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وزير اخلارجية �صربي بوقادوم

�سندافع ب�سرا�سة 
عن اأمننا و م�ساحلنا
.   اجلزائر ترف�ص �صيا�صة الأمر 

الواقع يف فل�صطني املحتلة

احلل يف �سياغة " د�ستور املواطنة"  
و احلماية الذاتية للد�ستور " 
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وزير الت�صال, الناطق الر�صمي للحكومة, عمار بلحيمر

االنتقال نهائيا اإىل العهد الرقمي يف 17 جوان

املتابع لل�صاأن الرتبوي خريجه عبد الفتاح  : 

نقرتح اآلية ال�ستكمال اأعمال نهاية ال�سنة
تو�صيات الجتماع الأخري ملجل�ص الوزراء

خارطة طريق ال�سلطة لتجاوز االأزمة

الالئحة ال�صيا�صية لأخر اجتماع اللجنة املركزية

االأفاالن يعر�س خدماته على ال�سلطة
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الأفالن والأرندي مدعوان لتن�صيطه

نحو عودة التحالف الرئا�سي
يقظة

 اإرتباط فل�سطني بنه�سة بلداننا وم�ستقبلنا
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مقالت

  .           االأمني العام ينفي اإ�سابته بكورونا

الناطق الر�صمي لرئا�صة اجلمهورية بلعيد حمند اأو�صعيد

رئي�س اجلمهورية ال عالقة تنظيمية له باأي حزب
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تو�شيات الجتماع الأخري ملجل�س الوزراء

خارطة طريق ال�سلطة لتجاوز الأزمة
.           اإجراءات لتهدئة اجلبهة الجتماعية

.          رفع احلجر التدريجي على الن�شاط العمومي 
خل�س اجتماع جمل�س الوزراء، املنعقد بتقنية التوا�شل املرئي عن بعد، برئا�شة، امل�شوؤول الأول يف البالد، 

عبد املجيد تبون، اإىل اإ�شدار جملة من التوجيهات يف ظل الفرتة احلرجة التي تعي�شها اجلزائر، على 
غرار باقي دول العامل، ب�شبب انت�شار فريو�س كورونا، يف حني مت  تاأجيل العرو�س اخلا�شة، بكل من 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملوؤ�ش�شات النا�شئة واقت�شاد املعرفة والوزارتني املنتدبتني التابعتني لها، ووزارة 

الفالحة والتنمية الريفية اإىل الجتماع القادم.

 مرمي خمي�شة

قرر الرئي�س متديد �رصف منحة 10 
جائحة  انتهاء  غاية  دينار،اإىل  اآالف 
م�ساعدة  اإمكانية  درا�سة  كورونا، 
بفعل  املت�رصرين،  التجار  �سغار 
مت   والذين  كوفيد-19،  فريو�س 
احلجر  انتهاء  حني  اإىل  اإح�ساوؤهم، 
تعليمات  باملنا�سبة  مقدما  املنزيل، 
للوالة، باالإبقاء على القائمة مفتوحة، 
حتى يتمكن الذين تخلفوا من ت�سجيل 

اأ�سمائهم.
وزيري  من  كل  الرئي�س،  و كلف 
والتجارة،  واملناجم،  ال�سناعة 
اجلزائرية  الغرفة  مع  بالتن�سيق 
للتجارة وال�سناعة، والغرف اجلهوية، 
وحتت اإ�رصاف الوزير االأول، باإعداد 
احلرفيني  لو�سعية  م�ستعجلة  درا�سة 
من  املت�رصرين،  التجار  و�سغار 
حول  حلول  واقرتاح  كورونا،  جائحة 
ذلك  يف  مبا  م�ساعدتهم،  كيفية 

اإعفاوؤهم اجلزئي من ال�رصائب.

رفع احلجر التدريجي على 

الن�شاط العمومي 

ال�سناعة  وزير  الرئي�س،  طالب  كما 
اآيت علي براهم،  واملناجم، فرحات 
للتوجيه  اإطار  قانون  باإعداد م�رصوع 
فاتورة  تخفي�س  بهدف  ال�سناعي، 
ال�سوق  احتياجات  وتلبية  الواردات، 
�رصورة  على  موؤكدا  الوطنية، 
اأجل  من  ال�سناعي،  القطاع  تنوير 
نهائيا من املمار�سات غري  التخل�س 
االإ�رصاع  مع  املعروفة،  االأخالقية 
باإن�ساء  ال�سناعي،  العقار  تطهري  يف 
الوكاالت املالئمة لت�سيري العقار، يف 
كل من قطاعات ال�سناعة، والفالحة 
على  باملنا�سبة،  م�سددا  والعمران، 
املنجمية  الرثوات  اإح�ساء  �رصورة 
الكفاءات  مع  بالتعاون  الوطنية، 

الوطنية واالأجنبية.
ويف �سياق مت�سل، اأمر رئي�س جمل�س 
ا�سترياد  مبنع  علي،  اآيت  الوزراء، 
برنامج  وو�سع  امللوثة،  ال�سيارات 
ملوا�سلة  فورا،  يطبق  ا�ستعجايل 
االإنتاج والتاأقلم مع القوانني ال�سابقة 
القوانني  ت�سدر  ريثما  موؤقتا، 

ال�سناعة  لقطاع  املوؤطرة،  اجلديدة 
واال�ستثمار، ب�سكل ي�سمن فتح جمال 
اال�ستثمار احلقيقي، بن�سو�س �سفافة 
الوطنيني  للفاعلني  حمفزة  وفعالة، 
قيمة  بخلق  ي�سمح  مبا  واالأجانب، 
م�سافة قابلة للدوام، عرب اال�ستغالل 

العقالين ملوارد البالد.
خالل  اجلمهورية،  رئي�س  اأكد  و 
رفع  اإلزامية  على  االجتماع، 
البناء  قطاع  على  تدريجيا،  احلجر 
يف  مطالبا  العمومية،  واالأ�سغال 
ال�رصكاء  مع  بالبحث  ذاته،  ال�سياق 
االجتماعيني، عن اأف�سل �سيغة لرفع 
املهن  بع�س  عن  تدريجيا،  احلجر 
والن�ساطات التجارية، ذات املخاطر 
القليلة على انت�سار الوباء، مبا يف ذلك 
مبا�رصة،  توؤثر  التي  الن�ساطات  تلك 
على حياة املواطن بعد طول توقفها، 
الوقائية،  االإجراءات  احرتام  ظل  يف 

ملنع انت�سار كورونا.

حترير الطاقات الفالحية 
املجمدة قبل نهاية جوان 

والة  الوطني،  الدفاع  وزير  اأمر 
مف�سل  باإح�ساء  اجلمهورية 
الربط  ينتظرون  الذين  للفالحني، 
ذلك،  يف  مبا  الكهربائية  بال�سبكة 
امل�سانع اجلاهزة التي تنتظر الربط 
على  باالأخ�س  مركزا  الكهربائي، 
�سنة،  اأكرث من  منذ  امل�سانع جاهزة 
قبل نهاية جوان، وذلك ق�سد حترير 
الفالحة  يف  املجمدة  الطاقات 
وال�سناعة، مركزا على �رصورة الربط 
الكهربائية،  بال�سبكة  لهوؤالء  الفوري 
قبل نهاية �سهر جوان القادم، موؤكدا 
اأن االهتمام بهوؤالء، ال يقل اأهمية عن 

اهتمام الدولة مبناطق الظل.

اعتماد الثامن ماي »يوما 
وطنيا للذاكرة«

االأول  امل�سوؤول  اآخر، دعا  من جانب 
يف البالد، املواطنني اإىل رفع الراية 
الوطنية فوق كل منزل يف املنا�سبات 
الوطنية، م�سريا اأن العلم الوطني هو 
اجلزائريني،  بني  امل�سرتك  القا�سم 

هو حب الوطن، والتم�سك ببيان اأول 
موؤكدا  ال�سهداء،  وتقدي�س  نوفمرب، 
خالل اجتماعه، مبجل�س الوزراء، اأنه 
�سيبقى يف مقدمة ان�سغاالت الدولة، 
ويف  الوطنية،  ال�سخ�سية  لتح�سني 
نوفمرب  ثورة  ل�سهداء  الوفاء  �سميم 

املجيدة، واملجاهدين االأخيار.
من  اإنه  تبون،  الرئي�س  قال  حيث 
يوم  لهم  يكون  اأن  اجلزائريني  حق 
على  بذلك  م�سادقا  للذاكرة،  وطني 
يت�سمن  لقانون،  التمهيدي  امل�رصوع 
وطنيا  يوما  ماي  الثامن  اعتماد 
للذاكرة، وموؤكدا على اأنه ال م�ساومة 
الوطنية،  ونخوتنا  تاريخنا  على 
م�سيفا اأن االهتمام بالذاكرة الوطنية 
واجب  واإمنا  ظرفية،  بنزعة  لي�س 
مقد�س ال يقبل اأي م�ساومة، مطالبا 
يف نف�س ال�سدد، باالإ�رصاع يف اإطالق 
والتاريخ،  للذاكرة  تلفزيونية  قناة 

مب�ستوى عال وذات �سدى دويل.

و�شام »ع�شري« للراحلة 
عائ�شة مباركي 

رئي�سة  رحيل  ذكرى  مع  وتزامنا 
انتهز  باركي،  عائ�سة  اقراأ،  جمعية 
االجتماع،  فر�سة  اجلمهورية  رئي�س 
اال�ستحقاق  و�سام  الراحلة  ملنح 
مل�ساهماتها  نظريا  وهذا  »ع�سري«، 
االأمية،  حمو  معركة  يف  الكبرية، 
ال�سيما يف اأو�ساط امل�سنني، وخا�سة 
الن�ساء يف االأرياف، واملدن الداخلية، 
تعليمات  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  معطيا 
منفعة  ذات  »جمعية  �سفة  ملنح 
اأفنت  التي  »اقراأ«،  جلمعية  عامة« 
عليها الفقيدة حياتها، خدمة لل�سعب 

والوطن.
كما اأمر الرئي�س تبون، باإعداد قائمة 
املوؤهلة  املدنية  اجلمعيات  باأ�سماء 
للمجتمع،  خدمات  قدمت  التي 
ولعبت دورا كبريا يف جمع التربعات 
عرب  املت�رصرين،  على  وتوزيعها 
جائحة  خالل  الوطني،  الرتاب 
التي  باملجهودات  م�سيدا  كورونا، 
ح�سبه،  �ساهمت  والتي  بها،  قامت 
يف تر�سيخ وتعزيز الت�سامن والرتاحم 
الدولة  وم�ساعدة  ال�سعب،  اأبناء  بني 

على الت�سدي لفريو�س كوفيد-19.

24 �ساعة

وزير اخلارجية �شربي بوقادوم

�سندافع ب�سرا�سة عن اأمننا و م�ساحلنا
 .    اجلزائر ترف�س �شيا�شة الأمر الواقع يف فل�شطني املحتلة

بوقادوم  ال�سوؤون اخلارجية �سربي  وزير  اأكد 
اأم�س االثنني مت�سك ال�سلطات العليا يف البالد 
اإعطاء اجلزائر املكانة الالئقة  بالعمل على 
اجلزائرية  الدبلوما�سية  مبادئ  اإطار  يف 
امل�سالح  عن  الدفاع  على  م�سددا  املعروفة 
الوطني  االأمن  على  واحلفاظ  لالأمة  العليا 
وحتقيق ا�ستقالل القرار ال�سيادي ولن يتحقق 

ذلك اإال باإجماع ال�سوت الداخلي
ال�سيا�سة  قيادة  اأن  بوقادوم  الوزير  وقال 
م�سموالت  �سمن  تندرج  التي  اخلارجية 
حتظى  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
باهتمام بالغ �سمن الربنامج ال�سامل للتجديد 
اإعطاء  عرب  جديدة  جزائر  وبناء  الوطني 
املبادئ  اإطار  بها يف  الالئقة  املكانة  بالدنا 
املتمثل  اجلزائرية  للدبلوما�سية  املعروفة 
وا�ستقاللها  الدول  �سيادة  احرتام  يف  اأ�سا�سا 
و�سالمتها الرتابية وعدم التدخل يف �سوؤونها 
اجلوار  ح�سن  قواعد  واحرتام  الداخلية 
والت�سمية ال�سلمية للنزاعات ون�رصة الق�سايا 

العادلة
 وجاء تدخل بوقادوم خالل اجلل�سة احلوارية 
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  نظمتها  التي 
الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  واجلالية  والتعاون 
بهدف تر�سيخ تقاليد الت�ساور حول امل�سائل 
اخلارجية  بال�سيا�سة  املتعلقة  االإ�سرتاتيجية 
اأهم  حول  النظر  وجهات  وتبادل  للجزائر 
ق�سايا ال�ساعة مو�سحا اأنه يتم �سمن ال�سيا�سة 
اخلارجية للجزائر العمل املتوا�سل من اجل 
ثالثية  �سمن  الدبلوما�سي  االأداء  تكييف 
ي�سمن  ب�سكل  والتنمية وهذا  واالأمن  ال�سيادة 
واحلفاظ  لالأمة  العليا  امل�سالح  عن  الدفاع 
على االأمن الوطني وحتقيق ا�ستقالل القرار 
ال�سيادي واال�ستغالل االأمثل لفر�س ال�رصاكة 

والتعاون يف �سبيل اخلدمة التنمية

و قال نف�س امل�سوؤول اأن ال�سيا�سة اخلارجية 
تكون نتيجة اإجماع اأو اأكرب اإجماع ممكن داخل 
عن  ندافع  اأن  اأردنا  اإذا  اأنه  الوطن  مو�سحا 
بالدنا هناك ميدانني البد من االإجماع وهما 
اخلارجية والدفاع وهما امليدانيني اخلا�سني 
هو  ما  وهذا  اجلمهورية  رئي�س  ب�سالحيات 
معمول به بن�سبة 90 باملائة يف العامل م�سريا 
بخ�سو�س  حدث  كما  نختلف  اأنه  قد  اإىل 
عن  ويعرب  طبيعي  اأمر  وهذا  املالية  قانون 
الدميقراطية يف البالد ولكن من امل�ستح�سن 
فيما يخ�س اخلارجية والدفاع فال بد على كل 
اجلزائريني اأو اأكرب قدر ممكن من اجلزائريني 
طريق  على  مي�سوا  اأن  واحلكومة  وممثليهم 
اأ�ساف  واحد وان يعربوا عن موقف واحد و 
الوزير اأن اجلزائر مت�سبثة بقرارها الراف�س 
املحتلة  فل�سطني  يف  الواقع  االأمر  ل�سيا�سة 
فل�سطينية  دولة  لقيام  م�ساندتها  جتدد  اأين 

كاملة ال�سيادة وعا�سمتها القد�س.
عطار ب

الالئحة ال�شيا�شية لأخر اجتماع اللجنة املركزية

الأفالن يعر�ض خدماته على ال�سلطة
اجلديدة  القيادة  مالمح  تبدو 
عن  املنبثقة  الوطني  حلزب  جبهة التحرير  
اأخر اجتماع للجنة املركزية التي زكت بعجي 
اأن هذه  اأمينا عاما للحزب العتيد  اأبو الف�سل 
احلزب  تقاليد  اإىل  العودة  يف  ترغب  االأخرية 
يف  اأغلبية  ميلك  اليزال  واأنه  خا�سة  اجلهاز 
خالل  من  هذا  ويت�سح   ، املنتخبة  املجال�س 
يف  عليها  �سادق  التي  ال�سيا�سية  الالئحة 
رئي�س  مرة  الأول  و�سفت  التي  االجتماع  ختام 
االأول  والوزير  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اللجنة  العزيز جراد باملنا�سلني وع�سوا  عبد 
يف  خدماته  احلزب  عر�س  كما   ، املركزية 
مقدمتها  يف  القادمة  ال�سيا�سية  امل�ساريع 
الالئحة  خالل  من  يت�سح   . الد�ستور  تعديل 
ال�سيا�سية التي توجت اأ�سغال اللجنة املركزية 
عاما  اأمينا  بعجي  الف�سل  انتخبت اأبو  التي 
تاريخ  تاأجيل  على  ووافقت  العتيد  للحزب 
املوؤمتر الوطني احلادي ع�رص اىل اأجل الحق 
اأن جبهة التحرير الوطني بعد هذه اخلطوة التي 
ليوا�سل  خدماته  عر�س  قيادته  قد  �رصعت 
ملدة  ال�سعبي  احلراك  اأنهاها  الذي  مهامه 
يدير  الذي  موؤقتة مبا يعرف باحلزب اجلهاز 

مرة  الأول  الالئحة  وجاء يف   ، العامة  ال�سوؤون 
منذ تاريخ االنتخابات الرئا�سية االأخرية التي 
اإىل ق�رص  تبون  املجيد  الرئي�س عبد  اأو�سلت 
املرادية اإال اأن الرئي�س تبون ووزير االأول عبد 
العزيز جراد هما منا�سلني واأع�ساء يف اللجنة 
رئي�س  الالئحة  التزام  ثمنت  كما   ، املركزية 
اجلمهورية بتعديل الد�ستور وجعله على راأ�س 
احلزب  اأكد  كما   ، الرئا�سية  عهدته  اأولويات 
بكل  للم�ساهمة  ا�ستعداده  ال�سياق  نف�س  يف 
فعالية يف هذا امل�رصوع ال�سيا�سي واملواعيد 

ال�سيا�سية القادمة .
فان  العتيد  احلزب  ب�سوؤون  العارفني  وح�سب 
الذي  اجلهاز  حزب  بقاءه  يريد  االأخري  هذا 
يف  اأغلبيته  با�ستغالل  احلكم  ال�سلطة  ي�سارك 
ال�سعبي  باملجل�س  بدءا  املنتخبة  املجال�س 
البلدية  ال�سعبية  واملجال�س  بغرفتيه  الوطني 
والوالئية وقد اأدى هذا الدور اأم�س االأول خالل 
م�سادقة نواب املجل�س ال�سعبي الوطني على 
قانون املالية التكميلي ل�سنة 2020 الذي لقي 
معار�سة من طرف عدة اأحزاب معار�سة على 
االإ�سالمي  ال�سلم والتكتل  غرار حركة جمتمع 
البناء  حركة  منها  اأحزاب  ثالثة  من  املكون 

املجل�س  رئي�س  اإليها  ينتمي  الذي  الوطني 
�سليمان �سنني ، وقد ي�رص االأفاالن على العودة 
اىل دوره الذي تخلى عنها طواعية منذ ا�سقاط 
للرئي�س  اخلام�سة  العهدة  مل�رصوع  احلراك 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يراأ�س 
احلزب و�سجن اأبرز رموزه يف مقدمتهم االأمني 
العام ال�سابق جمال ولد عبا�س و�سابقه حممد 
اإليها  املنتمني  الوزراء  جميعي  وع�رصات من 
وكذا  بركات  و�سعيد  بدة  على غرار حمجوب 
التحالف  الأحزاب  عامون  اأمناء  من  حلفائه 
على  الربملان  حل  عدم  باحتمال   ، الرئا�سي 
االأقل اإىل مابعد اال�ستفتاء على تعديل الد�ستور 
الذي اأقره رئي�س اجلمهورية وطرحت م�سودته 
وال�سخ�سيات  ال�سيا�سية  االأو�ساط  للنقا�س يف 
هذه  كل  املدين  املجتمع  وفعاليات  الوطنية 
جبهة  من  حزب  جتعل  قد  واأخرى  العوامل 
اإىل  العودة  متكن  وان  حتى  الوطني  التحرير 
يف  ميار�سها  كان  الذي  جهاز  كحزب  مهامه 
بروز  اأمام  �سهلة  تكون  ال  قد  القدمي  النظام 
ال�سعبي  قوى �سيا�سية جديدة وتغيري احلراك 

للخريطة ال�سيا�سية باجلزائر .
باية ع 

كذب ال�شائعات املتداولة

الأمني العام للأفالن ينفي اإ�سابته بكورونا
نفى االأمني العام اجلديد حلزب جبهة التحرير 
بفريو�س  اإ�سابته  بعجي،  الف�سل  اأبو  الوطني، 
من  العديد  تداولته  كما  امل�ستجد  كورونا 
االأطباء ن�سحوه  اأن  اأنه اعرتف  امل�سادر غري 
بحجر �سحي كوقاية بعد م�ساركته يف اجتماع 
زكته  الذي  بعجي  وقال   . املركزية  اللجنة 
عاما  اأمينا  الفارط  ال�سبت  املركزية  اللجنة 
ن�رص  ما  اأن  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 

اإ�ساعة   19 كوفيد  بوباء  اإ�سابته  بخ�سو�س 
مبقر  مبكتبه  االآن  حلد  يلتحق  مل  اأنه  موؤكدا 
احلزب باأعايل حيدرة تنفيذا لن�سيحة االأطباء 
الذين طلبوا منه االلتزام باحلجر املنزيل بعد 
بق�رص  املركزية  اللجنة  اأ�سغال  يف  م�ساركته 
كوقاية  العا�سمة  اجلزائر  غرب  املوؤمترات 
جمال  منع  عرف  االجتماع  هذا  وان  خا�سة 
بن حمودة اأبرز املتناف�سني لبعجي من ح�سور 

ج�سمه  حرارة  درجة  ارتفاع  بحجة  االأ�سغال 
واحتمال اإ�سابته بفريو�س كورونا

كما طلب االأطباء من االأمني العام حلزب جبهة 
التحرير الوطني  باأخذ ق�سط من الراحة بعد 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابات  وجود  من  تخوفهم 
يف اأو�ساط اأع�ساء اللجنة املركزية التي متتل 

كافة واليات البالد
عطار ب  
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من  العديد  اأن  التقرير  واأكد 
تخ�ضع  ال  الطبية  امل�ضتلزمات 
وزارة  موافقة  ت�ضبق  للرقابة  التي 
الوطني  املخرب  قبل  من  ال�ضحة 
املحررة للت�ضوية  اأن  احل�ض�ص  ،كما 
مدير  للمخرب  وبرر  تقدميها  اليتم 
التقرير  بالطبيعة  ح�ضب  ذلك  املخرب 
دون  ا�ضتقبالها  ملمار�ضة  املوؤقتة 
مع  االنقطاع  فرتات  لتفادي   ، رقابة 
اأجل  وزارة  ال�ضحة  من  جدب  انتباه 
هذا  يف  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ 
اأن املخرب  التقرير  واأكد  هذا   ، ال�ضاأن 
الطبية  املنتجات  ملراقبة  الوطني 
امل�ضتلزمات  من  فئة   21 و�ضع 
قرار  اتخاذ  ميكن  التي  فقط  الطبية 
الت�ضكل  ت�ضويقها  وهي  ب�ضاأن  حترير 
اإال 10 باملائة  التي ت�ضتقبلها ال�ضيدلية 
من  باملائة   90 اأن  حني  يف  املركزية 
ال�ضيدلية  ت�ضتقبلها  التي  املنتجات 
التي  �ضواء  للرقابة  التخ�ضع  املركزية 

وبلغة   ، امل�ضتوردة  اأو  وطنيا  تنتج 
م�ضالح  اأن  التقرير  اأ�ضار  االأرقام 
املنتجات  ملراقبة  الوطني  املخرب 
 6272 �ضوى  يراقب  مل  ال�ضيدالنية 
الفرتة  يف  القبل  �رضبات  منظم  جهاز 
موؤ�رض  وهو  2014و2016،  بني  املمتدة 
امل�ضتقبلة  مقارنة  بالكمية  خطري 
خالل هذه الفرتة  ما ي�ضتوجب حتقيق 

يف هذا امللف  اخلطري .
يف  ف�ضل  املخرب  اأن  التقرير  واأ�ضار 
لالأطفال  املوجهة  اللقاحات  مراقبة 
باملائة  من   95 حترير  يتم  حيث 
اللقاحات امل�ضتوردة  دون مراقبة  مع 
امل�ضنع  م�ضوؤولية  »حتت  عبارة  ذكر 
ويف  هذا   ، حتفظ«  »بكل  »اأو 
اإىل  يلجاأ  م�ضاعفات  حدوث  حالة 

�ضنة  حدث  مثلما  االأجنبية  اخلربات 
غياب  بفعل  املخرب  جلاأ  اأين   2009
والب�رضية  للمراقبة  املادية  الو�ضائل 
با�ضتور  مبطالبة   خمرب  الفيزيائية 
ملراقبة  الفرن�ضية  الفرن�ضي  والوكالة 
االأدوية على لقح )H1N1( بفعل غياب 
املراقبة  ملعدات  املخرب  امتالك 
املناعية  اخلا�ضة باللقاحات  وتكيفها 
يف  اأ�ضدر  بياناتها  و  قراءة  برامج  مع 
ر�ضالة  لوزارة  حترير  اإىل   2017 نهاية 
يوؤكد   2017/10/31 بتاريخ  ال�ضحة 
املادية  االإمكانات  امتالكه  عدم  فيها 
اللقاحات  اخلا�ضة  والب�رضية  ملراقبة 
موؤ�رض  يعد  باالأطفال  وهو 
خطري   حول وجود هذا املخترب  دون 
لقاحات  وي�ضع  �ضالمة   ، فعالية 
االأطفال واالأدوية املوجودة  بال�ضيدلية 
املحك  وي�ضكك  يف  على  املركزية 
الذي  وفعاليتها  االأمر  �ضحتها 
فتح  ال�ضحة  وزارة  على  ي�ضتوجب 
مي�ص  ب�ضفته  امللف  هذا  حتقيق  يف 

بال�ضحة العمومية .

فجر التقرير ال�شنوي ملجل�ص املحا�شبة ل�شنة 2019 ف�شيحة كربى تخ�ص مراقبة ال�شيدلية 
املركزية  للمنتجات واملعدات الطبية املتداولة يف املوؤ�ش�شات ال�شحية ، موؤكدا عن الق�شور الكبري يف ت�شيري 

املوارد الب�شرية واملادية للمخرب  الوطني ملراقبة املنتجات ال�شيدالنية ما يجعله عاجزا عن مراقبة املنتجات 
الب�شيطة فما بالك كوا�شيف كوفيد 19 واالأدوية  املوجهة ملواجهة  هذا الفريو�ص .

حمكمة القليعة 

تاأجيل حماكمة كرمي طابو 
ليوم 29 جوان القادم

بتيبازة  القليعة  حمكمة  هيئة  قررت 
طابو  كرمي  حماكمة  تاأجيل  االإثنني 
رئي�ص احلزب الدميقراطي االجتماعي 
غري املعتمد اإىل يوم 29 جوان  القادم 
بتاأجيل  املحكمة  هيئة  قرار  جاء  و 
املتابع  طابو  كرمي  املدعو  حماكمة 
بتهمة اإ�ضعاف معنويات اجلي�ص الوطني 
املا�ضي  �ضبتمرب  �ضهر  ال�ضعبي  منذ 
مت  حيث  املتهم  دفاع  هيئة  من  بطلب 

تاأجيلها للمرة الثالثة على التوايل.
ب�ضبب  الوقائية  واقت�ضت االإجراءات 
قبل  من  املتخذة  كورونا  جائحة 
اإح�ضار  بعدم  الق�ضائية  ال�ضلطات 
العقابية  املوؤ�ض�ضات  من  املوقوفني 
فيما  حمتملة  عدوى  من  حلمايتهم 
املحاكمة  اإجراءات  الدفاع  يرف�ص 

كانت  اإليه، و  اأ�ضري  ما  ح�ضب  بعد  عن 
اأحالت  قد  القليعة  حمكمة  نيابة 
الق�ضية على قا�ضي التحقيق الذي اأمر 
رهن  باإيداعه  املا�ضي  يوم 11 �ضبتمرب 
هيئة  اإ�ضتئناف  بعد  املوؤقت و  احلب�ص 
دفاع طابو قرار قا�ضي التحقيق قررت 
غرفة االتهام مبجل�ص ق�ضاء تيبازة يوم 
الرقابة  نظام  حتت  و�ضعه  �ضبتمرب   25

الق�ضائية و اإطالق �رضاحه.
قد  تيبازة  نيابة حمكمة جمل�ص  وكانت 
بيانا  الفارط  االأ�ضبوع  نهاية  اأ�ضدرت 
هو  طابو  كرمي  املوقوف  اأن  فيه  توؤكد 
اإجراء  اإرادته عن  الذي تراجع مبح�ص 
ات�ضال مع اأفراد عائلته ومل يتعر�ص اإىل 

املنع كما نقلته بع�ص امل�ضادر
باية ع 

جمل�ص املحا�شبة يفجر ف�شيحة

 ف�سل مراقبة 95 باملائة من الأدوية التي 
تدخل ال�سيدلية املركزية

.    املخترب را�شل وزارة ال�شحة بعدم قدرته يف الرقابة �شنة 2017 
.     ا�شتنجاد باخلربة الفرن�شية �شنة 2009

تتكون من امراأتني و�شابني 

الإطاحة ب�سبكة لتنظيم رحالت 
»احلرقة« بعني متو�سنت

املركز اال�شت�شفائي اجلامعي لوهران 
ا�ستقبال جتهيزات احلماية 

لأفراد ال�سيانة والأمن 

الوالئية  امل�ضلحة  عنا�رض  متكنت 
عني  والية  الأمن  الق�ضائية  لل�رضطة 
متو�ضنت من و�ضع حد ل�ضبكة اإجرامية 
خمت�ضة يف الن�ضب و االحتيال و الهجرة 
يف  امراأتني  من  ال�رضعية  تتكون  غري 
يف  والثالث  و�ضابني  الثاين  العقدين 

ال26  واآخر يف ال29من العمر
بها  تقدمت  �ضكوى  اإثر  جاءت  العملية 
29 �ضنة  املدعوة )ح ،�ص(  ال�ضحية 
االحتيال  و  للن�ضب  تعر�ضها  بخ�ضو�ص 
ملبلغ  �ضلبها  مع  �ضخ�ضني  طرف  من 
مايل قدره 30 مليون �ضنتيم كت�ضبيق من 
ال�رضعية  الهجرة غري  لها  ،اأجل ت�ضهيل 
اأحد  من  ال�رضي  االإبحار  طريق  عن 
وهران ،ا�ضتغالال  بوالية  ال�ضواطئ 
با�رضت  عليها  املتح�ضل  للمعطيات 
الق�ضية  يف  التحقيق  امل�ضلحة  ذات 
اأمنية حمكمة من  حيث مت و�ضع خطة 
خالل �رضب موعد بني ال�ضحية و احد 

امل�ضتبه فيهم لت�ضديد ال�ضطر الثاين من 
توقيف  مت  حيث   ، عليه  املتفق  املبلغ 
من  بكل  االأمر  يتعلق  اأ�ضخا�ص  ثالثة 
،�ص  و«�ص  ب،ه«  33 �ضنة   « املدعوتني 
»ا،ه« 29 �ضنة  و كذا املدعو  �ضنة   23«
فيه  امل�ضتبه  هوية  حتديد  مت  فيما   ،

الرابع املدعو ن،ه 26 �ضنة
وكيل  اأمام  تقدميهم  املوقوفني  مت 
متو�ضنت  عني  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بتهمة تكوين جمموعة اإجرامية من اجل 
جنحة  ارتكاب  يف  ال�رضوع  و  االإعداد 
تدبري اخلروج غري امل�رضوع من الرتاب 
من  اأ�ضخا�ص  عدة  اأو  ل�ضخ�ص  الوطني 
مع  مالية  منفعة  على  احل�ضول  اجل 
الن�ضب و االحتيال و امل�ضاركة ، و بعد 
و�ضعهم  مت  الفوري  املثول  اإجراءات 
حتت الرقابة الق�ضائية مع تاأجيل احلكم 

اإىل غاية جل�ضة يوم 2020/06/07
حممد بن ترار

اجلامعي  اال�ضت�ضفائي  املركز  ا�ضتقبل 
لوهران »الدكتور بن زرجب« اأم�ص االثنني 
من  احلماية  معدات  خمتلف  ت�ضم  هبة 
ال�ضيانة  الأفراد  موجهة  كوفيد-19  
واالأمن ، ح�ضبما اأ�ضتفيد من مديرة البيئة 

امل�رضفة على العملية.
البيئة  وزارة  اأر�ضلتها  »بهبة  االأمر  ويتعلق 
لوهران«   اجلامعي  اال�ضت�ضفائي  للمركز 
التي  دحو  �ضمرية  اإليه  اأ�ضارت  ما  وفق 
هذه  املبادرة خم�ض�ضة  هذه  باأن  اأفادت 
للمركز  واالأمن  ال�ضيانة  الأعوان  املرة 
»الذين  لوهران،  اجلامعي  اال�ضت�ضفائي 
حماية  لو�ضائل  اأي�ضا  هم  يحتاجون 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ص  من  اأنف�ضهم 
الهبة  نظرا لطبيعة مهامهم«وت�ضمل هذه 
املعاطف واالأحذية الواقية واالأقنعة وكل 

اإىل  الراأ�ص  من  للحماية  �رضوري  هو  ما 
واالأمن  ال�ضيانة  مهام  تاأدية  اأثناء  اجلل 
على  �ضحية  خمطار  تكتنفها  ظروف  يف 
البيئة  العدوى  كما ت�ضتعد مديرية  غرار 
االأيام  خالل  ال�ضتقبال  وهران  لوالية 
املقبلة ثالثة ممرات للتعقيم كهبة اأخرى 
ت�ضليمها  والتي �ضيتم  الو�ضية  الوزارة  من 
باملركز  الدم  اأمرا�ص  م�ضلحة   اإىل 
ومركز  لوهران  اجلامعي  اال�ضت�ضفائي 
مكافحة ال�رضطان مب�رضغني وم�ضت�ضفى 
�ضمرية  وذكرت  بكنا�ضتيل.  االأطفال  طب 
دحو اأن مديرية البيئة �ضاركت يف العديد 
من حمالت التعقيم و�ضاهمت يف خمتلف 
التربعات املقدمة ملوؤ�ض�ضات ا�ضت�ضفائية 
امل�ضتجد  كورونا  وباء  ظهور  بداية  منذ 

)كوفيد-19(. 

املتابع لل�شاأن الرتبوي خريجه عبد الفتاح  : 

نقرتح اآلية ل�ستكمال اأعمال نهاية ال�سنة
الرتبوي  لل�ضاأن  املتابع  النقابي  دعا 
اإىل  بية  الرترّ وزارة  الفتاح   عبد  خريجه 
اأحكام  يٌراعي  ر�ضمي  قرار  اإ�ضدار 
وين�ص على  الترّنفيذي 69-20  املر�ضوم 
لعودة  امٌلثلى  والكيفيرّة  االآلية  حتديد 
بية بالواليات  ال قطاع الرترّ ٌموظفي وعمرّ
ب�ضكل  حي  ال�ضرّ احلجر  عنها  ٌرفع  التي 
الرتبوي  لل�ضاأن  املتابع  و�ضدد   . كلرّي 
الو�ضاية  اأن  على  الفتاح  عبد  خريجه 
ي�ضتند  ر�ضمي  قرار  با�ضــــدار  مطالبة 
لرفــــع  اعي  الدرّ احٌلكومة  قرار  اإىل  
حي بالواليات االأربع  يٌراعي  احلجر ال�ضرّ
اأحكام املر�ضوم الترّنفيذي 20-69  وين�ص 
املثلى  والكيفية  االآلية  حتديد  على  
بية  الرترّ قطاع   ال  وعمرّ ٌموظفي  لعودة 
وامٌل�رضفني  امٌل�ضاعدين  فيهم  مبا 
الرتبويون وا�ضتئنافهم للعمل بعد الرفع 
االأربع  بالواليات  حي  ال�ضرّ للحجر  الكلي 
واإليزي،  وتندوف،  )�ضعيدة،  املعنيرّة 

ومترنا�ضت(. 
العمل  اآلية  املتحدث  اإقرتح  حني  يف 
ال�ضنة  نهاية  اأعمال  ال�ضتكمال  التناوبي 
امٌل�ضاعدين  لفئة  بالنرّ�ضبة  را�ضية  الدرّ
باملتو�ضطات  الترّــربويني   وامٌل�رضفني 
بكافة  التتقيرّد  �رضورة  مع  والثانويات، 
كورونا  وباء  انت�ضار  من  الوقاية  تدابري 
يف  الواردة  19(وٌمكافحته   )كوفيد 
يف  املوؤرخ   69-20 التنفيذي  املر�ضوم 
يف  ماورد  ال�ضيما    2020 مار�ص   21
املادتني 6 و8 وهو ما يَعني منح االأولويرّة 
احلوامل  للنرّ�ضاء  االإ�ضتثنائية  الٌعطلة  يف 
اأبنائهن  برتبية  امٌلتكفالت  والنرّ�ضاء 
امٌل�ضابني  االأ�ضخا�ص  وكذا  غار  ال�ضرّ
يٌعانون  الذين  واأولئك  ٌمزمنة  باأمرا�ص 
ه�ضا�ضة �ضحيرّة  حترّى يف الواليات التي 
كلرّي  ب�ضكل  حي  ال�ضرّ ٌرٌفـــــع عنها احلجر 

.
 »: املتحدث  قال   ، ذاته  ال�ضياق  ويف 

تبعا لقرار احٌلكومة املوؤرخ يف 28 ماي 
االأول  الوزير  اإليه  خلٌ�ص  الذي   2020
لطة  وال�ضرّ العلميرّة  اللرّجنة  ا�ضت�ضارة  بعد 
الوبائية  الو�ضعيرّة  تطور  حول  حية  ال�ضرّ
)كوفيد  فريو�ص  بكورونا  امٌلرتبطة 
اجلمهورية،  رئي�ص  موافقة  وبعد   ،)19
للحجر  الكلرّي  فع  الررّ اإىل  اعي  والدرّ
�ضعيدة،  االأربعة  الواليات  على  حي  ال�ضرّ
الأنرّ  و  ومترنا�ضت،  واإليزي،  وتندوف، 
قــــرار غلق املدار�ص على ٌم�ضتوى كافة 
للمراحل  والترّعليم  بية  الرترّ ٌموؤ�ض�ضات 
مار�ص   12 املوؤرخ يف  الثالث  الترّعليمية 
الوطنيرّة  بية  الرترّ وزارة  عن  جاء   2020

تبعا لقرار رئي�ص اجلمهورية.
لتعليق دوام  امٌلتكررة  الترّــمديدات  والأنرّ 
الثرّالث  الترّعليمية  املراحل  يف  الترّعليم 
�ضدرت ببيانات عن وزارة الرتبية الوطنية 
ال�ضيما البيانني االأخريين  املوؤرخني يف 
تبعا   2020 ماي  و28   2020 ماي   02

يد رئي�ص اجلمهورية القا�ضي  لقرار ال�ضرّ
را�ضة يف كلرّ املراحل  بتمديد تعليق الدرّ
احرتازي  كاإجراء  الثالث  التعليمية 
ي فريو�ص كورونا  ووقائي للحد من تف�ضرّ
انت�ضاره يف  دون  واحليلولة   )19 )كوفيد 
الو�ضط املدر�ضي ، وجب على الو�ضاية 
وفو�ضى  امٌلت�ضاربة  القرارات  جتنب 
ا  من  امٌل�ضادة  والترّعليمات  الترّعليمات 
من  وحترّى  بل  الرتبية  ومديري  الوالة 
باأطوارها   الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  ٌمدراء 
-املتو�ضط  االبتدائي  الثالثة  التعليمية 
عودة  اإىل  والداعية  الثانوي  والتعليم 
ب�ضكل  اأعمالهم  وا�ضتئناف  املوظفني 
اإ�ضكال  الأي  اعتيادي،تفاديا  و  منتظم 
قانوين  قد ي�ضتغلرّه املدراء يف ممار�ضة 
ال  وعمرّ املوظفني  حق  يف  الترّع�ضف 
امٌل�ضاعدين  �ضلك  وال�ضيما  القطاع 

وامٌل�رضفني الرتبويني.
اإميان لوا�ص

املحا�ضبة   ملجل�ص  تقرير  ك�ضف 
نقائ�ص  2019 عن  ب�ضنة  خا�ص 
الوطنية  الرتبية  قطاع  باجلملة يف 
والتكوين  التنظيم  تخ�ص برامج 
�ضخمة  مبالغ  كانت ت�ضتهلك  التي 
اأجل حت�ضني  من  الدولة  ميزانية  من 
امل�ضتوى العلمي والتعليمي  ملوظفي 
القطاع االأمر الذي مل يتم  خا�ضة لدى 
االبتدائية  االأمر  املدر�ضة  معلمي 
العلي  االأداء  تراجع  ي�ضاهم يف  الذي 

والتعليمي للقطاع.
الرتبية  قطاع  اأن  التقرير  اأ�ضار 

منهم  مدر�ص  340الف  يحوي 
االبتدائي  بامل�ضتوى  اإلف   171
و61  املتو�ضط  بالطور  و108االف 
اأكد  والذين   ، الثانوي  الطور  األف 
معلمي  من  باملائة   69 اأن  التقرير 
اأ�ضاتذة  االبتدائية  و  املدار�ص 
على  يحوزون  ال  املتو�ضط  التعليم 
اأدائهم  يجعل  ما  اللي�ضان�ص  �ضهادة 
يف  امل�ضتوى  اإن  حني  حمدود  يف 
اأن 95  اإذ  الثانوي جد مقبول  التعليم 
�ضهادة  على  يحوزون  منهم  باملائة 
اأ�ضار  اأخر  جانب  من   ، اللي�ضان�ص 

من  باملائة   24 اإن  التقرير  ذات 
و�ضائل  يتحكمون  يف  القطاع  عمال 
متفاوتة  التكنولوجيا  ومب�ضتويات 
من  منهم  فقط  باملائة   16 وان   ،
يجعل  حا�ضوب  ما  جهاز  ميلكون 
املعلوماتية  عن  جد  بعيدا  القطاع 
ي�ضتوجب  التي  اجلديد  والتطورات 
يتحكمون  القطاع  رجال  يكون  اأن 
اإىل  التقرير  ذات  اأ�ضار  فيها،كما 
كان  االنرتنيت  �ضبكة  اإىل  الدخول 
 2005 �ضنوات  خالل  منعدما  تقريبا 
يحدث   ، اليوم  قليال  و2006  واأ�ضبح 

الدولة  الذي  ت�رضف  الوقت  هذا يف 
ربط  املوؤ�ض�ضات  اأجل  من  املاليري 
الب�رضية  االألياف  ب�ضبكات  الرتبوية 
دون جدوى  اأ�ضبحت  اإنها  يبدو  التي 
العام  املال  تبديد  خانة  يف  وت�ضب 
اإذا مل يتم ا�ضتغالل هذه املجهودات 
من قبل املوارد الب�رضية للقطاع من 
وما   ، والتكوين  االأداء  تطوير  اجل 
فائدة املبالغ ال�ضخمة التي تخ�ض�ص 
للتكوين البيداغوجي �ضنويا من اجل 

النهو�ص بالقطاع .
حممد بن ترار

24 باملائة يتحكمون يف املعلوماتية جزئيا«

69 من املعلمني ل يحوزون �سهادة اللي�سان�س 

الرم�ضي  اجلنح ملدينة  ق�ضت حمكمة 
اأول  تلم�ضان  م�ضاء  �ضمال  كلم   25
نافذة  حب�ص  �ضهر   18 بعقوبة  اأم�ص 
ع�ضام  احلراك  يف  النا�ضط  حق  يف 
�ضايح  عن تهمة اإهانة  �ضخ�ضية رئي�ص 
اجلمهورية واإهانة هيئة نظامية . هذا 
قد  احلنايا  اأمن  دائرة  م�ضالح  وكانت 
اأوقفت ع�ضام �ضايح املعروف عنه كرثة 
انطالق  منذ  املجال  هذا  يف  ق�ضاياه 
2019/02/22  ومبجرد  يف  احلراك 

توقيفه يف ق�ضية اهانة �ضخ�ضية  رئي�ص 
االأمن  م�ضالح  اأ�ضارت   ، اجلمهورية 
عنا�رضها  تعر�ضوا  اأن  تقريرها  يف 
وقد  هذا  واالهانة ،  وال�ضتم  لل�ضب 
اجلمهورية  لدى  وكيل  اإىل  تقدميه  مت 
له  التم�ص  الذي  الرم�ضي  حمكمة 
املثول  جل�ضة  على  االإيداع  واإحاله 
�ضهرا  ب18  رئي�ضها  اأدانه  الفوري  اأين 

حب�ص نافذة مع االإيداع .
حممد بن ترار

حمكمة الرم�شي بتلم�شان
اإدانة النا�سط  �سايح ع�سام 

ب18 �سهر حب�سا
.   وجهت له تهمة اإهانة  �شخ�شية رئي�ص اجلمهورية

 و هيئة نظامية 
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تعديل  م�شودة  اأثارت     
متباينة،كيف  فعل  ردود  الد�شتور 

تقراأ م�شار هذا اال�شتحقاق؟

قانونية  متكاملة،  عامة  قراءة  لبناء 
ي�ستوجب  امل�سودة،  لهذه  وحمايدة، 
اأولها  عّدة،  اأوجه  من  ا�ستقراءها 
امل�سار املف�سي )املنتج( لها، وثانيها : 
م�سمونها؟ / وثالثها : الكيفية املقرتحة 

لإثرائها.
هناك   ، الأوىل  النقطة  يخ�ص  فيما 
هناك  خمتلفان،  م�ساران  اأو  طريقان 
يعرف  ملا  املن�ساأ  الدميقراطي  امل�سار 
ر�سائي  عقد  وهو   ، العقد«   « بد�ستور 
ابتداًء  ين�ساأ  واملحكوم،  احلاكم  بني 
مروًرا  منتخبة،  �سياغة  و�سع جلنة  منذ 
قبل ممثلي  من  اإقرارها  اأو  تعديلها  اإىل 
�سفافة  بطريقة  املنتخبني  ال�سعب 
ال�سعبي  ال�ستفتاء  اإىل  و�سولً  ونزيهة، 
الذي  امل�سار  هو  وهذا  حمطة،  كاآخر 
»د�ستور  قل  اأو  د�ستور حقيقي،  لنا  ينتج 
ال�سعب«، وهناك امل�سار غري دميقراطي 
»منحة«،  بد�ستور  عليه  ي�سطلح  ما  اأو   ،

لعدة  املنتقد،  الطريق  وهذا 
فكرة  على  يقوم   اأنه  ذلك  اأ�سباب 
من  وهو  للحاكم  املنفردة  الإرادة 
الوثيقة  وي�رشف على خمارج  يعني 
د�ستور  جمرد  وهو  الد�ستورية  
النظر  اإعادة  نرجو  لذا  �سكلي، 
اأردنا  اإذا  ابتداًء  امل�سار  هذا  يف 
بتغيري  حقيقًيا،  د�ستوًرا  �سياغة 

جلنة ال�سياغة وكيفية ت�سكيلها.
نرى  ثانيهما، من حيث امل�سمون، 
اأكرب مما مت  باأن طموحات ال�سعب 
امل�سّودة،  هذه  يف  عليه  الك�سف 
اأنها ل ترتقي ملرتكزات بناء  ذلك 
واملوؤ�ّس�سات«.  القانون  دولة   «

فهذه الوثيقة املو�سومة مب�سودة القانون 
الّتمهيدّي املت�سّمن الّتعديل الّد�ستورّي، 
ب�سكلها احلايل ل ت�سع »اأ�س�سا لالنتقال 
متّيع  اأنها  كما   ، املوعود«  الّدميقراطّي 
وت�سخم املنظومة احلقوقية الّد�ستورّية، 
اجلزائري  القانوين  النظام  وتدمج 
هذا  ل�سالح  التعاهدي  الدويل  بالقانون 
تثري  اأّنها  فيها  والأخطر   ،!!! الأخري 
التوج�ص والتخوف على ال�سيادة الوطنية 
والأمن القانوين، وفيها تناق�ص مع بيان 
البيان  هذا  املجيد،  نوفمرب  من  الفاحت 
للدولة  املرجعي  الإطار  يعد  الذي 

اجلزائرية امل�ستقلة. 
وامل�سادقة  الإثراء  حيث  من  ثالثهما، 
عليها، املالحظ اأّن الوثيقة قدمت لنف�ص 

التالعبات  اأمام  �سكتت  التي  الطبقة 
والتعديالت التي م�ست القانون الأ�سا�سي 
للبلد �سابًقا من قبل القوى غري  د�ستورية 
يف فرتة مر�ص الرئي�ص ال�سابق، وبل كان 
ثار  والتي  ب�رشا�سة،  لها  روج  من  منهم 
الربملان  اأن  كما  غالبيتها،  �سد  ال�سعب 
ل  وهذا  لإقرارها،  املقرتح  هو  احلايل 
للمناق�سة  بتقدميها  ين�سح  لذا  ي�ستقيم، 
مما  متثيلية،  اأكرث  لربملان  والتعديل 
يدعونا اإىل منا�سدة ال�سّيد الرئي�ص اإعادة 
النظر يف رزنامة الإ�سالحات الد�ستورية 

بالقيام بانتخابات ت�رشيعية م�سبقة قبل 
اأي تعديل د�ستوري .

�شابقة  لتجارب  ا�شتنادا     
،هل من اأوجه اختالف؟

اختاللت  لتجنب  اإرادة  رمبا  هناك 
مل  واقعًيا  ولكن  املا�سية  الد�ساتري 
هذه  اأّن  ذلك  اخللل،  ملوا�سع  يتفطنوا 
جوهرًيا،  اختالًفا  تختلف  ل  امل�سّودة 
تعديل  وا�سعي  وفل�سفة  التوجه  فنف�ص 
2016 هو نف�سه اليوم ، وخري دليل التوجه 
نحو املحكمة الد�ستورية فهذه الفكرة مت 
اإقرارها يف 2016، وكذا حتديد العهدات 
بعهدتني فهذا كان مكر�ًسا من قبل..اإلخ، 

وباملنا�سبة هنا يجب التذكري باأن تعديل 
اأ�ساًل  د�ستوري  غري  تعديل  هو   ،2016
املوؤ�س�سات  بتوازنات  م�ص  اآنذاك  لأنه 
واأن�ساأ  العامة،  واحلريات  وباحلقوق 
يقدم  مل  ذلك  ورغم  موؤ�س�سات جديدة 

اأن  فالأ�سوب  ال�سعبي،  لال�ستفتاء 
قاعدة ملراجعة  اأو  مرجًعا  يتخذ  ل 
لعام  اجلزائري  للد�ستور  حقيقية 

1989 املعّدل يف عام 1996 .

االأحزاب  قدرة  مدى     
نوعية  اإ�شافة  تقدمي  على 

لوثيقة تعديل الد�شتور؟

عليك  يجب  متوازن  راأي  لإعطاء 
ي�ستوجب  مما  املعلومة،  متتلك  اأن 
طرح الت�ساوؤل؛ ّمِن الطبقة ال�سيا�سية 
وا�ست�سارتها؟،  مرا�سلتها  مّتت  التي 
املفل�سة،  الطبقة  نف�سها  هي  هل 
ال�سيا�سات  اإقرار  والتي �ساهمت يف 
اأو  طبقة  هناك  اأو  �سابًقا،  الفا�سلة 
العتماد  ميكن  اجلديدة  الفواعل 
احلياة  اأخلقة  اإطار  يف  عليهم 
املال  توغل  من  واحلد  ال�سيا�سية 
الفا�سد وتدخله يف ال�سيا�سة، فالفواعل 
خالل  برزت  التي  ال�سابة  اجلدد 
روؤية  لها  املبارك  ال�سعبي  احلراك 
بّناءة،  ومبادرات  وم�ساريع  وا�سحة 
ميكن العتماد عليها يف تغيري امل�سهد 
ال�سيا�سي يف الوطن ... ، وبالرجوع اإىل 
اأن  اأظن  فاإنني   �سوؤالك  من  املرمى 
الإ�سكال احلقيقي هو كيفية النتقال اأو 
التحول الدميقراطي ككل ولي�ص جمرد 
ذلك  نظرية،  فقهية  ت�سنيفات  تبني 
ونقي�سها  اأدوات  د�سرتنا  ما  كثريا  اأننا 
من  اإياها  مفرغني  الوقت،  نف�ص  يف 
يتم  اأ�سا�سه  على  والذي  م�سمونها، 
من  القائم  النظام  طبيعة  ت�سنيف 

املنظور الد�ستوري فقهًيا.

القانون  يف  كمتخ�ش�ص    
الد�شتوري مبا تن�شحون؟

ال�سابقة،  جتاربنا   من  نتعلم  اأن  يجب 
الوثيقة  بتدار�ص  الكتفاء  عدم  يجب 
املمار�سات  عن  مبعزل  الد�ستورية 
التجربة  ف�سل  اأّن  بيد  العملية، 
راجع  ال�سابقة  اجلزائرية  الد�ستورية 
بدرجة كبرية اإىل وجود ثغرات قانونية 
لذا  التطبيقي،  امليدان  يف  برزت 
حول  النقا�ص  يتمحور  اأّن  ي�ستوجب 
الد�ستورية  الختاللت  ت�سخي�ص   «
امل�ستقبل«،  يف  لتداركها  املوجودة 
ذلك،  على  بناًء  املقرتحات  وتقدمي 
وفقا  والناجعة  احلقيقية  واحللول 
بدون  متجدد،  جمتمع  مل�رشوع 
اأحد،  وطنية  الت�سكيك يف  اأو  مزايدات 
لهذا يجب اأن يرافق عمل رجال القانون 
جمتمعي  حوار  ال�سيا�سية  والفواعل 
وا�سع. وهنا نذكر جمدًدا باأن الد�ستور 

ما هو اإل وثيقة لعقد اجتماعي �سيا�سي 
قانونية،  وبنود  مواد  �سكل  يف  جاءت 
احلاكم  بني  ما  الثقة  لعالقة  توؤ�س�ص 
باملحكومني تطبيًقا ملبداأ التعاي�ص بني 
احلاكم واملحكوم، وبذلك نعالج جدلية 
ال�رشاع بني ال�سلطة واحلرية، فاخلرباء 
التقنيون دورهم �سياغة وهند�سة نظام 
ال�سيا�سي  املجتمع  نظرة  وفق  احلكم 
وليد  ولي�ص  وم�ساربه،  اأطيافه  وبكل 

ت�سور �سلطوي اأو هذا ما ينبغي اأن يكون 
دميقراطي  د�ستور  باأّنه  يو�سف  لكي 

�رشعي. 
منربكم  خالل  من  جمدًدا  نوؤكد  وكما 
يف  يكمن  احلقيقي  احلل  باأّن  هذا 
واإقرار  املواطنة«   د�ستور   « �سياغة 

احلماية الذاتية للد�ستور » :
به  ويُق�سد  املواطنة  د�ستور   .1
التاأ�سي�ص لعالقة املواطن بالدولة وفًقا 
لفل�سفة وقّيم املواطنة احلّقة بدل فكرة 
»املواطنة«  فكرة  اأن  كما  »الرعايا«، 
يكون  اجلميع  لأن  الهوية،  م�سكلة  حتل 
مت�ساوين اأمام القانون دون متييز على 
اأو  اإثني  اأو  جهوي  اأو  عرقي  اأ�سا�ص 
لغوي، فاملواطنة حتدد  اأو  اإيديولوجي 
احلقوق  بو�سف  العك�ص،  ولي�ص  الهوية 
التي  والواجبات  الفرد  بها  يتمتع  التي 

تقع عليه.  
اأّن  به  نق�سد  الذاتية«،  و«احلماية   .2
يت�سمن على اآليات حلمايته من اخلروق 
�سالحيات  على  �سلطة  تعدي  و/اأو 

اأو اخت�سا�سات �سلطة اأخرى«.
ا�ستجابة  يف  هنا  كبري  واأملنا 
خمتلف  ملنا�سدات  الرئي�ص  ال�سيد 
تدارك  يف  املجتمع  وفئات  �رشائح 
والتناق�سات  والثغرات  الختاللت 
الوثيقة  هذه  يف  املوجودة  اجلّمة 
اإعادة  الوقت  نف�ص  ويف  الأولّية، 
النظر يف رزنامة الإ�سالح الد�ستوري 
باأّن ي�سبقه اإ�سالح للقوانني الع�سوية 
وانتخابات  النتخابية  للعملية  الناظمة 
يجدر   ، الأخري  ويف  م�سبقة،  ت�رشيعية 
امل�سلح  املفكر  مبقولة   ، التذكري  بنا 
هدية  لي�ص  فاحلق   « نبي  بن  مالك 
هو  واإمنا  تغت�سب،  غنيمة  ول  تعطى 
فهما  بالواجب،  للقيام  حتمية  نتيجة 
د�ستور  ين�سئ  ل  وال�سعب  متالزمان، 
حقوقه اإل اإذا عّدل و�سعه الجتماعّي 

املرتبط ب�سلوكه النف�سّي«. 

يف هذا احلوار مع الو�شط يطرح االأ�شتاذ خالد �شبلي اخلبري قانوين، والباحث املتخ�ش�ص يف القانون الد�شتوري و الع�شو مبخرب القانون، العمران والبيئة ، 
كلية احلقوق، جامعة باجي خمتار –عنابة- فكرة د�شتور املواطنة و تثبيت ما اأ�شماه باملناعة الذاتية للد�شتور حلمايته من االأهواء و التقلبات و يطالب 

باإعادة النظر يف هذا امل�شار عرب تغيري جلنة ال�شياغة وكيفية ت�شكيلها.

احلل يف �سياغة  "د�ستور املواطنة"  واإقرار 
احلماية الذاتية للد�ستور  

.     ناأمل ا�شتجابة الرئي�ص وتدارك االختالالت والثغرات والتناق�شات
.      احلذر من ت�شخم املنظومة احلقوقية الّد�شتورّية

.      دمج النظام القانوين اجلزائري بالقانون الدويل التعاهدي ل�شالح هذا االأخري 

متكاملة،  عامة  قراءة  " لبناء 
قانونية وحمايدة، لهذه امل�شودة، 

ي�شتوجب ا�شتقراءها من اأوجه 
عّدة، اأولها امل�شار املف�شي )املنتج( 
لها، وثانيها : م�شمونها؟ / وثالثها 

: الكيفية املقرتحة الإثرائها" 
جتاربنا   من  نتعلم  اأن  " يجب 
ال�شابقة، يجب عدم االكتفاء 
بتدار�ص الوثيقة الد�شتورية 

مبعزل عن املمار�شات العملية، 
بيد اأّن ف�شل التجربة الد�شتورية 
اجلزائرية ال�شابقة راجع بدرجة 
كبرية اإىل وجود ثغرات قانونية 

برزت يف امليدان التطبيقي" 
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اح�شن خال�ص   

واإن كان عقد االجتماعات 
من  للأحزاب  التنظيمية 
ال�سنن الدورية املرتبطة 
بقوانينها الداخلية اإال اأن 
التجمع  موؤمتر  تزامن 
الدميقراطي  الوطني 
واجتماع اللجنة املركزية 
التحرير  جبهة  حلزب 
ماي  اأواخر  يف  الوطني 
من  ت�سهيلت  ظل  يف 
تتمتع  تكن  مل  االإدارة 
�سيا�سية  ت�سكيلت  بها 
دون  ليمر  كان  ما  اأخرى 
ال�سيما  االنتباه  يثري  اأن 
االأ�سا�سي  االن�سغال  واأن 

النظام  حلزبي 
املرة  هذه 
جتديد  هو 
تيهما  د قيا
انتهاء  بعد 
عهدة القيادات 
بقة  ل�سا ا
حت�سبا  و
للمرحلة املقبلة 
�ست�سهد  التي 
ت  قا �ستحقا ا
هامة على راأ�سها 
التعديلت  تزكية 

واالنتخابات  الد�ستورية 
الربملانية.

كل  اأتت  اأين  من  لكن 
من  املخاوف  هذه 
ال�سلطة  حزبي  عودة 
متكن  وقد  الواجهة  اإىل 
من  ال�سعبي  احلراك 
معاقبتهما بتهمة م�سايرة 

املقبور  بوتفليقة  نظام 
رئا�سة  منهما  وانتزعت 
الغرفة االأوىل يف الربملان 
م�ساركة  لهما  تعد  ومل 
الت�سكيلة  يف  تذكر 
اأعقبت  التي  احلكومية 
الرئا�سية  االنتخابات 
مل  رئي�سا  توجت  التي 
يرت�سح با�سمهما بالرغم 
من انتمائه حلزب جبهة 

التحرير الوطني.
االأفلن  اأن  الواقع 
البقاء  ف�سل  واالأرندي 
حتت  �سنة  من  الأكرث 
االأ�سواء اخلافتة اأو لنقل 
حذر  ترقب  حالة  يف 
التغريات  اإىل  بالنظر 

واالنقلبية  ال�رسيعة 
ال�ساحة  �سهدتها  التي 
اإع�سار  جراء  ال�سيا�سية 
احلراك ال�سعبي. فالهزة 
التي عرفها احلزبان مل 
لتمر  تكن  تكن هينة ومل 
اآثارا  حتدث  اأن  دون 
نف�سية و�سيا�سية وهيكلية 

�سبيهة اإىل حد ما باالآثار 
اأحداث  خلفتها  التي 
على حزب   1988 اأكتوبر 
الوطني  التحرير  جبهة 
للتعاي�ش  وا�سطرته 
اأحزاب  مع  ال�سيا�سي 
جديدة نا�سئة بعدما كان 
املهيمن  الواحد  احلزب 
زاد  ومما  ال�سلطة.  على 
من تردي و�سع احلزبني 
اخليبة  جنيا  اأنهما 
خلل  خياراتهما  من 
الرئا�سية  االنتخابات 
انهزام  بعد  االأخرية 
الدين  عز  مر�سحهما 
ميهوبي واإعلن الرئي�ش 
مر�سح  كان  اأنه  تبون 
املجتمع املدين وال 
حزب  الأي  ف�سل 
اإىل  و�سوله  يف 

�سدة الرئا�سة. 
هذا  انعك�ش  وقد 
على  املوقف 
نواب  تدخلت 
جبهة  حزب 
التحرير الوطني 
مناق�سة  خلل 

خمطط 
عبد  حكومة 
جراد  العزيز 
غياب  ا�ستنكروا  حيث 
الت�سكيلة  عن  االأفلن 
على  وانهالوا  احلكومية 
من  بوابل  جراد  وثيقة 
حد  اإىل  االنتقادات 
رف�ش  منه  ينتظر  كان 
احلكومي  الربنامج 
جراد  حكومة  واإ�سقاط 

انتهى  االأمر  اأن  اإال 
جرت  ما  وفق  بتزكيته 
تلقى  بعدما  العادة 
النواب تطمينات باأن حل 
اأولوية يف  املجل�ش لي�ش 
اجلديد،  الرئي�ش  اأجندة 
نواب  تدخلت  تكن  ومل 
مناق�سة  اأثناء  االأفلن 
املالية  قانون  م�رسوع 
مهادنة  التكميلي 
تدخلت  مثل  للحكومة 
اأن  اإال  االأرندي  نواب 
ف�سلتا  احلزبني  قيادات 
توافقي  ب�سكل  التعامل 
الرئي�ش  مقرتحات  مع 
الد�ستور  لتعديل  تبون 
الرئي�ش  اإىل  اإ�سارة  يف 
ا�ستعداد  اإىل  اجلديد 
الدور  للعب  احلزبني 
التقليدي الذي داأبا عليه 

منذ عقود.
التي  التحوالت  هذه 
اأزمة وباء  حتدث يف عز 
خماوف  غذت  كورونا 
لدى االأحزاب االأخرى من 
واالأرندي  االأفلن  حتول 
اإىل  املرتقب  دور  من 
طريق  يف  ن�سط  دور 
رئا�سي  حتالف  ت�سكيل 
الرئي�ش  لدعم  جديد 
اإىل  �سيحتاج  الذي  تبون 
اأغلبية رئا�سية وبرملانية 
ما  واأن  ال�سيما  جديدة 
هو مقرتح يف التعديلت 
االإبقاء  هو  الد�ستورية 
الرئا�سوي  النظام  على 

عهد  يف  كان  كما  متاما 
ولن  ال�سابق.  الرئي�ش 
يجد تبون يف هذه احلالة 
لهما  حزبني  من  اأح�سن 
م�سايرة  يف  طويلة  خربة 
دون  ال�سلطة  خيارات 
ولهما  �رسط  اأو  قيد 
االإدارات  يف  امتدادات 
املركزية واملحلية وهما 
التحرير  جبهة  حزب 
الوطني والتجمع الوطني 
بثوب  لكن  الدميقراطي 

يد  جد
ئم  يل
حلة  ملر ا
ة  يد جلد ا
ين�سي  و
العهد  ذلك 
الوالء  من 
تفليقة  لبو
مقابل التمكن 
امتيازات  من 
فذ  منا و
د  للف�سا

والنهب.
من  ويلحظ 

القيادة  خلل 
انبثقت  التي  اجلديدة 
اللجنة  اجتماع  عن 
واإن  للأفلن،  املركزية 
تيار  عودة  موؤقتة،  كانت 
االأ�سبق  العام  االأمني 
احلزب  من  امل�ستقيل 
فاالأمني  �سعداين  عمار 
العام اجلديد اأبو الف�سل 
بعجي كان �سمن املكتب 

اختاره  الذي  ال�سيا�سي 
املوؤمتر  بعد  �سعداين 
يختلف  وال  العا�رس 
ل�سعداين  والئه  يف  عنه 
املفرت�ش،  مناف�سه 
الذي  حمودة،  بن  جمال 
زحزح عن ال�سباق بذريعة 
اإ�سابته بفريو�ش كورونا، 
معروفا  كان  التيار  هذا 
رئي�ش  مع  بتوافقه 
قايد  الراحل  االأركان 
عن  يزاح  اأن  قبل  �سالح 

املكان  ليرتك  امل�سهد 
لهيمنة املحيط الرئا�سي 
على احلزب، وعودة هذا 
التيار اإىل الواجهة اعترب 
اأن  على  املوؤ�رسات  من 
االأفلن هذه املرة مكلف 
مبهمة تن�سيط ديناميكية 
جديد  رئا�سي  حتالف 
لل�ستحقاقات  ا�ستعدادا 

�سي�سع  ما  وهو  القادمة 
م�سار االإ�سلح ال�سيا�سي 
الرئي�ش  با�رسه  الذي 
تبون على املحك ويرهن 
قانون  باإ�سدار  الوعود 
انتخابات ي�سمن �سفافية 

ونزاهة االقرتاع.
اال�ستثنائي  املوؤمتر  اأما 
الوطني  للتجمع 
اختار  فقد  الدميقراطي 
لنهج  املناوئني  طريق 
ال�سابق  العام  االأمني 
احمد  للحزب 
بتزكية  اأويحيى 
الطيب زيتوين وتدل 
االأخري  هذا  دعوة 
جبهة  لت�سكيل 
للت�سدي  وطنية 
التي  للتهديدات 
لها  تتعر�ش 
واإعلن  اجلزائر 
لنهج  ا�ستعداده 
توافقية  �سيا�سة 
اأن  م�سوؤولة على 
القيادة اجلديدة 
لن  للأرندي 
دعم  يف  تتوانى 
اأي خيار يتجه نحو اإحياء 
الرئا�سي  التحالف  تقليد 
ال�سائد يف عهد بوتفليقة، 
اإليه  ت�ساف  قد  حتالف 
اأحزاب اأخرى مثل حزب 
بداأ  الذي  جديد  جيل 
م�ساندة  مواقف  يبدى 
اجلديدة  للتوجهات 

لل�سلطة.   

نحو عودة التحالف الرئا�سي
اأثار االجتماعان اللذان عقدهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي اأواخر ال�شهر 

املا�شي ت�شاوؤالت عديدة كما غذيا خماوف جديدة ت�شاف اإىل املخاوف التي كانت ال�شيغة التي نزلت بها م�شودة 
التعديالت الد�شتورية قد اأر�شتها حول �شعي ال�شلطة اإىل تطبيع احلياة ال�شيا�شية مغتنمة الهدنة التي فر�شها 

انت�شار فريو�ص كورونا على احلراك.

االأفالن واالأرندي مدعوان لتن�شيطه

االأ�شبق  العام  االأمني  تيار  " عودة 
امل�شتقيل من احلزب عمار �شعداين 
فاالأمني العام اجلديد اأبو الف�شل 
بعجي كان �شمن املكتب ال�شيا�شي 
الذي اختاره �شعداين بعد املوؤمتر 
العا�شر وال يختلف عنه يف والئه 

ل�شعداين مناف�شه املفرت�ص، جمال 
بن حمودة، الذي زحزح عن ال�شباق 
بذريعة اإ�شابته بفريو�ص كورونا"  

من  املخاوف  هذه  كل  اأتت  اأين  " من 
عودة حزبي ال�شلطة اإىل الواجهة 

وقد متكن احلراك ال�شعبي من 
معاقبتهما بتهمة م�شايرة نظام 

بوتفليقة املقبور وانتزعت منهما 
رئا�شة الغرفة االأوىل يف الربملان ومل 
تعد لهما م�شاركة تذكر يف الت�شكيلة 
احلكومية التي اأعقبت االنتخابات 

الرئا�شية التي توجت رئي�شا مل 
يرت�شح با�شمهما بالرغم من انتمائه 

حلزب جبهة التحرير الوطني"
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�شالح عو�ض

جبهات متكاملة:

 يف مقال �صابق مت ر�صد حركة ال�رصاع 
اأنها  األف �صنة وكيف  �صمال-جنوب عرب 
جديد  مبنهج  التطور  يف  حديثا  اأخذت 
بعد اأن كانت غوغائية ع�صبوية خمتلطة 
الدوافع يف قرون ال�صليبية الأوىل.. لعلها 
التي  وغربا  �رصقا  العرب  اأر�ض  وحدها 
ت�صهد حربا �رصو�صا منذ اأكرث من قرنني 
�صعيد..  من  اأكرث  على  توقف  بدون 
لإجناز  الأهداف  متكاملة  واحلرب 

اإ�صرتاتيجية واحدة.
واملغرب  اجلزائر  على  الهجوم  من 
واإقامة  فل�صطني  احتالل  اإىل  العربي 
الكيان ال�صهيوين على اأر�صها كان وا�صحا 
عن  يعربان  اإمنا  والحتالل  الهجوم  اأن 
الغرب  �صيا�صة  يف  عليه  متفق  موقف 
الغزو الفرن�صي  نحو العرب.. فلقد جاء 
للجزائر بناء على قرارات اأوربية انبثقت 
فينا  يف  اأوربية  دول  لثمان  لقاء  عن 
اجلزائر«..  ب«تاأديب  قرارا  اتخذت 

فكانت احلملة الفرن�صية 
ر�صالتها  يف  غربية 
وهكذا  ومهمتها 
الدول  اأمدتها  فلقد 
اآلف  مبئات  الأوربية 
الأوربيني  املهاجرين 
وا�صبانيا  اأملانيا  من 
و�صواهم  والربتغال 
ف�صال عن الفرن�صيني يف 
التغيري  اإحداث  حماولة 
والقيام  الدميغرايف 
ا�صتعمارية كربى  مبهمة 
كل  يف  بل  الإقليم  يف 

اإفريقيا.. 
القرار  كان  وكذلك 

وتق�صيم  العثمانية  اخلالفة  بتحطيم 
مملكاتها على القوى ال�صتعمارية قرارا 
دوليا ا�صرتكت فيه القوى الع�صكرية لدول 
ال�صتعماريون  فاأنفذ  جميعا..  ال�صمال 
قرارهم بتق�صيم البلدان العربية وتكري�ض 
حدود بينية ل تخلو من تناو�صات ح�صبما 
خارجية  وزيرا  وبيكو  �صايك�ض  قرر 
ذلك  اأر�صية  وعلى  وفرن�صا..  بريطانيا 
كان وعد بلفور باإقامة الكيان ال�صهيوين 
يكن  مل  الذي  بريطانيا  خارجية  وزير 
عليه  اتفق  مبا  ر�صميا  ناطقا  �صوى 

الأمريكان وال�صوفيت والأوربيون.

عنا�رص  ظهرت  فل�صطني  ق�صية  ويف 
فرن�صا  جميعا،  الأمة  على  العدوان 
العربي،  واملغرب  اجلزائر  حتتل  التي 
�صت  اجتاح  الذي  ال�صوفيتي  والحتاد 
واأحلقها  عثمانية  اإ�صالمية  جمهوريات 
حتتل  التي  وبريطانيا  والنار،  باحلديد 
العربي  امل�رصق  يف  اأ�صيا�صية  مواقعا 
وليبيا،..واأمريكا التي متد �صاقها للتدخل 

يف ترتيبات املنطقة.
اأقام املهاجرون الأملان القادمون  وكما 
الفرن�صي  ال�صتعمار  عربات  على 
اجلزائر  قبة  يف  ال�صتيطانية  قواعدهم 
اأول  ال�صوفييت  ال�صيوعيون  اأقام  فلقد 
بيت  يف  ال�صهيوين  الكيان  م�صتوطنات 
ثم  الفل�صطينية..  اخلال�صة  اأي  حتيكفا 
الدول  �صتى  من  امل�صاعدات  اندفعت 
الحتاد  فعل  كما  بالرجال  ال�صتعمارية 
�صباط  خالل  من  زود  الذي  ال�صوفيتي 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  مهرة  ع�صكريني 
ب�صن  فرن�صا  قامت  وكما  ال�صهيونية 
اإ�رصائيل  وبتزويد  م�رص،  على  احلرب 
مبفاعل نووي.. وبطائرات املرياج التي 
امل�رصية  بالطائرات  الهزمية   اأحلقت 
يف  وال�صورية 
 ..1967 حرب 
الدعم  وانهمر 
ال�صمال  دول  من 
الكيان  على 
واأ�صبح  ال�صهيوين 
حجر  وجوده 
للم�رصوع  ارتكاز 
يف  ال�صتعماري 
العربية  املنطقة 

كلها..
عمل  لقد 
ن  يو ر �صتعما ل ا
اجلبهات  كل  يف 
هدفهم  لجناز 
اإنهاء ح�صور  وهو  الواحد  ال�صرتاتيجي 
وكان  اأبدا  النهو�ض  من  ومنعها  الأمة 
يزرعوا  ان  لبد  اأنهم  لديهم  وا�صحا 
قاعدة مركزية، واأن يوزعوا اأدوارهم يف 
بني  من  اأجيال  ي�صنعوا  وان  املنطقة، 
هذه الأمة م�صتلبة فاقدة الوعي م�صللة 
مغرمة بالتبعية لهم، تقودهم اإىل مواقع 
القيادة وال�صيطرة على مقاليد الأمور يف 

كل بلد من بلداننا..
من  الغربيني  ع�صاكر  ان�صحبت  ثم 
املخلفات  تاركة  العرب  ديار  معظم 
الثقافية وال�صيا�صية وابقوا على القاعدة 

املركزية يف فل�صطني لتقوم مبهماتها يف 
دعم النف�صاليني يف الدول العربية  من 
اىل  العراق  �صمال  اىل  ال�صودان  جنوب 
المن  واخرتاق  العربية  الدول  �صواه من 
�رصب  وكذلك  الفنت..  واإثارة  العربي 
علمية،  عربية  حماولة  اأي  وتخريب 
فيما تقوم الإدارات الأمريكية متوا�صلة 
لإدخال النظام العربي اىل متاهة الت�صلح 
والإنفاق الذي يبدد الرثوة يف ظل تفجري 

بوؤر التوترات البينية والداخلية.

معركة م�شريية:
وبالن�صبة  لنا  بالن�صبة  م�صريية  املعركة 
�صواء..  الغربية  ال�صتعمارية  للطغمة 
اإحدى  على  يتوقف  لن  فيها  والنت�صار 
اأول..  �صامل  انت�صار  اإما  فهو  ال�صاحات 
كل  ان  نكت�صف  �رصيعة  بنظرة  ولعلنا 
عدو لنا يف ق�صية اأي قطر من اأقطارنا 
العربية اإمنا هو بال�رصورة موجود كعدو 
فالنف�صاليون  الفل�صطيني  املو�صوع  يف 
وثيقة  عالقة  لهم  عربي  بلد  اأي  يف 
لنا  اأزمة  اأي  ان  كما  ال�صهيوين  بالكيان 
من  كحرماننا  بلداننا  من  بلد  اأي  يف 
مرتبطة  هي  اإمنا  والعلوم   التكنلوجيا 
الق�صية  يف  اأي  ال�صهيوين  الكيان  بتفوق 
ومتاأثرة  بعمق  فيها  موؤثرة  الفل�صطينية 
الهدف  �صورية  فبعرثة  بعمق..  بها 
ال�صودان  وتق�صيم  اإ�رصائيل،  تاأمني  منها 
الدولة  وتدمري  العراق  جي�ض  وتدمري 
وت�صجيع النف�صاليني الأكراد  لكي يبقى 
جي�ض اإ�رصائيل يوؤدي وظائفه التخريبية 
ليبيا  وت�صتيت  ماأمن،  يف  وهو  الأخرى 
العرب،  ثروات  تبديد  منه  الغر�ض 
بوؤر  واإقامة  اأمنيا  �صاحتها  واخرتاق 
املنطقة  يف  الفنت  لإثارة  ا�صتخباراتية 
ميكن  ل  بلد  كل  ويف  الدولة،  واإف�صال 
تف�صري التخلف او ال�صطرابات او تبديد 
مكمل  ال  احلريات  كبت  او  الرثوات 
يف  ال�صهيوين  الكيان  ملهمات  اأ�صا�صي 

اإجناح امل�رصوع ال�صتعماري.
لي�ض  فل�صطني  مو�صوع  اأ�صبح  هنا  من 
بعده  على  مقت�رصا  مو�صوعا  فقط 
فقط،  الفل�صطيني  ال�صعب  يهم  الوطني 
تهم  قدا�صة  م�صاألة  لي�ض  اأي�صا  وهو 
لي�ض  اإنه  فقط،  املتعبدين  املوؤمنني 
فقط مو�صوع وجدان عربي انه مو�صوع 
العربي..  وامل�صتقبل  العربي،  الوجود 
نق�صد  اإمنا  العربي  نقول  وعندما 
املبا�رص من الأمة الإ�صالمية التي تقف 
�صعوبها  بكل  واحد  خندق  يف  جميعها 

ال�رصاع   بنتيجة  املرتبط  م�صريها  اأمام 
والتي �صتتجلى على اأر�ض فل�صطني. 

نه�صة  مل�رصوع  عنوان  فل�صطني    
للعدوان  رمز  ال�صهيوين  والكيان  الأمة، 
مكان.. خارج  كل  علينا يف  ال�صتعماري 
ان تكون  فاإما  هذين املحورين ل خيار 

حمور  مع 
فل�صطني 

انك  او 
تخدم  حتما 
بال  او  بوعي 
حمور  وعي 
 . . ئيل ا �رص اإ
ر  حمو
هو  فل�صطني 
من  الكفاح 
حترير  اجل 

فل�صطني 
ية  تقو و
ت  ملجتمعا ا
بية  لعر ا
لتعليم   با

تعزز  التي  واملوؤ�ص�صات  والقت�صاد 
اآليات  واإحداث  والكرامة  ال�صيادة 
والأمني  القت�صادي  العربي  التكامل 
ا�صتقالل  �صمانة  هو  الذي  والعلمي 
بلداننا وتوفري احلياة الكرمية ملواطننا 
هو  ا�رصائيل  وحمور  اأر�صنا..  وحترير 

العك�ض متاما.

فل�شطني او املوت:
لهذه  انتبه  عندما  بادي�ض  ابن  اهلل  رحم 
وهاهي   .. الزمان  من  قرن  قبل  الفكرة 
ال�صمع  ملء  للعيان  واقعا  تتجلى  الفكرة 
والب�رص اإما فل�صطني اأو املوت ولن تكون 
متكاملني  ناه�صني  بعرب  اإل  فل�صطني 
اإدارة  اأما  اأ�صياد..  م�صتقلني  ومتعاونني 
الظهر لفل�صطني فهو يعني فتح املجال 
للكيان ال�صهيوين واأ�صياده يف ال�صتمرار 
يف عملية خلق التف�صخ والتناحر والتبعرث 
بالد  يف  والإمكانات  الطاقات  واإهدار 

العرب.
اإنها جدلية احلياة وجدية م�صريتها يف   
ان  فكما  قادمة..  ولعقود  الأخري  القرن 
�صقوط فل�صطني مل يتم اإل ب�صقوط الأمة 
وجتزئتها  وتخلفها  وقهرها  وانهيارها 
مل  اأي�صا  اإ�رصائيل  ظهور  فان  وتبعيتها 
ن�صبح  وهكذا  نف�صه..  بال�رصط  ال  يتم 
اأو  فل�صطني  اإما  ال�صفرية  املعادلة  اأمام 
العربي  احلق  ففل�صطني متام  اإ�رصائيل؟ 

متام  واإ�رصائيل  كرمية  اإن�صانية  بحياة 
عن  العرب  لدحر  والعدوان  الباطل 
م�رصح احلياة.. فل�صطني جمال الإن�صانية 
الإن�صاين  وتنوعها  بت�صاحمها  الرحب 
البغي�ض  العن�رصية  قيتو  واإ�رصائيل 
بدعواها العن�رصية ومبهماتها التخريبية 
يف املنطقة.. فل�صطني 
بعث  م�رصوع   عنوان 
امة ح�صارية متجان�صة 
ناه�صة..  مت�صاحلة 
اإ�رصائيل عنوان هجمة 
ا�صتحواذية  ا�صتعمارية 
جت�صد  مدمرة  قاتلة 
والزيف  الرذيلة 
ورف�ض  والتناحر 
فل�صطني  الآخر.. 
تكري�ض مبادئ التكامل 
والتعاي�ض  الإن�صاين 
واحرتام  الكرمي 
هنا  من  الأخر.. 
العرب  معركة  تكت�صي 
جمالتهم  كل  يف 
ال�صلم  �رصوط  لتوفري  الإن�صاين  بعدها 
على  بالق�صاء  الدوليني  وال�صتقرار 
الغدة ال�رصطانية املثرية للقالقل والفنت 

والأزمات واملهددة لل�صلم الدويل.   
من  قطر  كل  يف  امتنا  اأعداء  اأن  وكما   
على  العدوان  يف  يجتمعون  اأقطارنا 
فل�صطني، الأمر الذي جعل الكفاح جتاه 
فل�صطني اإمنا هو كفاح اأي�صا �صد اأعداء 
اأوطاننا جميعا.. فاإنه حلكمة اأرادها اهلل 
حمل  �صواها  ل  وحدها  فل�صطني  كانت 
حمبة وع�صق كل امل�صلمني وان لها مكانة 
ل يناف�صها عليها اأحد.. ولهذا فهي حمل 
يف  ولها  واملتنازعني  املختلفني  اإجماع 
قلوبهم ووجدانهم واأرواحهم قوة عجيبة 
العزة  مكامن  نحو  تردد  بال  تدفعهم 
والكرامة وال�صعور بالفخر وال�صمو وهذا 
الدور الذي تتمتع به فل�صطني يعترب احد 
والأمل  الأمة  كفاح  لبقاء  الأ�صباب  اأهم 
يف عودة ح�صورها ان ا�صتحداث حماور 
غري فل�صطني لي�ض فقط تخريبي لوحدة 
لن  فا�صل  اأي�صا  هو  اإمنا  الأمة  �صف 
يحقق اأي تقدم فلعلنا نتذكر الت�صنيفات 
الرجعي  �صد  التقدمي  واملحاور 
�صد  القومي  و  الي�صاري  �صد  واليميني 
كل  اأن  الوا�صح  فمن  وهكذا..  الإقليمي 
هو  اإمنا  حولها  والتمحور  الت�صنيفات 
واهلل  الأمة....  لتفريق  �صيطانية  و�صفة 

غالب على اأمره.

   اأي عالقة لوجود لكيان ال�شهيوين ودوره بق�شايا تخلف بلداننا وت�شتتها وتبعيتها؟ وب�شوؤال 
اآخر ما هي عالقة فل�شطني بعنا�شر نه�شة بلداننا ووحدتها و�شيادتها؟.. هذا ال�شوؤال 

املزدوج ينقلنا من دائرة احلديث عن  امل�شاعر والوجدان، اىل دائرة احلديث عن الوجود،  
ومن دوافع النخوة والغرية على فل�شطني اىل دوافع الثوة واملنعة واال�شتقالل، ومن حيز 

احلديث عن املقد�ض واملبارك مع كل اأهميته ودوره اإىل دائرة احلديث عن امل�شلحة العليا 
لكل بلد من بلداننا العربية بل والوجود العربي وامل�شتقبل العربي.. وهنا نقف اأمام اأخطر 
حلقات حقيقة ال�شراع الدائر يف كل قطر من اأقطارنا.. وهذا ي�شتدعي �شوؤاال اآخر: ما هو 

اأثر التطبيع مع الكيان ال�شهيوين على نه�شتنا ووحدتنا و�شيادتنا؟ حتت�شد االأ�شئلة يف بوؤرة 
التفكري، لن�شل اإىل �شوؤال: هل هناك روؤية خمتلفة عن كل ما �شبق طرحه يف معاجلة ق�شية 

فل�شطني وق�شايا بلداننا؟ هل هناك اإمكانية لالإم�شاك مبفتاح الق�شايا جميعا؟ هنا نحاول 
االقرتاب من قراءة ملعادلة ال�شراع واأطرافها والعالقة فيما بينها كما هي والتي يحاول 

دهاقنة الغرب االإعالميني وال�شيا�شيني اإخفاءها.

يقظة

  اإرتباط فل�سطني بنه�سة بلداننا وم�ستقبلنا

بادي�ض  ابن  "رحم اهلل 
عندما انتبه لهذه الفكرة 

قبل قرن من الزمان .. 
وهاهي الفكرة تتجلى 

واقعا للعيان ملء ال�شمع 
والب�شر اإما فل�شطني اأو 

املوت ولن تكون فل�شطني 
اإال بعرب ناه�شني 

متكاملني ومتعاونني 
م�شتقلني اأ�شياد"

الفرن�شية  احلملة  " كانت 
غربية يف ر�شالتها ومهمتها 
وهكذا فلقد اأمدتها الدول 

االأوربية مبئات اآالف 
املهاجرين االأوربيني من 

اأملانيا وا�شبانيا والربتغال 
و�شواهم ف�شال عن الفرن�شيني 

يف حماولة اإحداث التغيري 
الدميغرايف والقيام مبهمة 

ا�شتعمارية كربى يف االإقليم 
بل يف كل اإفريقيا"  
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الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�صال 
ورقلة  بولية  الأمن  مبديرية 
املركزية  بالعا�صمة  املعروفة 
قد  كانت  ال�رشقي  للجنوب 
ن�صخة  "الو�صط"  يومية  ت�صلمت 
املراقبة  خالل  من  اأنه  منه 
م�صتوى  على  امل�صددة  الأمنية 
بقطاع  الأمنية  احلواجز  جميع 
نقاط  و�صع  وكذا  الخت�صا�ص 
املحاور  على  ثابتة  املراقبة 
تكثيف  مع  للمدينة  الكربى 
عرب  والراجلة  الراكبة  الدوريات 
على  للوقوف  املدينة  اأحياء 
الإجراء،  لهذا  الفعلي  التطبيق 
يف  خمالفات  �صجلنا  مت  حيث 
حق بع�ص املواطنني املخالفني 

باإجراءات  اللتزام  لعدم 
 ، اجلزئي  املنزيل  احلظر 
مركبة   753 مت  و�صع  حيث 
ودراجة نارية باملح�رش البلدي، 
�صخ�صا   4236 مع اإخ�صاع 

 693 ودرا�صة  الهوية  لتحقيق 
 1640 اإ�صافة  لتوقيف   ، حالة 
�صخ�صا حمال ملتابعات ق�صائية 

خمتلفة. 
 من جهة ثانية فقد ثمن العديد 

من املواطنني القاطنني بالأحياء 
احلديثة  التجمعات  و  ال�صعبية 
املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
لل�صهر  الأمن  م�صالح  من طرف 
التطبيق ال�صارم لإجراءات  على 
من  للوقاية  اجلزئي  احلجر 

تف�صي جائحة فريو�ص كورونا .
اأمن   و يف الأخري تدعو م�صالح 
املواطنني  جميع  ورقلة  ولية 
اأ�صحاب  كذا  و  واملواطنات 
اإىل  الولية  ربوع  عرب  املركبات 
الإجراء  بهذا  اللتزام  �رشورة 
من  الوقاية  �صاأنه  من  الذي 
انت�صار هذا الفريو�ص، من خالل 
البقاء يف منازلهم وعدم اخلروج 
وا�صعة  الق�صوى  لل�رشورة  اإل 
حتت الت�رشف اأرقامها اخل�رشاء 
1548 والرقم 104 وخط �رشطة 

النجدة 17. 

املنظمة  رئا�صة  لتو�صيات  تنفيذا 
بوجوب فتح ور�صات عمل ملناق�صة 
واإثراء امل�رشوع التمهيدي لتعديل 
املكتب  �رشع   2020 الد�صتور 
الولئي للمنظمة الوطنية للمجتمع 
الأ�صبوع  بحر  املواطنة  و  املدين 
مبقر  اجتماعا  بعقد  اجلاري  
مت  ورقلة  لبلدية  البلدية  املكتبة 
على اأثره ت�صكيل اللجنة امل�صرتكة 
التمهيدي  امل�رشوع  ملناق�صة 
تدابري  اتخاذ  مع   2020 للد�صتور 
الوقائية من فريو�ص كروونا كتباعد 
الكمامات  وا�صتعمال  الجتماعي 
م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما   .
ملناق�صة  امل�صرتكة  اللجنة  فاإن 
امل�رشوع التمهيدي للد�صتور 2020 
م�صكلة من بوق�صبة حامت كرئي�ص 
ي�صغل  والذي  امل�صرتكة  للجنة 
املكتب  رئي�ص  الوقت   نف�ص  يف 
ملمثل  اإ�صافة   ، للمنظمة  الولئي 
بجامعة  احلقوق  كلية  اأ�صاتذة  عن 
الدكتور  منري  ح�صاين   . د  ورقلة 

املخت�ص يف القانون الد�صتوري  ، 
وكذا ممثل عن منظمة املحامني 
حمامي  ن�صيم  هوام  ال�صتاذ 
العليا  املحكمة  لدى  معتمد 
عن  ممثل  ،و   الدولة  وجمل�ص 
الأ�صتاذ  الق�صائيني  املح�رشين 
بن ال�صيخ الفي�صل املن�صق الولئي 
،حيث  الق�صائيني  للمح�رشين 
افتتحت اجلل�صة من طرف رئي�ص 
ورئي�ص  للمنظمة  الولئي  املكتب 
للجنة امل�صرتكة ، اأين مت  التطرق 
الد�صتور  امل�رشوع  ملناق�صة  اىل 
واجتماعيا  وقانونيا  اأكادمييا 
و�صيا�صيا ومنح كل ع�صو من للجنة 
كل  ومناق�صته  مداخلته  امل�صرتكة 
مب�صاركة  اخت�صا�صه  ح�صب  منهم 
املنظمة  دوائر  مكاتب  من�صقي 
وتقدمي  مناق�صتهم  لالثراء 
اجلل�صة  اختتام  ،قبل  اقرتاحاتهم 
بتو�صيات والقرتاحات مع تكرمي 

اأع�صائها ب�صهادات م�صاركة  .
اأحمد باحلاج 

ت�صكو  جميع بلديات ولية ورقلة 
،نق�ص فادح يف الأ�صواق املحلية 
التجار  انت�صار   يف  �صاهم  مما 
املنظر  �صوه  الذين  الفو�صويني 
بال�صافة  للبلديات   اجلمايل  

لعا�صمة الولية.
مهتمة  حملية  جمعيات  حذرت   
ورقلة   بولية  التجاري  بال�صاأن 
على  الوخيمة  النتائج  مغبة  من 
البيئة و �صحة امل�صتهلك ، وذلك 
على خلفية اإح�صاء عدد كبري من 
منت�رشين  الفو�صويني   التجار  
الولية،  بلديات  جميع  عرب 
املواد  بائعي  من  غالبيتهم 
التلف  ال�رشيعة  ال�صتهالكية 
التي   ، والفواكه   كاخل�رشوات 
اأ�صبحت تباع حتت ا�صعة ال�صم�ص 
احلارقة وهو ما يتنافى مع طرق 
جهتهم   من  القانونية،  البيع 

على  املت�صوقني  ع�رشات  �صدد 
�رشورة تدخل امل�صالح الرقابية 
املخت�صة مبديريات التجارة ، من 
املذكورة  البلديات  تطهري  اجل 
من التجار الفو�صويني وذلك عن 
بلدية  اأ�صواق  ا�صتحداث  طريق 
التجمعات  عرب  جوارية  اأخرى  و 
العتبار  لإعادة  الكبرية  ال�صكنية 
يف  يغرق  الذين  التجارة  لقطاع 
م�صتنقع الفو�صى ، مما بات يهدد 
بالت�صممات  امل�صتهلكني  �صحة 

الغذائية .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
قطاع  يبقى  املعنية  ال�صلطات 
بني  من  ورقلة  بولية  التجارة 
مع  تتنافى  التي  القطاعات 
وطموحات  تطلعات  م�صتوى 

املت�صوقني.
جناة ،ح 

اأوقفت اأم�صية اأول اأم�ص، م�صالح 
مكافحة  يف  املتخ�ص�صة  الأمن 
بالكتيبة  �رشعية  الغري  الهجرة 
ببلدية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
خمتار  باجي  بربج  تيمياوين 
اإفريقيا  رعية   11 اأدرار،  بولية 
لدول  خمتلفة  جن�صيات  من 
مايل والنيجر وت�صاد والكامريون 
للم�صلحة  حتويلهم  وخالل 
املعنية للتحقيق معهم تبني اأنهم 
مقيمون بالرتاب الوطني بطريقة 

ملفات  اإعداد  ليتم  �رشعية  غري 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
اجلمهورية  وكيل  على  اإحالتهم 
لدى حمكمة رقان بنف�ص الولية 
ب�صنة  اجلميع  اإدانة  متت  اأين 
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �صجنا 
األف دينار  بـ 28  كل واحد منهم 
جزائري قبل ا�صتكمال اإجراءات 
طردهم من الرتاب الوطني نحو 

بلدانهم الأ�صلية.
جناة  ،ح 

ل�شمان جت�شيد اإجراءات احلجر ال�شحي اجلزئي املطبق على والية ورقلة على غرار باقي واليات 
الوطن للوقاية من انت�شار فريو�س كورونا " كوفيد 19 " ويف اإطار االإجراءات امليدانية ال�شارمة 

مل�شالح اأمن والية ورقلة خالل �شهر رم�شان الكرمي اإىل غاية 2020/05/27 وفقا للقوانني املعمول 
بها بداية من ال�شاعة ال�شابعة م�شاءا )19و00د( اإىل غاية ال�شاعة ال�شابعة �شباحا )07و00 د( .

اإجراءات احلجر اجلزئي املطبق بورقلة 

اأحمد باحلاج 

املنظمة الوطنية للمجتمع املدين واملواطنة 

قطاع التجارة بورقلة

م�شالح الدرك الوطني بتيمياوين بادرار 

ت�شكيل جلنة مناق�شة 
تعديل الد�شتور

انت�شار التجارة الفو�شوية
 يهدد بالأ�شواأ 

ترحيل 11 رعية اإفريقي بتهمة 
الإقامة الغري �شرعية 

اأخبار اجلنوب

و�شع 753 مركبة باملح�شر وتوقيف 
1640 �شخ�ص 

ب�شبب ال�شائقة املالية الأ�شحاب املهن احلرة وحمدودي الدخل 

تخفيف اإجراءات احلجر �شرورة حتمية 
املحلية  اجلمعيات  عديد  دعت 
الوطن  وليات  الفاعلة مبختلف 
، ال�صلطات العليا بالبالد للبحث 
من  متكن  جذرية  حلول  عن 
كورونا  جائحة  مع  التعاي�ص 
احلجر  اإجراءات  وتخفيف 
يف  الوقوع  لتفادي  ال�صحي 
عجلة  تعطيل  جراء  املحظور 
كلي  ن�صف  �صلل  و  القت�صاد 

للهياكل الإدارية .
الولئي  املكتب  رئي�ص  وجه 
لل�صباب  الوطنية  للمنظمة 
املواطنة  وترقية  ال�صغل  و 
�صقة  اأحمد  مترنا�صت  لولية 
به  خ�ص  �صحفي  ت�رشيح  يف 
مبا�رش  نداء   " "الو�صط  يومية 

وعلى  بالبالد  العليا  لل�صلطات 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  راأ�صها 
املجيد تبون والوزير الأول عبد 
ت�صكيل  اجل  من  جراد  العزيز 
جلنة موازية تعمل  حتت و�صاية 
اللجنة الوطنية ال�صحية ملتابعة 
ور�صد كوفيد 19 ، بهدف البحث 
البالد  متكن  جذرية  حلول  عن 
من  التدريجي  اخلروج  من 
التي  ال�صعبة  ال�صحية  الظروف 
جائحة  تف�صي  جراء  بها  متر 
ا�رشار  اأحلق  ما  وهو  كورونا 
وبات  الوطني  بالقت�صاد  كبرية 
�صائقة  يف  البالد  باإدخال  ينذر 
ت�صتنجد  جتعلها  �صعبة  مالية 
ال�صتدانة  اأما  اخلريين  باإحدى 

يف  النظر  اإعادة  اأو  اخلارجية 
وهو  العمال  م�صتحقات  �رشف 
ما من �صاأنه اأن ي�صاهم يف تعقيد 

الظروف الراهنة .
من جهة ثانية قال رئي�ص اجلمعية 
وترقية  للدفاع عن حق  الوطنية 
ورقلة  الولئية  لأمانة  ال�صغل 
ت�رشيح  يف  حني�ص  بن  مربوك 
�صحفي خ�صنا به اأنه بخ�صو�ص 
والت�صغيل يجب تخفيف  البطالة 
باب  فتح  يجب  بحيث  احلجر 
الوطنية  بال�رشكات  الت�صغيل 
بعد  م�صعود  بحا�صي  والأجنبية 
كبرية  ملدة  الت�صغيل  توقف  اأن 
التالعب  وكرث  احلجر  ب�صبب 
ينتظر  ال�صغل يف حني  مبنا�صب 

البطال دوره يف الت�صغيل ورئي�ص 
الوكالة الولئية غائب متاما عن 
الدور  بلعب  يقوم  ول  من�صبه 
يجب  الأ�صباب  لهذه  به  املنوط 
احلجر  اإجراءات  من  التخفيف 

مع اإجراءات الوقاية الالزمة.
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
احلرة  املهن  اأ�صحاب  اأ�صوات 
بوليات  الدخل  وحمدودي 
املطالبة  الكبري  البالد  جنوب 
ل�صناع  جاد  تدخل  ب�رشورة 
احتواء  اأجل  من  بالبالد  القرار 
من  لنت�صالهم  املتاأزم  الو�صع 
بات  الذي  والت�رشد  اجلوع  �صبح 

يرت�صدهم .
اأحمد باحلاج

يف خم�شة اأ�شهر االأخرية 

فرقة حماية الفئة  اله�شة باأدرار تعالج 22 ق�شية 
الأ�صخا�ص  حماية  اإطار  يف 
الق�رش  الأطفال  وخا�صة  اله�صة 
و�صالمتهم  اأمنهم  على  وحفاظا 
الولئية  امل�صلحة  �صجلت   ،
يف  ممثلة  الق�صائية  لل�رشطة 
اله�صة  الأ�صخا�ص  حماية  فرقة 
اأدرار خالل اخلم�ص  باأمن ولية 
اجلارية  ال�صنة  من  الأوىل  اأ�صهر 

22 ق�صية 

ولية  باأمن  الإعالم  خللية  اأفاد 
"الو�صط"  يومية  حتوز  اأدرار 
على ن�صخة منه اأن فرقة حماية 
بامل�صلحة  اله�صة  الأ�صخا�ص 
الولئية لل�رشطة الق�صائية كانت 
قد عاجلت خالل ال�صنة اجلارية 
22 ق�صية تورط فيها 23 �صخ�ص 
منها 17 ق�صية، �صجلت  حلت 
هده الق�صايا من خالل تدخالت 

الفرقة يف جمال حماية الطفولة 
تبليغات  تقدمي  خالل  من  اأو 
عن طريق  امل�صاعدة  يد  وطلب 
الأخ�رش 104 املخ�ص�ص  الرقم 
النجدة  وطلب  الطفولة  حلماية 
مكتب  اإىل  التقدم  اإىل  اإ�صافة 

الفرقة وتقدمي �صكوى .
ولية  اأمن  م�صالح  وتبقى  هدا 
حماية  فرقة  يف  ممثلة  اأدرار 

على  ت�صهر  اله�صة  الأ�صخا�ص 
اأي  حماية الق�رش والأطفال من 
تدعوهم  كما  بهم  يحدق  خطر 
خطر  اأي  عن  والإبالغ  للتقدم 
يهددهم يف �صالمتهم النف�صية اأو 
الت�صال من خالل  اأو  اجل�صدية 
الأخ�رش104 املو�صوع  الرقم 

حتت اخلدمة 24/24 �صاعة.
اأحمد باحلاج 
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بقلم د.حممد مرواين /اأ�شتاذ 
جامعي وكاتب �شحفي

االخرتاق واال�شتهداف 
خمطط عدائي ممنهج

»الوثائقي  اأن  االنتباه  يجب 
�سعى  الذي   « الفرن�سي 
�سورة  ت�سويق  اإىل  اأ�سحابه 
ال�سعبي  للحراك  �سيئة 
الراقي هدفه مل يكنى فقط 
راقي  ن�سايل  م�سار  ت�سويه 
الر�سمية  فرن�سا  اأحرج 
بل  اأدائه  ويف  توقيته  يف 
العدائي  املخطط  اإن 
ال�ستهداف  ي�سعى  الذي 
م�سارات  اأي  واخرتاق 

للدولة  جديد  وبناء  ن�سال 
متوا�سال  مازال  اجلزائرية 
»احلراك  انطالق  ومنذ 
رئي�س  انتخاب  ثم   « ال�سعبي 
املخطط  وهذا  للجمهورية 
التعامل معه على  يتم  اأن  يجب 
وتعبوية  ر�سمية  م�ستويات 
�سيا�سيا  الراهنة  فاملرحلة 
�سيا�سية  وطنية  جلبهة  حتتاج 
جديد  مل�سار  توؤ�س�س  جديدة 
نظام  ممار�سات  مع  ولقطيعة 
جماعات  واأنتج  الدولة  ميع 
القرار  على  ا�ستولت  ولوبيات 
من  حالة  واأنتجت  ال�سيا�سي 
»اخلواء والفراغ » يف موؤ�س�سات 
ال�سيا�سي  العمل  واف�سد  الدولة 
واأ�سعفت منابر التمثيل ال�سعبي 
�سنوات  طيلة  فقدت  التي 
التمثيل  و�سفة  امل�سداقية 
الراهن خارج  الو�سع  فان  لهذا 
»الوباء  فر�سه  الذي  ال�سغط 
قيادة  منا  يتطلب   « امل�ستجد 

فعالياته  مبختلف  وجمتمعا 
احلية االنتباه لهذه املخططات 
العدائية التي تريد التحرك يف 
فيه  تاأجلت  للغاية  هام  توقيت 
التغيريات  من  عديدة  م�سارات 
ال�سيا�سية  القيادة  توجه  يف 

تطمني  بخطاب  املطالبة 
وم�سار من االأداء الذي يتم على 
اأ�سا�سه ا�سرتجاع ثقة ال�سعب يف 
م�سارات  على  والتوافق  الدولة 
بناء �سيا�سي وموؤ�س�ساتي للدولة 
يف امل�ستقبل وهذا الذي يجب 
املرحلة  اأولويات  يف  يكون  اأن 
�سدر  من  على  الطريق  لقطع 
احلراك  عن  �سيئة  �سورة 
ا�ستهداف  به  واأراد  ال�سعبي 
وت�سكيك  الدولة  موؤ�س�سات 
�سمن  والفاعلني  املجتمع 
خياراتهم  يف  الن�سال  م�سار 
حمل  تبقى  التي  وتوجهاتهم 
جزائريني  بني  ون�سال  نقا�س 
وال دخل لفرن�سا واأذنابها يف اأي 

�سان وطني داخلي .

تاأطري االأطروحات اجلامعة 
للوطن �شروري

م�سارات  اأن  االعرتاف  يجب 

ال�سيا�سي  العمل  من  �سابقة 
�سنة  ع�رشين  مدار  وعلى 
التمييع لالأداء  عرفت حالة من 
ال�سيا�سية  للموؤ�س�سات  واإفراغ 
من كياناتها احلقيقية التي تبني 
احلياة  يف  دميقراطيا  اإيقاعا 
ا�رش  وقد  املوؤ�س�ساتية 
الغري  التوجه  هذا 
بالدولة  باملرة  اأخالقي 
وجعل  اجلزائرية 
ومنظومة  موؤ�س�ساتها 
غري  الر�سمي  االأداء 
رغم  التاأطري  على  قادرة 
الهام  اال�ستقرار  حالة 
ت�ستغله  اأن  ميكن  الذي 
م�سارات  اإنتاج  يف  البالد 
تبعد  حقيقية  دميقراطية 
رجال املال الفا�سد عن ال�ساحة 
الكفاءات  وت�ستدعي  ال�سيا�سية 
بناء  على  القادرة  الوطنية 
مل�ستقبلها  والتخطيط  الدولة 
الدميقراطية  العملية  �سمن 
هرم  اأعلى  يف  التواجد  على 
ال�سيا�سي  القرار  موؤ�س�سات 
ب�سكل  التوجه  هذا  غاب  والأنه 
�سابق  نظام  جتارب  يف  كامل 
عا�س على »الوالءات » وتوزيع » 
الريع » و�رشاء ما �سماه »ال�سلم 
االجتماعي » فقد وجد النظام 
ال�سعبي  احلراك  بداية  منذ 
»حادة  لغة  اأمام  اله�س  كيانه 
حراك  يف  مكوناته  لكل  ناقدة 
�سعبي راقي �سلمي وحد العديد 
اجلامعة  االأطروحات  من 
للوطن خارج املنابر الكال�سكية 
جانب  من  واأكد  واملوؤ�س�سات 
للفاعل  احلزبي  التاأطري  �سعف 
احلقيقي يف �ساحة العمل العام 
وتبعا  ال�سيا�سية  باإ�سقاطاته 

ال�رشوري  من  اأ�سحى  لهذا 
بالذات  املرحلة  هذه  خالل 
اجلامعة  »االأطروحات  توحيد 
قوة  على  تلتفت  التي   « للوطن 
ومرجعيتها  اجلزائرية  الدولة 
الوطنية والتي ترتكز على طابع 
نظام احلكم ال�سيا�سي والتوافق 
خيارات  على  العميق  الوطني 
املجاالت  خمتلف  يف  االأمة 
�سن  اإىل  واالجتاه  والقطاعات 
 « الوطني  »التقاعد  �رشيعة 
الوطن  م�سالح  يحفظ  الذي 
اجتاه  مناعته  من  ويعزز 
خطرية  حتديات  من  الوافد 
ت�ستهدف  وخمططات عدوانية 
بو�سع  حماطة  وهي  اجلزائر 
وغري  ومتدهور  ه�س  اقليمي 
م�ستقر �سيا�سيا وال اأمنيا وهذه 
تكون  اأن  يجب  التي  املعطيات 
للقرار  تقديرات  اأي  �سمن 
ت�ستحق  للدولة  اال�سرتاتيجي 

حولها  يتم  اأن  االأخرى  هي 
الوطني  العام  الراأي  تعبئة 
لبناء  الفواعل  وخمتلف 
�سيا�سي  داخلي  خطاب 
خ�سو�سية  يراعي  ر�سني 
اأبعاده  يف  خا�سة  الو�سع 
االإقليمية والدولية ويقطع 
على  اأي�سا  الطريق 
التفرقة  اأطروحات تريد 
يف   « »اجلهوية  و�سحن 

خطاب جماعات  

ا�شرتجاع ثقة 
ال�شعب يحتاج لواجهة 

جديدة

العام  القلق  على  يبعث  ما 
مل  ال�سعب  ثقة  اأن  هو  موؤخرا 

ويف  ا�سرتجاعها  االآن  حلد  يتم 
وبكل  احلكم  ميكن  ال  املقابل 
قيادة  اأداء  على  مو�سوعية 
ظرف  يف  جديدة  �سيا�سية 
والعامل  بالوطن  امل  ع�سيب 
عاملي  م�ستجد  وباء   « باأ�رشه 
فيها  انتظرنا  التي  والفرتة   «

اجلديد  والتوجه  العام  االإيقاع 
مل تتحرك وهذا يبدو اأن وا�سح 
خا�سة مع تبعات الوباء والرتكيز 
ال�سحية  االأزمة  تاأطري  على 

يف  الثقة  وا�سرتجاع  اخلطرية 
الأي  ر�سمي  وتوجه  خطاب  اأي 
من  طويل  مل�سار  يحتاج  قيادة 
واملوؤ�س�ساتي  ال�سيا�سي  العمل 
العميق الذي ي�ستهدف بالدرجة 
التي  القيم  منظومة  اإ�سالح 
البلد  هذا  يف  كثريا  ت�رشرت 
ممار�سات  واأنتجت 
ال�سعف  غاية  يف 
موؤ�س�سات  داخل 
اأن  كما  الدولة 
يجب  الثقة  ا�سرتجاع 
اأولويات  يف  يكون  اأن 
الن  احلالية  املرحلة 
التخوف من اأي خيارات 
اإنتاج  ت�ستدعي  اأخرى 
غري  قدمية  واجهة 
تكون  قد  �سيا�سيا  مقنعة 
االن�سجام  على  اأ�رشاره 
خطرية  الوطني  والتوافق 
تنتبه  اأن  للغاية وهذا يجب 
اإليه القيادة ال�سيا�سية اجلديدة 
التي متلك بدائل متوافق عليها 
ت�سحيح  م�سار  بعث  الإعادة 

وت�سويب �سامل.

مقاربات

الدولة.. اأهمية التوافق ومناعة الداخل
املتاأمل يف الو�شع العام يف �شقه ال�شيا�شي واملتابع بدقة لتف�شيالت امل�شهد يرى اأننا اأمام حالة من »ال�شكون املخيف » رغم ما يدار ويحاك �شد 

اجلزائر ال�شتهداف اال�شتقرار وحالة من الثبات املوجودة يف التوجه العام ملواجهة الوباء امل�شتجد »الكورونا » غري اأن الوثائقي االأخري الفرن�شي 
والذي كان »عدائيا » وافتقد من وجهة مهنية لكل املعايري االإعالمية املو�شوعية يوؤكد اأن حالة ال�شكون التي اأ�شرت اإليها يف املوؤ�ش�شات واالإيقاع 

العام ر�شميا يجب اأن ال تبقى بال�شكل الذي نرى فالدولة تواجه اأزمة �شحية عاملية خطرية وفن نف�س هي اأمام مفرتق طريق حا�شم لبناء 
م�شارات من التوافق الوطني الوا�شع على خيارات امل�شتقبل ال�شيا�شي واالقت�شادي واالجتماعي اأو البقاء يف موقع لي�س باملريح للمجتمع وال 

للدولة يطغى عليه »االحتقان ال�شيا�شي » و«التخوين » و�شحن العقول باالأطروحات املفرقة للوحدة الوطنية وامل�شتتة الأي جهد وطني خال�س 
يقوي مناعة الدولة اجلزائرية من املخططات العدوانية من الداخل واخلارج .

م�شارات  اأن  االعرتاف  " يجب 
�شابقة من العمل ال�شيا�شي 

وعلى مدار ع�شرين �شنة عرفت 
حالة من التمييع لالأداء واإفراغ 

للموؤ�ش�شات ال�شيا�شية من كياناتها 
احلقيقية التي تبني اإيقاعا 

دميقراطيا يف احلياة املوؤ�ش�شاتية"

الفرن�شي  »الوثائقي  اأن  "يجب االنتباه 
» الذي �شعى اأ�شحابه اإىل ت�شويق 

�شورة �شيئة للحراك ال�شعبي الراقي 
هدفه مل يكنى فقط ت�شويه م�شار 
ن�شايل راقي اأحرج فرن�شا الر�شمية 
يف توقيته ويف اأدائه بل اإن املخطط 

العدائي الذي ي�شعى ال�شتهداف 
واخرتاق اأي م�شارات ن�شال وبناء 

جديد للدولة اجلزائرية"

الت�سيري اجليد و احلكيم فوق كل التنبوؤات
بقلم قرار امل�شعود

 
تذكرت ذات يوم جداال �سيا�سيا 
وقع  ت�سيرييا   - اقت�ساديا   -
كانت  و  االخت�سا�س  اأهل  بني 
اأن  غري  و  بحبوحة  يف  بالدنا 
روؤية  متلي  فكانت  ديون.  لها 
بقوة  االقت�سادي  التوجيه 
اأنه  على  االإعالم  و�سائل  عرب 
يجب اال�ستثمار كاأولوية و رفع 

م�ستوى النمو ما دامت الفر�سة 
كثريا  حمرتمة  كانت  و  متاحة 
ملكانة  نظرا  العام  الراأي  من 
هذا  يف  املرموقة  �ساحبها 
من  الرد  فجاء  االخت�سا�س. 
اأن  مبربر  و  خمالفا  ال�سيا�سي 
بداأ  و  �سيغنى  ديونه  ي�سدد  من 
امل�س  بدون  بالت�سديد  التنفيذ 
بل  املربجمة،  التنمية  بوترية 
قر�س  مبنح  ذلك  على  زاد 

اقت�ساديا  دولة عظمى  خلزينة 
و اإن قيل عن العملية اآنذاك ما 
قيل و ما كان لها من خلفية. و 
اأزمة يف املعمورة  فجاأة وقعت 
دول  كل  تقريبا  بها  تاأثرا  و 

العامل. 
اجلزائر  كانت  االأزمة  هذه  يف 
و  اال�ستقرار  من  نوع  يف 
و  الديون  تبعية  من  الطماأنينة 
ا�ستمر هذا االأثر حتى ليومنا. 

االآن  كله  العامل  مع  نعي�سه  فما 
من الو�سعية املزرية اقت�ساديا 
ما  و   19 الكورونا  وباء  جراء 
و  حتول  من  اجلزائر  تعي�سه 
لكل  الفر�سة  واإعطاء  تفتح 
املواطنني يف املبادرة على كل 
تنه�س  البالد  جعل  االأ�سعدة 
الزراعة  يف  اإبداعاتها  تقدم  و 
بدل من ال�سورية يف ال�سابق و 
بدل من امل�ستوردة   اخلدمات 

الواعد  ال�سناعي  املنتوج  و 
بدل من املفربك لفائدة الغري 
و التكنولوجية الخ... و كاأنها مل 
تتاأثر كثريا بهذه االأزمة مقارنة 
جاءت  فر�سة  الأنها  مبحيطها. 
قيود  فيها  تفككت  وقت  يف 
الت�ساور  راية  بف�سل  ال�سعب 
مبعرفة  املمزوجة  واحلكمة 
للميدان و جتربة منه  واإخال�س 
الربامج  تنفيذ  و  التخطيط  يف 

ن�رش  و  اجلزائرية   العقلية  من 
ال�سفافية و العدالة و الطماأنينة 
يف املجتمع و فتح باب االإبداع 
للجميع داخليا و خارجيا، هذا  
من  املواطن  يرجوه  كان  ما 
ال�سلطة. اأعتقد اأنه بف�سل هذا 
االأ�سلوب يف الت�سيري كان و يكون 
و  التحليالت  كل  على  اجلواب 
التنظري من اأي كان �سيا�سيا اأو 

اقت�ساديا و حتى ا�سرتاجتيا.
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ANEP N°:  2016008990الو�شط:2020/06/02

ANEP N°:  2016008946الو�شط:2020/06/02 الو�شط:2020/06/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن 

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

-مبقت�ضى القان�ن رقم 10/03  امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ضتدامة ل �ضيما امل�اد 02 ، 03 ، 18 ،25 ، 44 ، 45 ، 72 ، 73 ، 74 ، 107 
-مبقت�ضى القان�ن رقم 20/04 امل�ؤرخ يف 2004/12/25 املتعلق بال�قاية من الأخطار الكربى و ت�ضيري الك�ارث يف اطار التنمية امل�ضتدامة 

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

- نظرا للمر�ض�م الرئا�ضي امل�ؤرخ يف 2020/01/25املت�ضمن تعيني ال�ضيد حممد بن عمر ب�ضفته واليا ل�لية اجللفة 
مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 94-215 امل�ؤرخ يف 23 ج�يلية 1994 املت�ضمن �ضبط اأجهزة الإدارة العامة يف ال�لية و هياكلها

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 95-265 امل�ؤرخ يف 06 �ضبتمرب 1995 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم و ال�ض�ؤون العامة و الإدارة املحلية و ق�اعد تنظيمها و عملها 
- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة .

-مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة 
- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 09-376 امل�ؤرخ يف 2009/11/16 الذي يحدد �رشوط منع ا�ضتخراج م�اد الطمي من جماري ال�ديان اأو اأجزاء ال�ديان التي ت�ضكل خطرا لالتالف و كذا كيفيات ا�ضتغاللها يف امل�اقع 

املرخ�ص لها .
- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 202/18 بتاريخ 2018/08/05 الذي يحدد كيفيات و اإجراءات منح الرتاخي�ص املنجمية 

- مبقت�ضى 241/19 بتاريخ 2019/09/08 املعدل و املتمم للمر�ض�م التنفيذي رقم 145/07 الذي يحدد جمال تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�ضادقة على درا�ضة و م�جز التاأثري على البيئة 
- نظرا للقرار ال�لئي رقم 305 بتاريخ 2019/01/14 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة و عدم املالئمة عرب ال�لية ل�ضنة 2019 .

-  نظرا لإر�ضال ال�ضيد مدير البيئة رقم 1841 امل�ؤرخ يف 2019/12/01 املتعلق بالأخد بعني العتبار لدرا�ضة لتاأثري على البيئة مل�رشوع اجناز م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة )مرملة ( لفائدة ال�ضيد جاب اهلل اإبراهيم باملكان امل�ضمى 
واد و�ضال ببلدية دلدول 

-بناء على حم�رش حتديد احلدود اخلا�ضة باملرملة بتاريخ 2019/09/04 
باقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة 

يقرر
املادة الأوىل : يفتح حتقيق عم�مي ح�ل ح�ل م�رشوع »مرملة » ببلدية دلدول لفائدة ال�ضيد جاب اهلل اإبراهيم باملكان امل�ضمى واد و�ضال ببلدية دلدول 

املادة 02 : يهدف هذا التحقيق اىل تقدير مدى تاأثري على البيئة ، و مدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رشوع 
املادة 03 : يعني ال�ضيد زرقط ب�ضري رئي�ص ق�ضم التجهيزات العم�مية بدائرة م�ضعد حمافظا حمققا لهذا الغر�ص ال�رشورة يخلفه ال�ضيد حاكم عثمان رئي�ص فرع التعمري و الهند�ضة املعمارية و البناء بحد ال�ضحاري   

املادة 04 : ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رشوع.
املادة 05 : يق�م املحافظ املحقق بفتح �ضجل مرقم و م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي ي��ضع حتت ت�رشف امل�اطنني املعنيني بالتحقيق العم�مي لت�ضجيل مالحظاتهم و اأرائهم ح�ل هذا امل�رشوع 

خالل مدة خم�ضة ع�رش »15« ي�ما  ، ابتداء من ن�رش الإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�رشه يف ال�ضحف الي�مية
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي يق�م رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق و ار�ضاله اىل ال�ضيد وايل ال�لية ) مديرية التنظيم و ال�ض�ؤون العامة ( مقرونا براأيه و تقرير املحافظ املحقق 

ال�رشيح ح�ل هذا امل�رشوع.
املادة 07 : يكلف ال�ضادة : الأمني العام  لل�لية ، مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة ، مدير البيئة  ، مدير الطاقة ، مدير ال�ضناعة و املناجم ، مدير امل�ضالح الفالحية ، مدير امل�ارد املائية ،مدير الأ�ضغال العم�مية ،  مدير 

احلماية املدنية ، رئي�ص دائرة م�ضعد ، رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي لبلدية دلدول  ، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رش يف م�ضنف  القرارات الإدارية لل�لية .

قرار رقم 388 موؤرخ يف 02 مار�س 2020
يت�شمن فتح حتقيق عمومي  حول م�شروع »مرملة » 

ببلدية دلدول لفائدة ال�شيد جاب اهلل اإبراهيم 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
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non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم :عي�سى قراقع
 

االحتالل  حكومة  ت�ستهدف 
وكفاح  ن�سال  كل  و�سع  اال�رسائيلي 
ومقاومته  الفل�سطيني  ال�سعب 
لالحتالل يف اإطار االإرهاب واجلرمية، 
وال�سعي لنزع �رسعية الن�سال الوطني 
الفل�سطيني ، وتت�رسف كاأنها دولة غري 
االلتزامات  كافة  من  متن�سلة  حمتلة 
ومن  الدولية  واملعاهدات  القانونية 
املتعاقبة  املتحدة  االأمم  قرارات 
لن�سال  امل�رسوعية  اأعطت  التي 
حق  اجل  من  الفل�سطيني  �سعبنا 
تقرير امل�سري. االحتالل اال�رسائيلي 
وال�سهداء  اال�رسى  جترمي  خالل  من 
اجلرائم  كل  من  الرباءة  الأخذ  ي�سعى 
الفل�سطيني  �سعبنا  يحق  ارتكبها  التي 
والتقم�ص  عاما  �سبعني  من  اكرث  منذ 
من جديد بدور ال�سحية ، ورمبا لقطع 
ملالحقة  حماولة  اأية  اأمام  الطريق 
املحاكم  اأمام  وم�سائلتهم  املحتلني 
حمتلة  ك�سلطة  ا�رسائيل  الدولية. 
وع�سابات يف  مافيا  دولة  اإىل  حتولت 
املوؤ�رسات  كل  اأكدت  وقد  املنطقة، 
والتقارير التي اأجمع عليها املراقبون 
والقانونيون واملفكرون باأنها اأ�سبحت 
دولة ابرتهايد متار�ص جرمية الف�سل 
وبان   ، الفل�سطينيني  بحق  العن�رسي 
الفا�سية  نحو  تنحدر  اإ�رسائيل  دولة 
مما يجعلها ت�سكل خطرا على االأمن 
وال�سلم يف العامل، وعلى مبادئ حقوق 
بداأت  وقد  والدميقراطية،  االإن�سان 
تتغلغل فيها ظواهر اجلرمية املنظمة 

ويهيمن  واالإداري  االأخالقي  والف�ساد 
والنزعة  املتطرف  اخلطاب  عليها 
على  الهجمة  والدينية.  الع�سكرتارية 
خم�س�سات اال�رسى وو�سم املعتقلني 
حتري�سية  حملة  و�سن  باالإرهابيني، 
ب�سل�سلة  م�سحوبة  عليهم  وا�سعة 
والقوانني  الت�رسيعات  من  طويلة 
تهديد  اآخرها  كان  والتي  التع�سفية 
البنوك باإغالق ح�سابات اال�رسى هي 
التي  االإ�رسائيلية  املافيا  لدولة  نتاج 
ومكانته  الفل�سطيني  االإن�سان  ت�رسق 
الن�سالية واالن�سانية كما تنهب االأر�ص 
الفل�سطينية وت�سري نحو ال�سم والتوغل 
الدعوات  كل  اأن  اال�ستيطان.  يف 
والدول  املتحدة  االأمم  املطالبة 
االأربع  جنيف  اتفاقيات  يف  االأطراف 
اإلزام ا�رسائيل  بالتحرك والعمل على 
وتطبيق  باحرتام  حمتلة  كدولة 
وقواعد  واملعاهدات  االتفاقيات 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون 
زال  وال  بالف�سل  باءت  قد  االإن�ساين 
كل  ي�سقطون  الفل�سطينيون  ال�سحايا 
يوم. اأمام كل ذلك ودفاعا عن عدالة 
القانوين  ومركزهم  اال�رسى  ق�سية 
والن�سايل وم�رسوعية ن�سالهم من اجل 
احلرية واال�ستقالل ، فقد اأ�سبح لزاما 
علينا كفل�سطينيني خا�سعني حتت نري 
هذا االحتالل اتخاذ مواقف وقرارات 
�سيا�سية و ذات بعد ا�سرتاتيجي ترتكز 

اإىل جمموعة من االأ�س�ص هي:

الق�سائي  اجلهاز  مقاطعة  اأوال: 
االحتالل  وحماكم  اال�رسائيلي 

الع�سكرية، وعدم التعاطي مع منظومة 
يت�رسف  الذي  االإ�رسائيلي  الق�ساء 
االحتالل  ل�سيا�سة  مطاطي  كختم 
وقد  والنزاهة  العدالة  اإىل  ويفتقد 
اأ�سبح اأداة لتكري�ص وتعميق االحتالل 

والقمع وطم�ص احلقائق.

ثانيا : ت�رسيع قانون فل�سطيني بعنوان 
) قانون ال�سهيد عبد الفتاح ال�رسيف( 
بارد  بدم  وقتله  اإعدامه  جرى  الذي 
اخلليل  مدينة  يف   2016/3/24 يوم 
 " يدعي  ا�رسائيلي  جندي  يد  على 
اليئور ازاريا" عندما قام هذا اجلندي 
باإعدام ال�رسيف باإطالق ر�سا�سة على 
راأ�سه وهو جريح ملقى على االأر�ص، 
االأمريكية  القوانني  على  ردا  وذلك 
على  ال�سوء  وت�سليط  واال�رسائيلية 
نطاق  خارج  اال�رسى  اإعدام  جرائم 
املحاكمات  على  وردا  الق�ساء، 
والتمييز  العن�رسية ملحاكم االحتالل 
يف االأحكام بني اليهودي والفل�سطيني، 

�سدر  قد  ال�رسيف  قاتل  اأن  �سيما  ال 
�سهرا   18 وهو  خمففا  حكما  بحقه 
ومطالبات  اإ�رسائيليا  تعاطفا  ولقي 
اإن  بالعفو عنه واعتباره بطال قوميا. 
هذا القانون الفل�سطيني الذي يحمل 
ا�سم ال�سهيد عبد الفتاح ال�رسيف هو 
النازية  املظاهر  من  للعامل  حتذير 
اال�رسائيلي  املجتمع  يف  املتف�سية 
واالأ�ساليل  لالأكاذيب  وتفنيدا 
طهارة  ي�سمى  ما  حول  االإ�رسائيلية 
االإ�رسائيلي  اجلي�ص  وبان  ال�سالح 
 . العامل  يف  اأخالقية  االأكرث  هو 
اأهمية  على  يوؤكد  املقرتح  القانون 
احلرب  جمرمي  وحما�سبة  مالحقة 
ا�رسائيل  ترك  وعدم  االإ�رسائيليني 
كدولة حمتلة منفلتة من العقاب ، وهو 
ن�سال  ومكانة  م�رسوعية  على  تاأكيد 
املعتقلني ومركزهم القانوين ب�سفتهم 

اأ�رسى حرية وحماربني قانونيني.
فل�سطيني  حق  هو  املقرتح  القانون 
يف�سح كل املظاهر التي جعلت ن�سبة 

يرى  اال�رسائيلي  املجتمع  يف  كبرية 
اإحراق عائلة الدواب�سة وخطف وحرق 
عمال  لي�ص  حيا  خ�سري  ابو  حممد 
اال�رسائيليون  القتلة  وان  ارهابيا، 
واحلماية  والدعم  باحل�سانة  يحظون 

ال�سيا�سية والقانونية اال�رسائيلية.
ثالثا: تنظيم حملة اإعالمية و�سيا�سية 
على  االأ�سواء  لت�سليط  ودبلوما�سية 
واملدعوم  املنظم  اليهودي  االإرهاب 
ر�سميا من قبل احلكومة اال�رسائيلية 
وجمل�ص  املتحدة  االأمم  ومطالبة 
اليهودية  املنظمات  كل  بو�سع  االأمن 
االإرهاب  قائمة  على  املتطرفة 

العاملي.
احلملة عليها اأن تو�سح اأن االإرهابيني 
تلقى  وجمعياتهم  ومنظماتهم  اليهود 
الدعم املادي والقانوين والع�سكري من 
قبل احلكومة اال�رسائيلية ، ويحظون 
باحلماية اإذا ما مت اعتقالهم، وت�سدر 
بحيث  �سخيفة  �سكلية  اأحكام  بحقهم 
ارتكابهم  اأ�سا�ص  على  يحا�سبون  ال 
جرائم حرب اأو جرائم �سد االإن�سانية 
واإمنا ت�سدر بحقهم ما ي�سمى اأحكام 
ما  اإذا  بع�سهم  اأن  اإ�سافة  تاأديبية، 
عالية  برواتب  يحظى  اعتقاله  جرى 
ومب�ساندة  راقية  معي�سية  وحياة 
ال�سحفي  قال  وكما  جماهريية 
اأزاريا  كلنا   ( ايدار:  درور  املتطرف 
ال�رسيف  قاتل  اال�رسائيلي  اجلندي 
اأزاريا (، فقد حتول  يا  ، ارفع را�سك 
قاتل ال�رسيف اإىل ظاهرة يف املجتمع 
االإ�رسائيلي الذي يفتخر بالقتلة ويقيم 

للمجرمني اليهود ن�سبا تذكارية.

يف  الدول  كافة  مطالبة   : رابعا 
الذين  مواطنيها  ار�سال  بعدم  العامل 
البلدان  هذه  جن�سيات  يحملون 
يف  التطوع  اأو  والتجنيد  بالعمل 
باعتبار  اال�رسائيلي  االحتالل  جي�ص 
اآخر  �سعبا  حتتل  دولة  ا�رسائيل  اأن 
ومتار�ص القمع الوح�سي بحق ال�سكان 
دولة  وبحق  الفل�سطينيني،  املدنيني 
االأمم  يف  مراقب  كع�سو  فل�سطني، 
املتحدة ، وع�سو يف اأكرث من خم�سني 
جتنيد  اأن  دولية.  واتفاقية  معاهدة 
يف  اأجانب  متطوعون  اأو  مرتزقة 
القانون  روح  يخالف  االحتالل  جي�ص 
التي  االأمم املتحدة  وقرارات  الدويل 
االأنظمة  ا�ستخدام  ان  على  ن�ست 
اال�ستعمارية العن�رسية املرتزقة �سد 
حركات التحرر التي تنا�سل من اجل 
احل�سول على ا�ستقاللها من ال�سيطرة 
اال�ستعمارية هو جرمية ، وعليه يعاقب 
وكذلك  كمجرمني.  املرتزقة  اجلنود 
لالأمم  اجلمعية  قرار  من   )5( املادة 
على  يحظر   ،  44/34 رقم  املتحدة 
متويل  اأو  ا�ستخدام  اأو  جتنيد  الدول 
معار�سة  لغر�ص  مرتزقة  تدريب  اأو 
ال�سعوب غري  ممار�سة م�رسوعة حلق 
تقرير م�سريها.  للت�رسف يف  القابلة 
حقوق  جمل�ص  تقارير  على  وبناء 
فاإن  املتحدة  االأمم  يف  االإن�سان 
ا�رسائيل متهمة بارتكاب جرائم حرب 
، وبالتايل فاإن اأي �سخ�ص ي�سافر من 
غاىل  لالن�سمام  اإ�رسائيل  اإىل  بلده 

جي�سها يعترب جمرما اأي�سا.
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مل تتوقف الهجمة امل�سعورة على خم�س�سات ال�سرى وال�سهداء الفل�سطينيني، فقد �سادقت جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي يوم 
2017/11/15 على قانون قطع امل�ساعدات املالية عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف حال ا�ستمرت يف دفع اإعانات لالأ�سرى، هذا القانون الذي يحمل ا�سم 

"تايلور فور�س" وهو ا�سم جندي اأمريكي يعمل يف جي�س الحتالل قتل يف فل�سطني عام 2016، وذلك �سمن برنامج جتنيد اإ�سرائيل للمرتزقة الأجانب يف جي�س 
الحتالل. وتزامن ذلك  مع اإقرار قانون يق�سي بخ�سم اأموال ال�سلطة من عائدات ال�سرائب ب�سبب دعمها لعائالت ال�سرى وال�سهداء عام 2018 من قبل حكومة 

الحتالل ال�سرائيلي وتنفيذ ذلك كو�سيلة �سغط وابتزاز،العدوان على ال�سرى وال�سهداء يتجاوز البعد املادي.

دفاعا عن ال�سرى و مواجهة الإرهاب اليهودي:

نحو قانون فل�شطيني بعنوان " قانون ال�شهيد
 عبد الفتاح ال�شريف"

اأفاد نادي االأ�سري الفل�سطينى اأن االأ�سري 
�سامي جنازرة )47 عاماً( من خميم الفوار، 
الطعام  عن  املفتوح  اإ�رسابه  يوا�سل 
العتقاله  رف�ساً  التوايل  على   )21( لليوم 
االأ�سري  اإن  االأ�سري  نادي  وقال  االإداري. 
جنازرة، خا�ص وما يزال ثالثة اإ�رسابات 
االإداري منذ عام 2016،  رف�ساً العتقاله 
والتي تاأتي كرد وا�سح على نهج االحتالل 
الفل�سطينيني  يف �رسقة حياة املئات من 
االإداري،  االعتقال  �سيا�سة  خالل  من 
والتي تُ�سكل اأبرز �سيا�ساته. واأ�ساف نادي 
االأ�سري اأن االأ�سري جنازرة وهو واحد بني 

ع�رسات االأ�رسى الذين خا�سوا اإ�رسابات 
منذ  االإداري  االعتقال  �سد  الطعام  عن 
اأواخر عام 2011، ومنهم من خا�ص اأكرث 
يف  اعتقالهم،  فرتات  خالل  اإ�رساب  من 
حماولة فاعلة للحد من ا�ستمرار عمليات 
�سجون  اإدارة  وتنفذ  االإدارية.  االعتقال 
االحتالل �سل�سلة من االإجراءات التنكيلية 
امل�رسب  االأ�سري  بحق  واالنتقامية 
وتبداأ  لالإ�رساب،  اإعالنه  حلظة  منذ 
زنازين  يف  االإنفرادي  العزل  عملية  من 
اإىل  اإ�سافة  االآدمي،  للعي�ص  ت�سلح  ال 
اإرهاق  بهدف  املتكررة،  النقل  عمليات 

االأ�سري والتنكيل به، خا�سة اأنها تتم عرب 
ما ت�سمى بعربة "البو�سطة" التي ي�سفها 
اإ�سافية،  رحلة عذاب  اأنها  على  االأ�رسى 
عدا عن جملة االإجراءات التنكيلية التي 
الطعام  جلب  منها  ال�سجانون،  ينفذها 
اأمام زنازين االأ�سري امل�رسب، وممار�سة 
وتُ�سكل  بحقه،  النف�سي  الرتهيب  �سيا�سة 
املدنية  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  عملية 
تنفذ بحقهم.  اإ�سافية  لالحتالل، معركة 
عن  االإ�رساب  اأن  االأ�سري  نادي  ويوؤكد 
الطعام، كو�سيلة لن يتوقف لطاملا ا�ستمر 
الفل�سطينيني،  اعتقال  يف  االحتالل 

واحلرمان  ال�سلب  �سيا�سات  وتنفيذ 
اإىل  يُ�سار  بحقهم.  املمنهجة  والتنكيل 
نقل  اأعادت  االحتالل  �سجون  اإدارة  اأن 
اإىل زنازين �سجن  االأ�سري جنازرة جمدداً 
موؤخراً  نقله  عقب  ال�سحراوي"  "النقب 
االأ�سري  اأن  علماً  "اأيال"،  �سجن  عزل  اإىل 
جنازرة وهو من خميم الفوار، متزوج وله 
اأربعة اأبناء، ُرزق باأحدهم خالل اإ�رسابه 
عن  مقت�سبة  معطيات  وهذه  احلايل. 

�سيا�سة االعتقال االإداري
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سلطات  تنفذ   -
ما  وجود  بذريعة  االإداري،  االعتقال 

ي�سمى "باملف ال�رّسي" تقدمه خمابرات 
ويخ�سع  املعتقل،  بحق  االحتالل 
املعتقلون ملحاكم �سورية و�سكلية، حيث 
تتاح  وال  بحقهم،  اتهام  الئحة  تقدم  ال 
ال�سهود،  ومناق�سة  للدفاع  كافية  م�ساحة 
�رسي"  "ملف  اجلل�سة  خالل  يقدم  كما 
االطالع  من  وحماميه  املعتقل  مينع 
عليه، وللقا�سي فقط حق االطالع عليه.
االإداري  االعتقال  اأوامر  عدد   بلغت   -
التي �سدرت بحق املعتقلني الفل�سطينيني 
وحتى   2020 اجلاري  العام  مطلع  منذ 
اأمر   )357( املا�سي  ني�سان  �سهر  نهاية 

اعتقاالت  ن�سبة   اأعلى   - اإداري.  اعتقال 
�سهدت  التي  االأعوام  يف  جرت  اإدارية 
وخا�سة  االحتالل  مع  عالية  مواجهة 
�سنوات االنتفا�سة عام 1987م، وانتفا�سة 

االأق�سى عام 2000.
- من بني املعتقلني االإداريني ثالثة نواب 
اأبو  وحممد  يو�سف،  وهم:ح�سن  �سابقني 

طري، وحممد جمال النت�سة.
- ومن االأ�سريات: �رسوق البدن، وب�رسى 
االإداريني  االأ�رسى  اأ�سغر  اأما   - الطويل. 
املعتقلني �سّناً فهو االأ�سري الفتى �سليمان 

قط�ص من بلدة يربود.

جمعية نادي الأ�سري الفل�سطيني

على مدار اأربع �شنوات ثالثة اإ�شرابات خا�شها الأ�شري �شامي جنارزة 



ع. ف

�أزمة  بدء  منذ  و  �أنه  �أ�ضاف: 
�الحتالل  قو�ت  �عتقلت  "كورونا" 
بعد  غزة  قطاع  من  فل�ضطينيا   )13(
�جتيازهم للحدود �ل�رشقية و�ل�ضمالية 
�ملحتلة  �ملناطق  باجتاه  غزة  لقطاع 
�إىل  بالعودة  لهم  عام1948، وقد �ضمح 
يف  ع�ضو�ئية،  نقاط  عرب  غزة  قطاع 
�لعادة  جرت  حيث  غريب.  ت�رشف 
�حتجازهم  بعد  "�ملت�ضللني"  نقل 
ثم  ومن  �ال�رش�ئيلية  �ل�ضجون  �إىل 
�الرتباط  �إىل  ر�ضمي  ب�ضكل  ت�ضليمهم 
�لت�رشف  هذ�  فان  لذ�  �لفل�ضطيني. 
�لغري معهود �أثار �ضكوك كثرية وخ�ضية 
�إىل قطاع غزة عرب  �لفايرو�س  �نتقال 
تف�ضي  ظل  يف  "�ملت�ضللني"  هوؤالء 
يف  �مل�ضابني  �أعد�د  وتز�يد  �لوباء 
وبني  �ال�رش�ئيلي  �جلي�س  �ضفوف 
و�أكد  غزة.  غالف  يف  �مل�ضتوطنني 
�الحتالل  �ضلطات  �أن  على  فرو�نة 
�إجر�ء�تها  يف  ��ضتمرت  �الإ�رش�ئيلي 
�لفل�ضطينيني  �لعقابية بحق �ملعتقلني 
من  و�ضعدت  �الحتالل  �ضجون  د�خل 
و�لغرف  �الأق�ضام  �قتحام  عمليات 
باالأ�رشى و�العتد�ء وت�ضييق  و�لتنكيل 
�إد�رة  و�ضحبت  كما  عليهم.  �خلناق 
�ل�ضجون ع�رش�ت �الأ�ضناف من �ملو�د 
و�لتعقيم  �لتنظيف  ومو�د  �لغذ�ئية 
على  ي�ضرتونها  �ال�رشى  كان  �لتي 
ح�ضابهم �خلا�س من مق�ضف �ل�ضجن 
"كورونا"  �زمة  "�لكنتينا".وخالل 
نور  �لفل�ضطيني  �الأ�ضري  ��ضت�ضهد 
�لدين جابر �لربغوثي بتاريخ 22 �أفريل 
�ل�ضحر�وي  �لنقب  �ضجن  �ملا�ضي يف 
و�أو�ضح  �لطبي.  �الهمال  جر�ء 
"كورونا"  �أزمة  بدء  ومنذ  �أنه  فرو�نة: 
�ل�ضجون  �د�رة  تتخذ  مل  �ملنطقة  يف 

�ل�ضالمة  و�إجر�ء�ت  �لالزمة  �لتد�بري 
�ل�ضجون،  د�خل  �ل�رشورية  و�لوقاية 
و�لتنظيف  �لتعقيم  مو�د  توفر  ومل 
�الإ�ضابة  خطر  من  �الأ�رشى  حلماية 
تغري يف  كما ومل  "كورونا".  بفايرو�س 
�ل�ضجون  يف  �ملتبع  �لغذ�ئي  �لنظام 
�الأطعمة  �أنو�عا جديد� من  ومل تقدم 
لتقوية �ملناعة لدى �الأ�رشى �ملر�ضى، 
مما فاقم من حدة �لقلق لدى �ال�رشى 
�الكتظاظ  ��ضتمر�ر  ظل  يف  وذويهم. 
�لتهوية  وقلة  �ل�ضجون  د�خل  �لكبري 
و�الأق�ضام  للغرف  �ل�ضغرية  و�مل�ضاحة 
د�خل �ل�ضجون و�لتي تعد مكاًنا مثالًيّا 
و�أ�ضار  و�الأوبئة.  �الأمر��س  النت�ضار 
فرو�نة �إىل �أن �ضلطات �الحتالل كانت 
قد �تخذت قر�ر� بوقف زيار�ت �الأهل 
"كورونا"،  جائحة  ب�ضبب  و�ملحامني 
بديلة  تو��ضل  �آليات  توفر  مل  فيما 
و�لتوتر  �لقلق  درجة  من  فاقم  مما 
ظل  يف  وعو�ئلهم  �الأ�رشى  لدى 
وتز�يد  �لفايرو�س  تف�ضي  ��ضتمر�ر 

�أن  فرو�نة  وذكر  �مل�ضابني.  �أعد�د 
قد  كانت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�ضجون  �إد�رة 
�ل�ضكلية  �الإجر�ء�ت  بع�س  �تخذت 
ترتقي  ال  و�لتي  �الأخرية  �الآونة  يف 
�حلماية  متطلبات  من  �الأدنى  للحد 
لدى  �لقلق  م�ضاعر  و�إز�لة  و�لوقاية 
لبع�س  �ضمح  حيث  وذويهم،  �ال�رشى 
�ال�رشى و�الأ�ضري�ت باالت�ضال هاتفيا 
لبع�س  و�أدخلت  كما  �الهل،  مع 
مو�د  من  وقليل  �لكمامات  �الأق�ضام 
عمليات  و�أجرت  و�لتعقيم  �لتنظيف 
و�ضاحات  �لبو�ضطة  ل�ضيار�ت  تعقيم 
�ل�ضجون. وقال فرو�نة:  �أق�ضام  بع�س 
�الإجر�ء�ت  هذه  ت�ضكل  �أن  يخ�ضى 
�ملرحلة  ��ضتحقاقات  على  �لتفافا 
وجتميال  �لعيون،  يف  �لرماد  ولذر 
مع  تعامله  يف  �الحتالل  ل�ضورة 
"كورونا"،  �أزمة  ظل  يف  �ال�رشى/ت 
وحتايال  �لدولية.  �ملوؤ�ض�ضات  �أمام 
ورد�  �ملوؤ�ض�ضات  تلك  مطالبات  على 
�الحتالل  ل�ضلطات  �نتقاد�تنا  على 

و��ضتهتارها �ملتو��ضل بحياة �ال�رشى 
بدء جائحة  �ل�ضحية منذ  و�و�ضاعهم 
"كورونا". وكذلك تهربها من �الإفر�ج 
و�الأطفال  �ملر�ضى  �الأ�رشى  عن 
و�لن�ضاء وكبار �ل�ضن، يف وقت مار�ضت 
و��ضح  ب�ضكل  �لعن�رشي  �لتمييز  فيه 
حينما �أفرجت فيه عن مئات �ل�ضجناء 
�الأ�رشى  وجتاهلت  �الإ�رش�ئيليني 
�أجدد  لذلك  و��ضاف:  �لفل�ضطينيني. 
�ل�ضجون(  وخارج  )د�خل  دعوتي 
وتوقيتها  �الأحد�ث  توثيق  ب�رشورة 
و�لتد�بري  و�الإجر�ء�ت  وتفا�ضيلها، 
�الإ�رش�ئيلية،  �ل�ضجون  يف  �ملتخذة 
�تخاذها  �لو�جب  من  كان  �لتي  وتلك 
حيث  "كورونا".  �أزمة  بدء  منذ 
�ضي�ضاعدنا هذ� و�ضيخدمنا م�ضتقبال 
�الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  دح�س  يف 
و�لدفاع  و�أ�ضري�تنا  �أ�رش�نا  وحماية 
عن حقوقهم. ويف ختام تقريره جدد 
�لدولية  للمنظمات  دعوته  فرو�نة 
ومنظمة  �الأحمر  �ل�ضليب  وخا�ضة 
طبي  وفد  الإر�ضال  �لعاملية  �ل�ضحة 
دويل حمايد لزيارة �ل�ضجون و�الطالع 
عام،  ب�ضكل  �ل�ضحية  �الأو�ضاع  على 
و�الإجر�ء�ت �ملتخذة هناك منذ بدء 
جائحة "كورونا" ب�ضكل خا�س، وتوفري 
�لعالج �لالزم لالأ�رشى �ملر�ضى و�ضبل 
من  �الأ�رشى  لكافة  و�لوقاية  �حلماية 
"كورونا"  بفايرو�س  �الإ�ضابة  خطر 
يذكر  قائماً.  ز�ل  ما  �لذي  �لقاتل 
�الحتالل  �ضجون  يف  يز�ل  ما  �نه 
��ضرية   )39( بينهم  �أ�ضري   )4800( نحو 
معتقل   )400( وقر�بة  طفال  و)180( 
بينهم  مري�س   )700( وحو�يل  �إد�ري، 
)30( يعانون �مر��س خطرية ومزمنة 
�ل�ضن  كبار  من  ع�رش�ت  بينهم  ومن 
جتاوز  �لذي  �ل�ضوبكي  فوؤ�د  و�كربهم 

80 عاما من �لعمر.
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عبد النا�شر فروانة، املخت�ص يف �شوؤون الأ�شرى واملحررين

�الحتالل �عتقل �أكرث من )800( 
فل�سطيني منذ بدء �أزمة "كورونا"

قال عبد النا�شر فروانة، املخت�ص يف �شوؤون الأ�شرى واملحررين، اأن �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي مل تكرتث للمنا�شدات 
والنداءات احلقوقية والن�شانية، املحلية والدولية، ووا�شلت اعتقالتها للمواطنني الفل�شطينيني منذ بدء اأزمة 

"كورونا" يف املنطقة واعتقلت منذ بداية مار�ص املا�شي اأكرث من )800( فل�شطيني، بينهم قرابة )90( طفال و)10( فتيات 
و�شيدات. وتابع: اأن الهجمة الإ�شرائيلية ا�شتددت يف الأ�شهر الأخرية �شد مدينة القد�ص املحتلة، وقد ر�شدنا ت�شعيداً 

اإ�شرائيليا خطرياً لالعتقالت والنتهاكات بحق الفل�شطينيني هناك، حيث بلغت ن�شبة املعتقلني يف حمافظة القد�ص 
وحدها بنحو ن�شف اإجمايل املعتقلني الفل�شطينيني يف باقي حمافظات الوطن منذ بدء اأزمة "كورونا".

جهاد  �أبو  مركز  جلهود  ��ضتكماال 
يف  �الأ�ضرية  �حلركة  ل�ضوؤون 
�لتو��ضل  لتعزيز  �لقد�س  جامعة 
حمليا  �ملحررين  �الأ�رشى  مع 
و�إ�رش�كهم  منهم  لالإفادة  ودوليا، 
�ملركز  يقوم  �لتي  �لرب�مج  بكافة 
�رشيحة  كونهم  تنفيذها،  على 
�لن�ضال  تطور  يف  �أ�ضهمت  �أ�ضيلة 
وتطوير  �لفل�ضطيني،  �لوطني 
�أبو  فهد  �لدكتور  �لتقى  �أدو�ته، 
باالأ�ضري  �ملركز  عام  مدير  �حلاج 
�ملحرر �ضادي �ضاللده يف ر�م �هلل 
و�لذي �أم�ضى �أربعة ع�رش عاما يف 
موؤخر�.  وحرر  �الحتالل  �ضجون 
وقدم �لدكتور �أبو �حلاج �ضورة عن 
�أن�ضطة �ملركز بعد �أن �أعطى نبذة 
وم�ضو�ر مناءه، حيث  تاأ�ضي�ضه  عن 
كل  �إن�ضاف  يريد  �ملركز  باأن  �أكد 
من  ونفي�س  غايل  جزء  قدم  من 
زهرة �ضبابه فد�ء لفل�ضطني، مبينا 
�أهم ما قام به �ملركز من م�ضاريع 
يف  ��ضتمع  وقد  �ملجال.  هذ�  يف 
قدمه  ملخ�ضا  �إىل  �ل�ضياق  هذ� 
�ملحرر �ضاللده �ضمل عدة حماور، 
و�قع  حول  مبعلومات  �بتدئها 
يف  �لفل�ضطينية  �لوطنية  �حلركة 

يجري  ما  �إىل  �إ�ضافة  �الأثناء  هذه 
بحق  �الحتالل  معتقالت  بد�خل 
�لن�ضالية  و�إجر�ء�تهم  �الأ�رشى 
و�لغطر�ضة،  �لظلم  بوجه  ووقفتهم 
موؤكد� باأن �الأ�رشى يو�جهو� حملة 
منهم  �لنيل  ت�ضتهدف  �رش�ضة 
د.�أبو  وقال   . منجز�تهم  ومن 
�الحتاللية  �لهجمة  �إن  �حلاج 
وذلك  تتعاظم  �الأ�رشى  ملف  على 
كافة  �ضطب  حماولة  �ضياق  يف 
�ضيما  ال  �لفل�ضطينية  �حلقوق 
�ل�ضفة  من  �أجز�ء  �ضم  قر�ر 
�لفل�ضطينية  �لقيادة  و�أن  �لغربية 
�ضعبنا  و�أن  وحزم  قوة  بكل  ردت 
خالل  من  �ملبادرة  زمام  �ضيعيد 
للمنا�ضلني  �ملتو��ضل  �حت�ضانه 
�ضاللده  �ضادي  �ملحرر  وعرب   .
 ، �ضمعه،  ما  بكل  �ضعادته  عن 
�لتي  �ل�ضنو�ت  وطو�ل  �ضعبنا  و�ن 
يغيبهم  لن  �ملعتقالت  يف  ق�ضاها 
توثيق،  عملية  �أو  ن�ضاط  باأي  وال 
و�ضكر  �جلهود �خلا�ضة �لتي يقوم 
�ملجاالت،  كافة  يف  �ملركز  عليها 
جتارب  توثيق  جمال  يف  �ضيما  ال 
�ضورة  باأجمل  و�إخر�جها  �الأ�رشى 

عرب مو�ضوعة �حلركة �الأ�ضرية.

الدكتور اأبو احلاج... 

�سعبنا �سيعيد وي�ستعيد زمام �ملبادرة 
من خالل �حت�سانه �ملتو��سل للمنا�سلني

حملة اعتقالت وا�شتدعاءات يف القد�ص

�الحتالل �عتقل �أكرث من )750( فل�سطينيًا 
من �لقد�س منذ مطلع عام 2020

قال نادي �الأ�ضري، �إن قو�ت �الحتالل 
مطلع  منذ  �عتقلت  �الإ�رش�ئيلي، 
�لعام �جلاري 2020، �أكرث من )750( 
كافة  طالت  �لقد�س،  من  مو�طناً 
�لفئات مبا فيهم �لن�ضاء و�الأطفال، 
هذ�  و�ضباح  ون�ضطاء.  وقياد�ت 
�الحتالل حملة  قو�ت  �ضنت  �ليوم، 
د�خل  و��ضتدعاء�ت  �عتقاالت 
�مل�ضجد �الأق�ضى طالت على �الأقل 
�ل�ضحفية  بينهم  من  مو�طناً،   )11(
ر�ئدة  و�ل�ضيدة  عوي�س،  �ضند�س 
نادي  مدير  �إىل  �إ�ضافة  �ضعيدة، 
قو�س،  نا�رش  �لقد�س  يف  �الأ�ضري 
و�ملو�طنني عبادة جنيب، و�إيهاب �أبو 
�ضنينه، ولوؤي جابر، وفجر�ً �عتقلت 
منزله،  من  �الأعور  عبد  �ملو�طن 
�الحتالل  �ضلطات  �أ�ضدرت  حيث 
باالإفر�ج،  قر�ر�ت  غالبيتهم  بحق 
�مل�ضجد  عن  �الإبعاد  ب�رشط 
يتم  �أن  �أ�ضبوع، على  �الأق�ضى ملدة 
�نتهاء  بعد  جديد  قر�ر  �إعطائهم 
�العتقاالت  حملة  وتاأتي  �ملدة. 
�قتحامات  بعد  و�ال�ضتدعاء�ت، 
�مل�ضتوطنني،  ع�رش�ت  نفذها 
�إعادة  عن  �الإعالن  مع  بالتز�من 
بعد  فجر�ً،  �الأق�ضى  �مل�ضجد  فتح 
�ضهرين ون�ضف على �إغالقه، جر�ء 
وباء )كورونا(، علماً �أن �الحتالل مل 
يتوقف عن تنفيذ عمليات �العتقال 
حتى مع �نت�ضار )�لوباء(، فمنذ منذ 

�ضهر �آذ�ر/ مار�س �ملا�ضي، �عتقل 
و�أو�ضح  مقد�ضي.   )300( من  �أكرث 
�العتقال  �ضيا�ضة  �أن  �الأ�ضري  نادي 
�ضلطات  تنفذها  �لتي  �ملمنهجة 
�الحتالل بكثافة عالية يف �لقد�س، 
�أي  تقوي�س  خاللها،  من  تهدف 
يف  �مل�ضاهمة  �ضاأنه  من  عمل 
�ملقد�ضي،  �ملو�طن  �ضمود  دعم 
علماً  �الأق�ضى،  �مل�ضجد  وحماية 
تعر�ضو�  �ملو�طنني  بع�س  �أن 
لالعتقال ع�رش�ت �ملر�ت، �إ�ضافة 
عرب  معهم  �ملتكرر  �لتحقيق  �إىل 
وترتكز  �ال�ضتدعاء�ت.  حمالت 
تُ�ضدرها  �لتي  �الحتالل  قر�ر�ت 
على  �ملقد�ضيني،  �ملعتقلني  بحق 
�مل�ضجد  عن  �إبعاد  �أو�مر  �إ�ضد�ر 
�إ�ضافة  �لقد�س،  وعن  �الأق�ضى، 
�إىل قر�ر�ت �حلب�س �ملنزيل، �لتي 
وجه  على  و�الأطفال  �لفتية  طالت 
�الحتالل  ويتعمد  �خل�ضو�س. 
�لتنكيلية  �ضيا�ضاته  من  وكجزء 
�ملقد�ضيني،  بحق  �ملمنهجة 
�الأ�رشى  �عتقال  باإعادة 
حتررهم،  حلظة  �ملقد�ضيني 
فرحة  و�رشقة  عليهم  للتنغي�س 
بلحظة  و�أ�ضدقائهم  عائالتهم 
من  منعهم  ذلك  ير�فق  حتررهم، 
بحريتهم،  لالحتفاء  مظاهر  �أي 
�الأ�ضري  �آخرها ما حدث مع  وكان 

�ملحرر عي�ضى �لعبا�ضي.

لهيئة  غزة  قطاع  �أ�رشى  �أكد 
�جلنوبية  �ملحافظات  يف  �الأ�رشى 
�ل�ضجون  م�ضلحة  �إد�رة  �أن 
�لعيد  هذ�  حرمتهم  �ال�رش�ئيلية 
 ( بحجة  ذويهم  زيار�ت  من 
مع  �لتو��ضل  ومن   ،) �لكورونا 
من  وحرمتهم   ، هاتفياً  �أبنائهم 
توفريها  وحتى  �حللويات  �إدخال 
و�أكد   . �مل�ضرتيات  من  عيد  ككل 

�ضئون  هيئة  رئي�س  م�ضاعد  وكيل 
لالإد�ر�ت  و�ملحررين  �الأ�رشى 
�لهيئة  وم�ضوؤول  �مل�ضاندة  �لعامة 
ب�ضام  �جلنوبية  �ملحافظات  يف 
على  مر  �لعيد  �أن  �ملجدالوى، 
�ملعاناة  من  بالكثري  �الأ�رشى 
بالقلق  �ل�ضعور  حيث   ، و�لتنغي�س 
�الأبناء  ملالقاة  و�ل�ضوق  و�حلرمان 
ملا لهذ� �ليوم من مكانة جتاهلتها 

�إد�رة م�ضلحة �ل�ضجون �ال�رش�ئيلية 
�لتعاىل  �الأ�رشى  حاول  هذ�  ومع   ،
وتبادلو�  على جر�حهم ومعاناتهم، 
�لتربيكات على �ختالف �نتماء�تهم 
ولب�ضو�  و�لتنظيمية،  �ل�ضيا�ضية 
رغم  ثياب،  من  ميلكون  ما  �أجمل 
و�ملحاوالت  �الحتالل  �نتهاكات 
من  �لفرحة  هذه  لنزع  �مل�ضتمرة 
�ملجدالوى  وطالب   . قلوبهم 

و�الن�ضانية  �حلقوقية  �ملوؤ�ض�ضات 
�لدولية  �ل�ضغط  وجمموعات 
�الأ�رشى  �أحو�ل  على  لالطالع 
بحقهم  �الحتالل  و�نتهاكات 
و�الأعياد  �لدينية  �ملنا�ضبات  يف 
على  و�حلفاظ  �حتياجاتهم  لتوفري 
�لعبث  من  وحقوقهم  �ضالمتهم 
�إد�رة م�ضلحة  قبل  و�ال�ضتهتار من 

�ل�ضجون �ال�رش�ئيلية.

هيئة الأ�شرى

�سهد �لعيد �نتهاكات كبرية بحق �الأ�سرى �لفل�سطينيني يف �ل�سجون �ال�سر�ئيلية
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الطبيب الإيطايل البارز، األربتو زانغريلو 

فريو�س كورونا يفقد قوته ومل 
يعد موجودا �صريريا

البارز،  الإيطايل  الطبيب  اعترب 
األربتو زانغريلو، اأن فريو�س كورونا 
واأ�صبح  قوته  يفقد  بداأ  امل�صتجد 
اأقل فتكا، معلنا اأنه مل يعد موجودا 
�رسيريا يف اإيطاليا وقال زانغريلو، 
الذي يراأ�س م�صت�صفى �صان رفاييل 
يف  لومبارديا  مبنطقة  ميالنو  يف 
العبء  حتمل  الذي  البالد  �صمال 
يف  كورونا  فريو�س  لعدوى  الأكرب 
 »RAI« متحدثا ملحطة  اإيطاليا، 
التلفزيونية الإيطالية: »يف حقيقة 
موجودا  يعد  مل  الفريو�س  الأمر، 
يف  ال�رسيرية  النظر  وجهة  من 
على  التوقيع  وميكنني  اإيطاليا... 

هذا الكالم«.
اأخذت  التي  »امل�صحات  وتابع: 
على مدى الأيام الع�رسة املا�صية 
متناهية  فريو�صية  اأظهرت حمولة 
مقارنة  الكمية  حيث  من  ال�صغر 
اأخذت قبل �صهر  التي  بامل�صحات 

اأو اثنني«.
مت  اأ�صهر   3 مدار  »على  واأردف: 
ل  علينا  اأرقام  جمموعة  عر�س 
حتمل  ول  الأدلة  من  لها  اأ�صا�س 
اإغالق  اإىل  واأدى ذلك  اأي قيمة... 
بع�س  اأن  زانغريلو  البالد«واأ�صاف 
التوج�س  يف  يبالغون  اخلرباء 
ثانية  موجة  وقوع  احتمال  من 

ال�صا�صة  على  يتعني  لذا  للجائحة، 
احل�صبان  اجلديد يف  الواقع  و�صع 
وقال امل�صوؤول ال�صحي الإيطايل: 
طبيعي...  كبلد  نعود  اأن  »علينا 
امل�صوؤولية  اأحد  يتحمل  اأن  ويجب 

عن ترهيب البلد«.
عامليا  الـ3  الدولة  اإيطاليا  وتعترب 
بفريو�س  الوفيات  عدد  حيث  من 
كورونا امل�صتجد بـ33415 �صخ�صا 
منذ ظهور التف�صي يف 21 فرباير، 
وال�صاد�صة من حيث عدد الإ�صابات 

الذي يبلغ 233019 لكن الإ�صابات 
والوفيات اليومية انخف�صت ب�صكل 
مايو،  مدار  على  وم�صتمر  لفت 
بينما اأطلقت حكومة البالد عملية 
تخفيف بع�س قيود العزل التي تعد 
الأ�صد �رسامة باأنحاء العامل وعلى 
احلكومة  دعت  ذلك،  من  الرغم 
الإيطالية اإىل توخي احلذر، قائلة 
بعيدا  زال  ما  الن�رس  اإعالن  اإن 
ال�صحة،  وزير  م�صاعدة  واأكدت 
»بينما  بيان:  يف  زامبا،  �صاندرا 

الداعمة  العلمية  الأدلة  ننتظر 
لفر�صية اختفاء الفريو�س... اأدعو 
ذلك  من  تاأكدهم  يدعون  الذين 

لعدم اإرباك الإيطاليني«.
واأ�صافت: »بدل من ذلك علينا اأن 
ندعو الإيطاليني اإىل احلفاظ على 
اأق�صى درجات احلذر والإبقاء على 
وجتنب  الأ�صخا�س  بني  التباعد 
واملداومة  الكبرية  التجمعات 
وا�صتخدام  اليدين  غ�صل  على 

الكمامات«.

3 عالمات غري معتادة قد تك�صف الإ�صابة ب�صرطان الرئة
الرئة  �رسطان  اأعرا�س  ت�صمل 
واآلم  وال�صداع  التنف�س  �صعوبة 
قد  ولكن  امل�صتمرة.  ال�صدر 
خلطر  اأي�صا  الفرد  يتعر�س 
من  اأيا  طور  اإذا  بالورم  الإ�صابة 

هذه العالمات غري العادية.
اأحد  الرئة  �رسطان  ويعد 
يتم  التي  ال�رسطان  اأنواع  اأخطر 
ت�صخي�صها، حيث ي�صعب حتديده 
عادة حتى ينت�رس اإىل اأجزاء اأخرى 
عر�صة  تكون  وقد  اجل�صم.  من 
اإذا  باملر�س  الإ�صابة  خلطر 
عادية:  غري  عالمات  من  عانيت 
تورم يف الوجه اأو الرقبة اأو بحة يف 

ال�صوت، اأو حتى تورم اأ�صابعك.
وعندما ي�صغط الورم على الوريد 
الذي ينتقل من الراأ�س اإىل القلب، 

كما ميكن  التورم.  اإىل  يوؤدي  فاإنه 
تغيري   - ال�صوت  بحة  تكون  اأن 
ناجتة   - �صوتك  يف  طبيعي  غري 
ورم  و�صببها  الرئة،  �رسطان  عن 
احلبال  على  ي�صغط  ال�صدر  يف 

ال�صوتية.
واإذا كان اجل�صم ل يتلقى ما يكفي 
مبا�رسة  كنتيجة  الأك�صجني،  من 
اإىل  يوؤدي  فقد  الرئة،  ل�رسطان 
وانحناء  الأ�صابع  اأطراف  ت�صخم 

الأظافر اإىل اأ�صفل.
 Express موقع  وك�صف 
Health اأن »�رسطان الرئة ميكن 
دون  الإن�صان،  ج�صم  ي�صيب  اأن 
يعاين  ل  حيث  اأحد،  يالحظه  اأن 
البداية  يف  املر�صى  من  العديد 

من اأعرا�س«.
الأكرث �صيوعا  العالمة  اأن  واأو�صح 
امل�صتمر،  ال�صعال  هي  للحالة 
الوقت،  مبرور  �صوءا  يزداد  الذي 
ما يوؤدي اإىل �صعال الدم اأو البلغم 
اأخرى  عالمات  وهناك  امل�صّفر. 
مثل  مراقبتها،  ينبغي  غرابة  اأكرث 
ويعد  الرقبة.  اأو  الوجه  التورم يف 
�رسطان الرئة ال�صبب الرئي�صي يف 
اإىل  يوؤدي  ما  الأ�صابع،  طقطقة 

تورمها.

درا�صة مفاجئة تقدم اكت�صافا هاما 
حول كورونا!

تو�صلت درا�صة حديثة اإىل اأن املر�صى امل�صابني بفريو�س كورونا 
قد يكونون معديني ملدة ت�صل اإىل 5 اأ�صابيع بعد اأن مير�صوا لأول 
مرة. واكت�صف باحثون من ال�صني اأن الأ�صخا�س ميكن اأن يعي�صوا 
مع بقاء الفريو�س يف امل�صالك التنف�صية، ملدة 37 يوما، وهو 2.5 
مرة طول فرتة العزل الإلزامية ملدة اأ�صبوعني، التي يطلبها معظم 

خرباء الرعاية ال�صحية.
Lancet، حلل الفريق حالة  التي نُ�رست يف جملة  ويف الدرا�صة، 
فريو�س  تف�صي  مركز  ووهان،  يف  م�صت�صفيني  من  مري�صا   191
الإلكرتونية  الطبية  ال�صجالت  الفريق  وا�صتخدم  اجلديد  كورونا 
وحدد  املختربية  البيانات  وكذلك  الدميوغرافية،  البيانات  جلمع 
الباحثون احلم�س النووي الريبي للفريو�س، الذي يحمل املعلومات 
الوراثية، يف عينات اجلهاز التنف�صي املاأخوذة من املر�صى ملدة 
فرتة  اأق�رس  اأن  وتبني  مرة  لأول  باملر�س  اإ�صابتهم  بعد  يوما   20
زمنية كان فيه ال�صخ�س معديا، 8 اأيام، اأما اأطول فرتة زمنية فهي 

37 يوما.
وكتب املعدون: »هذا الكت�صاف له اآثار مهمة على كل من اتخاذ 
امل�صاد  العالج  طول  حول  والتوجيه  املري�س  عزل  قرارات 
من  كبري  عدد  �صمن  الأحدث  هي  الدرا�صة  وهذه  للفريو�صات«. 
الدرا�صات، التي اأظهرت اأن الفريو�س ميكن اأن يعي�س لفرتة اأطول 
بكثري، مما ت�صوره البع�س �صابقا ووجدت درا�صة اأجرتها الوليات 
املتحدة وعلماء اآخرون، اأن الفريو�س ميكن اأن يظل يف الهواء ملدة 
اأيام  اإىل 3  اأن يعي�س على الأ�صطح ملدة ت�صل  3 �صاعات، وميكن 
النحا�س  على  يعي�س  اأن  الفريو�س ميكن  اأن  الختبارات  واأظهرت 
ملدة 4 �صاعات، وعلى الكرتون ملدة يوم كامل، وما ي�صل اإىل 72 

�صاعة على البال�صتيك والفولذ.

الأعرا�س الأوىل لفريو�س كورونا 

كيف منيزه عن الإنفلونزا العادية؟
�صحية  م�صاكل  من  يعانون  والذين  ال�صن  كبار  اأن  من  حذر خرباء 
اأ�صا�صية، هم الأكرث عر�صة خلطر كورونا القاتل، ولكن يتوجب على 

اجلميع توخي احلذر والنتباه لأعرا�س املر�س ال�صائعة.
م�صتمر  �صعال   :19-Covid لـ  �صيوعا  الأكرث  الأعرا�س  وت�صمل 

جديد وارتفاع درجة حرارة اجل�صم.
وبالن�صبة ملعظم النا�س، ي�صبب الفريو�س عدوى خفيفة، وميكن اأن 

يعاين بع�س املر�صى اأي�صا من �صيق يف التنف�س.
العلماء  يزال  ما  لذلك  ونتيجة  جديدا،  مر�صا   19-Covid ويعد 
يكافحون من اأجل فهمه بالكامل. ويعتقد اخلرباء اأنه ينت�رس عرب 
اللم�س  طريق  عن  وكذلك  العطا�س،  اأو  ال�صعال  عن  الناجت  الرذاذ 

وامل�صافحة.
من  وايتي،  كري�س  الربوفي�صور  اإجنلرتا،  يف  الأطباء  رئي�س  وحذر 
اأن القطريات ميكن اأن تعي�س يف احلافلة اأو على درابزين و�صائل 

املوا�صالت ملدة ت�صل اإىل 3 اأيام.
 19-Covid يختلف  كيف  للكثريين حاليا:  املقلق  ال�صوؤال  ويقول 

عن الإنفلونزا اأو نزلت الربد؟.
اأعرا�س ال�صاللة اجلديدة من فريو�س كورونا مع اأمرا�س  تت�صابه 
اجلهاز التنف�صي الأخرى. ومع ذلك، من املرجح اأن تظهر اأعرا�س 

الإنفلونزا ب�صكل اأ�رسع.

الربيطانية،  الوطنية  ال�شحة  اإدارة  وتو�شح 
ت�شمل: الإنفلونزا  عالمات  اأن   ،NHS

• حمى مفاجئة - درجة حرارة 38 درجة مئوية اأو اأعلى.
• اآلم يف اجل�صم.

• ال�صعور بالتعب اأو الإرهاق.
• �صعال جاف.

• التهاب احللق.
• �صداع.

• �صعوبة النوم.
• فقدان ال�صهية.

• الإ�صهال اأو اآلم البطن.
• ال�صعور بالغثيان اأو املر�س.

ما مدى �رسعة ظهور اأعرا�س  Covid-19؟
بعد  يوما  و11  يومني  بني  تظهر   19-Covid اأعرا�س  اأن  يُعتقد 

اإ�صابة ال�صخ�س.
ووجد بحث جديد، اأجري من قبل علماء يف جامعة جونز هوبكنز، 

اأن متو�صط   فرتة احل�صانة 5.1 اأيام.
عليهم  ظهرت  الذين  الأ�صخا�س  من   %97.5 اأن  الأدلة  واأظهرت 

اأعرا�س، �صهدوا ذلك يف غ�صون 11.5 يوما من الإ�صابة.
ويقول اخلرباء اإن هناك القليل من الأدلة التي ت�صري اإىل اأن النا�س 

ميكن اأن ين�رسوا الفريو�س دون ظهور اأعرا�س.

اأهم طرق الوقاية من العدوى بفريو�س كورونا
حتى  عالج  اأو  لقاح  تطوير  يتم  مل 
اأو  اجلديد  كورونا  ملر�س  الآن 
من  النجاة  فاإن  لذلك   ،19 كوفيد 
اأ�صا�صي على  ب�صكل  تعتمد  العدوى 
اإجراءات  اتخاذ  على  احلر�س 

الوقاية واحلماية ال�صخ�صية.
الوقاية  اإجراءات  اتخاذ  اأجل  ومن 
كيف  معرفة  يجب  �صليم  ب�صكل 
اجلديد،  كورونا  فريو�س  ينتقل 
حيث ميكنه النتقال بطرق عديدة 

اأهمها:
الرذاذ املتطاير من امل�صاب   –  1
والعطا�س.  ال�صعال  طريق  عن 

النتقال هي حوايل مرتين  م�صافة 
اأو ثالثة اأمتار و�صطياً.

اأو مادة  2 – املالم�صة مع مري�س 
ملوثة بفريو�س كورونا اجلديد مثل: 
املحمول  والهاتف  والوجه  اليدين 
واحلمامات  الأبواب  وقب�صات 
واملكاتب  والطاولت  واملطابخ 
والثياب والأطعمة غري املطبوخة.

اأهم طرق الوقاية من العدوى 
بفريو�س كورونا اجلديد هي:

1 – غ�صل اليدين باملاء وال�صابون 
ملدة 20 ثانية.

جتنب  الجتماعي:  العزل   –  2
والعناق،  والتقبيل  امل�صافحة 
اأ�صياء  جميع  تبادل  عن  والبتعاد 
باأعرا�س  امل�صاب  املري�س 
جميع  جتنب  والزكام،  ال�صعال 
مثل  املغلقة  املزدحمة  الأماكن 
واأماكن  واملطارات  املدار�س 
النقل  وو�صائل  املزدحمة  العمل 
واملقاهي  ال�صينما  ودور  العامة 
 ... املغلقة  والأ�صواق  واملطاعم 

اإل لل�رسورة.
الورقية  الكمامات  ا�صتخدام   –  3
املنا�صبة عند الختالط بالآخرين 

خا�صة يف الأماكن املزدحمة.
– تغطية الفم والأنف باملناديل   4
والعطا�س  ال�صعال  عند  الورقية 

والتخل�س منها مبا�رسة.
نلم�صها  التي  املواد  تطهري    -  5
طبي  كحول  مبحلول  متكرر  ب�صكل 
60% اإىل 70% مثل الكولونيا العادية 
كلوراك�س  حملول  با�صتخدام  اأو 

ممدد )ملعقة كبرية يف ليرت ماء(.
والأقم�صة  الثياب  غ�صل   –  6 
وال�صابون  املاء  با�صتخدام  امللوثة 
بالتعري�س  اأو  باحلرارة  وتن�صيفها 

املبا�رس اإىل ال�صم�س.



ال�ساعة  ق�سية  توا�سل 
ت�رسيب  يف  املتمثلة 
ال�سوتي املن�سوب  الت�سجيل 
وفاق  فريق  رئي�س  اإىل 
اإثارة  حلفاية  فهد  �سطيف 
توا�سل  ظل  يف  ال�سجة 
الكروية  ال�سخ�سيات  مثول 
التي ارتبط ا�سمها بالق�سية 
اأمام اأع�ساء جلنة االن�سباط 
املحرتفة  للرابطة  التابعة 
جاء  حيث  القدم،  لكرة 
الدور اأول اأم�س على رئي�سي 
فريقي احتاد ب�سكرة واأهلي 
بن  اهلل  عبد  بوعريريج  برج 
حمادي  بن  واأني�س  عي�سى 
يف  ا�سميهما  ورد  اللذان 
وح�رسا  ال�سوتي  الت�سجيل 
التي  الق�سية  يف  ك�ساهدين 
االن�سباط  جلنة  فتحت 

التحقيق فيها 

ويف هذا ال�سدد، نفى رئي�س 
»الزيبان«  اأبناء  ت�سكيلة 
احلديث  وتف�سيال  جملة 
مباراة  برتتيب  ارتبط  الذي 
�سطيف  وفاق  اأمام  ناديه 
االأخري  خاللها  فاز  اين 
وعاد  ب�سكرة  ملعب  على 
بالزاد  »العالية«  ملعب  من 
كامال، واأو�سح بن عي�سى يف 
عقب  اإعالمية  ت�رسيحات 
الهيئة  مقر  من  خروجه 
لعب  فريقه  اأن  الكروية 
يكن  ومل  بنزاهة  املقابلة 
حيث  للقاء،  ترتيب  هناك 
التنازل  كيفية  عن  ت�ساءل 
عن نقاط املواجهة وفريقه 
ومهدد  ال�سقوط  على  يلعب 
الرتتيب،  جدول  موؤخرة  يف 
ورف�س بن عي�سى ربط ا�سم 
املواجهة،  برتتيب  حلفاية 

املقابل  يف  اعرتف  لكنه 
هاتفية  ات�ساالت  تلقى  انه 
من  اللقاء  قبل  و�سائط  من 
ت�سكيلة  مهمة  ت�سهيل  اأجل 
الفوز  يف  االأ�سود«  »الن�رس 
اأنه  وك�سف  الثالث  بالنقاط 
له،  املقدم  العر�س  رف�س 
ربط  اإىل  املتحدث  وعّرج 
خلذاري  عادل  العبه  ا�سم 
اأجل  من  و�سيطا  للعمل 
ت�سهيل املهمة بني الطرفني 
يف  �سابق  العب  باعتباره 
الكالم  نفى  حيث  الوفاق، 
خلذاري  واأن  خا�سة  املثار 
ب�سبب  اللقاء  عن  غاب 

معاناته من االإ�سابة وقتها.
بن  اأني�س  رف�س  جهته،  من 
التي  االتهامات  حمادي 
ب�ساأن  الوفاق  رئي�س  اأطلقها 
له  تعر�س  الذي  االبتزاز 

عليه  ال�سغط  بخ�سو�س 
كاأ�س  مقابلة  عن  للتنازل 
يتناف�س  التي  اجلمهورية 
مبواجهة  الفريقان  عليها 
ربع  الدور  يف  بينهما 
النهائي، و�سدد انه ال عالقة 
الأهلي الربج ح�سبه يف ق�سية 
وحلفاية  املقابالت،  ترتيب 
يتواجد يف و�سعية �سعب وال 

يعي ما يقوله.
عي�شة ق.

الذاتية  ال�سري  تهاطل  يتواىل 
احتاد  نادي  اإدارة  على 
تعيني  اأجل  من  العا�سمة 
للفريق  اجلديد  املدرب 
املو�سم  النطالق  حت�سبا 
الكروي اجلديد، حيث علمت 
»الو�سط« من م�سادر من داخل 
املدرب  اأن  العا�سمي  النادي 
بازادرفيت�س  حممد  البو�سني 
على  املقرتحة  االأ�سماء  اأحد 
للنادي  الريا�سي  املدير 
من  يحي  عنرت  العا�سمي 
ق�سد  معه  التفاو�س  اأجل 
الفنية  العار�سة  بتويل  اإقناعه 
املو�سم  البطولة  لقب  حلامل 
الكروي املن�رسم، حيث يعترب 
اأحد  بازادرفيت�س  املدرب 
عامل  يف  املعروفة  االأ�سماء 

له  �سبق  الذي  وهو  التدريب 
االأندية  من  العديد  تدريب 
عن  فكرة  وميلك  الفرن�سية 
ومنطقة  العربية  القدم  كرة 
اأنه  باعتبار  اإفريقيا  �سمال 
من  عددا  تدريب  له  �سبق 
العربية،  املنطقة  يف  االأندية 
االحتاد  كاأ�س  نهائي  وبلغ 
رفقة   2006 عام  االإفريقي 
ناديه ال�سابق النجم ال�ساحلي 
التون�سي وخ�رسه اأمام االأهلي 

امل�رسي.
وتوا�سل اإدارة الفريق التعامل 
اجلديد  املدرب  ملف  مع 
الكايف  الوقت  اأخذ  من خالل 
االإ�سم  مع  اتفاق  اإىل  للتو�سل 
الطموحات  وفق  املنا�سب 
من  امل�سطرة  واالأهداف 

بقيادة  االإدارة  جمل�س  طرف 
العام  املدير  جلول  عا�سور 
مالكة  »�سريبور«  ل�رسكة 
الفريق،  يف  االأ�سهم  اغلبية 
تلقت  االحتاد  اإدارة  وكانت 
اقرتاحا ب�ساأن التفاو�س رفقة 
كارتريون  الفرن�سي  املدرب 
املتعاقد رفقة نادي الزمالك 
ت�سقط  ان  قبل  امل�رسي 

الفكرة يف املاء.
اعتذر  منف�سل،  �سياق  يف 
العر�س  على  حامة  حيمد 
الذي تقدم به عنرت يحي من 
التكوين  مدير  تعيينه  اأجل 
على  وامل�رسف  الفريق  يف 
يتم  الذي  التكوين  مركز 
عني  منطقة  يف  ت�سييد 
مدرب  ك�سف  البنيان،حيث 

ين�سط  الذي  بوبيني  فريق 
بفرن�سا  الوطني  الق�سم  يف 
جريدة  مع  ت�رسيحات  يف 
اأنه  الفرن�سية  »لوباريزيان« 
تلقى عر�سا من اإدارة االحتاد 
انه  رغم  عليه  يوافق  لكنه مل 
عائلية  الأ�سباب  النادي  ابن 
بحكم تواجد عائلته ال�سغرية 
يف فرن�سا والرتباطات مهنية 

مع اإدارة نادي بوبيني.
عي�شة ق.
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اأعلن جنم مقرة متذيل ترتيب 
ام�س  اول  الوطنية  البطولة 
رف�سه خطة ا�ستكمال املو�سم 
بعد  الكرة،  احتاد  اأقرها  التي 
املرتبطة  القيود  تخفيف 
تف�سي  من  الوقائية  بالتدابري 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
واأبلغ االحتاد اجلزائري خطته 
اإىل احلكومة والهيئات ال�سحية 
من اأجل درا�سة �رسوط العودة 
الدين بن  للمناف�سة، وقال عز 
يف  مقرة  جنم  رئي�س  نا�رس 

اجلزائرية،  لالإذاعة  ت�رسيح 
ا�ستكمال  فكرة  يرف�س  اإنه 
فريقه  الأن  لي�س  املو�سم 
لعدم  ولكن  الدوري  يتذيل 
اأهمية ا�ستئناف اللعب يف ظل 
واأ�ساف:  احلالية،  الظروف 
ال  املو�سم  ا�ستكمال  »قرار 
يخدم الكرة اجلزائرية متاما، 
و�سع  ظل  يف  الدوري  عودة 
فريو�س  انت�سار  عليه  ي�سيطر 
الدوري  �سائبا،  لي�س  كورونا 
له  قيمة  ال  اأ�سبح  اجلزائري 

فنيا واقت�ساديا«.
االأندية  وتابع: »�سي�سعب على 
لالإمكانيات  تفتقد  التي 
الوقائية  التدابري  مع  التعامل 
التي  تلك  رمبا  الفريو�س،  من 
قد  حكومية  �رسكات  ترعاها 
لي�س  تنجح يف ذلك، لكن هذا 
عدال«، وحتدث بن نا�رس، عن 
يعاين  التي  املالية  ال�سعوبات 

اأن  كا�سفا  مقرة،  جنم  منها 
�سوى  يتلقوا  الفريق مل  العبي 
املو�سم  انطالق  منذ  راتبني 
ظل  »يف  وا�ستطرد:  احلايل، 
هذه املعطيات ال اأت�سور عودة 
وا�ستئنافهم  للفريق  الالعبني 
هو  كان  واالأ�سح  للتدريبات، 
اإنهاء املو�سم واإعطاء الفر�سة 
للنوادي من اأجل تنظيم نف�سها 

واإعادة ترتيب بيتها«.
واقرتح بن نا�رس، اإلغاء الهبوط 
دوري  اأندية  عدد  وزيادة 
املحرتفني اإىل 20 فريقا، لكن 
رئي�س  اأملا�س،  النا�رس  عبد 
رحب  اجلزائر  مولودية  نادي 
بقرار ا�ستكمال املو�سم داعيا 
اتخاذ  اإىل  الدوري  رابطة 
اإجراءات ت�ساعد االأندية على 
ال�سلبية  التداعيات  مواجهة 

املرتتبة على جائحة كورونا.
ق.ر.

الوطنية  البطولة  ت�ستاأنف 
ن�ساطاتها �سهر  الطائرة  للكرة 
�سبتمرب القادم بعد توقفها يف 
تف�سي  ب�سبب  الفارط  مار�س 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
رئي�س  به  �رسح  ما  ح�سب 
للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
م�سطفى ملو�سي، حيث �رسح 
�سابقا  و�سعنا  »لقد  ملو�سي: 
حمتملة،  �سيناريوهات  ثالثة 
لكننا قررنا يف االأخري ا�ستئناف 
املناف�سة مبا�رسة عقب اإجراء 
من  البكالوريا،  امتحانات 
�ستقام  املباريات  اأن  الوا�سح 
خلف اأبواب مو�سدة يف قاعات 
معقمة مع تطبيق كل اإجراءات 
ال�سارمة  ال�سحية  الوقاية 

لتجنب اأي عدوى«.
جميع  تعليق  مت  اأنه  ومعلوم 
واالأحداث  امل�سابقات 
الريا�سية يف جميع التخ�س�ست 
يف اجلزائر منذ 16 مار�س واإىل 
انت�سار  ب�سبب  جوان   13 غاية 
فريو�س كورونا، واأ�ساف نف�س 
البطولة  ><�سنكمل  امل�سدر: 
�سهرين  بعد  اجلزائر  وكاأ�س 
لنف�سح املجال بعدها لرتب�س 
يف  املقرر  الوطني  املنتخب 
 20 اإىل   1 من  املمتدة  الفرتة 
لبطولة  حت�سبا  وذلك  دي�سمرب 
تون�س.  يف  العربية  االأمم 
البطولة  من  القادمة  الن�سخة 
جانفي  يف  �ستنطلق  الوطنية 

.»2021

الق�سم  مناف�سات  و�ست�ستاأنف 
باإجراء  ><رجال<<  املمتاز 
جوالت  و6  متبقية  جولة   12
لدى ال�سيدات، يف الوقت الذي 
اجلزائر  كاأ�س  فيه  و�سلت 
للدور ثمن النهائي.ويف ت�رسيح 
�سابق له ل«واج«، اأكد م�سطفى 
املنتخب  �سدا�سي  اأن  ملو�سي 
بالو�سع  يتاأثر  مل  اجلزائري 
يتم  مل  اأنه  باعتبار  احلايل 
اأو مناف�سة،  برجمة اأي ترب�س 
><تاأجيل  قائال:  واأو�سح 
كانت  التي  العربية  البطولة 
مقررة يف �سهر اأكتوبر القادم، 
�سابقا  املربمج  الرتب�س  جعل 

نهاية املو�سم يتاأجل اآليا<<.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

حيث انتهى اجلدل بخ�سو�س م�سري 
البطولة الوطنية املتوقفة يف اجلولة 
االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من   22
ال�سابق  املوقف  تغيري  �س  بخ�س 
الرابطة  لرئي�س  �سبق  كان  والذي 
مدوار  الكرمي  عبد  للعبة  املحرتفة 
ت�رسيحات  خالل  عنه  الك�سف 
املنق�سي،  االأ�سبوع  نهاية  اإعالمية 

من خالل التلميح اإىل اإعتماد مو�سم 
املت�سدر  اإىل  اللقب  ومنح  اأبي�س 
تتغري  ان  قبل  بلوزداد،  �سباب 
لقاء  بعد  جاءت  والتي  املعطيات 
زط�سي  الدين  خري  الفاف  رئي�س 
علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب  بوزير 
خالدي الذي جرى ال�سبت املن�رسم 
اأبدى  والذي  الو�سية  الوزارة  مبقر 
تعاونه من اأجل الرتيث قبل احل�سم 
واأخذ  الكروية،  يف م�سري املناف�سة 

اخلطوط العري�سة من رئي�س الفاف 
بخ�سو�س الرتتيبات املتعلقة بعودة 
املباريات قبل عر�سها على احلكومة 
بخ�سو�س  فيها  البث  اجل  من 
من  الوقائية  االجراءات  حت�سري 
خا�سة  املعنية،  امل�سالح  طرف 
قرارات  ظل  يف  ياأتي  املوقف  واأن 
املنعقد  الوزراء  جمل�س  اجتماع 
اأول اأم�س برئا�سة رئي�س اجلمهورية 
انطلقت  والتي  تبون  املجيد  عبد 

املتعلقة  االجراءات  تخفيف  يف 
قرار  انتظار  يف  ال�سحي،  باحلجر 
ال�سلطة ما يتعلق بتمديد احلجر اأو 

رفعه بعد تاريخ 13 جوان املقبل.
الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول  وقدم 

العودة  خطة  بالدنا  يف  الكروية 
خالل  من  املناف�سة  اإىل  تدريجيا 
ا�ستئناف التدريبات عرب جمموعات 
 6 ملدة  جماعيا  التدرب  قبل 
ا�ستئناف  اإىل  العودة  قبل  اأ�سابيع 

�سهرين  مدة  تدوم  التي  املباريات 
وكل  البطولة  خاللها  ت�ستكمل 
من  االأخ�رس  ال�سوء  بتلقي  ذلك 
اأجواء  اإىل  امل�سالح ال�سحية للعودة 

التدريبات.

عقب لقاء جمع زط�شي وخالدي واجتماع املكتب الفدرايل

ا�ضتئناف البطولة الوطنية بعد احلجر ال�ضحي

بن نا�شر يقرتح اإلغاء ال�شقوط ورفع الأندية اإىل 20

جنم مقرة يرف�ض ا�ضتكمال املو�ضم

ا�ضتئناف مناف�ضة الكرة الطائرة 
�ضبتمرب املقبل

ح�شم اجتماع املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم الذي انعقد 
اأول اأم�ص على اإنهاء اجلدل بخ�شو�ص م�شري املو�شم الكروي يف بالدنا، بعدما 

تاأكد عودة املناف�شة وا�شتئناف البطولة الوطنية وذلك بعد رفع احلجر ال�شحي 
من طرف ال�شلطات العليا يف البالد، حيث �شادق اأغلب اأع�شاء املكتب الفدرايل 
على عودة البطولة الوطنية واإكمال ما تبقى من املو�شم الكروي على م�شتوى 

الرابطتني املحرتفتني الأوىل والثانية والبطولة الهاوية بالن�شبة لفئة الأكابر 
ومل يكن التحفظ �شوى من طرف رئي�ص الرابطة الهاوية علي مالك الذي كان 

اأقرب اإىل توقيف املناف�شة عك�ص بقية اع�شاء املكتب الفدرايل

بن حمادي رف�ص الزج باأهلي الربج يف ق�شية الت�شجيل ال�شوتي

بن عي�ضى يبعد االتهامات عن حلفاية ويتهم و�ضطاء لرتتيب اللقاء

حامة يعتذر عن عر�ص عنرت يحي لتويل التكوين

بازادرفيت�ض مقرتح لتدريب احتاد العا�ضمة
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كارثة �لتبول يف �مل�سجد
اإليك كارثة وقعت اأمام خري الورى حممد بن عبد اهلل ، بال اأعرابى يف امل�سجد ، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها 
حقيقة و�سعب علّي تخيلها ، ولكن تراه �سلى اهلل عليه و�سلم فاق حد التخيل يف رد فعله ، عن اأن�س بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال يف طائفة امل�سجد ، فزجره النا�س ، فنهاهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

، فلما ق�سى بوله اأَمَر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بذنوب من ماء فاأُْهِريق عليه .
لقد جتاوز النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء ، ولكنه �سلى اهلل عليه و�سلم علم الرجل 

اأمر دينه بكل رفق ولني ..
وهنا يكتب اأحد املبدعني : » لقد اأبعد عليه ال�سالة وال�ســالم احلاجز ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ال ي�سعر اأنه خمطئ ، واإذا كان بهذه احلالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب اأن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً 
قا�سياً ، وهو يرى اأنه م�سيب. اإذن البد اأن ي�سعر اأنه خمطئ اأوالً حتى يبحث هو عن ال�سواب؛ لذا البد اأن نزيل 
الغ�ساوة عن عينه ليب�رش اخلطاأ،وعندما نعرف كيف يفكر االآخرون ، ومن اأي قاعدة ينطلقون ، فنحن بذلك 
قد عرثنا على ن�سف احلل. حاول اأن ت�سع نف�سك مو�سع املخطئ ، وفـكــــر من وجهة نظره هو ، وفكر يف 

اخليارات املمكنة التي ميكن اأن يتقبلها ، فاخرت له ما ينا�سبه » ..

�لر�سول مع �أ�سحاب �لأزمات ..
وكم �سعر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باأ�سحاب االأزمات وعا�س معهم معاناتهم بل وبذل و�سعه يف اخراجهم من 

اأزماتهم ، وعلى �سبيل املثال :
يقول د . راغب ال�رشجاين : » ومن اأهم االأزمات التي ال بد لكل ب�رش اأن يقع فيها اأزمة املر�س » .. ويقول : » 
كان الر�سول اإذا �سمع مبري�س اأ�رشع لعيادته يف بيته، مع كرثة همومه وم�ساغله، ومل تكن زيارته هذه ُمتكلَفة 
ا من  اأو ا�سطرارية، اإمنا كان ي�سعر بواجبه ناحية هذا املري�س.. كيف ال، وهو الذي جعل زيارة املري�س حًقّ
نَاِئِز،  الِم، َوِعيَاَدةُ امْلَِري�ِس، َواِتّبَاُع اْلَ حقوقه؟!... قال ر�سول اهلل : »َحُقّ امْلُ�ْسِلِم َعلَى امْلُ�ْسِلِم َخْم�ٌس: َرُدّ ال�َسّ

ْعَوِة، َوتَ�ْسِميُت الَْعاِط�ِس« متفق عليه . َواإَِجابَُة الَدّ

وال  ال�سالح  الولد  تكون  ان  تريد 
مماتهم  بعد  والديك  عمل  ينقطع 

اأدعية للوالدين املتوفني
برب  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأو�سى  لقد 
ر�سى  من  ر�ساه  وقرن  الوالدين 
من  حرم  �سخ�س  من  فكم  الوالدين 
فلما  حياتهما  ،يف  الوالدين  بر  نعمة 
اأو  ال نربهم بعد مماتهم وان موتهما 
موت احدهما ال يعني توقف برنا لهم 
بعد  حتى  لهم  برنا  ي�ستمر  ،بالعك�س 
الذي  ال�سالح  الولد  فلتكن  مماتهم 

يدعو لوالديه

منزله الوالدين بعد عباده اهلل 
عز وجل

بالوالدين  وجل  عز  اهلل  اأو�سي  وقد 
والرب فيها حيث جعل منزله الوالدين 
قال  عندما  وجل  عز  اهلل  عباده  بعد 
اإال  ربك  وق�سي   (( وتعايل   �سبحانه 
اإح�سانا  وبالوالدين  اإياه  اإال  تعبد 
اأف�سل  عليه  الر�سول  اأو�سي  وقد    )
يف  بالوالدين  بالرب  وال�سالم  ال�سالة 
قال:  هريرة  اأبى  عن  واملماة  احلياة 
واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
انقطع  اآدم  ابن  مات  اإذا   ”: و�سلم 

عمله اإال من ثالث : �سدقة جارية اأو 
علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدعو له ” 

رواه م�سلم.
الدعاء  ثواب  �ستاأخذ  اأي�سا  واأنت 
منه  اهلل  علي  اأكرم  �سيء  فلي�س 
والدعاء نافع للم�سلمني حيهم وميتهم 

�سواء ا�ستجيب للحي يف الدنيا
يجيبه  مل  اإذا  الأنه  ي�ستجيب  مل  اأم 
يعلمها �سبحانه  الدنيا حلكمه  اهلل يف 
اأاإال  االآخرة  يف  واأجر  مثوبة  عو�سه 
لهم  الدعاء  الوالدة  اأو  الوالد  ي�ستحق 
يرحمهم..بال  اهلل  متوفني  كانو  اإذا 
وهذه  والكثري  الكثري  ي�ستحقون  واهلل 
بع�س االأدعية من ال�سنة ال�رشيفة يف 

االأدعية للمتوفني

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم ياحنان يامنان يا وا�سع الغفران 
عنه  واعف  وعافه  وارحمه  له  اغفر 
واغ�سله  ُمدخله  وو�سع  نُُزله  واأكرم 
باملاء والثلج والربد ونقه من الذنوب 
االأبي�س  الثوب  يُنقي  كما  واخلطايا 

من الدن�س.
اللهم اأبدله دارا خريا من داره واأهال 
واأعذه  النة  وادخله  اأهله  من  خريا 

من عذاب القرب ومن عذاب النار .

اللهم عاملة مبا اأنت اأهله وال تعامله 
مبا هو اأهله .

اإح�سانا  االإح�سان  عن  اأجزه  اللـهـم 
وعن االإ�ساءة عفواً وغفراناً.

اللهم اإن كان حم�سناً فزد من ح�سناته 
، واإن كان م�سيئاً فتجاوز عن �سيئاته 

.
مناق�سة  غري  من  النة  ادخله  اللهم 

ح�ساب وال �سابقة عذاب .
اللهم اّن�سه يف وحدته ويف وح�سته ويف 

غربته.
خري  واأنت  مباركا  منزالً  انزله  اللهم 

املنزلني .
اللهم اأنزله منازل ال�سديقني وال�سهداء 

وال�ساحلني وح�سن اأولئك رفيقا .
ريا�س  من  رو�سة  قربه  اجعل  اللهم 
حفر  من  حفرة  جتعله  ،وال  النة 

النار .
ب�رشه  مد  قربه  يف  له  اأف�سح  اللهم 

وافر�س قربه من فرا�س النة .
،وجاف  القرب  عذاب  من  اأعذه  اللهم 

االأر�س عن جنبيها .
والنور  بالر�سا  قربه  اأمالأ  اللهم 

والف�سحة وال�رشور.
تق  ومن   { ال�سيئات  قه   : اللهم 

ال�سيئات يومئذ فقد رحمته { ـ

�ملتوفني للو�لدين  �أدعية 

كبائر �لّذنوب
َوقِعها يف  نوُب واملعا�سي يف  الُذّ تَختَِلُف   
امُلرتِتّبة  واالأ�رشار  نتيَجِتها  ويف  النَّف�س 
عليها، ومهما كان، فاإنَّها تَ�سرَتُِك يف كوِنها 
الُعلماءُ  ويَتَِّفُق  رِبّه،  مِلقاِم  الَعبِد  خطاأ 
ذنوُب  �سنفنِي؛  يف  الّذنوِب  ت�سنيِف  على 
دالالٌت  اأ�سمائها  ويف  والكبائر،  غاِئِر،  ال�سَّ
الكبرية،  فالَكبائُر جمُع  امَلعنى،  اإىل  تقوُد 
ذلَك  ويف  نوب،  الُذّ من  العظيُم  ومعناها 
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما يرَتتَُّب 
عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد َذَكرها اهللُ 
تَِنبُوا  تَعاىل يف القراآن الكرمي فقال: اإِْن جَتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم  نَُكِفّ تُنَْهْوَن َعنُْه  َكبَاِئَر َما 
َونُْدِخلُْكْم ُمْدَخاًل َكِرمًيا، فدَلّ ِذكُرها على 
غاِئر،  نوِب اإىل كباِئَر و�سَ ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
ها  بَع�سَ اأَنّ  اإالَّ  كبرية،  اهللِ  مقاِم  يف  وُكلُّها 
منُه،  اأكرَبُ  هو  ملا  نظراً  غِر  بال�سِّ ُف  يتَّ�سِ
اأكرُب  ُك  وال�رِشّ حر،  ال�ِسّ من  اأكرَبُ  فالَقتُل 
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ال كبريَة مع 
اال�سِتغفاِر وال �سغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل 
اأنَّها ما يرَتتَُّب  االأقواِل يف تعريِف الَكبائر 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  عليِه حُدّ يف الُدّ
اخِتالِف  ومع  لَعن،  اأو  تهديٌد  اأو  غ�سٌب 
يبقى  الَكبائر،  مفهوِم  يف  والِفرِق  العلماِء 
تعريفها؛  يف  قيَل  ما  اأمثََل  القوُل  هذا 
غرِيه،  على  الواردِة  القواِدِح  من  ل�سالمِتِه 

لف. وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
و  بعلمه  نف�س  كل  على  قائم  اأي  القيوم   
تدبريه وتربيته و االأخذ بيده ، قيوم �سيغة 
قائم   ، مبخلوقاته  العناية  �سديد  مبالغة 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت مراقب ، 
اِد ﴾ ]�سورة  ْر�سَ قال تعاىل: ﴾ اإَِنّ َربََّك لَِبامْلِ

الفجر: 14[

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
الكرمية،  االآيات  اإىل  اأتعرف  اأن 
اهلل،  رحمة  عن  تتحدث  التي 
فهناك اآيات كثرية، لكن ي�ستنبط 

من هذه االآيات حقائق .
عز  اهلل  يقول  االأوىل:  احلقيقة 
َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
 ِ اهلَلّ �َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا  َهاَجُروا 
]�سورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن  اأُولَِئَك 
البقرة االآية:218  معنى ذلك: اأن 
وي�ستقيم،  يوؤمن،  الذي  االإن�سان 
نف�سه  اهلل  �سبيل  يف  ويجاهد 

اهلل؛  رحمة  يرجو  اإمنا  وهواه، 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل، والكافر 
يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، يرجو 
�سمعتها.....  يرجو  ن�ساءها، 
هل  يتب�رش،  اأن  عليه  فاالإن�سان 
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري 
م�سلحته،  عن  يبحث  املوؤمن 
عن  يبحث  �سهوته،  عن  يبحث 
لذته، يبحث عن مكا�سب مادية، 
اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن  بينما 
هذا هو الفرق الوهري، رحمة 
ا  اهلل هي النة، قال تعاىل:  َواأََمّ

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�سَّ الَِّذيَن 
َخاِلُدوَن  ِفيَها  ُهْم   ِ اهلَلّ َرْحَمِة 
االآية:107   عمران  اآل  ]�سورة 
الامعة،  املعاين  من  احلقيقة: 
ال�ساملة،  الوا�سعة،  املانعة، 
هي  وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي 
االإميان،  من  الهدف  النة، 
واملعامالت،  ال�سالح،  والعمل 
اأن  اإىل ذلك، هو  واالأخالق، وما 
و�سل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
للجنة، النة: هذه رحمة اهلل عز 

وجل.
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بقلم الأخ�شائية النف�شانية 
العيادية:هابط ملعيد

يَا طفولًة راأيُت اجلّنَة يف 
ُمْقلَتْيَها فقررُت اأن اأكون لها وطًنا 

اأَحِميَها واأَحويَها
َتِبْعُت ُخَطاَها لأّنني راأيُت فيها 

ُجرًحا ُيدِميَها َفَجَحَدْت اأنامِلي 
فيها قوًل, كيف ل و كٌل الَقوِل َل 

ُيرِويَها
ْقُت بها احلياَة,  يا طفولًة َع�شِ
ِقي َلِك غري اّلِذي يف الُكتِب,  ِع�شْ
وَح ُخذيَها ِفداِك القلُب حتى الُرّ

هاِد و الُبكاِء  اأكْلِت عيناَي بال�شُ
َفَتَعجُبوا لأمري فقالوا : يا َوْيَحِك 

لقد ُجِنْنِت و على و�َشِك اأن 
َتْعُبديَها

نعْم الطفولُة حبيبِتي و 
ُموؤِن�َشِتي يف هذا الزماْن

فاُء ُتعاِدُل  نعم اإنها املََوّدُة و ال�شّ
الدنيا مبا فيَها

َفَتَمّنْيُت اأن اأُْنِق�َص مْن ُعْمري 
و اأُعطيَها و من جميع الأحزاِن 

اأَْعفيهَا
ا جتمُع الطفولَة  و اأن اأكون اأر�شً

يف ُربوِعَها و اأُْحِييَها
َر قلمي ليكوَن �شوَت  و اأُ�َشِخّ

احلِقّ ُكَلَّما َغاَبْت ُيناِديهَا

جند  اجلزائر  بلدنا  يف  الطفولة  واقع  من  و 
اإجحافا كبريا يف حق هذه الفئة التي ت�شمى 
الفداء  بكبا�ش  و  املواقع  يف  اجلنة  بطيور 
جميع  من  االأول  املت�رشر  فهي   , الواقع  يف 
الكبار يف  يعي�شها  التي  امل�شاكل االجتماعية 
زمٍن ُغِم�َشْت فيه كرامة االإن�شان يف الطني و 

الغباْر .
ذنبي  ما   : اأمي 
قد  ُكنِْت  اإن  اأنا 
اآمنِت والدي حني 
عليك  يكذب  كان 
بحياة  يعدك  و 
فاجنرفِت  وردية 
م�شاعرك  �شوب 
عقالنية  دون 
و  اأنا  اِلأُولَد   ,
ن�شب  دون  اأ�شبح 

و هوية
فوق  بريء  اأنا 
ابت�شامُة  �شفاهي 

خجلي , و يف العينني نظرةٌ زجاجية
اأبي :  ما ذنبي اأنا اإن ُكنَت اأنَت دون كرامة و 
ال اإن�شانية , لتخدع والدتي و توهمها باحلب و 
احِلِنّية , اِلأُولَد اأنا و اأُرمى بال ن�شب و ال هوية 
�َشاين  ِلتَُح�ِشّ �شمري  بال  ُكنتما  اإن  ذنبي  ما   ,

ونية . بالُدّ
من  كاٍف  بقدر  هنا  اأنا   , اأخرى  حالة  اأنا 
اأبي  من  مكونة  حتويني  عائلة  لدي   , احلظ 
بنظر  عادية  حياة  اأعي�ش   , اخوتي  و  اأمي  و 
�رشاعات  داخلي  يف  لكن  اخلارجية,  العيون 
اأرهقتني و �شلَّْت طموحاتي وكل  و مكبوتات 

اأحالمي االأولية .
اآباءُكْم  ربَّاُكْم  كما  تُربُّويِن  ال   : اأمي   , اأبي 
فلقد ُخِلْقُت لزمٍن غري زمانُكْم . ال جتعلوين 

عجينة لت�شنعوا بها مل ت�شتطيعوا اأنتم �شنعه 
و  قلة حيلتي  ارحموا  و  ارحموين   , الأنف�شكم 

ارحموا رغباتي و ميويل .
النقاط  ال تت�رشعوا لروؤية عالماتي و ك�شف 
و  االأ�شدقاء  بني  لتتفاخروا  بي  اخلا�ش 
االأِحبَّة, بل تفهموا عجزي و قلة حيلتي حني 
اأفال  ه  اأِح�ُشّ ما  ِمِنّي  التَِم�ُشوا  و  ظنَُّكٌم  اأَُخِيُّب 
بحاجة  كنت  رمبا 

اإليكم و بي �رشٌر.
اأبي , اأمي : تخ�ش�شي 
يعك�ش  الثانوية  يف 
و  و قدراتي  اأنا  ميويل 
لي�شت رغباتكم االأنانية 
فوق طاقة ا�شتيعابي , 
من  خرجت  اأنا  اأبي 
حتت  �شاأعي�ش  لِبْك  �شُ
جناحك ’ �شاأر�شى مبا 
اأََكلْتُْه  مبا  يل  متَُه  قَدّ
بْتُْه مبا اْرتََديْتُْه  مبا �رَشِ
اأن ذلك  بقناعٍة مني   ,
باأنك  و  اأجلي  من  ِفْعلَُه  بو�شِعَك  ما  كل  كان 

قليل احليلِة و الو�شيلَة .
ة , ما ذنبي  لكن ما ذنبي اأنا اإن كنَّا عائلًة ُمعوَزّ
اإن ُكنُْت مل اأنحدر من �شاللٍة مرموقٍة و ثريَّة 
طفل  لكني  عار  اأو  عيبا  يوما  يكن  مل  الفقر 
كيف يل اأن اأُْجَب على العمِل يف الوقت الذي 
بالفرا�شات  يلعبون  ِجيلي  اأ�شحاب  فيه  يكون 

الورديَّة .
عتاد   , البناء  اأدوات  حمل  يف  اأعمل  اأنا 
اأنا   , االأحذية  م�شح  اأعمل يف  اأنا   , امل�شانع 
الناعمتني  بيداي  االإ�شمنت  و  الياجور  اأحمل 

ا . اللتان مل تكتِمال ُنَُوّ
اأدواتي  الأ�شرتي  عطلتي  يف  اأعمل  اأنا 
املدر�شية مبا فيها املالب�ش و الطابلية , اأنا 
اأعمل يف جماالت الكبار الأ�شاعد اأبي و اأمي و 

اأخفف عنهما امل�شوؤولية .
نعم اأح�ش�شت اأنني كبت اأنا قد امل�شوؤولية .

اأعمل مل  االآن  اأنا  للمجتمع ها  اليوم خرجُت 
ُفوِجئُْت  لكنني  �ُشلبْت  التي  لطفولتي  اأكرتث 
بوحو�ش ب�رشية , يف يوم من االأيام بينما كنت 
بعيدا عن عيوين اأمي و عن منزلنا و عن اأزقة 
حِيّنا العتيق , جاء وح�ش ب�رشي قام باختطايف 

قام بتكبيِل يداْي نعم قام باغت�شابي.
جميع  يَفّ  لتحرر  اأنا  ذنبي  ما  �شيدي  يا 
غرائزك احليوانية و تركع مليولك اجلن�شية , 
ما ذنبي اأنا اإن ُكنَت اأنَت جمرًدا من كل معايري 

االإن�شانية.
َب الطفولة و تُقتَْل ؟؟  اأيعقل  اأيعقل اأن تُغت�شَ
اأن ُتار�َش يف اأج�شادنا البيئة اأركان الدعارة 
و  هارون  اأنا  يو�شفي  �شيماء  اأنا   , النظامية 

ابراهيم اأنا اأن�ش و نهال و غريهم ممن ُقِتلوا 
عوا يف اأكيا�ش بال�شتيكية . عوا وُو�شِ و ُقِطّ

اأ�شبحت  و  املنية  وافتني  �شيدي  ب�شببك  اأنا 
العمومية  النيابة  اأر�شيف  يف  ملف  جمرد 
متى  فاإىل  الق�شية,  لغز  فك  فقط  ينتظرون 
يف  ا�شتغالل  اأب�شع  الطفولة  هذه  تُ�شتغُلّ 
الطفولة  فيه  تكون  اأن  يجب  الذي  الوقت 
الرحمة املن�شورة على هذه االأر�ش فيحاول 
النا�ش بجهدهم حمايتها , حتى تبقى الب�شمة 
يلتم�شون منهم فرحة  متجلية على وجوههم 
كل  حتاول  التي  املن�شود  الربيع  فهم  احلياة 

القوى يف االأر�ش اأال جتعله خريفا .
ماهي  ا�ْشاألوُهم  االأطفال  من  قليال  اقرتبوا 
اأحالمكم ف�شتجدون اأنها اأزكى من اأن تتحقق 

بني قوم جترعوا النفاق و الالاإن�شانية .
االإن�شان  حقوق  رابطة  ن�رشته  ملا  وا�شتنادا 
عن اأرقام مرعبة و خميفة تثلت يف 45 األف 
ت�شجيلهم  عدم  اأن  و  هوية  بدون  طفل  حالة 
يف  عليها  املن�شو�ش  حقوقهم  من  حرمهم 
اأي�شا  الد�شتور كحقهم يف التمدر�ش مثال, و 
 1131 بينها  من  حالة عنف  األف   361 حوايل 
حالة اإعتداء جن�شي و اأي�شا اإح�شاء 887 حالة 
هروب من املنزل ب�شبب م�شاكل الدرا�شة و 
امل�شاكل العائلية, كما تعدى رقم املت�رشبني 

من التعليم 500 األف طفل .
يعملون  الذين  اإىل  اأي�شا  الرابطة  اأ�شارت  و 
�شنويا و هم اأقل من 16 �شنة )ال�شن القانونية 

)
حيث بلغ عددهم 
طفل  األف   200
رم�شان  �شهر  يف 
 400 حوايل  و 
العطلة  اأثناء  األف 
مو�شم  املدر�شية 
جني  يف  ال�شيف 
�شيل  ملحا ا
و  الزراعية 

ت�شويقها.
منظر  اأ�شبح  هنا 
خلف  االأطفال 

طاوالت البيع يف االأ�شواق اأو �شلل اخلبز على 
واجبا مفرو�شا  و  ماألوفا  ال�رشيعة  الطرقات 
, هذا  اأ�رشهم يف �شن مبكرة   ليعيلوا  عليهم 
بعد  اأحد خا�شة  يثري �شفقة  يعد  لالأ�شف مل 
العائالت  من  للكثري  ال�رشائية  القدرة  تدين 
اجلزائرية التي مل تعد جتد مانعا يف اإدخال 
�رشق  الذي  ال�شغل  عامل  مبكرا  اأطفالها 
طفولتهم و اإدخالهم دوامة البيع و ال�رشاء من 

الباب ال�شيق .
مقرتحات و تو�شيات :

اأن  �شوى  •       و يف خال�شة قويل ما علي 
طفولة  الإنقاذ  اخلطر  ناقو�ش  لدق  اأدعو 
الغد و اإبعادها كل البعد عن جميع امل�شاكل 
التي  االقت�شادية  و  ال�شيا�شية  و  االجتماعية 
للتدقيق  بحاجة  نحن  الكبار,  عامل  بها  مير 
االأ�شاليب  تبني  و  تربيتهم  اأ�شاليب  يف  دائما 
احلديثة للرتبية التي تن�ش على الرتكيز على 
ما يحتاجه الطفل من تدليل و حب و م�شاعر 
و  �شابطة  ل�شلطة  ذلك  مع  يحتاجون  كما 
معايري وا�شحة لل�شلوك �رشيطة اأن تكون تلك 
و�شعية  تراعي  و  حمفزة  و  مريحة  املعايري 
الطفل , فاإذا اأردنا الأطفالنا اأن يت�رشبوا القيم 
بحب  نعملهم  اأن  يجب   , نحن  نحملها   التي 
اأ�شخا�شا  نظرهم  يف  نكون  و  م�رشوط  غري 

حمرتمني تتطابق اأفعالنا مع اأقوالنا .
ملاذا  له  نو�شح  لكي  بحاجة  •       الطفل 
ال  حتى  يفعل  اأن  عليه  كان  وماذا  اأخطاأ؟ 
يقع يف اخلطاأ ؟ ثم يحتاج ملن يقف بجواره 
النف�ش  فعلم   , اخلطاأ  ذلك  اآثار  ليتجاوز 
احلديث اأظهر اأن هناك قيمة كبى لتوقعات 
الطفل يف  يكون عليه  اأن  الوالدين ملا ميكن 
متفائلة  النظرة  تلك  كانت  فاإن   , امل�شتقبل 
دفعت الطفل لالإجناز لكن ب�رشط اأن ال يكون 

ذلك على ح�شاب اإختياراته, وميوله .
لفلذات  اأن ي�رشحوا  االآباء  •       يجب على 
اأن يكونوا متفوقني  اأنه لي�ش �رشطا  اأكبادهم 
اأن يركزوا  يف كل �شنوات درا�شتهم بل يكفي 
�شيء  يف  جهودهم 
يحبونه و يفكرون به , 
يقدمه  قد  ما  فاأف�شل 
الكبار لل�شغار هو اإنارة 
و  باحلكايات  عقولهم 
و  ال�شحيحة  املعارف 

الهادفة .
الذي  •       الطفل 
و  مرحة  روحه  تكون 
مييل  و  املرح  يحب 
اإىل اللعب مع االآخرين 
و�شعية  يف  يكون 
من  اأف�شل  نف�شية 
يُظهر قدرا  الذي  اأو املنعزل  الهادئ  الطفل 

زائدا من اجلدية .
افرتا�ش ح�شول  على  الطفل  •       تدريب 
ي�شاعده  املفاجئة,  البعيدة  االأحداث  بع�ش 
بعد  فيما  مل�شكالته  حلول  على  العثور  على 

كما يو�شع دائرة اخليال لديه.
على  تدريبهم  اإىل  بحاجة  •       االأطفال 
التفكري االإبداعي الأنهم �شيواجهون م�شكالت 
التي  امل�شكالت  من  تعقيدا  اأكرث  م�شتقبلية 

نواجهها اليوم .

وقفة

واقع الطفولة يف اجلزائر   
اليوم �شاأطلق العنان لل�شاين لكي اأحتث بكل طالقة و بكل حرية عن هذه املرحلة العمرية التي 
تدعى الطفولة , فهي حياة �شابقة لأنا�ٍص م�شى عليهم التاريخ , فلم يعد يذكر حتى اأ�شماءهم 

, مير بها كل اإن�شان من بدايات عمره حتى و�شوله ملرحلة املراهقة , اأين يبداأ فيها بالتعرف 
على العامل املوجود حوله بطريقة خا�شة , فهي مرحلة متهيدية ي�شع فيها الطفل اأقدامه على 

م�شارف احلياة فيبداأ بالتعامل مع جميع الأ�شياء من حوله على اأنها جمرد األعاب �شغرية ل يفرق 
بني ما يوؤذيه و بني ما ينفعه .

اأن ي�شرحوا  الآباء  على  " يجب 
لفلذات اأكبادهم اأنه لي�ص 

�شرطا اأن يكونوا متفوقني يف 
كل �شنوات درا�شتهم بل يكفي 
اأن يركزوا جهودهم يف �شيء 

يحبونه و يفكرون به , فاأف�شل 
ما قد يقدمه الكبار لل�شغار 

هو اإنارة عقولهم باحلكايات و 
املعارف ال�شحيحة و الهادفة "

الطفولة  َب  ُتغت�شَ اأن  " اأيعقل 
و ُتقَتْل ؟؟  اأيعقل اأن مُتار�َص 

يف اأج�شادنا الربيئة اأركان 
الدعارة النظامية , اأنا �شيماء 
يو�شفي اأنا هارون و ابراهيم 

اأنا اأن�ص و نهال و غريهم ممن 
عوا يف  عوا وُو�شِ ُقِتلوا و ُقِطّ

اأكيا�ص بال�شتيكية "



16

 

الناطق الر�سمي لرئا�سة اجلمهورية 
بلعيد حمند اأو�سعيد

رئي�س اجلمهورية 
ال عالقة تنظيمية 

له ب�أي حزب
الر�سمي  الناطق  للإت�سال  امل�ست�سار  الوزير  اأكد 
اأو�سعيد,  حمند  بلعيد  ال�سيد  اجلمهورية  لرئا�سة 
عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  الإثنني,  اأم�س 
املجيد تبون هو رئي�س كل اجلزائريني  و"ل علقة 
تنظيمية له باأي حزب �سيا�سي معتمد". وقال ال�سيد 
بلعيد حمند او�سعيد يف رده على �سوؤال لوكالة الأنباء 
ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  علقة  حول  اجلزائرية 
الوطني,  التحرير  جبهة  بحزب  تبون  املجيد  عبد 
اجلزائريني,  كل  رئي�س  هو  اجلمهورية  رئي�س  "اإن 
حزب  باأي  له  تنظيمية  علقة  ل  لذلك  وتبعا 
اجلمهورية  رئي�س  اأن   " واأو�سح  معتمد".  �سيا�سي 
جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة  يف  ع�سويته  جمد 
التحرير الوطني, ومل يرت�سح, كما هو معلوم, با�سم 
دي�سمرب   12 لـ  الرئا�سية  للإنتخابات  احلزب  هذا 
2019"كما اأكد الناطق الر�سمي لرئا�سة اجلمهورية 
"�سبق له  اأن الوزير الأول ال�سيد عبد العزيز جراد 
اأن ا�ستقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل اأن 

يعني يف من�سب الوزير الول بعدة �سنوات".

اأول وثيقة ق�نونية 
ب�الأم�زيغية 

اأم�س  للأمازيغية,  ال�سامية  املحافظة  اأعلنت 
الثنني, اأنها ت�سع حتت ت�رصف املهتمني اأول 
خم�س�سة  الأمازيغية  باللغة  قانونية  وثيقة 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  وهذا  الطفل,  حلقوق 

للطفولة الذي ي�سادف 1 جوان من كل �سنة.
واأو�سحت املحافظة يف بيان لها اأن الهدف من 
اإ�سدار هذه الن�رصية  هو "التح�سي�س والتوعية 
بق�سية حماية الأطفال وحقوقهم", م�سرية اإىل 
الأمازيغية  اللغة  اإىل  الوثيقة  هذه  ترجمة  اأن 
قام   15/07/2015 يف  املوؤرخ   15-12 للقانون 
املحافظة  م�ست�ساري  جامعيان  اأ�ستاذان  به 
ال�سامية للأمازيغية, هما ال�سيدان مقران �سيخي 
ونبيل مهديوي. وقد مت اإ�سدار هذا الإجناز من 
الطفولة  وترقية  حلماية  الوطنية  الهيئة  قبل 
ال�سامية  املحافظة  مع  بالتعاون   )ONPPE(
الورقية  ب�سيغته  حاليا  متوفر  وهو  للأمازيغية, 
والرقمية وميكن حتميله ب�سيغة Pdf على موقع 
املحافظة ال�سامية للأمازيغية / ق�سم املكتبة 

 .www.hcamazighite.dz :)الرقمية

خالل االحتجاجات يف مانهاتن

اعتق�ل ابنة عمدة 
نيويورك 

ابنة عمدة  اأن  الأمريكية  "تامي"  ك�سفت جملة 
مدينة نيويورك كانت �سمن 790 �سخ�سا جرى 
اعتقالهم خلل الحتجاجات التي اندلعت من 
جراء وفاة جورج فلويد الأ�سبوع املا�سي واأفاد 
م�سوؤول اأمني, باأن كيارا دي بل�سيو, التي تبلغ 
من العمر 25 عاما, اعتقلت ليلة ال�سبت وكيارا 
دي بل�سيو هي ابنة عمدة نيويورك, بيل دي 

بل�سيو.

�سونلغاز  جممع  اأم�س  اأ�رصف 
الولئية  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق 
لتوزيع  حملة  اأكرب  على  بالبويرة 
الإ�سابة  من  الوقائية  الكمامات 
املواطنني  على  كورونا  بفريو�س 
والتجار عرب خمتلف جهات الولية 
اآلف   10 من  باأزيد  كميتها  قدرت 
العملية  انطلقت  ,حيث  كمامة 
الأخ�رصية  بلدية  من  �سباحا 
الها�سمية  بلديات  بعدها  لت�سمل 
والأ�سنام وب�سلول وعا�سمة الولية 
طرف  من  كبري  ا�ستح�سان  و�سط 

موؤخرا يف  عانوا  الذين  املواطنني 
كيفية توفري الكمامات بعد اإجبارية 
اأ�سعارها  لغلء  نظرا  ارتدائها 
دج   80 فاقت  التي  ال�سيدليات  يف 
ولندرتها  واأي�سا  الواحدة  للكمامة 
من جهة اأخرى ما و�سعهم يف حرية 
نا�سد  ال�سياق  ,ويف  اأمرهم  من 
حمدثونا ال�سلطات من اأجل تعميم 
وا�سع  نطاق  على  التوزيع  عملية 
متناول  يف  الكمامات  ت�سبح  حتى 
جميع املواطنني خا�سة يف مناطق 

الظل .

البويرة

توزيع اأزيد من 10 اآالف 
كم�مة على املواطنني

وزير االت�سال, الناطق الر�سمي للحكومة, عمار بلحيمر

االنتق�ل نه�ئي� اإىل العهد الرقمي يف 17 جوان اجل�ري

عبدال�سالم .غ

اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأو�سح 
تراجع  الورقية  الطبعة  ا�ستعمال 
 2010 بني  ما  باملائة   80 بن�سبة 
الن�سبة  هذه  اأن  م�سيفا   ,2019 و 
انت�سار  مع  بدورها  تراجعت 

العامل,  عرب  كورونا  فريو�س 
وهذا ما يتطلب --مثلما قال-- 
ال�سحافة  اإىل  احلتمي  "النتقال 

الرقمية".
واأكد الوزير بنف�س املنا�سبة على 
بني  اللكرتوين"  "الربط  �رصورة 
فيها  الإعلم مبا  و�سائل  خمتلف 

والقنوات  اللكرتونية  ال�سحف 
عرب  والتلفزيونية  الإذاعية 
ال�سدد:  هذا  يف  قائل  "الواب", 
للجزائر  دولية  التزامات  "هناك 
نهائيا  انتقالها  �رصورة  يف  تتمثل 
جوان   17 يف  الرقمي  العهد  اإىل 
بت�رصيع  قمنا  ولقد  اجلاري, 

الهدف  اإىل  وو�سلنا  العملية 
ولدى  اآخر,  جانب  املرجو"من 
ت�سهده  الذي  الو�سع  اإىل  تطرقه 
بلحيمر  دعا  الإعلمية,  ال�ساحة 
جميع الفاعلني اإىل "النخراط يف 
للنهو�س  وطني  ت�ساركي  م�سعى 

بالقطاع".
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اأكد وزير االت�سال, الناطق الر�سمي للحكومة, عمار 
بلحيمر, اأم�س االثنني باجلزائر العا�سمة, اأن انتقال 

ال�سحافة املكتوبة اإىل الرقمنة اأ�سبح �سرورة "حتمية" 
ملواكبة التطور التكنولوجي الذي ي�سهده القطاع وقال 

بلحيمر يف كلمة له خالل حفل تن�سيب املدير العام 
اجلديد ليومية ال�سعب, اأن "انتقال ال�سحافة املكتوبة 
اإىل الرقمنة اأ�سبح �سرورة حتمية, بالنظر اىل التطور 

الذي ت�سهده ال�ساحة االإعالمية, وهذا يف ظل تخلي 
العديد من ال�سحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو 

الطبعة االلكرتونية".

باملدية  للمياه  اجلزائرية  وحدة  �رصعت 
اأول اأم�س يف اأ�سغال جتديد جزء من القناة 
الرئي�سية التي متون بلدية املدية و التابعة 
,وهي  �سطارة  بحي  -املدية  �سفة  ل�سل�سلة 
املنطقة التي اأدرجت �سمن قائمة النقاط 
انقطاعات  يف  دائما  تت�سبب  التي  ال�سوداء 
الت�رصبات  جراء  التموين  لعملية  متكررة 
وقدم  اهرتاء  ب�سبب  ال�سبكة  التي تظهر يف 
اإطار  يف  امل�رصوع  هذا  وياأتي  القنوات, 
الذي  ال�سائفة  املخطط ال�ستعجايل لهذه 

مع  بالتن�سيق  املائية  املوارد  وزارة  اأقرته 
بهدف  املدية  لولية  املحلية  ال�سلطات 
للمياه  العمومية  اخلدمة  ا�ستمرارية  تاأمني 
املدية,  بلديات  ببع�س  لل�رصب  ال�ساحلة 
النقل,  ل�سبكة  العتبار  اإعادة  خلل  من 
على  اأخرى  نقاطا  اأي�سا  �ستم�س  والتي 
التابعة  اجلر  قناة  من  اأجزاء  جتديد  غرار 
حربيل,  مبنطقة  املدية   - غريب  ل�سل�سلة 
اجلر  قناة  تدعيم  و  باملدية,  الكاب�س  حي 
التابعة ل�سل�سلة غريب -بن �سيكاو- املدية 

بغريب, هذا  الت�سفية  م�ستوى حمطة  على 
موؤخرا  الولية  وايل  عبا�س  بداوي  وو�سف 
املقبولة  بغري  بوليته  املياه  قطاع  و�سعية 
ت�سيري  يف  م�سكلة  بوجود  اعرتف  حيث   ,
املاء, يف ظل افتقار الولية مل�سادر متوين 
داخلية للماء ال�رصوب , مذكرا الراأي العام 
املوارد  لوزير  الأخرية  الزيارة  خلل  باأنه 
فكرة  طرحت  و�سابقيه,   احلايل  املائية 
اإعطاء  مت  وقد  داخلها,  من  الولية  تزويد 

املوافقة لإجناز �سدين.

اجلزائرية للمياه باملدية 

ور�ش�ت ا�شتعج�لية الإ�شالح قنوات النقل

تقرير املفو�سية االأوروبية للهجر  غري ال�سرعية

 و�شول 1389 حراق جزائري 
اإىل اأوروب� يف 2020

 تلم�سان خالل 2020

تورط 56 طفل ج�نح يف 
ق�ش�ي� اإجرامية 

امل�سيلة

اأزمة عط�س ح�دة ت�شرب
 عدة بلدي�ت

الأوروبية  املفو�سية  تقرير  ك�سف 
لتنامي  عن  ال�رصعية  غري  للهجرة 
ال�رصعيني  للمهاجرين غري  الرتفاع 
اجلزائريني باأوروبا الغربية وخا�سة 
ا�سبانيا منذ اأوت 2019 , هذا واأكد 
 19 كوفيد  وباء   ورغم  اأنه  التقرير 
و�سول  اأن  اإل  بالكورونا   املعروف 
اجلزائريني  من  املوت  قوارب 

ليزال م�ستمرا .
ورغم  اأنه  التقرير  واأ�سار  هذا 
ال�رصعية  غري  الهجرة   انخفا�س 
اإل   2020 �سنة   باملائة خلل  ب50 
يتوافدون  ليزال  اجلزائريني  اأن 
على �سواحل اأوروبا باجلهة اجلنوبية 
الوافدين  عدد   بلغ  حيث  الغربية  
ماي  بداية  غاية  اإىل  اأوروبا  اإىل 
من  1389 حراق جزائري   املا�سي 
 , معاقني  وحتى  وق�رص  ن�ساء  بينهم 
حيث  ارتفعت  ن�سبة و�سول القوارب 
التي تقيل احلراقة اجلزائريني  عرب 

املتو�سط  للبحر  الغربي  امل�سيق 
تكن   مل  بعدما  باملائة    46 اإىل 
�سنوات  باملائة خلل  ال10  تتجاوز 
حدود  اإىل  وتنخف�س  2018و2019 

ال05 باملائة .
هذا واأ�سار التقرير اأن هذا الرتفاع 
الذي تزامن مع تف�سي وباء الكورونا  
حياة  على  �سلبا  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من 
الأوروبيني  واملواطنني  احلراقة 
حتول  بعدما  �سواء  حد  على 
بفعل  لل�سلطات  قلق  م�سدر  واىل 
يكابدونها   التي  املزرية  الأو�ساع 
الأمر  الإجرام   اإىل  يدفعهم  ما 
الأوربية  ال�سلطات   يجعل  الذي 
وخا�سة ال�سبانية والفرن�سية ت�سعى 
لتفادي  وتوقيفهم   احتوائهم  اإىل 
خا�سة  خطرية  جرائم  يف  تورطهم 
ولميلك  البطالة  يكابد  اغلبهم  وان 

�سبل العي�س.
حممد بن ترار

تلم�سان  ولية  اأمن  م�سالح  ك�سفت 
�سجلت  46  قد  اأن  م�ساحلها 
منذ  بالأحداث  ق�سية متعلقة 
يف  تورط   ,  2020 �سنة  بداية 
الق�سايا 56 جانح منهم 03  هذه 
الذين  مت  ذكر حيث  اإناث و 53 
من  العدالة.  اأمام  تقدميهم 
طفل   69 ت�سجيل  جانب  اآخر  مت 
الق�سايا  خمتلف  كانوا �سحايا يف 
تلم�سان  ولية  باأمن  امل�سجلة 
ما  اأ , ذكور   33 و  ناث  اإ  36 منهم 
بالن�سبة للأحداث  الذين كانوا حالة 
خطر معنوي ف�سجلت ذات امل�سال
ح 18 طفل منهم 04 اإناث و 14 ذكو

ر  حيث مت اتخاذ جميع الإجراءات 
ال�ساأن  هذا  يف  والإدارية  اجلزائية 
,هذا وقد �سجلت م�سلحة الأمن  يف 
للمواطنني  فعال  دور  ال�سياق  هذا 
مت�س  التي  اجلرائم  معاجلة  يف 
الت�سال  خلل  من  الأطفال  بفئة 
العامة  للمديرية  بالأرقام اخل�رصاء 
�سجلت  الوطني ,حيث  للأمن 
اأربعة مكاملات عب الأمن  مديرية 
ر اخلط 1548 و 1949مكاملة لطر
ح خمتلف الإن�سغالت عرب اخلط 
عن  بالتبليغ  الأخ�رص 104 اخلا�س 

اختفاء اأو اختطاف الأطفال.
م.ب

اأجنبية  رعية   14 توقيف  مت 
ولية  باإقليم  موريتانية(  )جن�سية 
ومراقبة  متابعة  اإطار  يف  تندوف 

به  علم  ح�سبما  الأجانب,  الرعايا 
الت�سال  لدى خلية  الثنني  اأم�س  

باأمن الولية.

تندوف

توقيف 14 رعية اأجنبية 
ب�إقليم الوالية 

بعد توقيفه لـ 12 يوما فقط

ال�شم�ح ببث برن�مج 
الدين" �شم�س  "ال�شيخ 

اأم�س,  الب�رصي,  ال�سمعي  قررت �سلطة �سبط 
"ان�سحوين"  الديني  الربنامج  عقوبة  تخفي�س 
�سم�س  ال�سيخ  ين�سطه  والذي  النهار,  قناة  يف 
توقيف  اإىل  للربنامج  كلي  توقيف  من  الدين, 
لها,  بيان  يف  ال�سلطة,  اأو�سحت  حيث  جزئي. 
 12 الربنامج ملدة  بث  توقيف  ارتاأت  قد  اأنها 
يوما, ابتداء من تاريخ توقيف بثه, يوم اجلمعة 
29 رم�سان, املوافق 22 ماي, بدل الوقف الكلي 
باإعادة بث  املعلن عنه �سابقا, لت�سمح بالتايل 
الربنامج, من تاريخ انتهاء هذه املدة العقابية, 
ومن  للوزارة,  اعتذاراتها  القناة  بعدما قدمت 
خللها للجنة الفتوى, جمددة التزامها بقرارت 
اأ�ساف  كما  الب�رصي.  ال�سمعي  �سبط  �سلطة 
امل�سدر ذاته, اأن القرار جاء بعد درا�سة طلب 
العقوبة,  درجة  يف  النظر  باإعادة  النهار,  قناة 
واإميانا منها بدورها يف املرافقة وال�سهر على 
الب�رصي,  ال�سمعي  الإعلمي  امل�سهد  تطوير 

مبا ي�سمن خدمة هادفة وم�سوؤولة.
مرمي خمي�سة

تقارير �سحفية اإيطالية

يوفنتو�س يخ�شع ثالثي 
كورون� لربوتوكول �ش�رم

ثلثي  اأن  اإيطالية,  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
بفريو�س  للإ�سابة  تعر�س  الذي  يوفنتو�س 
يف  ج�سدية  م�ساكل  اأي  من  يعاين  ل  كورونا, 
و�سعهم  النادي  لكن  التعايف,  بعد  التدريبات, 
�سحيفة  وذكرت  �سارمة.  طبية  رقابة  حتت 
التحقيقات  اأحد  اأن  الإيطالية,  �سبورت"  "توتو 
قد  كورونا  فريو�س  مر�سى  اإن  قال  الطبية, 
يعانون من م�ساكل تنف�سية مزمنة بعد اإ�سابتهم 
روغاين,  دانييلي  الثلثي,  وكان  بالفريو�س 
للإ�سابة  تعر�س  ديبال,  وباولو  ماتويدي,  بليز 
النادي  يعلن  اأن  قبل  "كوفيد-19",  بفريو�س 

�سفائهم متاما والعودة للتدريبات مع الفريق.

مايكرو�سوفت 

تطبيق جديد 
حلم�ية االأطف�ل من 

األع�ب الفيديو 
اأعلنت �رصكة مايكرو�سوفت عن اإطلق تطبيق 
جديد ي�ساعد الآباء على التحكم باملدة التي 
يق�سيها اأولدهم يف ا�ستخدام من�سات األعاب 
مايكرو�سوفت  واأ�سارت  الإلكرتونية  الفيديو 
 Xbox Family Settings اأن تطبيق اإىل 
الذي اأطلق حاليا ب�سورة جتريبة على نظامي 
اإن�ساء  على  الآباء  ي�ساعد    iOSو اأندرويد 
من  ليتمكنوا  لأطفالهم  اإلكرتونية  ح�سابات 
اللعب على من�سات Xbox, ومن خلل هذا 
القيود الزمنية  التطبيق ميكن للأهل حتديد 
للفرتة التي ميكن للطفل اأن يق�سيها يف اللعب, 

و�سبط بع�س الإعدادات يف الألعاب.
للآباء  ميكن  اأي�سا  التطبيق  هذا  خلل  ومن 
التي  واملحتويات  الألعاب  بنوعية  التحكم 
تعر�س على طفلهم تبعا لعمره, كما ميكنهم 
اللعب  اأن�سطة  تت�سمن  تقارير  احل�سول على 
الأ�سبوعية واليومية للطفال والفرتة الزمنية 

التي اأم�سوها يف كل لعبة.

املوعد اأكتوبر

االأدوية" ين�شم  "عمالق 
ل�شب�ق لق�ح�ت كورون�

يف خ�سم ال�سباق الدويل للتو�سل اإىل لقاح م�ساد 
لفريو�س كورونا امل�ستجد, دخل عملق ت�سنيع 
العمل,  خط  على  "فايزر"  العاملي  الأدوية 
فريق طبي يف   100 من  اأكرث  اإىل  بذلك  لين�سم 
للت�سدي  ال�رصية"  "اخللطة  عن  تبحث  العامل 
التي  "فايزر",  �رصكة  وبداأت  العاملي.  للوباء 
تتخذ من مدينة نيويورك يف الوليات املتحدة 
ب�سعة  قبل  لقاح  لتطوير  اختباراتها  لها,  مقرا 
اآند  "بيو  �رصكة  مع  بالتعاون  وذلك  اأ�سابيع, 
"فايزر"  وحددت  الأملانية  ال�سيدلنية  تيك" 
موعدا  مبدئي,  ب�سكل  املقبل  اأكتوبر  �سهر 
حمتمل لتوفر اللقاح املحتمل, يف وقت ل تزال 
والوليات  اأملانيا  من  كل  اختباراتها يف  جتري 
بيانات  ال�رصكتني  من  اأي  تن�رص  ومل  املتحدة. 

حول جتارب املرحلة املبكرة.

ولية  بلديات  من  العديد  ت�سهد 
خانقة  اأزمة  الأيام  هذه  امل�سيلة, 
يف التزويد باملياه ال�ساحلة لل�رصب, 
لعملية  املتوا�سل  للتذبذب  نظرا 
ايل  النقطاع  مدة  ت�سل  التوزيع 
اأ�سبوعني, ب�سبب اإعطاب يف ال�سبكة 
حرمان  اإىل  اأدت  ال�رصوب  املياه 
الولية,من مياه  بلديات  العديد من 
اأحياء  اأغلب  ت�سهد  حيث  ال�رصب, 
دفعت  خانقة  اأزمة  الولية,  بلديات 

فرغم  الحتجاج,  اإىل  باملواطنني 
خ�س�ستها  التي  اخليالية  الأرقام 
اإل  املائية,  املوارد  لقطاع  الوزارة 
واقعا  يك�سف  املعا�س  الواقع  اأن 
اآخر, ورغم هذه املعاناة والتذبذب 
الولية  م�سالح  اأن  احلا�سل,ورغم 
بعدة  الأخرية  ال�سنوات  يف  قامت 
اأن  اإىل  اخلدمات  لتح�سني  م�ساريع 
امل�سكل ليزال قائما دون اإيجاد اأي 

حل يذكر .

اأح�سن مرزوق

ر. بوخدميي

عبدالبا�سط بديار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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