مما ي�شمح لهم باالنتقال 
وقت  اأ�رشع  يف  االإنتاج  اإىل 

ممكن
قادمة  �شدمات  اأي  لتجاوز 
االقت�شادية  اله�شا�شة  ب�شبب 
ال�شناعية  املناطق  فاإن   ،
�شتكون  واملخدومة  اجلاهزة 
االقت�شاد  الإخراج  حل  اأف�شل 

الوطني من هذه الكاآبة ب�شكل 
دائم واإن�شاء هذه النظم البيئية 
اأن  املحتمل  من  هو  اجلديدة 
االقت�شاد.  منو  يف  ي�شاهم 
�شيجعله  الذي  هو  التنوع  هذا 
باإزالته  �شلبًا 
من  نهائًيا 
التي  ه�شا�شته 
اعتماده  ي�شببها 
على  �شبه 
الهيدروكربونات

اأرحب   ، واأخرياً 
رئي�ش  بقرار 
ية  ر جلمهو ا
القاعدة  باإزالة 
التي   ،  49/51
يف  االأجنبي  اال�شتثمار  حتكم 
فقط  بها  واالحتفاظ   ، بلدنا 

للقطاعات اال�شرتاتيجية
نتمنى تنفيذ هذا القرار ابتداًء 
اأجل  من   ، املقبل  ال�شهر  من 
اأق�شى قدر من  احل�شول على 
املبا�رش  االأجنبي  اال�شتثمار 
ت�شتعد  ذلك،  على  عالوة   ،
العديد من ال�رشكات للح�شور 
لال�شتقرار يف اجلزائر �شي�شمح 
ذلك بخلق فر�ش عمل جديدة 
وثروة وقيمة م�شافة القت�شاد 

بالدنا

يف  " ب�ضفتي م�ضت�ضار 
الإ�ضتثمارال�ضناعي، اأعترب اأن اإن�ضاء 
هيئة وطنية م�ضوؤولة عن الأرا�ضي 

ال�ضناعية للتعامل مع اخللل هو نظام 
عفا عليه الزمن لأنه لن يعطي نتائج 

�ضريعة مع نظام الإدارة هذا"

هذه  تقدمها  التي  املزايا  هذه  "كل 
املناطق ال�ضناعية جتعل من املمكن 
حتقيق مكا�ضب يف الإنتاجية. وهي 

اإدراك القيم امل�ضافة التي ت�ضمح 
لل�ضركات القت�ضادية بتح�ضني 
ا�ضتثماراتها وحتديثها واإدامتها"
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الدرك الوطني بتي�سم�سيلت

نقاط مراقبة على 
مداخل وخمارج الوالية

والعالقات  الإت�صال  بخلية  املكلف  اأو�صح 
الوطني  للدرك  الإقليمة  للمجموعة  العامة 
جريدة  به  خا�ص  ت�رصيح  يف  بتي�صم�صيلت 
للمراقبة  نقاط  تن�صيب  مت  الو�صط انه 
وخارجها  الولية  مداخل  عرب  والتفتي�ص 
تعمل بالتناوب ، من بداية احلجر  ال�صحي 
ال�صاعة  من  بالولية  اجلزئي  املنزيل 
�صباحا  ال�صابعة  غاية  اإىل  م�صاًء  ال�صابعة 
النقاط  هذه  ت�صمح  حيث  املوايل،  لليوم 
مدينة  باجتاه  القادمة  املركبات  بتفتي�ص 
مراقبة  وكذا   لها،  املغادرة  اأو  تي�صم�صيلت 
ح�صول ال�صائقني والراكبني على الرتاخي�ص 
حتويل  يتم  حيث  للتنقل.  ال�صتثنائية 
حني  يف  املح�رص  اإىل   املخالفة  املركبات 

حترر خمالفة �صد الأ�صخا�ص.
وحتى ل يحدث تداخل يف املهام بني ال�رصطة 
اأن  املتحدث  ذات  اأكد  الوطني  والدرك 
بالخت�صا�ص  تلتزم  الوطني  الدرك  وحدات 
ليلية  بدوريات مراقبة  تقوم  الإقليمي حيث 
يف بلديات التي لتوجد بها مراكز  ال�رصطة 
بني حل�صن  غرار  البلديات  على  خا�صة يف 
،امللعب ،متالحت ،الأربعاء  ،ونقاط تفتي�ص 
حيث  املدينة  خارج  الطرقات  يف  ومراقبة 
تعمل الوحدات على املراقبة العامة لالإقليم 

وتاأمني املواطنني . 
م.�ش  

ب�سبب "�سمنته املفرطة"

 بيلو�سي حتذر ترامب 
من تناول عقار املالريا

حذرت رئي�صة جمل�ص النواب الأمريكي، نان�صي 
بيلو�صي، من "ال�صلوك اخلطري" للرئي�ص دونالد 
"هيدروك�صي  عقار  بتناول  اإقراره  بعد  ترامب، 
كلوروكني" امل�صاد للمالريا للوقاية من فريو�ص 

كورونا.
قالت  اإن"،  اإن  "�صي  �صبكة  مع  حديثها  ويف 
فاأنا  رئي�صنا،  )ترامب(  اأنه  "مبا  بيلو�صي: 
اأف�صل األ يتناول عقارا مل يوافق عليه العلماء، 
اأنه ينتمي لفئة  خا�صة وهو يف هذا ال�صن، كما 
الأ�صخا�ص الذين يعانون من ال�صمنة املفرطة، 
كما يقال". وقال طبيب البيت الأبي�ص يف وقت 
عقار  تناول  ترامب  دونالد  الرئي�ص  اإن  �صابق 
للمالريا،  امل�صاد  كلوروكني"  "هيدروك�صي 
حول  الرئي�ص  وبني  بينه  عديدة  نقا�صات  بعد 

ا�صتخدام هذا الدواء.

لولية  اجلمارك  عنا�رص  متكن 
حجز89  من  موؤخرا  النعامة 
على  املعالج  الكيف  من  كلغ 
باأق�صى  الق�صدير  بلدية  م�صتوى 
ح�صبما  الوطني،  الرتاب  غرب 
لدى مفت�صية  الثالثاء  اأم�ص  علم 
وقد  للولية.  اجلمارك  اأق�صام 
طرف  من  العملية  هذه  نفذت 
املهام  املتعددة  الفرقتني 
م�رصية  لبلديتي  للجمارك 
مع  بالتن�صيق  و�صفي�صيفة 
ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة 

مكنت  معلومات  ا�صتغالل  اإثر 
على  نفعية  مركبة  توقيف  من 
امل�صماة  املنطقة  م�صتوى 
الق�صدير  النوار" ببلدية  "م�رصع 
والعثور  للتفتي�ص  واإخ�صاعها 
املذكورة  الكمية  على  بداخلها 
اأو�صحه  من املخدرات، ح�صبما 
هذه  خالل  ومت  امل�صدر  نف�ص 
كانا  �صخ�صني  توقيف  العملية 
واإحالتهما  املركبة  منت  على 
كما  الق�صائية،  اجلهات  على 

اأ�صار ذات امل�صدر.

النعامة

حجز 89 كلغ من الكيف املعالج 
ببلدية الق�سدير  

باإ�سراف من خمرب الدرا�سات الت�سالية والإعالمية 

ندوة اأكادميية حول " �سحافة البيانات " 
عرب التحا�سر عن بعد

.م.مرواين

واملتخ�ص�صة  الباحثة  واعتربت 
الدكتورة  البيانات  �صحافة  يف 
"نهى بلعيد " اأن ال�صكل اجلديد 
من �صحافة البيانات اأ�صحت اأكرث 
تاأثريا يف �صاحة الإعالم اجلديد 
ال�صحفيني  من  العديد  ويتجه 
اإىل الخت�صا�ص يف هذا املجال 
واملوؤثر  التفاعلي  الإعالمي 
الأحداث  من  للعديد  واملوؤطر 
قالب  يف  املعاجلة  والأن�صطة 
اإعالمي يزن الكم والرقم ويقوم 
اإعالمية  اإخراج  عملية  ب�صياغة 
ذاب بعد جمايل وفني للمحتوى 
البيانات  �صحافة  يف  الإعالمي 
واملتخ�ص�صة  الباحثة  ونوهت 
نزلت  التي  البيانات  �صحافة  يف 
�صيفة ثاين ندوة تفاعلية نظمها 
الت�صالية  الدرا�صات  خمرب 

م�صتغامن  جلامعة  والإعالمية 
اجلامعي  املخترب  مببادرة 
موؤكدة اأن الإعالم اجلديد يتجه 
جمالت  يف  التخ�ص�ص  نحو 
ال�صحفيني  وعلى  العام  ال�صاأن 
املعاجلة  منط  مع  النتقال 
للحدث ب�صقف معني اإىل �صحافة 

متخ�ص�صة  و�صحافة  بيانات 
يف  للقيا�ص  قابلة  قراءات  تقدم 
جهته  ومن  واأزمات  موا�صيع 
بوعمامة  العربي  الدكتور  اعترب 
من  تاأطريها  التي مت  الندوة  اأن 
قبل املخرب اجلامعي لدرا�صات 
حول  والإعالم  الت�صال 

"�صحافة البيانات " تهدف اإىل " 
تكوين وتدريب الطلبة والباحثني 
على ممار�صة اأ�صكال جديدة من 
والفعال  الهام  ال�صحفي  العمل 
وي�صيف  يفيد  ان  ميكن  الذي 
العام  لالأداء  نوعية  حمتويات 
من  البيانات  �صحافة  تعرب  اإذ 
الإعالمية  العمل  اأ�صاليب  اأهم 
والتي  جيدا  واملوؤطرة  الراقية 
اإىل  ال�صحفيني  اجتاه  تتطلب 
املعاجلة  من  ال�صكل  هذا 
والتوقعات  لالأخبار  ال�صحفية 
بعيدا عن معاجلة اخلرب ب�صقف 
ل  قد  حمدود  اإطار  ويف  معني 
العالمية  ال�صباعات  يحقق 
الندوة  ون�صط  هذا  املطلوبة  
الت�صال  يف  الباحث  التفاعلية 
م�صتغامن  بجامعة  والإعالم 
م�صاهل حممد الذي نوه باأهمية 

الن�صاط الأكادميي
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نظم خمرب الدرا�سات الت�سالية والإعالمية يف بادرة لقت تفاعال وا�سعا من قبل الو�سط اجلامعي 
ندوة تفاعلية عن طريق التحا�سر عن بعد حول "�سحافة البيانات " وقد حا�سرت الدكتورة 

ال�سحفية "نهى بلعيد " من تون�ش حول هذا النوع من ال�سحافة الهامة التي لقت اهتماما يف الو�سط 
الإعالمي خا�سة منذ بروز اأزمات وجمالت تتطلب املعاجلة الإعالمية الأكرث اعتمادا على البيانات 

والر�سوم املعربة عن حمتوى اإعالمي

قلم جاف

ثورة جتاوزتكم ...
الوليد فرج

و  قالقل   ، اأطوارها  يف  الدولة  تعرف  قد 
هزات �صيا�صية ، ت�صل اأحيانا اإىل القتتال 
التي   - الوح�صية  الدموية  املجازر  وما   ،
�صاحبت التعددية الهجينة - التي ع�صناها 
 ، ببعيدة عنا   ، الزمن  على مدار عقد من 
ثقيلة  فاتورة  اجلزائري  ال�صعب  فيها  دفع 
، من الدم و التقهقر على جميع الأ�صعدة 
 ، ثقال  البعيدة  قبل  القريب  تنكر  زادها   ،
حيث دمغ فيها ال�صعب اجلزائري باأ�صنع و 

اأب�صع ال�صفات ظلما و بهتانا .
ال�صعب  بعدها  ورث  ال�صعب  بعد  ورث 
 ، القت�صاد  مهلهلة   ، الهياكل  منهكة  دولة 
انقبا�ص على جميع امل�صتويات ، منظومة 

ف�صاد م�صت�رصي .
ف�صاد  من  تاله  وما  الو�صع  هذا  اأمام 
 ، �صيا�صي و مايل على مدار ع�رصين �صنة 
رعاه لفيف توارث دفة احلكم ، مب�صهدانية 
بوجوه  تاأثيثها  يف  جنح  تافهة  �صيا�صوية 
�صاحبة ، وزع عليها الأدوار يف م�رصحيات 
مف�صوحة ، تخايلت اأنها متار�ص ال�صيا�صة ، 

فزادت الو�صع بوؤ�صا و ف�صادا .
اجلزائري  ال�صعب  ا�صتنفذ  هذه  والأحوال 
اأو�صاع  على   ، ال�صطبار  اأ�صباب  كل  معها 
اأ�ص�صه  هتكت  و   ، مقدراته  ا�صتنزفت 

الجتماعية ، و مثله و مبادئه الأخالقية .
ومع حلول 22 فرباير يكون ن�صاب الثورة قد 
اكتمل، لتنفجر ثورة بي�صاء �صلمية ، بقوى 
حديثة  باأدوات   ، العامل  اأده�صت  ناعمة 
 ، الأفقي  الرقمي  التداول  راأ�صها  على   ،
و  لتجمعها  ميدانا   ، ال�صيرباين  الف�صاء  و 
الإفرتا�صية  املنظمات  ومن  احت�صادها 
منابرا �صيا�صية لها ، ا�صتطاعت من خاللها 
حيث   ، للن�صال  التقليدية  النماذج  جتاوز 
الواقع كل  اأر�ص  جنحت يف ترجمتها على 
�صلمية  اإن�صانية  مالحم  �صكل  يف  جمعة 
الكرامة  و  العدالة  و  احلرية  اإىل  ت�صبو 
،و�صلت يف الأخري اإىل قلب الطاولة يف وجه 
التي رب�صت  اجلميع ، حمّيدا جل الطغمة 

على �صدره .
بعد هذه الت�صحيات اجل�صام ، التي قدمها 
ال�صعب اجلزائري على مدار 40 �صنة و نيف 
، توجها بثورة بي�صاء ، اأده�صت العامل ، اأو 
باحلراك   ، اجلمهورية  رئي�ص  �صماها  كما 
د�صتور  م�صودة  علينا  لتخرج   ، املبارك 
�صعبية  حركة  بو�صفها  �صعب  ثورة  تقزم 

الجتماعية .
لن تبخ�صوا هذا ال�صعب حقه ، فهو ال�صعب 
لأجل  الثورة  هند�صة  يجيد  الذي  الوحيد 
وطنه ، و �صموها كما �صئتم فقد �صماها ..

التون�صي   الد�صتوري  املوؤ�ص�ص  يبقى 
لإرادته  الويف   ، �صعبه  بطموحات  املوؤمن 
)ثورة   : بـ  دي�صمرب   17 ثورة  �صمى  حني 
من  الأوىل  الفقرة  يف  الكرامة(  و  احلرية 
ديباجة د�صتوره ، دون منٌة منه ، لن�صل اإىل 
زمن �صارت فيه قبلة الثوار و مكة الأحرار 

ت�صتحي بثورات اأبنائها.

اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ص  فقد حزب 
ماكرون "اجلمهورية اإىل الأمام" بفارق 
املطلقة،  الربملانية  الغالبية  �صئيل، 
يف  تا�صعة  برملانية  كتلة  ت�صكيل  بعد 
الثالثاء  اأم�ص  الوطنية ر�صميا  اجلمعية 
اإعالن ت�صكيل تكتلهم  النواب يف  وكتب 
ت�صامن"  دميقراطية،  "بيئة،  امل�صمى 
اأنهم  "م�صتقال"،  واملوؤلف من 17 نائبا 
للمعار�صة".  ول  للغالبية  ل  ينتمون  "ل 
حزب  كتلة  اإىل  ينتمون  هوؤلء  وكان 
اإىل  "اجلمهورية  الربملان  يف  ماكرون 

الأمام".
ومع الكتلة اجلديدة، يرتاجع عدد نواب 
حزب ماكرون اإىل 288 نائبا، دون عتبة 
التي كان  نائبا(   289( الغالبية املطلقة 
قوي  موؤ�رص  وهذا  لوحده  بها  يحظى 
باإمكانه  الرئا�صي  احلزب  اأن  لو  حتى 
اآخر  نائبا   50 حواىل  على  يعتمد  اأن 
حزب  و�صيتمكن  و�صطية.  اأحزاب  من 
ا�صتعادة  من  الأمام"  اإىل  "اجلمهورية 
ان�صمام  مع  ب�رصعة  املطلقة  الغالبية 
مكان  يحل  �صفوفه  اإىل  واحد  نائب 

نائب م�صتقيل.
اأع�صائه،  وفق  اجلديد،  التكتل  ويعتزم 
بالتغيري  كبري  "طموح  يف  امل�صاهمة 
اجلمعية  والبيئي"وتتمتع  الجتماعي 
يتم  التي  النواب(  )جمل�ص  الوطنية 
املبا�رص  العام  القرتاع  عرب  انتخابها 
من  اأكرب  ب�صالحيات  ال�صعب،  من 
الذي  ال�صيوخ  جمل�ص  �صالحيات 
يُنتخب اأع�صاوؤه من خالل القرتاع غري 

املبا�رص.
غ.عبدال�سالم/وكالت

اجلمعية الوطنية الفرن�سية

�سربة موجعة للرئي�س اإميانويل ماكرون
منذ بداية رم�سان بالبويرة

الدرك ي�سجل 222 خمالفة
 �سد الراجلني

�صجلت م�صالح الدرك الوطني 
بولية البويرة 222 خمالفة �صد 
خالل  الراجلني  الأ�صخا�ص 
24اأفريل  من  املمتدة  الفرتة 
اأي  اجلاري  ماي   17 غاية  اإىل 
مل  الف�صيل  ال�صهر  بداية  منذ 
احلجر  اإجراءات  يحرتموا 
اجلزئي املفرو�ص على الولية 
من ال�صاعة ال�صابعة م�صاءا اإىل 

اتخذت  �صباحا  ال�صابعة  غاية 
القانونية  الإجراءات  يف حقهم 
الالزمة، كما مت توقيف ح�صب 
ت�رصيح املكلفة بالإعالم بذات 
 332  " بوزيد  هيبة   " امل�صالح 
و43  �صيارة   170 منها  مركبة 
مت  نارية  دراجة   20 و  �صاحنة 

و�صعها يف املحا�رص .
اأح�سن مرزوق

تب�سة

تدمري ثالثة قنابل تقليدية ال�سنع
الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
للجي�ص  مفرزة  ودمرت  ك�صفت 
ماي   18 يوم  ال�صعبي،  الوطني 
2020، اأربع )04( قنابل تقليدية 

بحث  عملية  خالل  ال�صنع 
العاتر،  بئر  ببلدية  ومت�صيط 
الع�صكرية  بالناحية  تب�صة  ولية 

اخلام�صة.

م�صتوى  على  ال�صحة  جلنة  توا�صل 
بالبويرة  الولئي  ال�صعبي  املجل�ص 
منذ  با�رصته  الذي  الدوؤوب  ن�صاطها 
على  كورونا  وباء  تف�صي  اأزمة  بداية 
برنامج  بت�صطري  الولية  م�صتوى 
عن  الو�صع  ملتابعة  مكثف  يومي 
قرب و الوقوف على كل امل�صتجدات 
وخملفات اجلائحة ، ويف ال�صياق اأكد 
عن  قارو"  "�صليحة  اللجنة  رئي�صة 
بخرجات  اللجنة  هذه  اع�صاء  قيام 
باخل�صو�ص  �صملت  يوميا  ميدانية 
املخ�ص�صة  املرجعية  امل�صلحة 
مب�صت�صفى  بالفريو�ص  للم�صابني 
الوقوف  بهدف  بو�صياف"  "حممد 
باملر�صى  التكفل  ظروف  على 
نظري  باجليدة  و�صفتها  والتي 
الطبية  لالأطقم  اجلبارة  املجهودات 
مديرية  وم�صالح  الطبية  و�صبه 
ال�صحة التي عملت على توفري كافة 
من  والب�رصية  البادية  الإمكانات 
على  بهم  التكفل  عملية  اإجناح  اأجل 
ب�صهادة  بامل�صلحة  هذه  م�صتوى 
اإىل  املتحدثة  اأ�صارت  كما   ، اجلميع 
تنظيم  يف  للجنة  الفعالة  امل�صاهمة 
ال�صوارع  وتعقيم  تطهري  عملية  عدة 
والأماكن العامة والإدارات العمومية 

بالتن�صيق  وبلدياتها  الولية  بعا�صمة 
وجمعيات  املختلفة  امل�صالح  مع 
وقوفها  جانب  اإىل  املدين  املجتمع 
الت�صامنية  العمليات  على  ميدانيا 
التي اأ�رصفت عليها ال�صلطات يف اأكرث 
و�صول  �صمان  بهدف  منا�صبة  من 
مل�صتحقيها  والإعانات  امل�صاعدات 
الع�صيب  الظرف  تزامن  مع  خا�صة 
ذات  ويف   ، الف�صيل  ال�صهر  بحلول 
على  قارو  ال�صيدة  اأ�رصت  ال�صياق 
ل�صكان  الت�صامنية  بالهبة  التنويه 
�صور  اأجمل  �صنعوا  الذين  البويرة 
من  الجتماعي  والتكافل  الت�صامن 
والفئات  املحتاجني  م�صاعدة  اأجل 
فيما  هذا   ، املجتمع   يف  اله�صة 
التوعوية  حمالتها  اللجنة  توا�صل 
املواطنني  لفائدة  والتح�صي�صية 
احلجر  اإجراءات  احرتام  ب�رصورة 
يتم  حتى  ال�صتهتار  وعدم  ال�صحي 
نهائيا  عليه  والق�صاء  الوباء  ح�رص 
كما داأبت اللجنة على الن�رص اليومي 
الولية  يف  الو�صع  مل�صتجدات 
بعيدا  الفاي�صبوك  على  ب�صفحتها 
املغلوطة  والأرقام  الإ�صاعات  عن 
ح�صب  مرة  كل  يف  تداولها  يتم  التي 

املتحدثة .

املجل�ش ال�سعبي الولئي بالبويرة

توا�سل خرجات وحمالت جلنة ال�سحة

ورقلة

اإح�ساء 134 منطقة 
ظل ب 19 بلدية 

ظل  منطقة   134 عن  يقل  ل  ما  اإح�صاء  مت 
عي�ص  ظروف  ترقية  اإىل  ما�صة  بحاجة 
اإقليم  عرب  بلدية   19 م�صتوى  على  املواطنني 
لدى  الثالثاء  اأم�ص  علم  ح�صبما  ورقلة،  ولية 
من  ويتوخى  املحلية  اجلماعة  هذه  م�صالح 
الثالثي  خالل  فيه  �رصع  الذي  الإجراء  هذا 
اللجنة  طرف  من  اجلارية  ال�صنة  من  الأول 
املكلفة بهذا امللف، ل�صيما حتديد النقائ�ص 
التي  وامل�صتعجلة''  "ال�رصورية  والحتياجات 
ت�صمل خمتلف مناحي احلياة اليومية للمواطن، 

وذلك بغية التكفل بها، مثلما جرى تو�صيحه.

اأح�سن مرزوق



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 
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