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الوزير الأول عبد العزيز جراد من تيندوف 

الأموال متوفرة لتنمية مناطق الظل
.   جلان حتقيق يف م�ساريع ال�سكن

تطبيقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأكد عبد العزيز جراد، �ساحب اأعلى من�سب يف 
احلكومة، اأم�س، اأن مناطق الظل من اأوىل الأولويات، واأن م�ساحله، �ستعمل على اإرجاعها اإىل مناطق نور، م�سددا 

على ولة اجلمهورية، وجوب احتواء هذه املناطق املهم�سة وجعلها كاأولوية، لأن �سكانها يعي�سون حياة �سعبة، 
من انعدام الطرقات وو�سائل النقل وغريها، وبالتايل من واجبنا كم�سوؤولني تغيري واقعهم للأف�سل، خا�سة اأن 

كافة الإمكانيات املالية واملادية متوفرة، للتكفل بهم، عرب كامل الرتاب الوطني.
مرمي خمي�سة

واأورد الوزير، خالل زيارة عمل وتفقد 
للعديد من امل�ساريع امل�سجلة يف والية 
وزارة  رفقة  متابعة  هناك  اأن  تندوف، 
الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
التكفل  عملية  تطور  ملدى  العمرانية، 
موؤكدا  الوطن،  عرب  الظل،  مبناطق 
التخل�ص  �رضورة  على  باملنا�سبة، 
»يف  الظل،  مناطق  ظاهرة  من  نهائيا 
اأقرب االآجال«، لي�سعر املواطن اأن باأن 
الدولة دولته، واأن هذه املناطق �ستتغري 
وقد قدمت  النور.  مناطق  لت�سبح 
حول  بطاقية  املوقع  بذات  جلراد، 
مناطق الظل بوالية تندوف، جاء فيها 
لفائدتها،  تنموية  عملية   48 ت�سجيل 
بربامج تخ�ص خمتلف القطاعات، مت 
اإىل حد االآن متويل 25 منها، و ا�ستحوذ 
قطاع املوارد املائية ن�سبة 60 باملائة 

منها.
امل�ستقبل يف الفلحة وال�سناعات 

التحويلية
لفت  املياه،  توفري  وبخ�سو�ص 

�سخ  ملحطة  تفقده  خالل  املتحدث، 
املياه ال�ساحلة لل�رضب بحي احلكمة، 
اأن الدولة توفر املياه للمواطنني، لكن 
يجب التح�سي�ص وتوعية املواطن بعدم 
عند  ال�سياق،  ذات  م�سريا يف  التبذير، 
هذه  اأن  التربيد،  خمازن  على  وقوفه 
داعيا  الفالح،  كثريا  ت�ساعد  املخازن 
التربيد،  خمازن  ت�سييد  تكثيف  اإىل 
على  احلفاظ  على  ت�ساعد  والتي 
اجلزائر  م�ستقبل  اأن  مربزا  املنتوج، 

يكمن يف الفالحة.
الدولة  اأن  امل�سوؤول،  ذات  حيث قال 
عازمة على ت�سجيع وترقية اال�ستثمار 
م�سريا  التحويلية،  ال�سناعة  ودعم 
للعمل  الدائم  �سعيه  ال�ساأن،  هذا  يف 
الذي  املجمع،  هذا  مرافقة  اأجل  من 
الدولة،  اإ�سرتاتيجية  �سي�ساهم يف دعم 
وت�سجيع  الفالحية،  املنتجات  ل�سبط 
الفالحني والرفع من قدرات التخزين، 
الأن  زراعية،  لتكون  للمنطقة  اإحياءا 

خريات ال�سحراء كثرية جدا.
بهذا  االأ�سغال  تقدم  ن�سبة  وو�سلت 
تبلغ طاقة  فيما  باملائة،   95 امل�رضوع 

التخزين به 5.000 مرت مكعب، و�سيوفر 
دخوله  بعد  مبا�رض،  �سغل  من�سب   25
بتو�سيع  �سي�سمح  كما  اخلدمة،  حيز 
عملية  يف  للم�ساهمة  التحتية،  البنية 
واال�سترياد، حيث تقدر  الت�سدير 
امل�رضوع  لهذا  االإجمالية  امل�ساحة 
نوفمرب  االأ�سغال يف  به  انطلقت  الذي 
يتيح  ما  وهو  5.1 هكتار  بنحو   ،2017
اإمكانية تو�سيعه عند ال�رضورة، ليقدم 
خالل  من  للمنطقة،  كبرية  خدمة 
ا�ستغالله حلفظ منتوجات الفالحني و 
باأ�سعار رمزية، ل�سمان توفر  املربني، 
ال�سنة،  طول  على  املنتوجات  هذه 
للم�رضوع،  التقنية  البطاقة  ح�سب 
وال�رضوحات املقدمة للوزير االأول يف 

عني املكان.

�سيا�سة الت�سويف والوعود انتهت

ال�سكنية،  امل�ساريع  بخ�سو�ص  اأما 
الت�سويف  �سيا�سة  اأن  جراد  اأف�سح 
م�سكل  حل  ويجب  انتهت  والوعود 
ذاته،  ال�سياق  يف  م�سيفا  العقار، 
جميع  على  نهائيا  الق�ساء  يجب  اأنه 

العقار،  وم�سكل  البريوقراطية  اأ�سكال 
الطاقات  ا�ستعمال  نحو  التوجه  مع 
تندوف،و  املتجددة، يف م�ساكن والية 
يف جميع املجاالت، الأنها تتميز بهذه 
الطاقات التي وهبها اهلل، والتي تعد من 
باملنا�سبة،  مركزا  �سحرائنا،  خريات 
امل�ساحات  على  الرتكيز  �رضورة  على 
يف  بخرباء  واال�ستعانة  اخل�رضاء، 
بناء  يف  مل�ساعدتكم  االجتماع  علم 

خمططات ال�سكنية واملدينة.
وزير  باملنا�سبة،  االأول  الوزير  واأمر 
ال�سكن والعمران، باإر�سال جلان تفتي�ص 
ال�سكنية،  ملتابعة مدى �سري امل�ساريع 
م�سريا اإّن املقاوالت يجب اأن تتنا�سب 
مع حجم امل�ساريع، والفتا بقوله: » اإذا 
يجب  اجلديدة  اجلزائر  جت�سيد  اأردنا 
اأن تكون هناك عقلية جديدة ووطنية، 
ويجب اال�ستناد يف ذلك على تعليمات 
بلهجة  م�سيفا  اجلمهورية«،  رئي�ص 
امل�سوؤولني  اأحد  خماطبا  �سارمة 
»كفاكم من البريوقراطية« ، و«حذاري 
عرب  امل�ساريع  اأتابع  اأنا  حذاري،  ثم 
اأريد  وال  املتوفرة،  التكنولوجيا 

من  باملائة  و95   90 لن�سبة  اال�ستماع 
االجناز، اأريد موعد الت�سليم«.

فتح امل�ساجد �سيكون بعد اأن 
يرفع هذا الوباء

يف �سياق ذي �سلة، دعا امل�سوؤول االأول 
على احلكومة، اجلزائريني للدعاء اإىل 
وباء فريو�ص  عنا  لريفع  وجل،  اهلل عز 
كورونا، الفتا اأنه »اإن �ساء اهلل ملا يرفع 
�سن�سلي  الوباء،  وجل  عز  املوىل  عنا 
منه  تاأكيد  يف  امل�ساجد«،  جميع  يف 
بناء  يف  �سي�ستمرون  اجلزائريني  اأن 
وطنهم، يف حني، عاين برنامج �سكني 
وثانوية،  اجتماعي-اإيجاري  ب�سيغة 
مبا يف ذلك اطالعه على زراعة �سجرة 
و  اإجراءات  مهية،  بوادي  االأرغان 
باملواطنني،  ال�سحي  التكفل  ظروف 
قبل  كورونا،  بفريو�ص  امل�سابني 
ملفاتيح  رمزي  توزيع  على  اإ�رضافه 
البناء  واإعانات  اجتماعية،  �سكنات 
بتدخل  الزيارة،  هذه  واختتم  الريفي، 

عرب اأمواج اإذاعة تندوف املحلية.

م�سروع »طابلت« لكل تلميذ

الرتبية، اأكد  لوزير  خماطبته  وخالل 
من  التقلي�ص  يجب  اأنه  املتحدث، 
لوحة  تعميم  معتربا  التلميذ،  حمفظة 
مبثابة  التالميذ،  جلميع  الكرتونية 
ا�سارة  يف  الدولة،  اأهداف  من  هدف 
ذكية  �سبورات  توفري  يجب  اأنه  منه، 
لرفع  وهذا  الرتبوية،  املدار�ص  يف 
اأجهزة  توفري  مع  التلميذ،  م�ستوى 
ذات  يف  قائال  التلميذ،  لتكوين  ذكية 
يركز  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  ال�سياق، 
حت�سني  اأجل  من  الرتبية،  قطاع  على 
يف  جراد  ورافق  الرتبوية.  املنظومة 
من  يتكون  وزاري  وفد  الزيارة،  هذه 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزراء 
والعمران  وال�سكن  العمرانية  والتهيئة 
الريفية  والتنمية  والفالحة  واملدينة، 
الدينية  وال�سوؤون  الوطنية،  والرتبية 
كمال  ال�سادة  التوايل،  على  واالأوقاف، 
احلميد  وعبد  نا�رضي،  وكمال  بلجود 
ويو�سف  اأوجاوت،  وحممد  حمدان، 

بلمهدي.

فاعلون و نا�سطون يقراأون ت�سريحات الوزير الأول

حتذير من توظيف "كورونا" حل�سابات �سيا�سية 
.     هادف: اإعادة النظر يف طرق احلوكمة

.     اأحمد الدان:  نتمنى ا�ستيعاب ان�سغالت �سكان اجلنوب
.     حممد بو�سياف : ت�سريحات جراد موجهة للهيئات التنفيذية
.     عبد العزيز بن طرمول : ت�سريحات جراد مل تاأتي من العدم 

علي ربيج
اأطراف حتاول  توظيف اأزمة 

كورونا 

به  اإعترب علي ربيج يف ت�رضيح خ�ص 
جريدة »الو�سط« باأن  ت�رضيح الوزير 
االأول جراد بخ�سو�ص  اأطراف لديها 
املواطنني  حتر�ص  �سيا�سية  اأغرا�ص 
على الفو�سى لن�رض الوباء، ت�رضيح يف 
اأالعيب  ك�سف  خالله  من  يراد  حمله 
التي  اجلماعات  هذه  و�سيا�سات 

تن�سط يف هذا املجال .
االأطراف  بع�ص  باأن  ربيج  علي  واأكد 
�سيا�سيا  كورونا  توظيف جائحة  تريد 
، قائال:« هذا ما الحظناه منذ بداية 
جائحة كورونا  كانت  بع�ص االآراء التي 
اإمكانية الدولة يف جمابهة  ت�سكك يف 
هذا الوباء،  وقدرات امل�سالح الطبية 
اأنها غري قادرة و موؤهلة  اأ�سا�ص  على 
وغري جمهزة،  لن�رض البلبة و الفو�سى 

يف اأو�ساط املجتمع:«
االأزمة  كل  يف  باأنه  املتحدث  ولفت 
بع�ص  جند  البلد  بها  متر  التي 
و  الداخل  من  املدعومة  االأطراف  
اخلارج التي تريد اأن ت�ستغل االأزمات 
و مترر اأجندتها ال�سيا�سية و مطالبها 
الفو�سى  اإىل  الدعوة  خالل  من   ،
البلبلة  لن�رض  ال�سارع  اإىل  اخلروج  و 

يريدون   ، ال�سيا�سية  اأجندتها  خلدمة 
اأن ي�ستمر هذا الو�سع لتحقيق اأهدافه 
الأغرا�ص  االأزمة  هذه  توظيف  عرب 
اأن اجلزائر  �سيا�سية، وت�سويق ل�سورة 

ف�سلت يف اإدارة االأزمة ».
تبذلها  التي  بجهود  ربيج  واأ�ساد 
احلكومة الحتواء وباء كورونا و املنع 
الوباء  هذا  باأن  الفتا  انت�ساره،  من 
اإنعكا�سات اجتماعية على حياة  ترك 
من  كبري  عدد  ت�رضر  اأين  املواطن 
نظرا  التجارية،   احلرف  اأ�سحاب 
وتوقيف  التجوال  حظر  الإجراءات 
ت�سبب يف �سغط  كبرية مما  ن�ساطات 

اجتماعي على املواطن.

عبد الرحمان هادف 
عزم الدولة على بعث التنمية 

املحلية

التنمية  يف  امل�ست�سار  اإعترب 
هادف   الرحمان  عبد  االقت�سادية 
جراد  االأول  الوزير  ت�رضيحات  باأن 
النظر  اإعادة  على  الدولة  عزم  توؤكد 
يف طرق احلوكمة و الت�سيري، و اإعادة 
بعث التنمية املحلية يف جميع مناطق 
الوطن ح�سب خ�سو�سية كل منطقة و 

مقوماتها.
الرحمان هادف يف ت�رضيح  اأكد عبد 

الدولة  باأن  الو�سط  جريدة  به  خ�ص 
للقيام  ما�سية يف و�سع خمطط علي 
بتنمية يف كل املناطق ب�سفة متوازنة 
من  نوع  هناك  باأنه  :«نلتم�ص  ،قائال 
املحلية،  بالتنمية  يتعلق  فيما  االإرادة 
وثم تبني خمطط عمل للتنمية لتطوير 
و  جميع املناطق ح�سب خ�سو�سيتها 

مقوماتها :«.
ف�ص  املالحظ  باأن  هادف  ولفت 
هناك  اأنه  االأول  الوزير  ت�رضيحات 
اإرادة الإعادة النظر يف طرق احلوكمة 
االأول  الوزير  باأن  معتربا  الت�سيري،  و 
يخ�ص  فيما  �سارمة  تو�سيات  اأعطى 
و  الت�سيري  منهجية  يف  النظر  اإعادة 
احلوكمة خا�سة يف احلوكمة املحلية 
لالإقت�ساد، م�سددا على اأن كل الفاعلني 
اأو  املركزي  ال�سعيد  يف  كانو  �سواء 
لو�سع  للم�ساركة   مطالبني  املحلي 
خمطط عملي وا�سح املعامل لرتجمة 
االإ�سرتاتيجي  املخطط  و  القرارات 

امل�سادق عليه..

اأحمد الدان
هناك تق�سري كبري يف حق 

اجلنوب

البناء  حركة  رئي�ص  نائب  اعترب 
الوطني اأحمد الدان باأن زيارة  الوزير 
خطوة  هو  تيندوف  والية  اإىل  االأول 

اجلنوب  واليات  اجتاه  يف  مهمة 
التحول  ظل  يف  وخ�سو�سا  الكبري 
اأن  يجب  التي  اجلديدة  اجلزائر  نحو 
الذي  اجلهوي  التوازن  فيها  يتحقق 

بقي خمتال خالل العقود االأخرية .
عرب اأحمد الدان يف ت�رضيح خ�ص به 
اأمله تكون  زيارة  الو�سط عن  جريدة 
تيندوف انطالقة  والية  اإىل  جراد 
وا�ستيعاب  اجلنوب  لرتقية  حقيقية 
الطريق  وقطع  �سكانه  ان�سغاالت 
ح�سا�سة  مبلفات  املتاجرين  على 
والية  ن  باأن  مربزا  املنطقة،  يف 
الواليات  لبقية  تندوف منوذج 
االإفريقي  البعد  يف  االإ�سرتاتيجية 

وتامني القومي للبالد.

حممد بو�سياف 
ت�سريحات جراد موجهة 

للهيئات التنفيذية

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأعترب 
جراد   ت�رضيحات  باأن  بو�سياف 
ال�سغوطات  �سببها  تخوفات  ت�سمنت 
فحالة   ، احلكومة  التي حتا�رض عمل 
ب�سبب  يوم  كل  تت�ساعف  االحتقان 
على  كورونا  تخلفها  التي  االآثار 
واالقت�سادي  االجتماعي  الو�سع 
بو�سياف  اأكد حممد   . االأمني  وحتى 
»الو�سط  به  خ�ص  ت�رضيح  يف 

�سديدة  »باأن ت�رضيحات جراد جاءت 
التنفيذية  للهيئات  وموجهة  اللهجة 
على  وحتفزها  ت�ستفزها  املحلية 
بها  وقت  اأ�رضع  ويف  التكفل  �رضورة 
الوزراء  رئي�ص  ت�رضيح  باأن   ،الفتا 
كرد فعل على تزايد اأعداد امل�سابني 
امل�سوؤولية  وحّمل  كورونا   بفريو�ص 
يقدرون  ال  الذين  امل�ستهرتين  لوؤلئك 
بع�ص  اإىل  اأي�سا  اأفعالهم  عواقب 
�سقوط  يريدون  الذين  املغر�سني 
اجلزائر وتعرثها اأمام هذه اجلائحة ، 
وكليهما ال يخدم اإ�سرتاتيجية ال�سالمة 

التي تنتهجها احلكومة .
و اأ�سار املتحدث باأن  م�ساألة البطالة 
ت�سمنتها  اأعباء  من  حتمله  وما 
خالل  من  الوزراء  رئي�ص  ت�رضيحات 
التحويلية  ال�سناعات  اىل  االإ�سارة 
التي قد ال حتتاج اإىل اإمكانيات كبرية 
العمالية  الطاقات  ال�ستيعاب  ودقيقة 
االجتماعي  الو�سع  على  والتخفيف 

بخ�سو�ص كورونا .

عبد العزيز بن طرمول 
ت�سريحات جراد مل تاأتي من 

العدم 
اعترب املحلل ال�سيا�سي عبد العزيز بن 
باأن ت�رضيح رئي�ص  احلكومة  طرمول 
االأطراف  بع�ص  اتهام  بخ�سو�ص 

حماربة  خالل  من  �سلبي  دور  بلعب 
وباء الكورونا، ال ميكنه اأن ي�سدر من 
رئي�ص ال�سلطة التنفيذية اإال بناء على 
الداخلية  وزارة  من  تلقاها  معلومات 
التي  املناطق  بع�ص  اأو�ساع  وعن 
و�سفت  والتي  ببع�ص اخلروق  متيزت 

بتحري�ص �سد موؤ�س�سات االأمن.
يف  طرمول  بن  العزيز  عبد  ولفت 
الوزير  باأن  الو�سط  به  خ�ص  ت�رضيح 
يدور  ما  تو�سيح  اأراد  جراد  االأول 
ال�سحي وما مييز  حول و�سع احلجر 
ببع�ص  العمومية  الف�ساءات  بع�ص 
الدولة  ي�سع  مما  املعروفة  الواليات 
باأنه  مربزا  كبرية،  م�سوؤوليات  اأمام 
جراد  ت�رضيح  ياأخد  اأن  املتوقع  من 
وحتميل  التف�سري  حيث  من  تطورات 
امل�سوؤولية  املر�سودة  االأطراف 
تدخل  الكورونا  جائحة  واأن  خا�سة 
يتطلب  مما  م�سريية  مرحلة 
االإجراءات  بكل  وااللتزام  االن�سباط 
االأيام  ومع  االأكيد   »: قائال   ، اليومية 
تفاعالت  ال�ساحة  �ستعرف  القادمة 
من  جراد  عنه  ك�سف  ما  �سيوؤكد  مما 
ويدرك  يعرف  واجلميع   ، تيندوف 
الظروف ال�سعبة التي توؤكدها االأرقام 
عن  فعال  واملقلقة  اليومية  الر�سمية 

جمموع امل�سابني«.
اإميان لوا�س

ثمن فاعلون و نا�سطون يف ت�سريح ل  جريدة الو�سط ت�سريحات الوزير الأول جراد على هام�س زيارته لولية تيندوف، اأين اإتهمو اأطرافا مبحاولة توظيف اأزمة 
كورونا لأغرا�س �سيا�سية هدفها الت�سويق على اأن اجلزائر ف�سلت يف اإدارة اأزمة كورونا و اأننا على اأبواب اأزمة �سحية كبرية و عجز يف املنظومة ال�سحية.
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مرمي خمي�سة

وجاء يف ن�ص التعليمة، باأنه �سيتم بالن�سبة 
يف  الكفاءة  يظهرون  ال  الذين  للتالميذ 
والريا�سية،  البدنية  الرتبية  ممار�سة 
يف  »يعفى«  مالحظة  لهم  ف�ست�سجل 

بطاقة التنقيط النهائي لهذه ال�سهادة.

ت�سليم بطاقة التنقيط النهائي 
قبل 9 جويلية

اأخرى،  تعليمة  يف  الوزارة  اأو�سحت  كما 
موجهة ملديري الرتبية، كيفية احت�ساب 
والرتبية  املو�سيقية،  الرتبية  معدالت 
الرابعة  ال�سنة  لتالميذ  الت�سكيلية، 
هذه  يف  ا�ستثناء  تقرر  حيث  متو�سط، 
عالمات  معدل  احت�ساب  الدورة، 
اختبارات الف�سلني االأول والثاين، لهذين 
املادتني، م�سددة على اأن معدل عالمات 
لل�سنة  الف�سلني االأول والثاين،  اختبارات 
ثانوي،  الثالثة  ال�سنة  متو�سط،  الرابعة 

ر�سمية  ب�سفة  املحجوزة  التوايل  على 
ومنتظمة، يف النظام املعلوماتي لقطاع 
الوحيد،  امل�سدر  هو  الوطنية،  الرتبية 
الوطني  الديوان  عليه  يعتمد  الذي 
لالمتحانات وامل�سابقات، لهذا الغر�ص، 
التنقيط  بطاقة  �ست�ستخرج  وبالتايل 
االأر�سية  من  املواد،  لهذه  النهائي 
دون  الوطنية  الرتبية  لوزارة  الرقمية 
قبل  من  ختمها  يتم  اأن  �رشط   ، �سواها 
مدير املوؤ�س�سة التعليمية، الذي ي�سلمها 
اإىل مديرية الرتبية، قبل 9 جويلية، والتي 
بدورها تقوم بت�سليمها اإىل فروع الديوان 
قبل  وامل�سابقات  لالمتحانات  الوطني 

15 جويلية .

اإتاحة ا�ستمارة الرغبة لجتياز 
امتحان »البيام«

يف �سياق مت�سل، ي�ستفيد تالميذ ال�سنة 
اجتياز  يف  والراغبني  متو�سط،  الرابعة 
دورة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان 

�سبتمرب 2020، من ا�ستمارة الرغبة.
ن�رشته  الذي  اال�ستمارة  وح�سب منوذج 
فاإن  بعبا�ص،  �سيدي  والية  مديرية 
امتحان  اجتياز  يف  الراغبني  التالميذ 
ا�ستمارة  مالأ  من  �سيتمكنون  »البيام«، 
خا�سة  معلومات  حتوي  والتي  الرغبة، 
بالتلميذ، وكذا ت�رشيح عن قبول اأوليائه 

باجتيازه لالإمتحان.
الإم�ساء على حما�سر اخلروج 

ملوظفي الرتبية اإجباري

الرتبية،  وزارة  اأمرت  اأخرى،  جهة  من 
مديريات الرتبية، املوزعني عرب الرتاب 
الوطني، ب�رشورة االإم�ساء على حم�رش 

اخلروج لكل املوظفني.
اأي  الوزارة، باأن غياب  واأفادت مرا�سلة 
اخلروج  حم�رش  اإم�ساء  عن  موظف 
اآليا  ال�سهري  الراتب  توقيف  اإىل  يوؤدي 
املردودية  منحة  من  املعني  ويحرم 
للثالثي الثالث ولو كان منقطا من قبل 

رئي�ص املوؤ�س�سة.

اأمرت وزارة الرتبية الوطنية، اأم�س، مديريات 
الرتبية املوزعني عرب الرتاب الوطني، باعتماد 

معدلت الف�سلني الأول والثاين، يف امتحان الرتبية 
البدنية، بالن�سبة للمرت�سحني النظاميني ل�سهادة 

البكالوريا، و�سهادة التعليم املتو�سط.

رئي�س الوكالة الوطنية للأمن ال�سحي، كمال �سنهاجي

نعاين من غياب اإ�سرتاتيجية يف 
جمال ال�سحة العمومية

�سهاداتا البكالوريا و املتو�سط

امتحان الرتبية البدنية للمرت�سحني النظاميني فقط
يف  رئي�سي  فاعل  ال�سحة،  مهنيو 
)�سنهاجي(  املنظومة  اإ�سالح  جناح 
لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�ص  اأكد 
اأم�ص  �سنهاجي،  كمال  ال�سحي، 
العنا�رش  اإ�رشاك  �رشورة  الثالثاء 
املنظومة  اإ�سالح  يف  االأ�سا�سية 
ال�سحية مبا فيها املن�ساآت القاعدية 
مهنيي  اأن  مربزا  الب�رشية،  واملوارد 
يف  اأ�سا�سيا«  »فاعال  ميثلون  ال�سحة 

نتائج هذا االإ�سالح.
»لو�سوار  يومية  به  خ�ص  حوار  ويف 
اأن  �سنهاجي  قال  داجلريي«، 
عن�رشين  ي�سم  اأن  يجب  »االإ�سالح 
هما  و  عنهما  اال�ستغناء  ميكن  ال 
ت�سيريها  بامناط  التحتية  البنى 
اأن  م�سيفا  الب�رشية«،  واملوارد 
اأ�سا�سيون  فاعلون  ال�سحة  مهنيي 
ح�سب  االأمر  االإ�سالح«ويتعلق  يف 
ذات امل�سوؤول ب�رشاكة »قوية ومهمة 
ومتكاملة« بني الوكالة الوطنية لالأمن 
الت�سميم  على  ت�رشف  التي  ال�سحي 
اإطار  يف  العلمية  واخلربة  والتقييم 
هذا  وت�سيري  حتقيق  وبني  االإ�سالح 
االإ�سالح من طرف االإدارة املركزية 
ممثلة يف وزارة ال�سحة وبعد اأن اأكد 
لل�سحة  امل�سخرة  امليزانيات  اأن 
ميزانيات  اأهم  من  تعد  اجلزائر  يف 

الدول ذات الدخل املتو�سط »، اعترب 
اأن »االإ�سالح يعترب م�ساألة  �سنهاجي 

اأمن �سحي«.
واأردف بالقول »اإن االإرادة ال�سيا�سية 
يف تلبية طلبات املواطنني باحل�سول 
على عر�ص دائم وعادل لعالج نوعي، 
اأمر عاجل لهذا يدخل يف اإطار االأمن 
ال�سحي«بالن�سبة �سنهاجي فاإن تاأمني 
اإبعاده  »ي�ستوجب  ال�سحي  النموذج 
اأداء  عن كل االختالالت لتمكينه من 
مهامه املن�سو�ص عليها يف الد�ستور 
باإ�سرتاتيجية  تزويده  خالل  من 
جديدة  بيئية  باأنظمة  تتمتع  ت�سيري 
ما  وهو  الدولية  واملعايري  تتوافق 
اأ�سار  اإ�سالحه«من جهة اأخرى  يعني 
رئي�ص الوكالة اإىل اأن اأزمة كوفيد-19 
متاما  مرتبطة  »ال�سحة  اأن  ك�سفت 
االأمن  وحتى  الوطني  باال�ستقرار 
االأنظمة  اأثبتته  ما  وهو  الوطني، 
جتاوزت  حيث  العامل  يف  ال�سحية 
اال�ستجابة،  يف  اإمكانياتهم  االأزمة 
ولها  متعددة  االأ�سباب  اأن  مو�سحا 

تاريخها.
�سنهاجي  الربوفي�سور  ذكر  كما 
التخطيط  اختالالت  اإىل  باالإ�سافة 
والتكوين وت�سيري امل�ست�سفيات وكذا 

عدم جناعة اآليات املراقبة.

تعليمة املراقبني املاليني  بتخفي�س امل�ساريف 

العمال املوؤقتون و املو�سميون 
غا�سبون

فيما لتزال  جلنة وزارية حتقق يف م�ساريع 
املوارد املائية 

جلنة وزارية  من وزارة ال�سحة 
حتل بب�سار  

وزارية  من  فجرت  تعليمة 
اإىل املراقبني  املالية  وزير 
لتخفي�ص  ت   يا ال لو با لني  ملا ا
باملائة  غ�سب  امل�ساريف  اىل50 
املوؤقتني  العمال  من  العديد 
واملو�سمني يف العديد من القطاعات 
دفع  ت�رشيحهم وعدم  تقرر  ،بعدما 

اأجورهم  ل�سهر جوان .
املو�سميني يف  ويعد  العمال   هذا 
العمومية  الغابات واالأ�سغال  قطاع 
املئات  اأن  ال�سحايا  حيث  اأول 
الغابات  بحماية  مكلفني  منهم 
واإطفائها  وتهيئة  احلرائق  من 
يتقا�سوا  الطرقات  وتنظيفها   لن 
اأجورهم  ل�سهر  جوان وهم  مهددون 

هذه  ب�سبب  منا�سبهم  بالطرد  من 
التعليمة التي و�سفوها باللعينة ، هذا 
الغابات  عمال  ممثل  نقابة  واأ�سار 
املراقبني  اأن  خواتري  الدين  نور 
املاليني مل يفهموا التعليمة  بطريقة 
تخفي�ص  تخ�ص  فهي   ، �سحيحة 
الن�سف  التجهيزات  اإىل  م�ساريف 
العمال  الذين  ق�سوا  تخ�ص  وال 
حياتهم يف العمل باأجور زهيدة  وهم 
حقوق  بالطرد  بدون  مهددون 
اأنف�سهم  يجعلهم  يجهزون  ما 
املراقبات  مقر  لالحتجاج  وغلق 
يف  الواليات  م�ستوى  على  املالية 

حالة  عدم الرتاجع عن القرار
حممد بن ترار

اأم�ص جلنة وزارية من   حلت �سبيحة 
ب�سار  بعد  والية  اإىل  ال�سحة  وزارة 
وزارة  جلنة  من  نزول  من  �ساعة   48
املوارد املائية   حتقيق يف امل�ساريع 
تعرف  التي  الفا�سلة  بالوالية 
مبعية  لل�سكان  عارمة  احتجاجات 
املحلية  للمطالبة  برحيل  اجلمعيات 
مباركي  متهمني  حممد  الوالية  وايل 
ت�سيري  والية  يف  الذريع  بالف�سل  اإياه 
�سديدة  اأزمات  تعرف  التي  ب�سار 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  توزيع  يف 
وم�ساكل   يف ال�سكن الريفي  وم�ساكل 
يف قطاع ال�سحة التي  جعلت ال�سكان 
ال�سلطات  ويرا�سلون  يحتجون 
حتقيق  التي  بلجان  العليا   للمطالبة 

تتهافت على الوالية .
جلنة املوارد  وكانت  هذا 
العام  االأمني  من  املائية  املتكونة 
ال�سكان  ا�ستقبال  رف�ست  قد  للوزارة 

العام  االأمني  واجلمعيات  واأ�سار 
غري  ال  القطاع  ت�سيري  يف  انه  يحقق 
اأطلقت  التي  اجلمعيات  اغ�سب  ما 
باحتجاجات  الوالية  لغلق  حملة 
اجلديد  ب�سار  اأحياء  عارمة  خا�سة 
توقف  بعد  العط�ص  تعاين  التي 
حي  1358  �سكن  م�ساريع  ربط 
باملياه و م�رشوع اجناز 05 �سهاريج  ، 
التحقيقات  جهة  اأخرى  جتري  من 
ال�سحية  امل�ساريع  �سري  يف 
يف  ودعمها  وهيكلتها  خا�سة 
19،  من  كوفيد  فريو�ص  ظل  انت�سار 
من  ينتظر  امل�ستفيدون  جانب  اآخر 
جلنة  حلمر  12الف  جتزئة  بطريق 
من  حرمانهم  على  وزارية  للوقوف 
باإقالة  يطالبون  اليزال  حيث  الدعم 
عن  امل�سوؤول  ب�سفته  الوالية  وايل 
الو�سعية املزرية التي تعي�سها الوالية
حممد بن ترار

واالإعالمي  االجتماعي  النا�سط  دعا 
لقمان يحياوي يف حوار يومية »الو�سط« 
مازالوا  الذين  اجلزائريني   املواطنني 
العديد  يف   ال�سحي  باحلجر  ملتزمني  
بوؤر  ظهور  بعد  الوطن   واليات  من 
بروح  التحلي  اإىل    19 لكوفيد  جديدة  
لتجنب  االجتماعي  والوعي  امل�سوؤولية 
�سبح املوجة الثانية من فريو�ص كورونا 

.
ارتفاع    على  تعليقك  بداية، 

الإ�سابات بفريو�س كورونا ؟

متوقعا  كان  االرتفاع  احلقيقة   يف 
هذا  الحظنا  حيث  االأيام،  هذه 
املتحدة  والواليات  ال�سني  يف  االرتفاع 
اأكد  كما  الدول،  من  االأمريكية،وغريها 
موجة  وجود  املخت�سني  من  العديد  
من  الدول  من  عدد  ت�رشب  ثانية 
االرتفاع  هذا  احتملنا  اجلزائر،  بينها 
م�سوؤولة  الغري  الت�رشفات  من  انطالقا 
الن�ساطات  اإعادة مزاولة  للبع�ص خالل 
بع�ص  على  احلجر  ورفع  التجارية 
اإ�سابات  ت�سجل  تكن  مل  التي  الواليات 
اأعداًد  ت�سجل  اأ�سبحت  واالآن  كثرية 
االأمر  يجعل  ما  االإ�سابات،  من  رهيبة 
التي  االأوىل  باملوجة  مقارنة  خميف 
انطلقت من  م�ساب اأو م�سابني اإىل اأن 
و�سلت اإىل األف م�ساب وذلك باالنت�سار 
االآن  بالنا  فما  الرهيب،  االن�سطاري 
جديدة  اإ�سابة   300 ن�سجل  ونحن 
لكورونا  االأوىل  املوجة  اإن  اليوم،  يف 
لت�رشب  انطلقت من �سخ�ص  باجلزائر 

يف االأ�سبوع االأول حوايل 50 م�ساب .
 

يف  �ساهمت  التي  الأ�سباب  هي  ما 
تفاقم الو�سع احلايل ؟

ن�سج  لعدم  تعود  االنت�سار  اأ�سباب  اأغلب 
من  العديد  لدى  الوعي  ثقافة  وغياب 
االأ�سخا�ص فمنهم من يكذب حتى بوجود 
الفريو�ص الذي اجتاح العامل ، حيث اأنهم 
يت�رشفون بتلقائية مفرطة  فهم ي�سهرون 
كاأ�ص  من  املاء   ي�رشبون  و  ويجتمعون 
املدين  احل�ص  غياب  واأي�سا  واحدة، 
الذي لوحظ يف العديد من واليات الوطن  
عمل  وعرقلة  املنزيل  احلجر  مبخالفة 
كما   والفاأر،  القط  بلعبة  االأمن  رجال 
الذاتي الذي يجعل  التطبيب  اأي�سا  نعترب 
حامال  يكون  قد  نف�سه  طبيب  فرد  كل 
اأو ما  نف�سه مزكوما  للفريو�ص وي�سخ�ص 
ن�رش  يف  �سبب  فيكون  برد  نزلة  اأ�سابه 
يعترب  كما   ، نطاق  اأو�سع  اإىل  الفريو�ص 
غياب امل�سوؤولية حتى بالن�سبة للم�سابني 
باملنازل  يعاجلون  الذين  وذويهم 
ويتناقلون الفريو�ص وينقلونه دون االإخبار 
بالعائلة  املر�ص  وجود  عن  االإعالن   اأو 
للمر�سى  املرافقني  عدد  م�سكلة  اأي�سا  
بامل�ست�سفيات �سخ�سها االأطباء على اأنها 

اأهم اأ�سباب انت�سار املر�ص.
 

ما تعليقك على غياب الوعي ؟
املجتمعات  اأن  اجلميع  ويعلم  تعلم  كما 
يقال  كما  تتميز،  والعربية  االإفريقية 
بالعامية )ن�سخنو باخلف ونربدو باخلف( 
تعلق  اإذا  �سلبي خ�سو�سا  �سيء  لكن هذا 
االأمر باحلياة ففي بداية االأزمة الحظنا 
كا�ستعمال  عقالنية   ال  وقائية  اإجراءات 
تعترب  التي  و  البال�ستيكية  القفازات 
ا�ستعمال  وكرثة  للفريو�سات  متنقل  بنك 

اإىل  يوؤدي   الذي  املركز  اجلافيل  ماء 
نالحظ  فنحن  ولهذا  جلدية   ت�سوهات 
الت�سيب والالمباالة  وقول بع�سهم )كرهنا 
لغياب  الوعي  غياب  نن�سب  وتعبنا(،رمبا 
كل  يف  متوفرة  التوعية  الأن  امل�سوؤولية  
املل�سقات  و  التلفزيون  يف   �سواًء  مكان 

وحتى جمعيات املجتمع املدين.
بركاين   بقاط  لت�سريحات  قرائتك 

الأخرية  ؟

اأنه من االأرجح واالأوىل دق ناقو�ص  اأظن 
ال�سالمة  اإجراءات  تطبيق  يف  ال�رشامة 
الأنهم  رحمة  دون  املخالفني  ومعاقبة 
من  يرحموا  ومل  اأنف�سهم  يرحموا  مل 
حولهم، اأما فيما يتعلق باحلجر ال�سحي 
وغلق بع�ص الن�ساطات ، فاأرى اأن غياب  
املجتمع  يحمل  ال  البع�ص  م�سوؤولية 
اجلزائري وم�سالح املواطنني ال�ساحلني 
االأخرين،  تهور  ثمن  دفع  يف  امل�سوؤولية 
حقوق  من  املخالفني  فمعاقبة  وبالتايل 

امللتزمني.
  

هل حان الوقت للحديث عن مرحلة 
ما بعد الكورونا؟

بل  القطرية  يتجاوز  احلديث  هذا  رمبا 
خا�سة  هاج�ص  وي�سكل  اأجمع  العامل  يف 
والت�سكيك  االتهامات  بع�ص  ظهور  بعد 
اأم  بكترييا  م�سنع  اأم  كورونا فريو�ص  يف 
للب�رش   انتقل  احليوانات  ي�سيب  مر�ص 
وال  فتاك  اإنه  خطورته  مدى  وحتى 
يقت�رش اإال على االأعرا�ص املعلنة، حيث 
جعل الكل ي�ساأل عن ما بعد كورونا، لكن 
العاملية  املنظمة  وت�رشيحات  الو�سع  
�سنني  معنا  �سيعي�ص  كورونا  باأن  لل�سحة 

اأزمة  بعد  ما  عن  احلديث  فبدل  اأطول، 
التعاي�ص  عن  احلديث  بنا  يجدر  كورونا 
باأطر واأ�ساليب جديدة، كما ميكن القول 
اأن العامل جتاوز مرحلة االأزمة التي دامت 
اأكرث من ثالثة اأ�سهر من حجر �سامل اإىل 
اإىل مرحة  العامة  جزئي وت�سييق احلياة 
ال�سارم  بالتطبيق  الفريو�ص  مع  التعاي�ص 
لالإجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي 

دون تعطيل احلياة العامة.

مباذا تن�سح ؟
ال�سباب  على  تقت�رش  ال  هنا  الن�سيحة 
اأبهرنا   له عزيز  يحبه،  بل على كل  من 
بتحدينا  الإبهاره  فلن�سعى  العامل بحراكنا 
وثقافتنا  وعينا  ومدى  اجلائحة  لهذه 
رمبا  التي  الوقاية  اإجراءات  بالتزامنا 
يف  دجمها  �سهل  ب�سيطة  وهي   �سخمت 
يف   بالبقاء  التزامنا  مع  العامة  حياتنا 
ل�رشورة   اأو  للعمل  اإال  وخروجنا   بيوتنا 
اأو  موت  يف   �سببا  نكون  ال  لكي  ملحة 

مر�ص اأو جوع اأو معاناة اإن�سان.
حاوره : حكيم مالك

النا�سط الجتماعي لقمان يحياوي ليومية " الو�سط "

الوعي االجتماعي لتجنب املوجة الثانية من وباء كورونا 

اأن حتقيقات معمقة  ك�سفت م�سادر 
بوالية  انطلقت  قد  العقار  نهب  يف 
رجال  اأحد  قبل  بلعبا�ص من  �سيدي 
مع  �سلة   على  كان  االأعمال الذي 
الفرتة  خالل  االأ�سبق  الوالية  وايل 
ومع  و2016   2013 بني  ما  املمتدة  
اأويحيى   حكومة  يف  وزير �سابق 
اإىل  حت�سل  والذي  الفرتة  يف  نف�ص 

م�ساريع  اإقامة  اأجل  من  عقارات 
ا�ستثمارية بالوالية لكنه باعها وغادر 

دون اأي م�رشوع  .
وايل  املعطيات  ذات  واأ�سارت  هذا 
والية �سيدي بلعبا�ص  املوجود حتت 
ملف  يف  الق�سائية  الرقابة  نظام 
منح امتيازات  للغري و�سوء ا�ستغالل  
�سفره   والوظيفة ومت  �سحب  جواز 

منح  قد  املا�سي   �سهر فرباير  منذ 
املنحدر  االأعمال  لرجل  قطع    04
بلعبا�ص  ل�سيدي  جماورة  والية  من 
03 منها يف جمال اال�ستثمار واأخرى  
الإقامة م�رشوع �سكني ، وهو  ما مل 
الوالية  وايل  انه ومبغادرة  يتم حيث 
بيع  2016  مت  �سنة  اأخرى  والية  اإىل 
االأر�سية  بعقود موثقة  لدى  القطع 

ال17  جتاوز   مببلغ  بوهران  موثق 
مليار �سنتيم ، وهو امللف الذي ت�ستغل 
االقت�سادية  ال�رشطة  م�سالح  عليه 
اأن  بلعبا�ص  بعد  ب�سيدي  واملالية 
من  والذي  العلن  اإىل  امللف  ظهر 
اإىل  االإطارات  من  العديد  �ساأنه جر 
االأ�سبق  الوايل  مقدمتهم  العدالة يف 

ل�سيدي بلعبا�ص  بتهم ثقيلة.

ق�سية نهب 04 قطع اأر�سية  ا�ستثمارية ب�سيدي بلعبا�س

حبال التحقيق تلتف حول رقبة وال �سابق
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بقلم: اأحمد ق�صوري

�أهمها  طبعا،  وظروف  �أ�سباب  ولذلك   
�لعلمي  �لإدر�ك  م�ستوى  �عتقادي  يف 
للأ�سياء، وحرية �لبحث و�لتعبري وتوفر 
و�سائلهما و�أدو�تهما. ومن �أبناء �جلز�ئر 
�لأكادميية  �ملنظومة  �إىل  �نظمو�  من 
هناك، و�ندجمو� فيها و�سارو� يوؤلفون 
با�سمها، يف كل �ملجالت، مبا يف ذلك 
�لتاريخ جمال علمي ككل  �لتاريخ، لأن 
بالأمر  هذ�  ولي�س  �لأخرى.  �ملجالت 
�جلديد، حتى �لكتاب و�لفنانني تتفجر 
مو�هبهم �أحيانا عندنا، ول ناأبه لهم، وما 
�لبحر حتى ن�سمع ب�سهرتهم  �أن يعربو� 
تقولون  �لنيوكولونيالية  �لآفاق.  تخرتق 
نوطد  �أن  من  �ملانع  ما  لكن  ح�سنا،  ؟ 
��ستقللنا بجهود ذ�تية �سادقة، ونبدع، 
وننتج، ونتجاوز هذ� �لنبهار، ونتخطى 

هذه �لتبعية �لتي ل تريد �أن تنتهي ؟ 

 املدر�صة ال�صتعمارية يف كتابة  
تاريخ اجلزائر

لحتلل  �لفرن�سي  �جلي�س  ك  حتُرّ  
�جلز�ئر يف �سيف 1830، كان يف �لغالب 
و�فقتها  فرن�سا،  يف  د�خلية  لأ�سباب 
ولي�س  �جلز�ئر.  يف  لل�ستعمار  قابلية 
�لتي  �لأو�ساع  �إىل  �لعودة  جمال  هذ� 
كانت هنا، و�لأو�ساع �لتي كانت هناك، 
�أن  يقول  �لو�قع   .19 �لقرن  بد�ية   يف 
�لد�ي ح�سني وعائلته، وحا�سيته �أخذو� 
�ملنقولة،  و�ملمتلكات  �لذهب  من 
�لفرن�سية  �حلملة  قائد  عليه  و�فق  ما 
)دوبرمون( ـ وهو �سيد �للحظة ـ بعد �أن 
�أبحرو�  �سلمو� له مفاتيح �ملدينة،  ثم 
نحو مدينة نابويل �لإيطالية، ومن هناك 

�إىل مدينة �لإ�سكندرية )م�رص(...
وجها  نف�سها  فرن�سا  وجدت  هكذ� 
فبا�ستثناء  تعرفه.  ل  �سعب  �أمام  لوجه 
معلومات حمدودة، وموؤلفات تعد على 
دو�ئر  يف  تُتد�ول  كانت  �ليد،  �أ�سابع 
قليلة  �أو�ساط  �ل�سلطة، و يف  �سيقة يف 
و�لتجارة يف مر�سيليا،  �لأعمال  لرجال 
كان �لفرن�سيون يجهلون كل �سيء تقريبا 
عن �جلز�ئر. ذلك �أن �هتمام �لرّحالة، 
نحو  �جته  �آنذ�ك  �أوروبا  يف  و�لكتاب 
من  تلمع  مدن  كانت  حيث  �ل�رصق، 
بغد�د،  �لإ�سكندرية،  وجتذب:  هناك 
�إ�سطنبول، وعو�مل �ألف ليلة وليلة �أي�سا 
حية يف �لأذهان )�سدرت لها �لرتجمة 
نزلت  1704(..فلما  �سنة  �لفرن�سية 

ب�سيدي  �لفرن�سية  �لقو�ت 
يف  و��ستقرت  فرج، 
�بتد�ء  �لعا�سمة  �جلز�ئر 
من 05 يوليو 1830، �نطلق 
�لأر�س،  �حتلل  خمطط 
�أن�سطة  �نطلقت  ومعها 
ملعرفة  و�لتق�سي  �لبحث 
�لبلد،   عن  �سيء  كل 
لقاعدة  وفقا  و�سكانها، 

�لأن�سطة  �أكرث«، وهي  لتتحكم  » تعّرف 
�لتي و�سعها �ملخت�سون بعد ذلك حتت 
�ل�ستعمارية«،  »�ملدر�سة  ُم�سمى: 
هذه  وحده.  �لتاريخ  على  تقت�رص  ومل 
�أ�سا�سية  غاية  دفعتها  �إذ�  �ملدر�سة 
هي توفري �ملعارف �ل�رصورية لل�سلطة 
يف  م�رصوعها  ل�ستكمال  �ل�ستعمارية 
ثم  عائق.  دون  و�ل�سيطرة  �لحتلل 
�أفكار  فيهم  تتحكم  كانت  رو�دها  �أن 
�أر�س  �جلز�ئر  �أن  فحو�ها:  م�سبقة، 
ومهمة  متخلف،  و�سعبها  لها،  تاريخ  ل 

فرن�سا هي �أن ت�سنع له تاريخا، وتقوده 
نحو �حل�سارة. فاأعمال هذه �ملدر�سة 
هذه  وتاأكيد  لإثبات  �أ�سا�سا  موجهة 

�لأحكام. 
يقول عبد �هلل �لعروي، �أن كتابات �لفرتة 
�ل�ستعمارية كانت تتمحور حول مفهوم 
منطقة  حظ  »�سوء  هو  يتكرر  و�حد 
لأنها  حظها،  �لكبري..�سوء  �ملغرب 
للوجود  �حل�سارية  �لقيمة  تقدر  مل 
�لإ�سلم،  تقبلت  ولأنها  �لروماين، 
لكونها  ثم  �لهيليل،  للغزو  وتعر�ست 
�سارت قاعدة للقر�سنة �لعثمانية..لكن 
)و�لكلم للعروي د�ئما( �ألي�س لدينا من 
�لأ�سباب �حلقيقية، ما يجعلنا نتحدث 
عن �سوء حظ �آخر ؟  وهو �أن تاريخنا 

وقع بني �أيدي �لهو�ة ؟..« )1(
�أننا حّملنا  �أعتقد  �أخرى  لكن من جهة 
ت�ستحق  مما  �أكرث  �ملدر�سة  هذه 
ذلك  يف  ماز�ل  �لتاريخ  فعلم  �أحيانا، 
�أن  ثم  بعد،  �أدو�ته  ي�ستكمل  مل  �لوقت 
ويف كل �لأحو�ل، وبالرغم من �سلبياتها 
�ملعروفة، فاإنها �أفادتنا يف مناح كثرية، 
للوثيقة  �لأهمية  �إعطاء  �أهمها  لعل 
وتو�سيع  عليها،  و�حلفاظ  بجمعها 
مفهومها، وت�سجيل �لرو�يات �ل�سفوية، 
وتو�سيع  �حلفريات،  يف  �لنطلق  مع 
مفهوم �لو�قعة  �لتاريخية �أي�سا، و�إن�ساء 
�ملتخ�س�سة.  و�ملجلت  �ملتاحف، 
�جلز�ئري ل يكتب، ومل يهتم كثري� بهذه 
�أن نقول  �مل�سائل من قبل. ومن �حلق 
�أي�سا، �أن �ملدر�سة �ل�ستعمارية �أخذت 
من  �بتد�ء  �لأوىل  �رصنقتها  من  تخرج 
�لربع  �لأخري من �لقرن 19 وتتجه نحو 
حني  عملها  يف  �لعلمية  �سفة  �كت�ساب 

متخ�س�سون،  موؤرخون  بها  يلتحق  ر�ح 
�لتفو� حول جمعيات للتاريخ و�جلغر�فيا 
�ملجلة  )مثل  مطبوعات  �سدور  مع 
كما  �لتطور.  هذ�  و�كبت  �لإفريقية( 
 ،)1908( �جلز�ئر  جامعة  لتاأ�سي�س  �أن 
دوره يف تطوير �أدو�ت �لبحث و�لكتابة 
يف �لتاريخ. لكن �ملنعرج �لكبري يف كل 
�سارل  �ملوؤرخ  �أحدثه  �لن�ساط،  هذ� 
ب�سدور   ،1931 �سنة  جوليان  �أندري 
كتابه �لذي يعد علمة فارقة فعل يف 
كتابة »تاريخ �سمال �إفريقيا« )2(، حيث 
بد�أت »�لقرون �ملظلمة« )3( تبدو �أكرث 

�إىل  �للتفات  وبد�أ  و�سفافية،   و�سوحا 
�لتاريخ �لقدمي )�لأمازيغ وح�سارتهم(، 
مرة  ولأول  �لإ�سلمية.  �لفرتة  وكذلك 
�أ�سبح  للأهايل وجود ودور يف �لتاريخ. 
�أ�سماء  وطفت  �لدر��سات،  تو�لت  ثم 
بو�يي،  بيري  متخ�س�سني:  ملوؤرخني 
نوت�سي،  �أندري  �إميرييت،  مار�سيل 
�إي�سنار..)4(   هيلدبري  ياكونو،  قز�فيي 
�إىل �أن �ندجمت �ملدر�سة �ل�ستعمارية 
نهائيا يف �ملدر�سة �لتاريخية �لفرن�سية 
�أ�سباب  ��ستقلل �جلز�ئر، لنتفاء  بعد 

وجودها.
ح�رص  مت  هل  �ملطروح،  و�ل�سوؤ�ل    
�لذي  �لتوثيق  من  �لهائل  �لكم  هذ� 
جميع  يف  �ملدر�سة  هذه  جمعته 
جمالت �ملعرفة، ومت تنظيمه وتبويبه 
كقاعدة  ��ستغلله  يتم  حتى  وتقييمه، 
»�ملدر�سة  و�إن�ساء  بلدنا،  يف  للبحث 
يعود  ؟  �لتاريخ«  لكتابة  �جلز�ئرية 
�لأر�سيف  م�ساألة  عن  كثري�  �حلديث 
وعن  فرن�سا،  يف  �ملوجود  �جلز�ئري 
يف  �ملوجودة  �ملقاومني  جماجم 
متحف �لإن�سان بباري�س. لكنني �أ�ساأل، 
ماذ� فعلنا بالأر�سيف �لذي عندنا ؟ هل 
هو منظم، ومعتنى به حتى يكون قابل 
لل�ستغلل ؟ ثم كم من  مئات حاملي 
�لتاريخ  تخ�س�س  يف  �لدكتور�ه  �سهادة 
جامعات  من  تخرجو�  �لذين  وحده 
�لبحث  يف  ��ستمر  منهم  كم  �لوطن؟ 
يف   م�ساهماتهم   هي  وما  ؟   و�لإنتاج 

�لتاريخ �ملحلي للمناطق ؟ 

هل هناك مدر�صة جزائرية يف 
كتابة التاريخ ؟

كانت  �لأوىل  �لعاملية  �حلرب 
تغيري�ت  �أحدثت  عنيفة  هزة 
وجز�ئريني  �لعامل.  يف  كبرية 
كثريين ��ستقرو� يف فرن�سا بعد 
ت�رصيحهم من �جلي�س �لفرن�سي. 
�لعمايل �جلز�ئري  �لو�سط  ويف 
�ألف عامل جز�ئري كان   100 (
تقوده  كانت  �لذي  �آنذ�ك(  فرن�سا  يف 
و�ساية  باري�س، حتت  يف  قوية  نقابات 
�أول  ظهر  �لفرن�سي،  �ل�سيوعي  �حلزب 
�إفريقيا(  �سمال  )جنم  جز�ئري   حزب 
و�سل  فرتة  وبعد  بال�ستقلل.  يطالب 
عن  يتحدث  ور�ح  �ل�سلطة  �إىل  �لي�سار 
م�ساريع لإ�سلح �لأو�ساع يف �جلز�ئر. 
طريقة  يف  تغري�  ن�سهد  رحنا  هكذ� 
�ل�ستعمارية  �لتاريخية  �ملدر�سة  عمل 
نف�سها، خا�سة بعد �سدور كتاب �ندري 
جوليان )منا�سل يف �حلزب �ل�سرت�كي( 
هذ�  ويف   .1930 �سنة  يف  ذكرنا  كما 

 ،1930 �سنة  يف  �أي�سا،  �ملبكر  �لوقت 
حتتفل  فرن�سا  كانت  �لذي  �لوقت  ويف 
للجز�ئر،  لحتللها  �ملئوي  بالعيد 
وتفتخر باإجناز�تها، كانت هناك جهود 
بعيون  �جلز�ئر  ما�سي  قر�ءة  حتاول 
نو�ة  �سكلت  �أ�سماء،  وبرزت  جز�ئرية. 
ملدر�سة جز�ئرية يف كتابة �لتاريخ، بعد 
�حلديث..«  �جلز�ئري  »�لتاريخ  �سدور 
 1930 �سنة  �مليلي  مبارك  بن  ملحمد 
�إىل  تاريخ �جلز�ئر  كتاب �جلز�ئر،   « و 
يومنا هذ�..«�ل�سادر �سنة 1931 لأحمد 
توفيق �ملدين، ثم بعد �سنو�ت من ذلك، 
لعبد  �لعام..«  �جلز�ئر  »تاريخ  كتاب 
 ،1953 �سنة  �ل�سادر  �جليليل  �لرحمن 
تكتب  معهم  �أخرى  �أ�سماء  وظهرت 
�ل�سعيد  حممد  مثل  �لفرن�سية،  باللغة 
�ساحلي..  �ل�رصيف  وحممد  بوليفة، 
لكن هذه �جلهود، ر�حت تتل�سى، كما 
يحدث د�ئما لأي م�سار طموح، يُحركه 
ما  �رصعان  لكنه  �لبد�ية،  يف  �حلما�س 
له  تُهياأ  مل  حيث  بالو�قع،  ي�سطدم 

ظروف �لعمل و�لو�سائل لل�ستمر�ر.  
هو  �ملوؤرخني  هوؤلء  هدف  كان   
�ملدر�سة  من  �لوطني  �لتاريخ  تخلي�س 
�أيد  بني  وو�سعه  �ل�ستعمارية، 
�ملدر�سة  كانت  فاإذ�  وطنية.  �أقلم 
وجود  �أي  �أنكرت  قد  �ل�ستعمارية 
طم�س  مبحاولة  �لتاريخ  يف  للجز�ئر 
من  �أفعال  ردود  ن�سهد  رحنا  معاملها، 
مز�عم  لتفنيد  �ملوؤرخني  هوؤلء  طرف 
�ملعركة  هذه  يف  لكن  �ملدر�سة.  هذه 
غاب  �لبد�ية،  يف  �رصورية  كانت  �لتي 
�جلز�ئر  تعد  »فلم  �أي�سا،  �لتاريخ  علم 
�لتاريخ..لكنها  يف  نف�سها  عن  تبحث 

ب�سناعة  م�سغولة  �سارت 
لنف�سها،  لئقة  �سورة 
وتو�جه  بها،  تدح�س 
نفو�  طاملا  �لذين  �أولئك 

وجودها..« )5(
على   �لرتكيز  فحدث   
�لإيديولوجية  �خللفيات 
�ل�ستعمارية  للمدر�سة 
�إذ�، و�ساد �لعتقاد كثري� 
�أن جمرد �نتقادها و�إبر�ز 
يعد  ونقائ�سها  عيوبها 
وطني  لتاريخ  تاأ�سي�سا 

قب�ستها.  من  �لتاريخ  لهذ�  وتخلي�سا 
�رصورية،  خطوة  هذه  تكون  قد  نعم، 
لكن ماذ� بعدها ؟ �إذ ل يكفي �حلديث 
�لتاريخ  عن مدر�سة جز�ئرية يف كتابة 

حتى نر�ها قائمة وتتحرك �أمامنا. 
لقد ر�أينا بع�س موؤرخينا �أي�سا، ومنهم  
بع�س  ينتقدون  �هلل،  �سعد  �لدكتور 
�ملوؤرخني �جلز�ئريني و�لأجانب، ب�سبب 
�ملو�سوعية   تعيق  �لتي  �نتماء�تهم 
�لدكتور  لكن  لديهم.  �لعلمي  و�لتجرد 
حمدد�ت  ي�سع  نف�سه،  �هلل  �سعد 
تاريخيا  و�إطار�  �لبحث،  يف  م�سبقة 
�أبد� �لزعزعة  جامد� للجز�ئر ل يقبل 
غري  �خللط  لهذ�  ونتيجة   « و�لتطور: 
�لتاريخي، ظهر تيار حديث يف �جلز�ئر 
�جلز�ئرية  �لأمة  �سفة  يثبت  �أن  يريد 
منذ �لعهد �لروماين م�ستدلني على ذلك 
بناء  ويوغرطة  ما�سين�سا  مبحاولت 
�ملوؤرخون  �أ�سبح  �أهلي..وهكذ�  كيان 
�جلز�ئريون �ليوم �إما �أن يزورو� �لتاريخ 
�لأمم  قبل  �أمة  كانو�  �أنهم  ليثبتو� 
جميعا و�إما �أن يكونو� متو��سعني، لكن 
�سعب  وجود  عن  فيتحدثون  �سادقني، 
�لإ�سلمي  �لفتح  منذ  تكون  جز�ئري 
�أن  يوم  �لإ�سلمية  �لأمة  �إىل  و�نتمى 

ووحدة  ر�بطة  لها  �لأمة  هذه  كانت 
�لأمة  �إىل  ينتمون  �ليوم  ح�سارية، وهم 
وهي  و�ملجد  �لعر�قة  ذ�ت  �لعربية 
�سنع  يف  قبل  من  �ساهمو�  �لتي  �لأمة 
�ليوم يف �سنع  ما�سيها وهم ي�ساهمون 
م�سريها« )6(، هكذ� �ل�سدق �لتاريخي 
�إذ� هو �نطلق  �هلل  �لأ�ستاذ �سعد  عند 
�لإ�سلمي،  �لفتح  منذ  �جلز�ئر  تاريخ 
�ملدر�سة  �أن  ور�أينا  قبله.  ما  و�إهمال 
ولدت  �جلز�ئر  �أن  تقول  �ل�ستعمارية 
�ألي�س  ؟   1830 يف  �لحتلل  بد�ية  مع 

لكل �أف�سلياته، و�ختيار�ته يف �لنهاية؟

التاريخ الر�صمي:

عرفنا م�سطلح »�ملدر�سة �ل�ستعمارية 
يف كتابة �لتاريخ« �لذي �أوجدته ظروفا 
�إر�دتنا، وقد ز�ل مع زو�ل  خارجة عن 
ماز�ل  �لبع�س  كان  و�إن  �لظروف،  تلك 
يت�سبث به كم�سجب يعلق عليه تقاع�سه 
�سنعنا  �ل�ستقلل  وبعد  وعجزه. 
م�ستهجنا،  �آخر�  م�سطلحا  لأنف�سنا 
مع  �لذي  �لر�سمي«،   »�لتاريخ  ��سمه 
من  كل  يخيف  بعبع  �إىل  حتول  �لوقت 
وب�سفة  �لتاريخ،  من  �لقرت�ب  يحاول 
وثورة  �لوطنية،  �حلركة  تاريخ  خا�سة 
�لتحرير.  �ألي�س �لبحث �لتاريخي بحثا 

علميا ل هوية له ول ت�سخي�س؟ 
حتت  �لتاريخ  و�سع  �ل�ستقلل  منذ 
و�سل  وقد  ورقابتها.  �ل�سلطة  جمهر 
�ملبا�رص  �لتدخل  �إىل  �أحيانا  �لأمر 
لكتابة  �لعري�سة  �خلطوط  لإملء 
�لرئي�س بومدين يف  �لتاريخ )توجيهات 
�سنة 1976(. منذ �لبد�ية مت �إبعاد تاريخ 

�لأكادميي،  �لبحث  دو�ئر  عن  �لثورة 
وو�سع حتت و�ساية �ل�سلطة، و�حلزب.  
لقد حدث تقدي�س �لثورة وبع�س رجالها، 
�إىل درجة �أ�سبح �خلو�س فيها بالتفكري 
و�لكتابة مرعبا جد� للمخت�سني.  وبدل 
ت�سجيل  على  �ملجاهدين،  ت�سجيع  من 
لتوفري  مذكر�تهم  وكتابة  �سهاد�تهم، 
للموؤرخ   �ل�رصورية  �لتاريخية  �ملادة 
�ل�سلطة  ر�حت  بعمله،  يقوم  حتى 
تاريخ  يكتب  من  هم  باأنهم  توهمهم 
�لثورة وهم حر��سها  من �أي �عتد�ء �أو 
ت�سويه، لأن  �رصعية �ل�سلطة منذ �ليوم 
�ل�رصعية  على  بنيت  لل�ستقلل  �لأول 

�لتاريخية، و�ل�رصعية �لثورية..
�جلز�ئريني  �ملوؤرخني  �أن  و�حلا�سل 
هكذ�  �لثورة.  مو�سوع  عن  �ن�رصفو� 
حتولت �لثورة �سيئا ف�سيئا �إىل مو�سوع 
�جلز�ئري  �ملوؤرخ  يجر�أ  ومل  خميف، 
�خلو�س  �أر�د  ومن  فيه.  �خلو�س  على 
من  ويكتب  �لبلد  يغادر  �أن  عليه  فيه 
فعله حممد حربي  ما  وهذ�   ( �خلارج 
مثل(. وقد ر�أينا كيف تووقف حمفوظ 
�لأكادميية عند �سنة  قد��س يف بحوثه 
قال  �هلل  �سعد  �لقا�سم  و�أبو   ،1951
لديه  تختلط  �أن  »خاف  �أنه  �رص�حة، 

باأبحاثه  فتوقف  باحلقيقة  �لذ�تية 
�أنه  و�حلا�سل  ؟«،   1920 �سنة  عند 
مل  و�ل�سبعينيات  �ل�ستينيات  خلل 
عن  �ساملة  تاريخية  در��سة  �أية  ت�سدر 
تاأبى  �لطبيعة  �أن  وملا  �لتحرير.  ثورة 
�لفر�غ، ر�حت ت�سدر يف فرن�سا كتب يف 
�لنا�س،  بني  وتنت�رص  وتدخل  �ملو�سوع 
حتى �أن كتاب »�إيف كوريري« عن �لثورة 
كثري�  �جلز�ئر  يف  تنقل  �سحفي  )وهو 
�أربعة  يف  �سدر  �لذي  �لثورة(  �أثناء 
�أجز�ء، ر�ح يحتل �ملكان و�سار مرجعا  
ول  �حلدود  ت�ستطع  ومل  �أ�سا�سيا، 
و�لنت�سار،  �لدخول  من  منعه  �لرقابة 

وبعده جاءت موؤلفات حممد حربي.. 
�ليوم  نتحدث  �أن  �لعبث  من  طبعا  
تاريخ  لكتابة  ��ستعمارية  مدر�سة  عن 
�نتهت  �ملدر�سة  هذه  �إن  �جلز�ئر، 
�لكلم  هذ�  وجودها.  �أ�سباب  بانتهاء 
�حلروب  �أن  يعتقدون  من  كلم  ي�سبه 
�حلرب  و�أن  قائمة،  ماز�لت  �ل�سليبية 
يحدث  ومل  فرن�سا،  مع  تنته  مل 
يرتب�سون  �لأعد�ء  و�أن  �ل�ستقلل، 
و�خلارج.  �لد�خل  يف  مكان  كل  يف  بنا 
حروبا  نخو�س  �رصنا  �أننا  و�حلا�سل 
�لتاريخ،  �سد  م�ستمرة  د�نكي�سوتية 
و�لثقافة وو�سائلها و�سد �للغات، و�سد 
�لهوية،  �أو  �حلياة كلها..با�سم �لوطنية، 

�أو�لثو�بت و�لدين �أحيانا..  
عند  �ليوم  نقف  �أن  هو  �ملطلوب 
فيه  ونتاأمل  علمية،  وقفة  تاريخنا 
حتديد�  �لثورة  وتاريخ  جمردة.  بعني 
من  خالية  مو�سوعية  نظرة  �إىل  يحتاج 
�إن�ساين غري  �لثورة عمل  �ل�سغائن، لأن 
و�لب�رص  �لب�رص،  �إجناز  ومن  مقد�س، 
وي�سيبون.  يخطئون 
هو  �ل�سحيح،  و�لتاريخ 
�لذي يحقق �لوحدة، ويعزز 
هي  و�ملو�طنة  �ملو�طنة، 
�للحمة �لتي جتمع �جلميع، 
للجميع.  �حلقوق  وت�سمن 
على  �خلطو�ت  و�أول 
�ل�سحيحة  �ملو�طنة  طريق 
�لتي  �حلو�جز  ك�رص  هي 
ومتنع  تاريخنا،  على  تتكتم 
من  �حلا�رصة  �لأجيال 
كل  على  بحرية  �لطلع 
تفا�سيله ب�سلبياته و�إيجابياته، من �أجل 

بناء م�ستقبل ز�هر على قو�عد متينة.
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ل ميكن طبعا، الإحاطة باأية ق�صية من ق�صايا كتابة تاريخ اجلزائر وم�صكالتها يف مقال واحد. هي اإ�صاءة فقط، اأو 
اإ�صارات جلوانب نراها اأ�صا�صية يف املو�صوع، لعلها تخلق بع�ش الدافعية اإىل الت�صاوؤل، والقراءة يف تاريخنا الوطني. تاريخ 

اجلزائر كتبه الفرن�صيون يف الغالب، ومازال يف اأجزاء منه، يكتب وُيعّمق يف فرن�صا. نظرة اإىل عدد الكتب، ونوعيتها، 
ال�صادرة هناك عن تاريخ الثورة اجلزائرية وحدها، ومقارنتها مبا �صدر، وي�صدر عندنا، تعطي الفكرة، عن مدى 

ال�صغف بالتاريخ هناك، ونق�ش الإقبال عليه هنا.

ملاذا ي�صاُق تاريخنا يف كل منا�صبة اإىل مذبح التع�صب ؟

م�شكالتكتابةتاريخاجلزائر

اأي�صا،  بع�ش موؤرخينا  راأينا  " لقد 
ومنهم  الدكتور �صعد اهلل، ينتقدون 

بع�ش املوؤرخني اجلزائريني والأجانب، 
ب�صبب انتماءاتهم التي تعيق املو�صوعية  

والتجرد العلمي لديهم" 

وجها  نف�صها  وجدت فرن�صا  " هكذا 
لوجه اأمام �صعب ل تعرفه. فبا�صتثناء 

معلومات حمدودة، وموؤلفات تعد على اأ�صابع 
اليد، كانت ُتتداول يف دوائر �صيقة يف 

ال�صلطة، و يف اأو�صاط قليلة لرجال الأعمال 
والتجارة يف مر�صيليا، كان الفرن�صيون 
يجهلون كل �صيء تقريبا عن اجلزائر "
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لقد كانت وظلت اأغلب املدن اجلزائرية وكذا 
القرى ذات تراكيب عرو�سية وقبلية لأ�سباب 
ا�ستعمارية ل جمال للخو�ض فيه هنا..وحني 
جتلب  والتهيئة..مل  التمدن  نحو  توجهت 
لنف�سها اإل نوع من التنظيم العمراين والتجاري 
الفورمولوجي  امل�ستوى  على  ،اأي  احلديثني 
ال�سكلي،لكن اأفكار الغالبية مل تتغري اأو قل اأنها 
مل تعي كيفية نف�ض الغبار من حولها وحماولة 
التخل�ض من براثن  كثري من التقاليد البالية 
،التي عا�ست وع�س�ست مع اأ�سحابها وحتكمت 
يف �سلوكاتهم وطموحاتهم...وفقدان كثري من 
�سبل التخطيط والتدبري ملحو اآثارها مل يكن 
�رضورة ق�سوى. بل تُركت على منطيتها حتى 
وهي من جلبت لهم ولنا الويل تلوى الآخر ؟ا 
كرونولوجية  بدرا�سة  نقوم  اأن  عيبا  فلي�ض 
باب  من  ولو  اجلزائر  يف  للحب  تاريخية 
ال�ستقالل  عقب  وذلك   ال�سامل  امل�سح 
مبا�رضة اإىل يومنا هذا...كيف تدّرج وترعرع 
لالأفراد.. العامة  باحلياة  ارتبط  كيف  بل 
رائعة حتمل  ق�س�ض  وجود  من  الرغم  وعلى 
اجلزائريني  معظم  الت�سحية.عا�سها  معاين 
الكتابية  واملدونات  الأل�سن  تداولتها  وقد 
ال�سعراء.. ودفاتر  احلناجر  اأملع  بها  وتغنت 
احل�سارات   دورة  ح�سبنا  ي�سبه  احلب  اأن  اإل 
يف  وتزدهر  تنمو  التي   والإمرباطوريات  
حقب زمنية ما ثم �رضعان ما تتهاوى رويدا 
يعود  كي  زمان  عليه  ياأتي  ...ورمبا  رويدا 
وذلك   . عليها  املتعارف  ال�سامية  بقيمه 
بفعل تاأثري عوامل عدة على راأ�سها املاديات 
وكيف  به  الب�رض  وعالقة  واملق�سود)املال( 

يوجهونه ويوظفونه وكيف ي�سنعون به اأحوال 
العالقات  يعني  الذي  يومياتهم...احلب 
العفيفة املبنية على نوايا ح�سنة وغايات بناء 

اأ�رضة...كان هدفا نبيال  وغاياته معلومة.
ال�سباب   جل  باأن  ينكر  اأحد  فال  اليوم  لكنه 
اأثرت  ربك  رحم  من  اإل  كلهم  نقول  ل  حتى 
فيهم وب�سكل عميق عوامل الغناء) واأي غناء(
وتفاهته  ترهاته  ت�سدح  الذي  ذاكم  �سوى 
يكون املال كذلك  التي  من جحور املالهي 
الأ�سا�سي.. ونب�سها  املحرك  حمورها 
اأي  ي�ستطيع  خاللها  من  التي  هي  الأغنية 
العواطف  وحجم  م�ستوى  اإىل  يلج  اأن  باحث 
الطرفني..لأنه  من  ال�سادرة  وامل�ساعر 
اأخرى  موؤ�س�سات  نحو  تتوجه  اأن  ي�ستحيل 
كاجلامعة والإدارة اأو الثانويات.بل تنحو نحو 
املواقع الأكرث قربا من الواقع اجلاري واحلي 
بخال�سة  تخرج  احلرة  املراب�ض  هذه  .فمن 
بدت  والتاأثر  التاأثري  عوامل  اأن  وهي  حتمية 
امللتزمة  الأغاين  كانت  للعيان.فيوم  نا�سعة 
�ساأن  العاطفية  للعالقات  البيوت.كان  متالأ 
الدخيلة  املوجات  هذه  وكانت  به؟ا  يوؤخذ 
الراي ممنوعة  هو  وع�سبها  مف�سلها   والتي 
متّيعت  اأن  غاية  اإىل  احلياء....  وتخد�ض 
الفردية  احلريات  با�سم  العامة  احلياة 
والتقليد الأعمى فالهي اأ�سبحت كامُلقلّدين 
وحمليتها.. اأ�سالتها  على  حافظت  هي  ول 
والتكنولوجي  املادي  التطور  ذلك  اإىل  �سف 
ق�سة  عن  عبارة  وجعله  الإن�سان  �ستت  الذي 
واأبت.. �ساءت  حيثما  الرياح  بها  تذهب 
للتجارة  جديدة  وطرائق  مناذج  بروز  وكذا 
الأنرتنات  ودخول  وال�سياحة  والتوظيف 

وجد  حتى  واليوتوب  والتويرت  والفاي�سبوك 
اجلميع نف�سه بني خمالب الالفهم والتيهان..

وكاأنه والعياذ باهلل انقر�ست كل احلميميات. 
كما  ي�سري  �سيء  كل  واأ�سبح  وجدانه  من 
الذين  الأثرياء  ماديا)عفوا(  الأقوياء  يطلب 
ليوؤ�س�سوا  ذاك...  اأو  الظرف  هذا  ا�ستغلوا 
الراأ�سمالية  الليربالية  من  جديد  نوع  لنا 
اأن  دوما  يتحا�سى  العزيز  بلدنا  واأن  ..حتى 
على  الواقع  حقيقة  بالراأ�سمايل..لكن  يُكنى 
الأر�ض فر�ست نف�سها بقدرة قادر... وعدنا 
....و�سارت  وال�ستعباد  الإقطاع  عهود  اإىل 
�سمك   ... ال�سا�سع  املحيط  ت�سبه  حياتنا 
مع  ويتالقح  يتمازج   �سمكا..و�سمك  ياأكل 
للوجود خملوقات غريبة  ...لتخرج  اآخر  نوع 
..ل هي �رضقية ولهي غربية كما يقال .. بل 
هي نتاج الفو�سى واخللط اجلهنمي الكبري..
الذي التهمنا ك�سغار ال�رضدين ... ومل يرتك 
اأ�سحاب  امل�ستوح�سة  الوحو�ض  تلك  اإل 
بجميع  تعبث  ؟ا  احلادة  واملخالب  الأنياب 
منها  وجتعل  الأ�سيلة  والكفاءات  القدرات 
اأقدامها؟ا وي�سبح  جمرد ق�سور تُدا�ض حتت 
ي�سري  الب�رضية  النفو�ض  رموز  كاأحد  احلب 
مفاهيمه  عليه  وتنقلب  ومغ�سو�سا  اأعرجا 
ال�سحيحة...ون�سري بعدها جمرد م�ساهدين 
واخللع...لأن  الطالق  اأرقام  من  منده�سني 
كل �سيء بُني بو�سائل مغ�سو�سة وُولد بطرائق 
)اأ�سلي( مفقود  قي�رضية ؟ا واأ�سبح م�سطلح 

وغريب بل عملة نادرة

�ساعر و�سحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com

عن �حلب و�القت�شاد و �أ�شياء �أخرى

بقلم:جمال ن�صراهلل

ل زال املجتمع اجلزائري يعاين من 
الفوارق الجتماعية الفظيعة، 
وتباعد الطبقات الأ�صرية  فيما 

بينها تباعدا ُمرا،وقد �صارت 
فاعلية وقوة ال�صهادات العلمية 

والأدبية،مع الت�صليم باأنها كاملعدن 
النفي�ص منها الذهب اخلال�ص 
ومنها التي بقيمة الكرتون ؟ا 

�صارت اأقل تاأثريا ويف بع�ص املرات 
ل اأثر لها على الإطالق مع كثري 

من التجمعات الب�صرية والتي 
ل�صان حالها الثقافة التجارية 

وال�صعي احلثيث نحو ال�صتغناء 
والرثاء،وقد قيل زمانا)التاجر 

والفنان خطان ل يلتقيان(.

اعرتافات 

24 �شاعة

حمدى عبد العزيز/  احلوار املتمدن

تناول  يف  اأ�سا�سية  ق�سية  ثمة  هناك  �ستبقي 
اللحظة الأليمة التي متر بها الب�رضية الآن ، 
يكن  وقت مل  الكورونا جاء يف  وباء  اأن  وهي 
علي  املهيمن  العاملي  الراأ�سمايل  النظام 
اأ�سواق ودول العامل قد و�سل بعد حلل يخرجه 

من فكاك تداعيات اأزمة 2008 ..
جاهزية  مدي  علي  عميقاً  اأثراً  �سكل  وهذا 
الوباء  هذا  خطر  ملواجهة  العامل  دول 
لدرجة  يرتقي  ومبا   ، فاعلية  اأكرث  ب�سكل 
يف   ، للب�رضية  وتهديده  و�رضا�سته  خطورته 
العامل  اجتاحت  التي  التق�سف  �سيا�سات  ظل 
الإنفاق  تقلي�ض  فاعليتها يف  تركزت  والتي   ،
واإطالق   ، ال�سحية  الرعاية  جمالت  علي 
الأمر  هذا  تويل  يف  اخلا�سة  القطاعات  يد 
ال�سحية  الرعاية  برامج  خ�سوع  مبايعني 
املالئمة  ومدي   ، الراأ�سمايل  الربح  لقوانني 
النحو  علي  اخلا�ض  الراأ�سمايل  لال�ستثمار 

وجعل   ، ال�سحية  املن�ساآت  قل�ض  الذي 
يف  والتو�سع  والتخ�س�ض  الإن�ساء  �سيا�سات 
لتكون  رويداً  رويداً  تقت�رض  املجالت  هذه 
مالئمة لحتياجات اأقلية ال�سكان من الأغنياء 
والقادرين الذين ي�سكلون الطلب الذي يحقق 
الأرباح لأ�سحاب املوؤ�س�سات واملراكز الطبية 
احتكارات  �سيا�سات  ما�سكل  نف�سه  وهذا   ،

الدواء العاملية ..
املوؤ�س�سات  داأبت  فقد  اأخري  ناحية  ومن 
هذه  فر�ض  اإيل  املقر�سة  الدولية  املالية 
خارج  العامل  دول  علي  التق�سفية  ال�سيا�سات 
ت�سور  ميكن  وبالقطع   ، الراأ�سمالية  املراكز 
اأن هناك اأمثلة لبع�ض الإ�ستثناءات التي اأفلتت 
اأن  وا�ستطاعت   ، ال�سيا�سات  هذه  من  ن�سبياً 
توظف جوانب اأكرب من الإنفاق احلكومي علي 
جمالت ال�سحة ، وهذا ماتبينه الأحداث الآن 
يف تزايد القدرة الن�سبية علي مواجهة الوباء 
، وكوريا  ، وكوبا  ، ورو�سيا  ال�سني  لبالد مثل 
ال�سمالية ، وبع�ض دول ال�سمال الأوربي التي 

بقي لها - حل�سن حظ �سعوبها - ر�سيد من 
راكمتها  التي  الجتماعي  ال�سمان  �سيا�سات 
الرفاه  بدول  �سمي  فيما  طويلة  عقود  عرب 
الجتماعي الأوربية التي مل تكن قي توغلت 
بحيث مل جتهز  التق�سف  �سيا�سات  يف  كثرياً 
الرفاه  �سيا�سات  اأجنزته  ما  كامل  علي  بعد 

الجتماعي )الدول الإ�سكندنافية( ..
اأمام  اأننا  هو  لذلك  النهائية  املح�سلة  ولكن 
حلظة اجتياح الوباء للعامل يف وقت ف�سل فيه 
الإقت�سادية  اأزمتة  العاملي يف جتاوز  النظام 
التي انفجرت يف 2008 نتيجة �سيادة قطاعات 
النظام  علي  وهيمنتها  املايل  املال  راأ�ض 

العاملي ..
اعتبار  اإيل  تتجه  التوقعات  كل  فاإن  ولذلك 
مرور  متر  لن  الكرونا  وباء  اجتياح  حمنة  اأن 
الذي   ، احلايل  العاملي  النطام  علي  الكرام 
ابتداء من  تداعيه  موؤ�رضات  بداأت  قد  كانت 
العقد الثاين يف هذا القرن ، ومن الطبيعي اأن 
يتوقع املتابعون للمحنة الإن�سانية املتمثلة يف 

اإت�ساع خطر الوباء يف وتعمق خطره يف اأوربا 
و�سحاياه  م�سابيه  اأعداد  وتو�سع   ، واأمريكا 
احلا�سم  اللقاح  اإكت�ساف  وتاأخر   ، الب�رض  من 
الذي ي�ستطيع اأن يوقف هذا العدو الغام�ض 
، مبا لذلك من تداعيات حادة علي الإقت�ساد 
العاملي واأنظمته املالية والإئتمانية ، وما قد 
العاملية  الديون  ت�سخم  اأزمات  علي  يرتتب 
 ، كربي  و�سيا�سية  اإئتمانية  انهيارات  من 
اأزمات  من  ذلك  علي  بناء  توقعه  ميكن  وما 
العميق  تاأثريها  لها  �سيكون  حادة  اإجتماعية 
تكون  باأن  ينذر  مبا  الدول  �سيا�سات  علي 
مرحلة مابعد وباء الكرونا هي مرحلة جديدة 
يف ال�رضعات الدولية وحروب تك�سري العظام 
كان  لنظام  بديل  دويل  نظام  لت�سكل  الالزمة 
وباء  وجاء  التداعي  بدايات  من  يعاين  اأ�ساًل 
الكمي  الرتاكم  ليعرب بدرجات  الكوفيد - 19 
الدرجة  نقطة  اإيل  احلايل  النظام  لأزمات 
املائة التي يبداأ عندها املاء يف التحول اإيل 

�سكل اآخر هو البخار .

نقا�ص

م�شادفة �لوباء لعامل مير باأزمة مناعة ..
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اإطار حماربة اجلرمية ب�شتى  يف 
فرقة  عنا�رص  متكنت   ، اأنواعها 
بامل�شلحة  والتدخل  البحث 
الق�شائية  لل�رصطة  الوالئية 
باأمن والية مترنا�شت من توقيف 
 30( العمر  من  يبلغ  �شخ�ص 
حيازة  ق�شية  يف  متورط  �شنة( 

املخدرات من اأجل البيع و حجز 
وزنها  قدر  املخدرات  من  كمية 
�شالح  غرام،   35 ب  االإجمايل 

اأبي�ص من نوع كيتور.
يف  مل�شاحلنا  دوريات  اإثر   على 
قطاع االإخت�شا�ص لفت اإنتباههم 
و  توقيفه  وعند  م�شبوه،  �شخ�ص 

القانوين  التلم�ص  عملية  اإجراء 
عليه مت العثور بحوزته على كمية 
قدر  للبيع  معدة  املخدرات  من 
االإجمايل ب 35 غرام )20  وزنها 
بانقو(  غ   15  + هندي  قنب  غ 
من  اأبي�ص  �شالح  اىل  ،باالإ�شافة 
امل�شتبه  حتويل  ليتم  كيتور،  نوع 

اىل  املحجوزات   رفقة  فيه 
املقر وفتح حتقيق يف الق�شية.

 بعد ا�شتكمال اإجراءات التحقيق 
�شد  ق�شائي  ملف  اإجناز  مت 
اأمام  وتقدميه  فيـه،  امل�شتبه 

اجلهات الق�شائية املخت�شة.
�شيخ مدقن 

اأخبار اجلنوب

 
تطرق امل�شوؤول االأول على الهيئة 
التنفيذية يف بداية حديثه لالأزمة 
خلفتها  التي  بالبالد  ال�شحية 
بوالية  ال�شيما  كورونا  جائحة 
باأن   ، حيالها  اأكد  والتي  ورقلة 
الوالية  م�شالح  يف  ممثلة  الدولة 
الو�شية على قطاع  الوزارة  وكذا 
مديريتها  خالل  من  ال�شحة 
الوالئية وكل الهيئات ذات ال�شلة 
جماح  لكبح  جاهدون  يعملون 
وتوفري  االإ�شابات  عدد  تزايد 
مبراكز  ال�شفاء  م�شتلزمات  كل 
االإ�شت�شفاء  و  ال�شحي  احلجر 
ورقلة  الوالية  بعا�شمة  �شواء 
توقرت  االإدارية  باملقاطعة  اأو 
بحا�شي  كذا  و  الطيبات  و 
الوالية  وايل  دعا  كما  م�شعود، 
بقواعد  لالإلتزام  املواطنني  كل 
التباعد  و  والتعقيم  النظافة 
التدابري  وكذا  االجتماعي 
لتطويق  االإحرتازية  و  الوقائية 
ال�شيما  عليه  الق�شاء  و  الوباء 
والقواعد  الكمانات  اإرتداء 
ال�شحية امل�شاحبة لكل االأن�شطة 
التجارية واخلدماتية و باالإدارات 
العمومية و اخلا�شة ، م�شيدا يف 
اجلمعيات  بجهود  ال�شياق  ذات 
الفاعلة بالوالية يف �شياق عمليات 

النظافة و التعقيم املنطلقة مند 
الوالئية  احلملة  ال�شيما  مدة 
نظمت  التي  التعقيم  و  للنظافة 
يف اليومني ال�شابقني بكامل ربوع 

الوالية . 
اإىل  الوالية  وايل  تطرق  كما 
مواطني  تخ�ص  هامة  موا�شيع 
ال�شحي  ال�رصف  ال�شيما  الوالية 
ال�شاحلة  باملياه  التزود  و 
الوالية  وايل  اأكد  حيث  لل�رصب 
اأهمية  للمو�شوع  اإيالئه  على 
االإنقطاعات  بعد  ال�شيما  بالغة 
ببع�ص  باملياه  للتزود  املتكررة 
اأحياء الوالية بورقلة وباملقاطعة 

على حل  موؤكدا  توقرت  االإدارية 
القريب  يف  االإ�شكاليات  هذه  كل 
بع�ص  اإمتام  خالل  من  العاجل 
لل�شبكات  والتدعيمات  االأ�شغال 
وت�شجيل  الوالية  اأحياء  مبختلف 
طابع  ذات  اأخرى  عمليات 
االآخر  البع�ص  حلل  اإ�شتعجايل 
تن�شيبه  لعملية  م�شريا   ، منها 
للجنة الوالئية للمراقبة والتدخل 
بخ�شو�ص التزود باملياه ال�شاحلة 
اخلطوة  وهي  باالأم�ص  لل�رصب 
احلقائق  وتق�شي  بجمع  الكفيلة 

ومعاجلتها اآنيا 
. ويف �شياق احلديث حتدث حول 

نقطة مهمة رافع و يرافع الأجلها 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
الظل  مناطق  اإيالء  وهي  تبون 
عمليات  وت�شجيل  فائقة  عناية 
حيث   ، املناطق  لهذه  م�شتعجلة 
برجمته  على  الوالية  وايل  اأكد 
دائمة  ب�شورة  ميدانية  لزيارات 
لكل مناطق الظل املح�شاة بكامل 
لكل  اإ�شت�شارته  وعلى  الوالية 
القطاعات  ومبختلف  املعنيني 
لهذه  م�شتعجلة  م�شاريع  لربجمة 
بقطاعات  ال�شيما  املناطق 
الرتبية  ال�شكن  و  املائية  املوارد 
ال�شباب  و  العمومية  االأ�شغال  و 
والفالحة  الطاقة  و  الريا�شة  و 
االأخرى  القطاعات  من  وغريها 

ذي ال�شلة . 
والعمران  ال�شكن  قطاع  وعن 
الوالية  باأن  ب�شاأنه  اأكد  والذي 
ب�شدد اإ�شتالم ح�شة حمرتمة من 
اأين   ، ال�شيغ  مبختلف  ال�شكنات 
اإلتزام املرقني  اأبرز هنا �رصورة 
واملقاولني باالآجال املتفق عليها 
بدفاتر ال�رصوط وعلى اجلودة يف 
العمرانية  التهيئة  وعلى  االإجناز 
لهذه امل�شاريع التي عرفت تباطوؤا 
ملحوظا يف املدة االأخرية ب�شبب 
كورونا  وجائحة  رم�شان  �شهر 
 ( ال�شعبة  املناخية  والظروف 

احلرارة .

اأكد وايل الولية بورقلة اأبوبكر �شديق بو�شتة خالل نزوله �شيفا على اإذاعة اجلزائر من ورقلة ، اإىل العديد من 
النقاط التي تهم �شاكنة الولية واملوا�شيع حديث ال�شاعة على امل�شتوى الوطني واملحلي . 

وايل ورقلة اأبوبكر ال�شديق بو�شتة يوؤكد: 

اأحمد باحلاج 

ال�سلطات ت�سعى لكبح تزايد كورونا 
ال�رصب .     م�شاريع ا�شتعجالية ملناطق الظل  باب  حي  �شباب  اأخذ 

عاتقهم  على  القدمية  بب�شكرة 
باحلاالت  التكفل  م�شوؤولية 
امل�شتوجبة  االجتماعية 
ولوجي�شتية،  مادية  اإعانات 
ت�شميتهم  لل�شكان  يطيب  وكما 
بفر�شان اخلري، قام هوؤالء بعدة 
تنموية  وكذا  خريية  ن�شاطات 
االإمكانيات  قلة  من  بالرغم 

املادية التي تتوفر لديهم.
توا�شل جمموعة فر�شان اخلري 
بب�شكرة  ال�رصب  باب  بحي 
املوؤكدة  التطوعية  ن�شاطاتها 
املجتمع  يف  املواطنة  ل�شفات 
اخلريية  املجموعة  الب�شكري، 
�شبان  ب�شع  من  املكونة 
التكفل  مهمة  الأنف�شهم  اأوكلوا 
تخ�ص  التي  الثانوية  بامل�شاكل 
احلي املذكور، حيث قام هوؤالء 
بتوزيع حوايل 200 قفة رم�شانية 
الف�شيل  ال�شهر  وخالل  قبل 
من  التربعات  جمع  طريق  عن 

ذلك  اإىل  �شف  املح�شنني، 
الكمامات  توزيع  عملية  توليهم 
خالل  املواطنني  على  الطبية 
ن�شيان  دون  احلالية،  اجلائحة 
جمع مبالغ مالية معتربة تخ�ص 
واحلاالت  اجلراحية  العمليات 
بفقراء  املعنية  االن�شانية 
اأكدت  ال�شياق  ذات  ويف  احلي، 
اأن  اخلري  فر�شان  جمموعة 
متوا�شلة  �شتبقى  ن�شاطاتهم 
امل�شايقات  بع�ص  من  بالرغم 
يف  يواجهونها  التي  والعراقيل 
نداء  موجهني  االأحيان،  بع�ص 
يطلبون  املحلية  ال�شلطات  اإىل 
مهامهم  ت�شهيل  �رصورة  فيه 
اخلريية، خا�شة واأنها تعد حلقة 
و�شل بني امل�شوؤول واملواطن.

وقد ثمن �شكان اأحياء  البلديات 
خريية   مبادرات  هكذا  مثل 
مطالبني بتعميمها عرب خمتلف 
اأحياء البلديات بوالية ب�شكرة .
اأحمد نا�شري

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�شتى 
فرقة  عنا�رص  متكنت   ، اأنواعها 
البحث والتدخل التابعة للم�شلحة 
الوالئية لل�رصطة الق�شائية باأمن 
والية مترنا�شت من توقيف اإمراأة 
تبلغ من العمر 28 �شنة، متورطة 
مواد  على  احليازة  ق�شية  يف 
�شيدالنية م�رصة بال�شحة العامة 
عن  الوطني  الرتاب  اىل  داخلة 

طريق التهريب ق�شد املتاجرة.
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�شال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية مترنا�شت كانت قد ت�شلمت 
اأن  منه  ن�شخة  "الو�شط"  يومية 
تعود لورود  الق�شية  حيثيات 
مل�شاحلنا  موؤكدة  معلومات 
مب�شكنه  �شخ�ص  قيام  مفادها 
�شيدالنية  مواد  وبيع  بتخزين 
داخلة  العامة  بال�شحة  م�رصة 
طريق  عن  الوطني  الرتاب  اىل 
الدائم  وبالتن�شيق  التهريب، 
اجلمهورية  وكيل  مع  وامل�شتمر 
مت  مترنا�شت  حمكمة  لدى 

ا�شت�شدار اإذن بالتفتي�ص للم�شكن 
كانت  الذي  الذكر،  ال�شالف 
حجز  مت  حيث  اإيجابية  نتائجه 
م�رص  �شيدالين  قر�ص   3400
م�شدر  ذات  العامة  بال�شحة 
اأجنبي، مع توقيف امل�شتبه فيها، 
املحجوزات  رفقة  حتويلها  ليتم 
يف  حتقيق  فتح  و  املقر  اإىل 
الق�شية.  بعد ا�شتكمال اإجراءات 
اإجناز ملف ق�شائي  التحقيق مت 
وتقدميها  فيـها،  امل�شتبه  �شد 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة 
التي اأ�شدرت يف حقها )01( عام 
وغرامة  اإيداع  دون  نافدة  حب�ص 
وخم�شون  واحد  قدرها   مالية 
مليون �شنتيم. ومعلوم اأن العملية 
اإطار  يف  تندرج  النوعية  االأمنية 
لتعليمات  ال�شارم  التطبيق 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
املخطط  لتج�شيد  الرامية 
االأمني الهادف الحتالل امليدان 
وحماربة اجلرمية ب�شتى اأنواعها 
�شيخ مدقن 

رغم �شح الإمكانيات املادية

قدرت بـ 3400 قر�س مهلو�س 

�سباب حي باب ال�سرب 
ي�سكلون خلية اإغاثة

اأمن مترنا�ست يوقف ع�سريني 
بحوزته مواد �سيدالنية 

�شبط بحوزته 35 غ من املخدرات 

احلي �شنف مع مناطق الظل

اأمن مترنا�ست يطيح بثالثيني 

العزلة هاج�س �سكان حي االحتاد بب�سكرة
يعي�ص �شكان حي االحتاد الواقع 
باملنقطة الغربية ملدينة ب�شكرة 
حياة �شبه بدائية جراء ما يعاينه 
كلي  وغياب  تنموية  اأ�رصار  من 
�شكان  ينا�شد  حيث  ملظاهرها، 
احلي ال�شلطات املحلية تدخلها 
الفوري لفك العزلة عن املنطقة 
خانة  يف  �شكانها  اأدرجها  التي 
الظل. اأو�شح �شكان حي االحتاد 
م�شاكل  مع  اليومية  معاناتهم 
�شنوات  منذ  املنعدمة  التنمية 
عدة، حيث اأكد هوؤالء اأن املنطقة 
على  التحتية،  للبنية  تفتقر 

ال�شحي  ال�رصف  قنوات  غرار 
بقي  فيما  اأغلبها  ينجز  مل  التي 
ورق،  على  حربا  االآخر  البع�ص 
توظيف  ال�شاكنة  ا�شطر  مما 
للتغطية  املتوا�شعة  امكانياتهم 
ال�رصورة،  النقطة  هذه  على 
املواطنون  قال  ذلك  اإىل  �شف 
اأن م�شاكل قنوات توزيع املياه ما 
اإعادة  وت�شتوجب  زالت ع�شوائية 
هيكلة من جانب �رصكة اجلزائرية 
االإنارة  اإغفال غياب  للمياه، دون 
 17 يقارب  ما  منذ  العمومية 
تبعات  خلف  الذي  االأمر  �شنة، 

ال�شاكنة  جانب  من  مقبولة  غري 
االجتماعية  االآفات  اأبرزها 
جانب،  كل  من  بهم  حتيط  التي 
املتحدثني  ذات  وقال  هذا 
الطرقات  �شيانة  م�شلحة  اأن 
الأن  حيهم،  يف  وب�شدة  مطلوبة 
تزال  ال  االأخري  هذا  طرقات 
ترابية لالأ�شف ال�شديد على حد 
تعبريهم. ويف هذا ال�شياق طالب 
الوالية  وايل  االحتاد  حي  �شكان 
ال�شعبي  املجل�شني  رئي�شي  وكذا 
جانب  اإىل  والبلدي،  الوالئي 
ب�رصورة  املحليني،  املنتخبني 

من  تعترب  التي  املنطقة  زيارة 
الوالية،  بعا�شمة  الظل  مناطق 
ورفع  ان�شغاالتهم  تلبية  اأجل  من 
الغنب عن ال�شاكنة، الذين تكررت 
من  األفا  املرة  بدل  مرا�شالتهم 
دون اأي ا�شتجابة تذكر حلد كتابة 
هاته االأ�شطر. ويف انتظار تدخل 
جاد من طرف ال�شلطات املعنية 
املواطنني  على  لزاما  يبقى 
املذكورة  بالناحية  القاطنني 
الأجل  املتاأزم  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى .
اأحمد نا�شري
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على دفع �ضعف املبلغ الذي يدين 
ن�رص  لنادي  ال�ضابق  احلار�س  به 
 2 قيمته  تبلغ  والذي  داي  ح�ضني 
حيث  �ضنتيم،  مليون  و285  مليار 
امل�ضتحقات  املبلغ  هذا  ميثل 
امللية التي يدين بها مزيان لإدارة 
ثالثة  اأجرة  يف  املتمثلة  الفريق 

ودي�ضمرب  نوفمرب  لأكتوبر،  ا�ضهر 
مليون   315 قيمتها  تبلغ  والتي 
�ضنتيم، بينما تلقى مزيان تعوي�ضا 
التي  ال�ضهرية  الأجور  جميع  عن 
مدته  املتمثلة  العقد  عن  تبقت 
مليار  بقيمة  �ضهرا   18 مبجموع 
جانب  اإىل  �ضنتيم  مليون  و890 
يف  تتمثل  �ضنتيم  مليون   80 قيمة 
التي  املباريات  يف  بالفوز  املنح 

ت�رصيب  واأحدث  ي�ضتلمها.  مل 
ن�ضخة عن ف�ضخ العقد الذي يجمع 
يف  ممثلة  ق�ضنكينة  �ضباب  اإدارة 
�ضّجة  مزيان  واحلار�س  رجراج 
يف  وقع  الأول  واأن  خا�ضة  كبرية 
تواجد  باعتبار  فادح  ت�ضيري  خطاأ 
الالعب احلق  العقد مينح  بند يف 
املبلغ  �ضعف  على  احل�ضول  يف 
قيمته  واملتمثلة  به  يدين  الذي 

مليون  و570  �ضنتيم  مليار   4 يف 
مزيان  ي�ضتلم  مل  حال  يف  �ضنتيم 
تاريخ  يف  يدين  التي  م�ضتحقاته 
وهو  املن�رصم  فيفري   25 اأق�ضاه 
نهاية  يف  يحدث  مل  الذي  الأمر 
احلار�س  اأ�ضحى  حيث  املطاف، 
البالغ 33 عاما يطالب اإدارة �ضباب 
كاملة  القيمة  مبنحه  ق�ضنطينة 
وا�ضتالم مبلغ 4 مليار و570 مليون 

العقد  يف  مدّون  هو  مثلما  �ضنتيم 
نحو  بالتوجه  امل�ضوؤولني  وهدد 
اجل  من  املنازعات  ت�ضوية  جلنة 
امل�ضاألة  هذه  �ضدها،  �ضكوى  رفع 
ورطة حقيقية  امام  رجراج  جتعل 
البطولة  الت�ضيري يف  م�ضتوى  توؤكد 
الوقوع  ظل  يف  خا�ضة  الوطنية، 
باخطاء فادحة من هذا امل�ضتوى. 
�ضياق منف�ضل، ك�ضف املدرب  يف 

يف  نيته  عن  عمراين   القادر 
لعبا   14 مبجموع  الحتفاظ 
يعول  حيث  تقدير،  اأق�ضى  على 
خالل  من  التعداد  ت�ضفية  على 
على  القادرة  بالعنا�رص  الحتفاظ 
يف  البقية،  وت�رصيح  الإ�ضافة  منح 
املقابل اأ�ضار عن نيته يف التعاقد 
مع 5 اأو 6 لعبني فح�ضب من اجل 
التح�ضري للمو�ضم الكروي املقبل.

توّرط املدير العام لفريق �شباب ق�شنطنية ر�شيد رجراج يف ف�شيحة كبرية تتعلق بالت�شيري يف �شفوف 
النادي، اأين و�شعه يف ورطة حقيقة مبواجهة جلنة ت�شوية املنازعات ب�شبب ق�شية احلار�س ال�شابق 

للفريق اإليا�س مزيان الذي كانت الإدارة ف�شخت العقد معه من طرف واحد وطلك خالل املركاتو ال�شتوي 
بعدما قررت ال�شتغناء عن خدماته نهائيا، اإل ان جراج و�شع الفريق يف ماأزق بعد قراره الرجتايل الذي 

األزم من خالله اإدارة �شباب ق�شنطينة 

وثيقة ف�شخ العقد متنح احلار�س �شعف م�شتحقاته حال التاأخر با�شتالمها

رجراج يوّرط �ضباب ق�ضنطينة يف ق�ضية مزيان

اإدارة  جمل�س  رئي�س  مالل  �رصيف  اأكد 
نادي �ضبيبة القبائل اأول اأم�س اأن فريقه 
املو�ضم،  ا�ضتكمال  قرار  مع  يزال  ل 
القرار  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�ضريا 
ال�ضلطات  بيد  يبقى  والأخري  الأول 
وقال  الفيدرايل،  واملكتب  املخت�ضة 
الإعالم:  لو�ضائل  ت�رصيحات  مالل، يف 
�ضنوقف  من  نحن  ل�ضنا  �رصاحة،  »بكل 
فقط  نحن  ا�ضتئنافه،  نقرر  اأو  الدوري 
من  وموقفنا  راأينا  مبنح  مطالبون 
قلتها  »لقد  وتابع:  املو�ضم«،  ا�ضتكمال 

يف ال�ضابق واأعيدها الآن، �ضبيبة القبائل 
اأو بعد �ضهر  اليوم  مع قرار ال�ضتئناف 
مركزا  نحتل  نحن  اأ�ضهر،  ثالثة  اأو 
متقدما، وباإمكاننا حتقيق املفاجاأة يف 
نهاية املو�ضم«، وختم حديثه: »رغم اأننا 
عن  والدفاع  املو�ضم،  ا�ضتكمال  نريد 
كامل حظوظنا يف املباريات املتبقية، 
ال�ضلطات ال�ضحية  اأننا نحرتم قرار  اإل 
واملكتب الفيدرايل باعتباره واحدا من 

املعنيني باتخاذ القرار«.
ق.ر.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 
عدد  اهتمام  حمل  �ضبعيني  بن  رامي 
اأجل  من  الكبرية  الأوروبية  الفرق  من 
ال�ضيفي  للمركاتو  حت�ضبا  معه  التعاقد 
»غول«  موقع  ك�ضف  حيث  املقبل، 
نادي  اإدارة  اأن  الجنليزية  ن�ضخته  يف 
الالعب  ت�ضع  الجنليزي  ت�ضيل�ضي 
بوري�ضيا مون�ضغالدباخ  املحرتف رفقة 
اجل  من  ح�ضاباتها  �ضمن  الأملاين 
احل�ضول على خدماته حت�ضبا  امكانية 
خلمل األوان ت�ضكيلة »البلوز« ابتداء من 
اأو�ضح  حيث  املقبل،  الكروي  املو�ضم 
نف�س امل�ضدر اأن اإدارة ت�ضيل�ضي تبحث 
عن التعاقد مع لعب ظهري اأي�رص بطلب 

من املدرب فرانك لمبارد الذي ي�ضعى 
معلناته  ب�ضبب  املن�ضب  تدعيم  اإىل 
منح  فقد  ال�ضدد  ولهذا  نقائ�س،  من 
الالعب  اإىل  الأمر  بداية  يف  الأولوية 
�ضيتي  لي�ضرت  رفقة  النا�ضط  ت�ضيلول 
الأخري  م�ضتوى  تراجع  لكن  الجنليزي 
اإدارة  دفعت  الأخرية  املقابالت  خالل 
نحو  الوجهة  تغيري  اإىل  ت�ض�ضيل�ضي 
للخ�رص،  املنا�ضب  املتعدد  املدافع 
الفرتة  خالل  ي�ضتهدفه  اأ�ضحى  والذي 

املقبلة من اأجل التوقيع معه.
حيث قدم خريج اأكادميية بارادو مو�ضما 
رائعا يف اول موا�ضمه بالدوري الأملاين 
اإىل  مون�ضغالدباخ  بوري�ضيا  ناديه  وقاد 
ابطال  دوري  م�ضابقة  خلو�س  التاأهل 
يف  رابعا  املو�ضم  اأنهى  بعدما  اأوروبا 
جنح  »البوند�ضليغا«  ترتيب  جدول 
ت�ضجيل خم�ضة  على مدار املو�ضم من 
اأهداف ومنح خم�س متريرات حا�ضمة 
لزمالئه، ويعترب بن �ضبعيني ثاين لعب 
امللياردير  اإدارة  ت�ضتهدفه  جزائري 
اأي�ضا  ت�ضعى  والتي  ابراهيموفيت�س، 
برينتفورد  نادي  جنم  ا�ضتقدام  اإىل 
الجنليزي �ضعيج بن رحمة الذي يتاألق 
مع  رائعة  م�ضتويات  الآخر  هو  ويقدم 
حلم  حتقيق  نحو  به  ويتوجه  فريقه 

ال�ضعود اإىل »الربميرليغ«.
عي�شة ق.

ك�ضف رئي�س الحتادية اجلزائرية 
لكرة اليد حبيب لعبان ان مناف�ضة 
كاأ�س اجلزائر 2019-2020 ل زالت 
يف رزنامة املو�ضم احلايل ومل يتم 
ايام  بعد  ال�ضاعة،  حلد  اإلغاوؤها 
عن اقرتاح توقيفها ب�ضبب جائحة 
امل�ضوؤول  واأكد  كورونا،  فريو�س  
الول للهيئة الفدرالية يف ت�رصيح 
اأول ام�س لوكالة الأنباء اجلزائرية 
اجلزائر  كاأ�س  الآن  »لغاية  قائال: 
�ضوف تتوا�ضل، لكن هذا يرجع اىل 
الوقت املتبقي لنا لإكمال املو�ضم، 
مبجرد رفع احلجر ال�ضحي وفتح 

القاعات الريا�ضية.، واقرتح لعبان 
جوان   6 يف  عقده  اجتماع  خالل 
الندية  روؤ�ضاء  مع  املن�رصم 
املرئي  التحا�رص  تقنية  بوا�ضطة 
اجلزائر  كاأ�س  الغاء  بعد  عن 
الرزنامة،  يف  الكتظاظ  ب�ضبب 
الوقت  يف  اأوقفنا  »اذا   : قائال 
هناك  ف�ضتكون  البطولة،  احلايل 
حت�ضبا  �ضهرين  ملدة  حت�ضريات 
باأ�ضبوع  متبوعة  املقبل،  للمو�ضم 
الداري،  لال�ضتئناف  اأ�ضبوعني  اأو 
ينبغي ان نعلم اي�ضا ان حت�ضريات 
اوت  �ضهر  �ضتبداأ  الوطني  الفريق 

بالإمكان  انه  اأعترب  ولهذا  املقبل 
الت�ضحية بكاأ�س اجلزائر.«

الفدرالية  الهيئة  رئي�س  ا�ضتبعد  و 
م�ضريا  اأبي�س،  مو�ضم  فكرة  اي�ضا 
على  تعمل  الحتادية  ان  اىل 
عدد  حد  اق�ضى  اىل  تقلي�س 
مباريات البطولة، حتى يت�ضنى لها 
الريا�ضي،املعلق  املو�ضم  انهاء 
مار�س   �ضهر  منت�ضف  منذ 
فريو�س  جائحة  ب�ضبب  املا�ضي 
اتبعنا  ما  »اذا  واأو�ضح:  كورونا، 
�ضنواجه  احلالية،  الرزنامة 
البطولة  اإنهاء  توقيت  يف  م�ضكال 

برجمة  قررنا  املنظور  هذا  ومن 
املتعلقة  املهمة  اللقاءات  فقط 
يف  املوجودة  بالأندية  خا�ضة 
تعيني  بهدف  الرتتيب  مقدمة 
لحتمال  وحت�ضبا  البطلة،  الفرق 
�ضلمت  املناف�ضة،  ا�ضتئناف 
اليد  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
وزارة  م�ضالح  الفارط  ال�ضبت 
مقرتحها  والريا�ضة  ال�ضباب 
ال�ضحي  بالربوتوكول  املتعلق 
الذي اعدته الأطقم الطبية للهيئة 
الفدرالية، ويتعلق المر بربوتوكول 
الدولية  الحتادية  اأعدته  �ضحي 

للعبة، يق�ضي مثال باإجراء حتاليل 
خمربية وتعقيم القاعات با�ضتمرار 
احل�ضور  على  الالعبني  اإجبار  و 
اللبا�س  مرتدين  املباراة  يوم 
داخل  الحتكاك  لتجنب  الر�ضمي 
قال  كما  املالب�س،  تغيري  قاعات 
وت�ضطدم  لعبان يف ختام حديثه. 
للكرة  اجلزائرية  الحتادية  اأمنية 
املناف�ضة  با�ضتئناف  ال�ضغرية 
منهم  ال�ضحة  اخ�ضائيي  مبوقف 
بركاين،  بقاط  حممد  الدكتور 
ع�ضو جلنة ر�ضد ومتابعة فريو�س 
كورونا الذي اكد ان الو�ضع الوبائي 

بتجمعات  بعد  ي�ضمح  ل  احلايل 
يحن  »مل  واأ�ضاف:  الالعبني، 
ا�ضتئناف  يف  للتفكري  بعد  الوقت 
كامل لالأن�ضطة الريا�ضية لأن ذلك 
�ضي�ضكل خطرا على اجلميع. لذا، 
فاإن  ال�ضحي،  اجلانب  حيث  ومن 

ا�ضتئناف املناف�ضة غري ممكن«.
ق.ر.

الحتادية اجلزائرية لكرة اليد �شّلمت ن�شخة الربوتوكول ال�شحي اإىل الوزارة

لعبان: كاأ�س اجلزائر الزالت يف اأجندة املناف�ضات

مالل: �ضبيبة القبائل باإمكانها حتقيق املفاجاأة

ثاين لعب جزائري ت�شعه يف مفكرتها بعد بن رحمة

اإدارة ت�ضيل�ضي مهتمة بخدمات بن �ضبعيني
مديرها الريا�شي اأكد التم�شك بخدماته حت�شبا للمو�شم املقبل

اإدارة بري�ضت ترف�س التخلي عن بلقبلة
الفرن�ضي  بري�ضت  نادي  اإدارة  اأعلنت 
عزمها الحتفاظ بخدمات لعبها الدويل 
التعداد  �ضمن  بلقبلة  هاري�س  اجلزائري 
حت�ضبا  رفقته  اللعب  مبوا�ضلة  املعني 
للمو�ضم الكروي املقبل، ويف هذا ال�ضدد 
الفرن�ضي  للنادي  الريا�ضي  املدير  ك�ضف 
غريغوري لورنزي اأن هدف اإدارة بري�ضت 
تدعيم الت�ضكيلة وا�ضتقدام اأف�ضل الالعبني 
للمو�ضم  حت�ضبا  التعداد  تقوية  اأجل  من 
الكروي اجلديد، واأ�ضاف املتحدث خالل 
اأن  اأم�س  اأول  �ضحافية  لندوة  تن�ضيطه 
الأهداف امل�ضطرة من طرف امل�ضوؤولني 
بخدمات  يتم�ضكون  جتعلهم  الفريق  على 

رفقة  الوطني  املنتخب  ميدان  متو�ضط 
خالل  الربوز  على  يعّول  الذي  التعداد 

املو�ضم اجلديد.
اأن  يّت�ضح  الت�رصيحات  هذه  خالل  ومن 
بري�ضت  رفقة  اآخر  ملو�ضم  باق  بلقبلة 
الأوىل  الدرجة  دوري  يف  ين�ضط  االذي 
هناك  تكن  مل  حال  ويف  حيث  الفرن�ضية، 
�ضوف  املعني  فاإن  حلظة  اآخر  مفاجاأة 
يوا�ضل الدفاع عن فريقه، وهو الذي كان 
من بني احني العنا�رص يف الت�ضكيلة خالل 
لعب  حيث  املنق�ضي،  الكروي  املو�ضم 

جمموع 23 مباراة.
عي�شة ق.
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بقلم الدكتورة لوين ن�سرية /اأ�ستاذة يف 
القانون بجامعة البويرة

،ف�أف�ضل طريقة لتحقيق ذالك هو لزوم اللجوء 
اإىل  اجل�مع�ت  منه�  التعليمية  املوؤ�ض�ض�ت 
التعليم عن بعد،والهدف املن�ضود من مم�ر�ضته 
والأ�ض�تذة  الطلبة  بني  الختالط  لتجنب  هو 
يرتتب  الذي  اجل�معية،الأمر  الأ�رسة  ك�فة  اأي 
ب�لفريو�س  الإ�ض�ب�ت  وزي�دة عدد  انت�ض�ر  عليه 
املوؤ�ض�ض�ت  بكل  دفع  الذي  اخلطري،الأمر 

الع�يل  التعليم  وزارة  اأي  اجل�معية 
ج�هدة  عملت  التي  العلمي  والبحث 
على �رسورة تبني اإجراء وق�ئي يتمثل 
بتعوي�س  بعد،وذلك  عن  الدرا�ضة  يف 
بعد  عن  بدرو�س  احل�ضورية  الدرو�س 
من�زلهم  املكوث يف  للطلبة يف  ت�ضمح 
بهدف  بعد  عن  درا�ض�تهم  ومت�بعة 
حم�ية �ضحتهم،وكذا الإط�رات الإدارية 
الع�ملني ب�جل�معة جتنب� لتف�ضي »فريو�س 
ال�ضحة  منظمة  �ضنفته  ان  كورون�«بعد 
ع�ملية«،وم�ض�همة  »ج�ئحة  ب  الع�ملية 
يف مواجهة هذا الو�ضع ال�ضتثن�ئي تبنت 

تتج�ضد  وعقالنية  حمكمة  اإ�ضرتاتيجية  الوزارة 
يف ا�ضتخدام التعليم الرقمي وكذا احلف�ظ على 
ا�ضتمرارية املرفق الع�م،ال�ضيء الذي ي�ض�هم يف 
حم�ية �ضحة الأ�ضخ��س و�ضالمتهم من فريو�س 
نت�ض�ءل  م��ضبق  خالل  ومن  امل�ضتجد،  كورون� 
 distance (حول مدى جن�عة التعليم عن بعد
learning( يف جودة التعليم الع�يل يف بالدن�? 
اإ�ضك�لته،ارت�أين�  ب�ملو�ضوع،وتبي�ن  لالإح�طة 

مع�جلته من خالل م�ض�ألتني هم� :

اأول:خ�سو�سية التعليم عن بعد 
واأهدافه:

للتنمية  اأ�ض��ضي  حق  هو  التعليم  يف  احلق 
والجتم�عي  القت�ض�دي  والتطوير  الب�رسية 
،حيث جند معظم الد�ض�تري واملواثيق تعزز من 
مك�نته من خالل جت�ضيده على انه حق م�ضمون 
د�ضتوري� وحممي ق�نون�،وب�لرجوع اإىل الد�ضتور 
اجلزائري املعمول به ح�لي�)ق�نون رقم16_01 
ر عدد14(،ووفق�  املوؤرخ يف 06م�ر�س 2016،ج 

للم�دة 65 منه تن�س :احلق يف التعليم م�ضمون
التي  ال�رسوط  ح�ضب  جم�ين  العمومي  التعليم 

يحدده� الق�نون.
التعليم الأ�ض��ضي اإجب�ري.

تنظم الدولة املنظومة التعليمية الوطنية
اللتح�ق  يف  الت�ض�وي  على  الدولة  ت�ضهر 

ب�لتعليم،والتكوين املهني.
من   26 امل�دة  كذلك  جند  ذالك  ج�نب  اإىل 
ع�م  ال�ض�در  الإن�ض�ن  حلقوق  الع�ملي  الإعالن 
�ضخ�س  لكل  الدولة  �ضم�ن  على  يوؤكد   1948
املج�نية،غري  مبداأ  التعليم مع �ضم�ن  حقه يف 
�ضحية  اأزمة  من  الدول  اليوم  م�تعي�ضه  انه 
الأمر  خ��ضة  ب�ضفة  ع�مة،واجلزائر  ب�ضفة 
اإىل  لدولتن�  التعليمية  ب�ملوؤ�ض�ض�ت  دفع  الذي 

خالله�  من  احرتازية،ن�ضت�ضف  اإجراءات  و�ضع 
�ضالمة  على  احلف�ظ  اجل  من  امل�ضوؤولية  روح 

املواطن والوطن.
تك�ثف  على  الع�يل  التعليم  وزارة  عملت  وعليه 
اجلهود من خالل تبني اإجراء وق�ئي يتمثل يف 
ب�إ�ضدار جمموعة  التعليم عن بعد حيث ق�مت 
من  احلد  اإىل  تهدف  الإدارية  املرا�ضالت  من 
على  والعمل  املميت  الفريو�س  هذا  انت�ض�ر 

التعبئة الوطنية ملواجهة هذه الأزمة.
1856يف  �ضنة  بعد  عن  التعليم  ظهر  لقد 
تعليمي  نظ�م  انه«  تعريفه على  اأمل�ني�،وقد مت 
اىل  التعليمية  امل�دة  اإي�ض�ل  فكرة  على  يقوم 
املتعلم عرب و�ض�ئل واأ�ض�ليب الت�ض�لت التقنية 

املختلفة«
لقد عملت معظم املوؤ�ض�ض�ت التعليمية من بينه� 
نهج  اىل  العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم  وزارة 
ب�ملنظومة  النهو�س  اأجل  الرقمنة،من  �ضي��ضة 
التعليمية،وذلك من خالل توفري �ضبكة النرتنت 
عن  للتعليم  مربجمة  ومن�ض�ت  مواقع  ب�إحداث 
ب�أ�ضلوب  الدرو�س  ل�رسح  من��ضبة  اآلية  وفق  بعد 
ي�ضهل فهمه� وال�ضتف�دة منه� ب�ضكل غري مكلف 

لأمن حيث اجلهد اأو الوقت.
ج�معتن�  موقع  يف  جند  املث�ل  �ضبيل  على 

www.univ_bouira. البويرة  ج�معة 
والأ�ض�تذة  للطلبة  تو�ضيحية  dzفيديوه�ت 
E_ مودل  من�ضة  اإىل  الدخول  كيفية  ت�رسح 
الدرو�س  لتحميل  البويرة  learning،بج�معة 
وو�ضعت  اجل�معة  عملت  واملح��رسات،حيث 
اخلط،وج�ضدت  عرب  البيداغوجية  الدع�ئم 
املرا�ضالت الوزارية رقم416/2020وكذارقم288 
على  عملت  2020/02/29،حيث  يف  املوؤرخة 

�ضم�ن التوا�ضل الدائم بني الأ�ضت�ذ والط�لب.
وترجع اأهمية هذا الإجراء الوق�ئي يف الأهداف 
اأ�ض��ض�  واملتمثلة  اإىل حتقيقه�  ترمي  التي 

يف :
املالئمة  التعليمية  الظروف  _اإيج�د 
اأجل  من  الطلبة  حل�جي�ت  واملن��ضبة 

ال�ضتمرارية يف عملية التعليم
على  متنوعة  تعليمية  م�ض�در  _توفري 
�ضكل فيديوه�ت او حتميل الدرو�س على 
التوا�ضل  مواقع  يف  PDF،وكذا  �ضكل 

عي  جتم� ل ا
قن�ة  وعرب 

اليوتوب.
ة  ير م�ض� _
التعليمية  العملية 
بوجود  وجتويده� 
يتحلون  اأ�ض�تذة 

بروح امل�ضوؤولية.
_التوفري يف الوقت 

واجلهد.
مميزات  من  اإن 
بعد  عن  التعليم 

جند :
حيث  _املالءمة 
ك�فة  ين��ضب  انه 

الأفراد �ضواء ك�ن اأ�ضت�ذا مدر�ض� اأو ط�لب�.
ب�إت�حة  تتمثل  التي  ب�ملرونة  يتميز  كذلك 
املج�ل واخلي�رات اأم�م الط�لب املتعلم وفق� 

لرغبته يف امل�ض�ركة.
ت�أثريا  برتكه  ميت�ز  حيث  الت�أثري  ميزة  كذلك 
لدى  التقليدي  التعليم  نظ�م  من  اأكرث  وف�علية 

الط�لب،وذلك مب� ي�ضتعمله من تقني�ت.
التعليم  بعد  عن  التعليم  وعيوب  ث�ني�:مزاي� 
Distance learning هو و�ضيلة  عن بعد 
م�ضمونه�  يف  الن�ض�أة،تعتمد  حديثة  تعليمية 
بني  امل�ض�فة  املك�ن،وبعد  اختالف  على 
تقدمي  يف  اأهميته�  والط�لب،وتكمن  الأ�ضت�ذ 
امل�ض�فة  اختالف  ،رغم  التعليمية  الربامج 
الطلبة  ل�ضتقط�ب  �ضعي�  اجلغرافية،وذلك 
التي  ال�ضعبة  الظروف  الب�حثني،وحتدي 

تواجههم مع انت�ض�ر وب�ء كورون
 . 1_مزاي� التعليم عن بعد )اإيج�بي�ته(

رفع  يف  فع�ل  دورا  بعد  عن  التعليم  -يلعب 
امل�ضتوي�ت العلمية ،الثق�فية والجتم�عية بني 
اإذاكنت  اأنه  وزم�ن،حيث  مك�ن  كل  الأفراد يف 
تعمل خالل الفرتة ال�ضب�حية، ميكنك الدرا�ضة 
خالل  ال�ضرتاحة  اأوق�ت  خالل  وحتى  ليال 
وقت  اي  يف  للدرا�ضة  خي�ر  لديهم  اليوم،اإذن 

�ضئت.
الطلبة،وذلك  بني  الفردية  الفروق  من  -يقلل 
التعليمية  امل�ض�در  و�ضع  خالل  من 
املتنوعة  املوجهة  ،املح��رسات،الأعم�ل 
بني يدي الط�لب املتعلم،ب�لإ�ض�فة اإىل تقدمي 
بكل  التعليمية  للموؤ�ض�ض�ت  الك�مل  الدعم 
و�ض�ئط  من  فع�ل  تعليم�  لتنتج  حتت�جه  م� 
واجلهد  الوقت  _يوفر  التعليم  وتقني�ت 

الإنف�ق  توفري  وامل�ل،ب�ضبب 
والذه�ب  النقل  و�ض�ئل  على 
الدر�س  ويعترب  والغذاء، 
ع�دة  حتميله  يتم  الذي 
اأثن�ء  �ضعرا،ف�لأ�ض�تذة  اقل 
يتعر�ضون  الدرو�س  حت�ضري 
للتح�ضري  مل�ض�ريف 
منوذج  اأن  والإنت�ج،يعني 
اأقل  يعترب  بعد  عن  التعليم 
الدورة  من  للط�لب  ثمن� 

التعليمية املك�نية
على  الط�لب  يحفز   _  
امله�رات  من  ممكن  قدر  اكرب  اكت�ض�ب 
العملية  لرتكيز  نظرا  العلمي  والتح�ضيل 
دون  الدرا�ضة  مو�ضوع  على  فقط  التعليمية 
الط�لب  _ي�ض�عد  اأخرى  جوانب  اإىل  التطلع 
على العتم�د على نف�ضه كلي�،وذلك من خالل 

اختي�ر امل�ض�در التي ي�ضتوحي منه� معلوم�ته 
بذاته دون ت�أثري من الغري

_كم� ميكن للط�لب عن طريق اأ�ضلوب التعليم 
كل  يف  حمدد  مو�ضوع  يخت�ر  اأن  بعد  عن 
بعد،ميكنه يف  التعليم عن  مرة،هذه من مزاي� 
اأكرب كل حمتوى  بتفرغ  يدر�س  اأن  هذه احل�لة 

من املحتوي�ت التي يخت�ره�.

بعد)�سلبياته( عن  التعليم  .عيوب   2

عدم اعتم�دية بع�س وزارات التعليم الع�يل يف 
الدول العربية للتعليم عن بعد

املخ�ض�ضة  ال�ض�ع�ت  بعدد  اللتزام  _عدم   .
التي  التحدي�ت  اأكرب  املح��رسة،اأحد  لدرا�س 
تواجهه الط�لب عند اختي�رهم اأ�ضلوب التعليم 
ال�ض�ع�ت  بعدد  اللتزام  م�ض�ألة  هو  بعد  عن 
،نظرا  درا�ضته  املراد  للدر�س  املحددة 
التي  وال�ض�عة  اليوم  يف  الدرا�ضة  لإمك�نية 
يرغب به� كل ط�لب ،يوؤجل الكثري منهم املواد 
لوقت لحق ول يدر�ضون املح�ور اي حمتوى 
الربن�مج التعليمي ،لكن ميكن التغلب على هذه 
ينظم  بحيث  نف�ضه  الط�لب  بوا�ضطة  امل�ضكلة 
اأوق�ته ب�ضكل اأف�ضل ليكون اإنت�جي� اأكرث وعليه 
و�ضع  عليه  الوقت،ويجب  اإ�ض�عة  عن  التوقف 

جدول توقيت ين��ضب درا�ضته
والأ�ضت�ذ  الط�ل  بني  تف�عل  وجود  عدم   _
والأ�ض�تذة  الطلبة  بني  التف�عل  هذا  املدر�س 
من�ق�ضة  اأو  م�  �ضوؤال  ب�ضبب  البع�س  وبع�ضهم 
واأكرث  اأعمق  التعليمية  العملية  يجعل  علمية 
وجود  من  ب�لرغم  ت�أثريا،ولكن 
التي  احلديثة  التكنولوجي� 
اأ�ضهل،لي�ضتطيع  الأمر  جعلت 
املح��رسات  ح�ضور  ط�لب  اأي 
و  جزءا  هن�ك  اأونالين،م�زال 
الواقعي  التف�عل  يجعل  ح�جز 
اأهمية،  اأكرث  الأ�ضخ��س  بني 
قد لي�ضلح يف كل التخ�ض�ض�ت 
ل  اللكرتوين  التعليم  هذا 
العملي  للتعليم  مثال  ي�ضلح 
الط�لب  لتدريب  يحت�ج  الذي 
عملي� ،فمثال الكلي�ت العلمية 
اأو  الهند�ضة  اأو  الطب  مثل 
مثل  الفنون  اأو  ال�ضيدلية 
فقط  نظرية  لدرا�ضة  والنحت،لحتت�ج  الر�ضم 
دون تطبيق عملي توفره اجل�مع�ت من خالل 

اإمك�ني�ت اأكرب.
مثال  والزراعي  ال�ضن�عي  التعليم  ف�ن  وهكذا 

لميكن ان يكون عن بعد.
الدرا�ضة  برقمنة  العمل  اإىل  ندعو  وخت�م� 
الدول  به�  معمول  العملية  اأن  خ�ضو�ض� 
املج�ل  فيه�  مت�أخرة  بالدن�  وان  املتقدمة 
الو�ضع  لتدارك  فر�ضة  القرتة  هذه  ان  معتربة 
وجعل التعليم عن بعد امر بديهي يف الظروف 

الع�دية اأو خالل الأزم�ت.

يعترب التعليم عن بعد من بني اأهم التطورات التي طالت جمالت التعليم املعا�سر،ونقله نقلة نوعية نحو املزيد من التاألق وخدمة 
الإن�سانية،وحتقيق الأهداف التعليمية لكافة املوؤ�س�سات التعليمية منها اجلامعة،حيث يوؤدي دورا هاما يف ت�سهيل العملية التعليمية وحتقيق 

اأهدافها و الرتقاء بفئة الطلبة املتمدر�سني خ�سو�سا،ويلعب دورا هاما يف اأوقات الأزمات والأوبئة التي متر بها الدول واملجتمعات على امل�ستوى 
العاملي. ففي الوقت احلايل الذي ينت�سر فيه وباء فريو�س كورونا)COVID 19(،وما جنم عنه من غلق للموؤ�س�سات الرتبوية من مدار�س وجامعات 

اإىل اأجل غري م�سمى،لأن الوباء لميكن التنبوؤ بزمن انح�ساره ونهايته وكذا التو�سل اإىل عالج اأو لقاح موؤكد له،ومن هذا املنطلق األزم على 
املوؤ�س�سات التعليمية البحث عن �سبل وطرق مبتكرة يف �سبيل ا�ستمرارية العملية التعليمية

مقاربات

التعليم عن بعد يف ظل جائحة "كوفيد 19"

هو  ذلك  لتحقيق  طريقة  " اأف�سل 
لزوم جلوء املوؤ�س�سات التعليمية منها 

اجلامعات اإىل التعليم عن بعد،والهدف 
املن�سود من ممار�سته هو لتجنب 

الختالط بني الطلبة والأ�ساتذة اأي 
كافة الأ�سرة اجلامعية،الأمر الذي 
يرتتب عليه انت�سار وزيادة عدد 
الإ�سابات بالفريو�س اخلطري" 

الدرا�سة  برقمنة  العمل  اإىل  " ندعو 
خ�سو�سا اأن العملية معمول بها الدول 

يف املتقدمة وان بالدنا متاأخرة يف هذا 
املجال معتربة ان هذه القرتة فر�سة 

لتدارك الو�سع وجعل التعليم عن بعد 
اأمرال بديهيا يف الظروف العادية اأو 

خالل الأزمات "
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لال�ستاذين

حفيان احمد وحفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعالن عن ن�سر م�سمون حكم ح�سوري اعتباري ابتدائي
لفائدة ال�سيد:عكروف حميد 

العنوان : حي 294 م�سكن عمارة �أ 14 رقم 4 
�سد : �لنادي �لريا�سي �لهاوي وفاق بلدية عني �لبنيان ممثل من طرف رئي�سه و ممثله �لقانوين 

العنوان : 03 �سارع با�ستور عني �لبنيان والية �جلز�ئر
: 19/06930 رقم  �لق�سم : �ملدين رقم �جلدول  بتاريخ : 20/02/19  �ل�رش�قة   : �ل�سادر عن حمكمة  بناء� على �حلكم �البتد�ئي �العتباري �حل�سوري 

�لفهر�س : 20/01710 
بناء� على حم�رش تبليغ حكم �بتد�ئي �عتباري ح�سوري �ملحرر بتاريخ : 2020/03/09 بو��سطة ر�سالة م�سمنة

بناء� على حم�رش تبليغ حكم �بتد�ئي �عتباري ح�سوري عن طريق �لتعليق يف �ملحكمة و �لبلدية بتاريخ : 2020/03/17.
تنفيذ� لالأمر �ملوقع من قبل �ل�سيد رئي�س حمكمة : �ل�رش�قة بتاريخ : 2020/06/25 رقم : 1969 و عمال باأحكام �لفقرة �لر�بعة من ن�س �ملادة 412 من ق 
�إ م �إ �لتي تن�س : » �إذ� كانت قيمة �اللتز�م تتجاوز خم�سمائة �لف دينار جز�ئري )500.000 دج ( يجب �أن ين�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة 

يومية وطنية باإذن من رئي�س �ملحكمة �لتي يقع فيها مكان �لتبليغ » 
قمنا بن�رش حمتوى �حلكم �الإبتد�ئي �العتباري �حل�سوري �ملذكور �أعاله �ملت�سمن مايلي : » �حلكم باإلز�م �ملدعى عليه �لنادي �لريا�سي �لهاوي وفاق 
بلدية عني �لبنيان ممثل يف �سخ�س رئي�سه �لقانوين باأن يدفع للمدعي عكروف حميد مبلغ �لدين �لعالق يف ذمته �ملقدر ب 1.950.000.00 دج باالإ�سافة 

�ىل مبلغ 100.000.00 دج تعوي�سا عن �ل�رشر �لالحق به » 
كما �أعلمناه )ها( باأن �أجل �لطعن باال�ستئناف حمدد ب�سهر و�حد ت�رشي �بتد�ء من تاريخ �لتبليغ �إذ� كان لل�سخ�س ذ�ته و ميدد �أجل �ال�ستئناف �ىل �سهرين 

�إذ� مت �لتبليغ يف موطنه �حلقيقي �أو �ملختار طبقا لن�س �ملادة 336 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و �الإد�رية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني لالأ�ستاذين

حفيان احمد وحفيان فتاح مليكة حم�سران ق�سائيان 
لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مقرها

بحي الرتقوي عي�سات ايدير رقم 28 ال�سراقة 

اعالن عن ن�سر م�سمون حكم ح�سوري اعتباري ابتدائي
لفائدة ال�سيد: بوزيدي فاروق

العنوان : حي 500 م�سكن عمارة د 28 رقم 5 عني �لبنيان  
�سد : �لنادي �لريا�سي �لهاوي وفاق بلدية عني �لبنيان ممثل من طرف رئي�سه و ممثله �لقانوين 

العنوان : 03 �سارع با�ستور عني �لبنيان والية �جلز�ئر
: 19/06937 رقم  �لق�سم : �ملدين رقم �جلدول  بتاريخ : 20/02/19  �ل�رش�قة   : �ل�سادر عن حمكمة  بناء� على �حلكم �البتد�ئي �العتباري �حل�سوري 

�لفهر�س : 20/01711 
بناء� على حم�رش تبليغ حكم �بتد�ئي �عتباري ح�سوري �ملحرر بتاريخ : 2020/03/09 بو��سطة ر�سالة م�سمنة

بناء� على حم�رش تبليغ حكم �بتد�ئي �عتباري ح�سوري عن طريق �لتعليق يف �ملحكمة و �لبلدية بتاريخ : 2020/03/17.
تنفيذ� لالأمر �ملوقع من قبل �ل�سيد رئي�س حمكمة : �ل�رش�قة بتاريخ : 2020/06/25 رقم : 1968 و عمال باأحكام �لفقرة �لر�بعة من ن�س �ملادة 412 من ق 
�إ م �إ �لتي تن�س : » �إذ� كانت قيمة �اللتز�م تتجاوز خم�سمائة �لف دينار جز�ئري )500.000 دج ( يجب �أن ين�رش م�سمون عقد �لتبليغ �لر�سمي يف جريدة 

يومية وطنية باإذن من رئي�س �ملحكمة �لتي يقع فيها مكان �لتبليغ » 
قمنا بن�رش حمتوى �حلكم �البتد�ئي �العتباري �حل�سوري �ملذكور �أعاله �ملت�سمن ما يلي : » �حلكم باإلز�م �ملدعى عليه �لنادي �لريا�سي �لهاوي وفاق 
بلدية عني �لبنيان ممثل يف �سخ�س رئي�سه �لقانوين باأن يدفع للمدعي بوزيدي فاروق مبلغ �لدين �لعالق يف ذمته �ملقدر ب 2.800.000.00 دج باالإ�سافة 

�ىل مبلغ 100.000.00 دج تعوي�سا عن �ل�رشر �لالحق به » 
كما �أعلمناه )ها( باأن �أجل �لطعن باال�ستئناف حمدد ب�سهر و�حد ت�رشي �بتد�ء من تاريخ �لتبليغ �إذ� كان لل�سخ�س ذ�ته و ميدد �أجل �ال�ستئناف �ىل �سهرين 

�إذ� مت �لتبليغ يف موطنه �حلقيقي �أو �ملختار طبقا لن�س �ملادة 336 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية و �الإد�رية  

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة 
الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن  تيبازة   ق�ساء  جمل�س  ال�سراقة 

درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22
اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 

بطلب من/ بنك �خلليج �جلز�ئر �رشكة ذ�ت ��سهم �لكائن مقره �الجتماعي بطريق 
�ال�ستاذ  حقه  يف  �لقائم  �لعام  مديره  �سخ�س  يف  �ملاأخوذ  �بر�هيم  د�يل  �ل�رش�قة 

بر�هيمي م�سطفى �ملحامي .
�لوحيد وذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة �مل�سماة دي  �ل�سخ�س  �ملوؤ�س�سة ذ�ت  �سد / 

��س �أقرو �ملمثلة من طرف م�سريها . 
�لكائن مقرها �الجتماعي : 111 �قامة �ملثلث ��سطاو�يل .

و�ل�سيد : جابري حمي �لدين �لكفيل �لعيني  . 
�ل�ساكن ب : 25 فيال�ساطئ �لغربي �سيدي فرج ��سطاو�يل .

بناء على قائمة �رشوط �لبيع �ملودع لدى حمكمة �ل�رش�قة  بتاريخ 2019/06/12 
حتت رقم 2019/08 .

�خلال�سة  �ملفرزة  �مللكية  يف  يتمثل  �الجمالية:  �مل�ساحة  و  وو�سفه  �لعقار  تعيني 
�لبناء  حديث  �سكني  جممع  �سمن  موجود  جتاري  ��ستعمال  دو  ملحل  �خلا�سة  و 
ي�سمى �قامة �ملثلثRESIDENCE LE TRIANGLE و�قع يف تر�ب بلدية 
��سطاو�يل �لد�ئرة �الد�رية لزر�لدة والية �جلز�ئر م�ساحته 102 م² موجود بالطابق 
�لو�سفي  ( وهو ميثل �حل�سة رقم 111 من �جلدول   J – م   ( �لعمارة  �الر�سي من 
من   )1000/20  ( بن�سبة  �مل�سرتكة  و�مللكية  �ل�سكني  باملجمع  �خلا�س  للتق�سيم 

�الجز�ء �مل�سرتكة �ملت�سلة باملحل  .
ب�سعر �فتتاحي 36.088.416,00 دج .) �ستة وثالثون مليون وثمانية وثمانون �لف 
و�ربعمائة و�ستة ع�رش دينار (, نعلن عن جل�سة  لبيع عقار عن طريق �ملز�د �لعلني  
وذلك جلل�سة �لبيوع �ملوؤجلة ليوم 2020/07/06 على �ل�ساعة : �لو�حدة زوال  �مام 
�و  . وعلى كل من يرغب يف معلومات  �ل�رش�قة قاعة �جلل�سات رقم 02   حمكمة 
بالعنو�ن  �لق�سائي  �ملح�رش  نحن  مبكتبنا  يت�سل  �ن  �ل�رشوط  دفرت  على  �الطالع 

�ملذكور �عاله �و لدى �مانة �سبط  حمكمة �ل�رش�قة 
 املح�سر الق�سائي 

ANEP N°:  2016010558الو�سط:2020/07/01

ANEP N°:  2016010487الو�سط:2020/07/01



فاطمة رميا .. حكاية �شعب 

�سرية  من  جانبًا  املقالة  هذه  تتناول 
�سلمان  اإ�سماعيل  فاطمة  املنا�سلة 
�سلواد  بلدة  من  رميا(  )فاطمة  حامد 
من  وحتاول  اهلل،  رام  �رشق  �سمال 
بواكري  على  ال�سوء  ت�سليط  خاللها 
ال�سهيوين  االحتالل  �سد  املقاومة 
 67 حرب  بعيد  الغربية  ال�سفة  داخل 

وم�ساهمة الفل�سطينيات فيها.

�شرية ذاتية مقت�شبة

�سلواد  بلدة  يف  رميا  فاطمة  ولدت 
ريفية  اأ�رشة  يف  وترعرعت   ،1937 عام 
�سلمان  اإ�سماعيل  والدها  حمافظة. 
النجار،  واأمها رميا �سالح عمر  اأحمد، 
عاينت  االإله.  عبد  ال�سهيد  واأخوها 
اآثارها  وراأت  النكبة  رميا  فاطمة 
�سبابها  ريعان  يف  وكانت  املدمرة، 
اإحدى  يف  اأخوها  ا�ست�سهد  عندما 
النويعمة  بلدة  عند  املقاومة  دوريات 
 .1968 العام  من  ني�سان  االأغوار يف  يف 
برز دور فاطمة رميا الوطني اإبان حرب 
ن�سوة  واحدة من جمموعة  فكانت   ،67
اجلرحى،  الإ�سعاف  جلنة  يف  تطوعن 
وال�سرب  ال�سمود  روح  بث  يف  واأ�سهمن 
من  االأوىل  االأيام  يف  املواطنني  بني 
لتلتحق  اأداوؤها  تطور  ثَمّ  االحتالل، 
اأخوها  امل�سلحة عن طريق  باملقاومة 
طوًعا  وتنتمي  االإله،  عبد  ال�سهيد 
خالها  يقودها  مقاِومة  ع�سكرية  خللية 
عملت  النجار.  الدين  زين  احلاج 
وا�ستهدفت  اهلل،  رام  اخللية يف منطقة 
والحقت  اإ�رشائيلية  ع�سكرية  مواقع 
يف  خليتها  اأفراد  مع  اعتقلت  العمالء. 
منت�سف اآب عام 1969، وُحكمت بثالث 

ومنعها  بيتها  االحتالل  ونَ�سف  �سنوات 
عاًما.  ع�رش  ثمانية  ملدة  ال�سفر  من 
وعاودت  االأ�رش  من  فاطمة  حتررت 
الفعل املقاوم، واعتقلها االحتالل من 
جديد ب�سحبة اأخريات من بنات بلدتها 
تعر�ست  وقد   ،1971 اآذار  �سهر  يف 
اأظهرت  لتحقيٍق قا�ٍس ورغم ذلك فقد 
�سموًدا و�سرًبا، وحكم عليها االحتالل 
خرجت  اأ�سهر،  �ستة  ملدة  بال�سجن 
قناعة  ازدادت  وقد  االأ�رش  من  بعدها 
لقناعاتها  وفيَّة  بخيار املقاومة وظلت 
واإخال�سها لفل�سطني وق�سيتها العادلة.

فاطمة رميا وبواكري املقاومة

تظهر جتربة فاطمة رميا اأهمية العامل 
مواجهة  نحو  التحفز  يف  الفطري 
بطبعه  االإن�سان  كان  فاإذا  االحتالل، 
ا للظلم حمبًا للحرية وقادًرا على  راف�سً
املقاوم  للعمل  قابليته  تكون  املبادرة، 
لدى  وا�سًحا  جنده  ما  وهذا  عالية، 
فاطمة رميا، فنف�سها اأبية تكره اجلور، 
ل  وهي بطبعها مبادرة، االأمر الذي �سَهّ
لقد  املقاومة.  يف  االنخراط  عليها 
الريفية  وهي  للمقاومة  انتماوؤها  كان 
كافًيا  تعليًما  تتلقى  التي مل  املحافظة 
الن�سوية  باحلركة  م�سبًقا  ت�سمع  ومل 
على  دليل  املراأة،  حترير  مبفاهيم  وال 
رئي�ًسا  دوًرا  لعبت  الفطرية  امل�ساألة  اأن 
دليل  الوقت  بذات  وهي  جتربتها،  يف 
الفل�سطينيات  اأن هام�س انخراط  على 
تلك  التحرري يف  الوطني  يف امل�رشوع 
ال�سفة  ريف  يف  وحتديًدا  املرحلة، 
يعتقد  كما  معدوًما  يكن  مل  الغربية 
القرابة دوًرا مهًما  البع�س. لعب عامل 
اأخوها  مع  فعملت  مهمتها،  تي�سري  يف 

واأزيلت  وانطالق،  حرية  بكل  وخالها 
�سواء  املعيقات  من  الكثري  اأمامها  من 
غريها،  اأو  النف�سية  اأو  االجتماعية 
اأي�سا،  اأهميتها  للجغرافية  باأن  ويبدو 
�سها  عَرّ االأردن  يف  وجودها  اأَنّ  اإذ 
وعلى  عليها  فتعرفت  املقاومة  ل�سحر 
�سهدت  وقد  التحرري،  م�رشوعها 
للمقاومة  العلني  بنف�سها بداية الظهور 
الـ  حرب  ا  اأَمّ النهر،  �رشقي  وقواعدها 
منحتها  فقد  الكارثية  ونتائجها   67
ملحو  التحدي  خو�س  على  العزمية 
بامل�رشوع  والتقدم  الهزمية  اآثار 
الوطني التحرري. مار�ست فاطمة رميا 
وامل�سلح،  ال�سعبي  ب�سقيها  املقاومة 
ت�سكيل  يف  اأخريات  مع  انخرطت  فقد 
ملواجهة  بلدتها  يف  ا�سعاف  طاقم 
حرب  اإبان  �سحايا  وقوع  احتماالت 
67، واعرت�ست على قيام البع�س برفع 
املنازل  اأ�سطح  على  البي�س  الرايات 
ب�رشاحة  ودعت  ال�سفة،  �سقوط  بعد 
اال�ست�سالم  وعدم  االحتالل  ملقاومة 
النزوح  االأهايل على عدم  له، و�سجعت 
اأخريات  مع  مت  نَظّ اأنَّها  كما  لالأردن، 
رجال  ل�سالح  الثياب  لن�سج  م�رشوعا 
ا  املقاومة، واإعداد اأعالم فل�سطني. اأَمّ
انخراطها العملي يف اجلهد الع�سكري، 
حيوي  لوج�ستي  دعم  تقدمي  يف  ز  فرتَكّ
على  عملت  حيث  امل�سلحة،  خلليتها 
قواعد  من  القادمة  االأ�سلحة  ا�ستقبال 
املقاومة يف اخلارج واإخفاءها واإي�سال 
الر�سائل بني قيادة املقاومة يف االأردن 

وخليتها يف ال�سفة الغربية.

بع�شا من درو�س التجربة املُقاِومة

ا من الدرو�س  ت�ستذكر فاطمة رميا بع�سً

يف  فت�سري  جتربتها،  من  تعلمتها  التي 
وجود  اإىل  املرحلة  تلك  اإىل  �سهادتها 
واالرجتال  العفوية  من  كبري  هام�س 
كان  لها  فبالن�سبة  املقاوم.  العمل  يف 
العمل  يف  واال�سرتخاء  العلنية  ثمن 
ال�ساحة  على  امل�سلح  الفل�سطيني 
االأردنية اأواخر �ستينيات القرن املا�سي 
من  االحتالل  ذلك  ن  مَكّ فقد  باهًظا، 
عن  املعلومات  من  الكثري  معرفة 
يف  جهوده  ل  و�سَهّ الع�سكرية  اخلاليا 
عانت  املقاومة  اأن  كما  اإف�سالها، 
ق�سور  جوانب  من  املرحلة  تلك  يف 
تُعَن  مل  املثال  �سبيل  فعلى  اأخرى، 
املقاومات  الفل�سطينيات  بتثقيف 
مقاومته،  وطرق  االأَ�رشرْ  ق�سايا  حول 
ال�ستيعاب  املجتمع  لتهيئة  ت�سَع  ومل 
االأ�سرية بعد حتررها، وتركتها تتعر�س 
ا  للغمز واللمز من قبل البع�س، خ�سو�سً
عند احلديث عن معاناتها يف مواجهة 
التحقيق واأ�ساليب املحققني. تقول عن 
�سنة  االأردن  "رحت على  التجربة:  تلك 
باأخذ  االإله  عبد  اأخوي  اأقنعني   ،1968
دورة تدريبية على ال�سالح.. تدربت يف 
برية اإربد.. كانت االأمور علنية وكان يف 
فو�سى وقلة تخطيط، كان اجليب ياأتي 
التدريب  مكان  اإىل  ياأخذين  الدار  اإىل 
دون اأي احتياطات.. اإحنا كنا مك�سوفني 
يعرف كل  كان  ...االحتالل  بع�س  على 
�سيء عني..  ذكروا يل يف التحقيق كل 
�سيء حتى رقم اجليب ومكان التدريب 
�سيء..  وكل  ال�سعار  ال�سكن،  ومكان 
يعطوين  �سوف  اأنهم  مت�سورة  كنت  اأنا 
وكيف  االأ�رش  عن  معلومات  الدورة  يف 
مل  لكنهم  اأ�سرية،  وقعت  اإذا  اأتعامل 
حتى  اأ�ساأل  بنف�سي �رشت  واأنا  يفعلوا، 
ال�سجن  من  طالعة  اأ�سرية  اإىل  اهتديت 

جديد وكانت جاية على االأردن ا�سمها 
تودد عبد الهادي من نابل�س من تنظيم 
وكونت  جتربتها،  عن  لنا  وحكت  فتح، 
معلوماتها.  على  بناء  �سخ�سيتي 
احلقيقة ما كان يف توجيه... كان هذا 
اعتقايل االأول، يف اأوت من عام 1969، 
دام  اأنه  اأي  اأفريل،  ا�ستمر حتى  والذي 
مدة اأحد ع�رش �سهًرا، مل يثبت علّي من 
التهم �سوى حيازة ال�سالح فاكتفوا بهذه 
ا ن�سفوا  املدة من االعتقال، لكنهم اأي�سً
اعتقايل مرة  اأُعيد  ثم  �سلواد.  بيتي يف 
ويف   .1971/3/14 بتاريخ  اإدارًيا  اأخرى 
املرة الثانية، اعتُقلت معي ثالث ن�ساء 
ال�سجن  من  ما طلعت  بعد  قريتنا.  من 
بقيت  ولكني  املواقف  لبع�س  تعر�ست 
كنت  مرة  �سوف  هلل،  واحلمد  �سامدة 
يف قعدة، فقامت وحدة من القاعدات 
زارك  اأجا  اأبوك  اإيل ملا  اأنت  قالت يل 
اأول مرة وقال لك كيف حالك، قلت له، 
اأملك  اأغلى ما  كيف حايل! واأنا فقدت 
يف حياتي. قلت لها هذا االإ�سي ما �سار 
اأنا فاطمة وان�سجنت وتعذبت ولكن ما 
�سار معي هذا احلكي، اأنا جاوبتها وما 
انحرجت. هبوا فيها الن�سوان ولكن اأنا 

قلت لهم بهم�س اتروكوها...". 

طهرية ثورية وعفة يف التعامل 
مع املال

من  ومثيالتها  رميا  فاطمة  مثَّلت 
"البدريات"  امليدانيات  املنا�سالت 
منوذًجا يف الت�سحية والفداء واالإقدام. 
على  عالة  رميا  فاطمة  تع�س  مل 

كان  حني  بها  التحقت  فقد  املقاومة، 
ل�سالح  راتبه  من  جزًءا  يقدم  املقاوم 
الفدائي، ومل يكن ليطمع ب�سيء  العمل 
�سوى روؤية بلده حمرًرا، وهذا ما جعلها 
ترتدد يف قبول التعوي�س عن بيتها الذي 
للمال،  حاجتها  رغم  االحتالل،  هدمه 
ال�رشيرة  نقاوة  عن  يعرب  موقف  يف 
وطهرية الهدف، تقول عن تلك الفرتة: 
رئي�س  بلغنا  �سنوات  خم�س  بعد   ...  "
لنا  الع�سكري �سمح  باأن احلاكم  البلدية 
من  دينار   450 حمو�س  كنت  بالبناء... 
ذهباتي  بعت  وبعدين  التني،  يف  �سغلي 
دين  علَيّ  ظل  الدار،  وبنينا  وُخلقاين 
املجيد  وعبد  دينار   20 عالن  الأيوب 
�ساحمنا يف  واحد  كل  دينار،   20 خزنة 
كلف  الدين.  و�سدينا  دنانري،  ع�رشة 
املنظمة  وّدت  دينار.   1200 الدار  بناء 
الأمي 2300 دينار تعوي�س بعد 13 �سنة 
اأنا رف�ست املبلغ قلت  من هدم الدار، 
واأنا حا�سب حايل  لها املنظمة فقرية، 
اإ�سي!".  منهم  اأوخذ  بدي  كيف  منهم 
من  لعدد  منوذًجا  رميا  فاطمة  مثَّلت 
باملقاومة  التحقن  ممن  الفل�سطينيات 
غنية  وخ�سن جتربة  االأوىل،  اأيامها  يف 
اأنَّها  ورغم  بعربها،  وثمنية  باأحداثها، 
املقاتلة  الفل�سطينية  الرواية  من  جزء 
ال�سدور  يف  حمفوظة  بقيت  اأنها  اإال 
الورقة..قاومت  اإىل  ينقلها  من  تنتظر 
قاومت  كما  مر�سها  رميا  فاطمة 
االحتالل، وانتزعت �سنوات اإ�سافية من 
عمرها اإىل اأن لقيت ربها يف الثاين من 
حزيران عام 2020. رحمها اهلل وا�سكنها 

ف�سيح جنانه. 
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�شفحات من ن�شال املراأة الفل�شطينية

الكف تناطح املخرز ... �ضرية املنا�ضلة 
والأ�ضرية املحررة فاطمة رميا

يوا�شل مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�شرى، حيث ين�شر 
بحلقة هذا الأ�شبوع جتربة الأ�شرية املحررة املرحومة فاطمة حامد"فاطمة رميا" من رام اهلل والتي 

خل�س جتربتها الهامة الباحث عوين فار�س . 

مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  نا�سد 
احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 

االأ�سرية يف جامعة القد�س
ومنظمة  الدويل  االأحمر  ال�سليب 
على  بت�سكيل طاقم  العاملية  ال�سحة 
وجه ال�رشعة للوقوف على الظروف 
االأ�رشى  بها  يقبع  التي  املاأ�ساوية 
�سجن  بعيادة  يعرف  فيما  املر�سى 
اأنه وعرب زيارات  اإىل  الرملة، م�سريا 
ك�سفوا  لهم  املحامني  من  عدد 
غاية  يف  ظروف  من  يعانونه  ما 

ال�سعوبة ودون اأي رعاية حقيقية لهم 
وحلاالتهم املر�سية اخلطرية . مبينا 
اأن هناك 14 اأ�سري فل�سطيني يقبعون 
توجد  ال  حيث  جمحفة،  بظروف 
يوجد  وال  جدية  طبية  فحو�سات 
االأعراف  ح�سب  عالجية  ن�رشات 
فهم  عامليا،  بها  املعمول  الطبية 
فقط يقبعون هناك وكاأنها جزء من 
للق�ساء  م�سبقا  لهم  مو�سوعة  خطة 
منهم  هناك عدد  اأن  م�سيفا  عليهم، 
وال�سوؤال  االبتزاز  بحقه  مور�س  قد 

اعرتافات  وتقدمي  معلومات  عن 
 . بعالجهم  البدء  مقابل  معينة 
ت�ستغل  االحتالل  دولة  اأن  اإىل  واأ�سار 
االنت�سار  من  الراهنة  الظروف 
وتقوم  كورونا  لفايرو�س  العاملي 
ب�سع  وباأ�سلوب  ح�سابات  بت�سفية 
من  وخمطط  ممنهج  اإجرامي  ونهج 
تاريخ  واأن  االحتالل،  حكومة  قبل 
واالإجرامي  الدموي  االحتالل  دولة 
اإىل  ولفت   . ذلك  على  �ساهد  اكرب 
ما  لكل  متيق�سون  �سعبنا  اأبناء  اأن 

تخطط له دولة االحتالل حاليا �سواء 
اأرا�سي  من  جزء  �سم  �سعيد  على 
بحملة  القيام  اأو  الفل�سطينية  ال�سفة 
ال�سلوك  واأي�سا  وا�سعة  اعتقاالت 
املر�سى،  االأ�رشى  بحق  االإجرامي 
مطالبا املجتمع الدويل بعد ا�ستمرار 
االحتالل  دولة  جتاه  ال�سمت  حالة 
الدويل  القانون  منظومة  وتفعيل 
بحقها والتي واإن مت تفعيلها �ستجعل 
باهظا  ثما  تدفع  االحتالل  حكومة 

لكل جرائمها بحق اأبناء �سعبنا . 

الدكتور فهد اأبو احلاج 

ظروف ماأ�ضاوية يقبع بها الأ�ضرى املر�ضى



بقلم:  �لأ�سري �إ�سالم حامد

�أنا و�لقلم…�أمّرره على �سطِح ..بُرَدى 
من  �أُدنيه  عليه،  �أحنو  �لّتاريِخ،  من 
قلبي، ليكتب �لكلمات. �أطلُق لها �لعنان 
للحروِف كي تت�سابك، َفت�سمُح يل باأن 
�ل�ّسطور.  هذه  على  مل�ساتها  �أمتايل 
رّنات  حويل،  من  �لّنغماُت  وترت�ق�ُص 
فتنقلُه  �لولهان،  �لعا�سق  تلهم  حٍبّ 
يف  جتري  و�أحلان  �ل�ّسالم،  دنيا  �إىل 
�لعروق، ُتيي فيها �لإلهام. وقرُع طبٍل 
كيوم �لوغى يف �مليد�ن، فتعلو �لهمم، 
فينتف�ُص  �لعروق  يف  �ل�ّص�ع  ويتّفجر 
�جل�سُد �مليت و�قفا من جديد، كاأّنه 
�لأحياء،  قبور  من  يخرج  ميت،  مل 
يلفُظ عنه �لغبار، يتلو �آيات �لنت�سار، 
بالفتخار… �ملريدين  يُ�سِعر 
و�ألف  ل  زماننا،  يف  �نك�سار  ل 
ل؛لأنفا�ٍص مهزومٍة،مهزوزٍة،تهيم على 
نف�سها،وتتوهُ يف �سحر�ئها ِبُذٍلّ وعار.

�لّليلة �لّثانية:

�ساحة  يف  �لعرب�ت،جتتمُع  من  ح�سُد 
�مل�ساعر،وتُعانُق  باأمل  �لعقل،تختلط 
�إليه،يُكايدها  �آلت  ما  على  �لوجد�ن 
�إىل  باأحز�نه،يُحيلُها  �لّتاريخ 
�ملا�سي  �ملا�سي،كّل  �لّن�سيان،يجعلها 
ليُق�سيها، فهي �لعرب�ت  ِلينُكرها،�أو  ل 
خور �لقا�سية،هي حّت  �لتي ُتفر بال�سّ
ماٍء �سقط على جبٍل، فر�سم فيه �لألو�ح 
وثنايا  �لّطوفان  م�سارُب  �لّر��سية،هي 
�لّزمن،هي جي�ٌص يخرُج من �لعدم،ياأكُل 
كّل �سغرٍي وكبرٍي قد ظلم. هي ريح ليل 
�أ�سو�ت  �لّظالم،فاأخرجت  يف  ثارت 
�لغ�سب �لذي قد �نفجر. هي �لأ�سياء 
تقّويني،جتعلني  ترفعني  تبنيني  �لتي 
ين  � جد بو ، ي بفكر ، بعقلي ، � ب�ص
�أنا،كلّي  وذ�تي  وديني،هوّيتي 
كلّي  للكون،�أنا  للّنا�ص  لالأر�ص،كلّي 

فل�سطيني.

مع �ل�ّسم�س:

�لّنور  �أر�سل  �لكون  �أرجاء  يف  �أ�صق 
ملن لي�ص له لون.

ل بل �أنا)�لكون(�إذ� ما �أتلفت زو�ياهُ.
�للّيل،جتّمد  فال  يف  بات  ملن  دفء 
حّل  ما  يدري  فال  �لّظلم  �سقيع  من 

مبحّياه
�أنا خلق من خلِق �هلل،�أعبدهُ و�أخ�ساهُ.

�أنا �مل�ستقبل مذ خلقت �ىل �أن ي�ساء 
�هلل

ما  �إذ�  �لتي  �ل�ّسمو�ص  �سم�ص  �أنا 
�ملحزون  عيني  يف  نظرتها،�زد�نت 

روؤياهُ.
�أحد� يف حّبه  �أبغي  �أنا �ملتوّجه هللِ،ل 

ور�ساه �إّله
�أنا �ل�ّسجني يف زمني

غريب باأ�سفادي يف وطني
بعيٌد قريٌب لكم يف يومي و�أم�سي

جميل بني �أيديكم يف حلني وهم�سي
غبت  ما  �إذ�  �لتي  �ل�ّسم�ص  �أنا 

عّني،وجدتني من �أرجاء �لكون،
�سم�ص �جلهاد �لتي ل مت�سي

)�أنا نائل �لربغوثي(

بقلم : �سامي �إبر�هيم فودة

فما  �لأفا�سل  �أحبتي  �لقر�ء  �أعز�ئي 
�ل�سوء  ت�سليط  هو  �ليوم  ب�سدده  �أنا 
على �أخطر حالت �لأ�صى �مل�سابني 
�سجون  يف  �ملزمنة  بالأمر��ص 
�لويالت  يعانون  و�لذين  �لحتالل 
�لتي  �لعن�صية  �لإد�رة  �سيا�سات  من 
دون  بامل�سكنات  عالجهم  تتعمد 
حلالتهم  �سليم  بت�سخي�ص  �لقيام 
�لأمر��ص  مع  �مل�ستمرة  ومعاناتهم 
لرتكه فري�سة للمر�ص يفتك بج�سده..

�لع�سل  �أبو  �أ�سامة  �ملري�ص  و�لأ�سري 
�أحد  هو  ربيعاً  و�لأربعون  �لثانية  �بن 
�ملتعمد  �لطبي  �لإهمال  �سحايا 
بحقه  �ل�سجون  �إد�رة  متار�سها  �لتي 
�ملر�ص  مطرقة  بني  يعي�ص  و�لذي 
جتاهل  و�سند�ن  حياته  يهدد  �لذي 
يف  حالياً  و�لقابع  ملعاناته،  �لحتالل 
)�سجن رميون(و�لذي �ن�سم �إىل قائمة 
طويلة من ��سماء �ملر�سى يف غياهب 
�ل�سجون ودياجريها، وقد �أنهى عامه 
ودخل  �لق�سبان  خلف  ع�ص  �ل�سابع 
يف  �لتو�يل  على  ع�ص  �لثامن  عامه 
فهو  �ل�ص�ئيلي  �لحتالل  �سجون 
يق�سي حكماً بال�سجن 22 عاما، �م�سى 

منها 17 عاما خلف �لق�سبان....
- �لأ�سري:- �أ�سامة حممد مو�سى �أبو 

�لع�سل "عبدربه" �أبو حممد "
- تاريخ �مليالد:- 1993م

مدينة خانيون�ص   -: �لإقامة  مكان   -
جنوب قطاع غزة

و�أب  متزوج  �لجتماعية:-  �حلالة   -
وله �لعديد من �لأبناء

تعليمه  تلقي  �لعلمي:-  �ملوؤهل   -
�لدر��سي حتى �لثانوية �لعامة و�لتحق 
�عتقاله  وعند  �لوطنية  بال�سلطة 
وح�سل  �لدر��سي   - تعليمة  و��سل 
على �لثانوية �لعامة مت �كمل در��سته 

�جلامعية د�خل �ملعتقل.
- تاريخ �لعتقال:- 2003/7/4م
- مكان �لعتقال:- �سجن رميون

- �لتهمة �ملوجه �إليه:- قيادته لكتائب 
�لع�سكري  �جلناح  �لوطنية  �ملقاومة 
للجبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�سطني 

يف حمافظة خانيون�ص
- �حلكم:- �ملحكوم 23 عاماً

�إجر�ء تع�سفي وظامل: ميعن �لحتالل 
بحق  �إجر�مه  مو��سلة  يف  �ل�سهيوين 
�أولده  روؤية  ��سامة مبنعة من  �لأ�سري 
�لـ17 عام  وزوجته و�لتي مل تزوره يف 
ممنوعة  وماز�لت  مر�ت  �ربع  �سوي 
�لأمني  "�ملنع  بحجة  �لزيارة  من 
ل  وهي  تزوره  �لتي  و�لدته  "با�ستثناء 

�ل�سفر لأنها تعاين م�ساكل  تقدر على 
وقد  �خري  و�مر��ص  بالقلب  �سحية 
تويف و�لو�لد �لأ�سري �أ�سامة وهو د�خل 

�ملعتقل.
�عتقال �لأ�سري :- �أ�سامة �أبو �لع�سل

 27 وعمرة  �أ�سامة  �لأ�سري  �عتقل   -
عام على حاجز "�بو هوىل" �لذى كان 
يف  وذلك  ن�سفني،  غزة  قطاع  يق�سم 
2003/6/4،�أثناء عودته من مدينة غزة 
�أن قام بامل�ساركة  �إىل خانيون�ص بعد 
�لع�سكرية،  �لعمليات  �إحدى  تنفيذ  يف 
د�ئرة  يف  كان  �نه  لحقاً  تبني  حيث 
�لذى  �لعمالء  �حد  قبل  من  �ملر�قبة 
بيت  تعر�ص  و�سوله،  فور  به  و�سى 
توغل  �أثناء  �جلزئي  للتدمري  �لعائلة 
يف  �لإ�ص�ئيلية  و�جلر�فات  �لدبابات 
�ل�سغرية �صقي خان  منطقة عب�سان 
�لبيت  ��ستهد�ف  �إىل  �أدى  ما  يون�ص 

�ملكون من طابقني.
�عتقاله  �سنو�ت  خالل  تعر�ص  كما 

و�لجر�ء�ت  �لعقوبات  من  للعديد 
م�سلحة  �د�ر�ت  قبل  من  �لقا�سية 
 ،2009 عام  يف  �حد�ها  �ل�سجون 
وغر�مة  �لنفر�دي  للعزل  تعر�ص 
ماليه قدرها 400 �سيكل بعد �ن رف�ص 
هو وزمالئه يف ق�سم 4 ب�سجن رميون 
تقييد  �خلا�سة  �لوحد�ت  حماولت 
عمليات  �حدى  للخلف خالل  �يديهم 

�لقتحام و�لتفتي�ص يف ذلك �لوقت.
�أ�سامة  لالأ�سري:-  �ل�سحية  �حلالة   -

�أبو �لع�سل
من  كغريه  �لع�سل  �أبو  �لأ�سري  يعانى 
�لأ�صى �لقابعني يف �سجون �لحتالل 
�ملتعمد  �لطبي  �لهمال  �سيا�سة  من 
من قبل �إد�رة م�سلحة �ل�سجون، حيث 
�نه م�ساب مبر�ص �رتفاع �لكول�سرتول 
يف �لدم �إ�سافة �إىل �ل�سغط، و�ن�سد�د 
�سديدة  �آلم  من  ويعاين  بال�ص�يني 
�سجون  د�خل  �ل�ستاء  ف�سل  خالل 

�لحتالل، نتيجة �لربد.
ند�ئي  �أوجه  مقايل  �سطور  على  من 
و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  كافة  �إىل 
�ل�سحة  منظمة  وخا�سة  �لدولية 
ومنظمة  �لحمر  و�ل�سليب  �لعاملية 
�لعاجل  بالتدخل  حدود  بال  �أطباء 
�أ�سامة  �ملري�ص  �لأ�سري  حياة  لإنقاذ 
�أبو �لع�سل لالإفر�ج عنه لتقدمي �لعالج 
�لالزم له خارج �ل�سجون- �حلرية كل 
و�أ�سري�تنا  �لبو��سل  لأ�ص�نا  �حلرية 
�ملاجد�ت- و�ل�سفاء �لعاجل للمر�سى 
�مل�سابني باأمر��ص خمتلفة - �حلرية 
و�أ�سري�تنا  لأ�ص�نا  �حلرية  كل 

�ملاجد�ت.
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)1993م - 2020م(

الأ�صري اأ�صامة حممد مو�صى اأبو الع�صل ي�صارع املر�ض 
يف ح�سرة �لقامات �ل�ساخمة جرن�لت �ل�سرب و�ل�سمود �لقاب�سني على �جلمر و�ملتخندقه يف قالعها كالطود �ل�سامخ, 

�إنهم �أ�سر�نا �لبو��سل �لأبطال و�أ�سري�تنا �ملاجد�ت �لقابعني يف غياهب �ل�سجون وخلف زنازين �لحتالل �لغا�سم 
تنحني �لهامات و�لروؤو�س �إجالًل و�إكبار�ً �أمام عظمة �سمودهم وحتمر �لورود خجاًل من عظمة ت�سحياتهم, �إخوتي 

�لأماجد �أخو�تي �ملاجد�ت رفاق دربي �ل�سامدين �ل�سابرين �لثابتني �ملتمر�سني يف قالع �لأ�سر.

بعد �عتقال �ل�سحفي جماهد �ل�سعدي

ارتفاع عدد ال�صحفيني املعتقلني 
لدى الحتالل اإىل 20 �صحفيًا

تقرير: �إذ�عة �سوت �لأ�سرى

�أكدت جلنة دعم �ل�سحفيني، �أن عدد 
�ل�سحفيني يف �سجون �لحتالل �رتفع 
�عتقال  بعد  وذلك  �سحفياً،  �ىل)20( 
قو�ت �لحتالل فجر �أم�ص، �ل�سحفي 
بعد  عاًما(،   32( �ل�سعدي  جماهد 
مدينة  يف  وتفتي�سه  منزله  ُمد�همة 
جلنة  وقالت  �لغربية.  بال�سفة  جنني 
ما�ٍص  �لحتالل  �إن  �ل�سحفيني،  دعم 
�لقمعية  �لعدو�نية  �سيا�ساته  يف 
�خلام�ص  يف  �قدم   حيث  �ملتو��سلة 
من حزير�ن �حلايل باعتقال �ل�سحفي 
بيت  حاجز  على  حبابة  كمال  �أحمد 
�ملحتلة،   �لقد�ص  غرب  �سمال  �أك�سا 
و�لعتد�ء عليه بال�صب و�لركل ومن 
معروفة،  غري  جلهة  �قتياده  مت  ثم 
فل�سطني  تلفزيون  يف  حبابة   ويعمل 
�إز�ء  قلقها  بالغ  عن  �للجنة  وعربت   .
�لحتالل  و�نتهاكات  جر�ئم  ت�ساعد 
�ملختلفة،  باأجهزته  �لإ�ص�ئيلي 
تتعار�ص  و�لتي  �ل�سحفيني،  حلقوق 
�لدولية  �لقانونية  �لقو�عد  �أب�سط  مع 
�لعمل  حرية  تكفل  �لتي  و�ملو�ثيق 
و�مل�سا�ص  �لعتد�ء  وجترم  �ل�سحفي 
بها، �لأمر �لذي ي�ستدعي من �سلطات 
كافة  عن  �لفوري  �لإفر�ج  �لحتالل 
�رتفع   و�لذي  �ملعتقلني  �ل�سحفيني 
بعد �عتقال �ل�سحفي �ل�سعدي �إىل 20 
�سجون  يف  معتقاًل  و�إعالمياً  �سحفيا 
�لحتالل. وذكرت �للجنة �أن �لحتالل 
�سحفيني   )9( �سجونه   يف  يعتقل 
عليهم  �حلكم  بانتظار  موقوفني 
�أبو  مي�ص  حرب-  خالد  وليد  وهم:) 
غو�ص –�لكاتب علي جر�د�ت-  ق�سام 

�لربغوثي –يزن �أبو �سالح- م�سطفى 
�ل�سخل- �حمد �أبو قرع- �أحمد كمال 
حبابة- جماهد �ل�سعدي(. فيما يعتقل 
�سحفيني   )5( �سجونه  يف  �لحتالل 
�لحتالل  حمكمة  �أ�سدرت  �آخرين 
وهم:  تهمة  دون  �إد�رياً  بحقهم حكماً 
)عامر توفيق �أبو هليل- ب�صى �لطويل 
4 �أ�سهر-  �ل�ساعر �حمد  قطام�ص 4 
للمرة  ��سهر   6 �ل�سنار  عزت  �أ�سهر- 
�أ�سهر  �لعمور6  �سالح  يحيى  �لثالثة- 

وتويل �مللف لق�سية(.
ول يز�ل )6( من �ل�سحفيني حمكومني 
وليد  �لكاتب   ( وهم  فعلية  باأحكام  
عي�سى-   حممود  دقة)موؤبد(- 
خلف  منذر  �ل�سيفي-    �أحمد 
�أحمد  �خلندقجي-   با�سم  مفلح-  
جلنة  وطالبت  �سنو�ت(.   4 �لعر�بيد 
�ملوؤ�س�سات  كافة  �ل�سحفيني،  دعم 
ويف  و�لإن�سانية،  �حلقوقية  �لدولية 
لل�سحفيني،  �لدويل  �لتاد  مقدمتها 
�لحتالل  �سلطات  على  بال�سغط 
�ل�سحفيني  كافة  �لفوري عن  لالإفر�ج 
�ملعتقلني يف �سجون �لحتالل بحجج 

وذر�ئع و�هية.

�لإ�سابات  عدد  �رتفاع  �سوء  يف 
بالوباء و��ستمر�ر �لحتالل يف تنفيذ 

عمليات �لعتقال
�أم�ص  �أول  يوم  �لأ�سري  نادي  قال 
 ،  2020/06/29 �ملو�فق  �لثنني 
)�لكورونا(  وباء  �نت�سار  خماوف  �إن 
�سجون  يف  �لأ�صى  �سفوف  بني 
�سوء  يف  وذلك  تت�ساعد،  �لحتالل 
�رتفاع عدد �لإ�سابات بالوباء ب�سكل 
�لحتالل  قو�ت  و��ستمر�ر  عام، 
يومياً،  �لعتقال  عمليات  بتنفيذ 
حيث و�سلت عدد حالت �لعتقال 
�سهر  يف  �لوباء  �نت�سار  بد�ية  منذ 
كان   ،900 �ملا�سي،  قر�بة  مار�ص 
و�أطفال  وجرحى  مر�سى  بينها  من 
عن  �لأ�سري  نادي  وعرب  ون�ساء. 
�لحتالل  ��ستمر�ر  مع  قلقه،  بالغ 
�ملحلية  �ملطالبات  بتجاهل 
عن  �لإفر�ج  حيال  و�لدولية 
و�لن�ساء  �ملر�سى  ل�سيما  �لأ�صى 

�إىل  �لأ�سري  نادي  ولفت  و�لأطفال. 
�أن �إجر�ء�ت �إد�رة �سجون �لحتالل، 
حم�سورة  بقيت  �ملتعقلة بالوباء، 
ب�سيا�سة �ملنع، وتولت لأد�ة عقاب 
م�ساعفة  يف  و�ساهمت  حرمان، 
�ليوم  �لذين يو�جهون  عزل �لأ�صى 
توفر  �أن  دون  و�لفريو�ص،  �ل�ّسجان 
معاناتهم.  من  للتخفيف  بديل  �أي 
مطالبته  �لأ�سري  نادي  وجدد 
ر�أ�سها  وعلى  �لدولية  للمنظمات 
�خت�سا�ص،  كجهة  �لأحمر  �ل�سليب 
لتلبية  فاعلية  �أكرث  بدور  �لقيام 
�حتياجات �لظرف �لر�هن، وتقيق 
�لأ�صى،  على  �لطمئنان  �إمكانية 
من  و�ل�سغط  عائالتهم،  وطماأنة 
�أجل وجود جلنة طبية دولية حمايدة 
و�لتاأكد  �لأ�صى  معاينة  يف  تُ�سارك 
قر�بة  �أن  �إىل  يُ�سار  �سالمتهم.  من 
�أ�سري/ ة يقبعون يف �سجون   )4600(

�لحتالل.

م�ض التي ل تغيب الأ�صري نائل الربغوثي ... ال�صّ

نادي �لأ�سري

خماوف انت�صار وباء كورونا 
بني الأ�صرى تت�صاعد
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بقلم د.حممد مرواين /
اأ�ستاذ جامعي وكاتب 

�سحفي

الذي يفر�ضه  ال�ض�ؤال  اأن   غري 
باإ�ضقاطات  الراهن  ال�ضياق 
احلايل  ال�ضيا�ضي  ال��ضع 
م�ض�دة  طرح  فيه  ي�ضكل  الذي 
مدى  البارز  احلدث  الد�ضت�ر 
القيادة  ب�اجهة  الدولة  قدرات 
وبناء  التاأطري  على  اجلديدة 
الدولة  فيه  ت�ضرتجع  م�ضار 
امل�ؤ�ض�ضات  يف  ال�ضعب  ثقة 
ال�ضيا�ضية  وتتحرك فيه احلياة 
الذي  بال�ضكل  وامل�ؤ�ض�ضاتية 
املجتمع  عالقة  فيه  تتعزز 

الدولة  بكيانات 
من  تفر�ضه  وما 
مقنع  واأداء  اإيقاع 
خمتلف  ي�ضتقطب 
والقناعات  الف�اعل 
لتاأ�ضي�س  ال�طنية 
اعتباره  ميكن  ما 
�ضيا�ضيا  م�ضارا 
على  يق�م  جديدا 
�ضيا�ضية  م�ؤ�ض�ضات 

تتمتع  جديدة  منتخبة 
ال�ضعب  و�رشعية  بامل�ضداقية 
على  قادرة  واجهة  وعلى 
العملية  �ضمن  امل�ضار  تاأطري 

الدميقراطية

واجهة الدولة من اإطارات 
اأ�سا�س ل�سرتجاع الثقة

يجب االنتباه اإىل اأن اأزمة الثقة 
�ضيا�ضي  نظام  غر�ضها  التي 
�ضخ��س  ثقافة  كر�س  �ضابق 
النظام وميع م�ؤ�ض�ضات الدولة 
واأنتج �ضمن والءات وت�افقات 
م�ضارا  وجماعات  ع�ضب  بن 
وكياناتها  بالدولة  ا�رش 
نتائج  مازالت  امل�ؤ�ض�ضاتية 
اثر  ذات  ال�ضابقة  ممار�ضاته 
كان  ممن  الكثري  ذهنيات  يف 
وما  االآن  حلد  فلكه  يف  ي�ضبح 
امل�ضار  �ضمن  يك�ن  ان  يجب 
القيادة  ت�ضعى  الذي  احلايل 
له  التاأ�ضي�س  اإىل  ال�ضيا�ضية 
للت�افق  وطني  م�ضعى  �ضمن 
اجلمه�رية  رئي�س  يحر�س 

اإر�ضاء  تب�ن على  عبد املجيد 
ق�اعده عرب الت�ضاور الهام مع 
ال�ضيا�ضية  الف�اعل  خمتلف 
لتاأ�ضي�س د�ضت�ر ت�افقي ميهد 
الطريق الإ�ضالحات عميقة يف 
املجال ال�ضيا�ضي خا�ضة يجب 
مقنعا  امل�ضار  هذا  يك�ن  اأن 

م�ضداقيته  لقيا�س  وقابال 
الت�جهات  م�ضت�ى  على 
املنتهجة  وال�ضيا�ضات 
ثقة  ت�ضرتجع  اأن  يجب  التي 
الدولة  م�ؤ�ض�ضات  يف  ال�ضعب 
االإطارات  من  واجهة  عرب 
اجلديدة  ال�طنية  والكفاءات 
املن�ط بها امل�ضاهمة يف بناء 
اأي  عن  بعيدا  جديدة  جزائر 
التي  والغاية  للكلمة  ت�ضيي�س 
واملتابع  الفاعل  حتيل  يجب 
من  ي�ضعر  ملم��ضة  الآليات 
هناك  اأن  ال�ضعب  خاللها 
م�ؤ�ض�ضات  يف  حقيقيا  تغيريا 
ال�ضيا�ضي  النظام  ويف  الدولة 
الذي  الهام  الت�جه  ه�  وهذا 
املرحلة  يف  يك�ن  اأن  يجب 
ال��ضع  يفر�ضه  مبا  الراهنة 
العام من �ضع�بة يف حتريك 
اإ�ضالحات  تدابري وجت�ضيد 
حركة  واقعية  بكل  تتطلب 
ن�عيا  واإيقاعا  م�ؤ�ض�ضات 
م�ؤ�ض�ضات  ن�ضاطات  يف 
البناء  يق�د  وما  الدولة 
اجلديد من قيادة وفاعلني 
تاأ�ضي�س  يف  الدولة  يف 
اجلديدة  الدولة  واجهة 
اإطارات  على  ترتكز  التي 
م�ض�ؤوليات  تتحمل  وكفاءات 
اأول  �ضيك�ن  الدولة  يف  عليا 
جرعة للثقة متنح لهذا ال�ضعب 
م�ؤ�ض�ضات  اإىل  يتطلع  الذي 
ق�ية متثله وتلبي طم�حاته يف 

خمتلف املجاالت .

النفتاح على فاعلني جدد 
خارج املنابر 

من اأهم ما يجب االنتباه اإليه اأن 
فاعلني  هناك 
يف  جديد 
الن�ضاط  �ضاحة 
بالعمل  املت�ضل 
هام  وجزء  العام 
الف�اعل  من 
هي  امل�ج�دة 
لطاقات  عن�ان 
تن�ضط  �ضبانية 
منظ�مة  خارج 
الر�ضمي  االأداء 
�ضاغط  واإيقاعها 

م�ضائل  يف  خا�ضة 
مرتبطة باملرافعة عن التطلعات 
ين�ضد  التي  اجلديدة  ال�ضيا�ضية 
الدولة  م�ؤ�ض�ضات  بناء  منها 
واالنطالق يف م�ضارات بناء ن�عية 
الدميقراطية  على  تق�م  جديدة 
وبعث  ال�ضيا�ضية  احلياة  واأخلقة 
�ضمن  امل�ؤ�ض�ضاتية  احلياة 
للدولة  تتيح  جديدة  دينامكية 
الر�ضمي  االأداء  حركة  اإثراء 
ودمقرطة احلكم واإتاحة الفر�ضة 
عام  كمناخ  ال�ضيا�ضية  للت�ضاركية 
يتيح للبلد اال�ضتفادة من االأفكار 
الطرح  من  ويعزز  والربامج 
الن�عي النخب�ي الذي ي�ضتهدف 
بناء الدولة اجلديدة على اأ�ضا�س 

وا�ضعا  قطاعا  اأن  واأعتقد  متني 
�ضاحة  يف  اجلدد  الفاعلني  من 
ميكن  �ضباب  هم  العام  العمل 
ق�ة  طاقتهم  يف  اال�ضتثمار 

االقرتاح التي ميلك�نها ويرافع�ن 
اأجل امل�ضاركة يف بناء  عنها من 

الدولة وم�ضتقبلها ال�ضيا�ضي .

التوافق الوطني خطاب 
وم�سار

من اأهم مرتكزات خطاب الدولة 
�ضمن  يك�ن  اأن  يجب  الذي 
باإ�ضقاطاتها  احلالية  املرحلة 
ال�طني  الت�افق  ال�ضيا�ضية 
ي�ؤ�ض�س  ان  يجب  الذي  العميق 
ق�ي  وت�جه  ر�ضمي  خطاب  لها 
خيار  اأنه  ت�ؤكد  �ضيا�ضية  الإدارة 
الت�جه  وهذا  هام  ا�ضرتاتيجي 

نخب  فيه  تنخرط  اأن  ميكن 
�ضيا�ضية والكثري منها يرافع عنه 
اأن  واأعتقد  ا�ضرتاجتيا  خيارا 
القيادة ال�ضيا�ضية احلالية مطالبة 
اأي وقت م�ضى  اأكرث من 
على اأن يك�ن لها خطاب 
حركة  تعززه  ه�ية  له 
ي�ضتغل  فاعل  اإيقاع 
الت�جه  هذا  على 
ظروف  متيله  الذي 
اأن  يجب  وما  حميطة 
يرتفع  اأن  ه�  يك�ن 
لدى  االقناع  من�ض�ب 
الدولة  م�ؤ�ض�ضات 
وان  تخاطب  التي 
ت�ؤطر القيادة م�ضارا 
ق�ضايا  على  للت�افق 
يف  ح�رشت  للدولة  اإ�ضرتاجتية 
م�ض�دة الد�ضت�ر ويجب اأن تك�ن 
ال�ضياق  نف�س  ويف  اتفاق  حمل 
االإيقاع  حركة  تك�ن  اأن  يجب 
الر�ضمي للدولة يف ما ه� �ضيا�ضي 
تقع يف  للتاأطري ال  حم�س حركة 
خانة رد الفعل فالدولة هي التي 
وال  ال�طني  لالإجماع  ت�ؤ�ض�س 
تطلبه من اأحد فهي الكيان الذي 
القناعات  تعددت  وان  يجمع 
االجتماعي  فالعقد  واالجتاهات 
ر�ض�  جاك  ج�ن  يرافع  كما 
يق�يها  دول  بناء  يف  هام  من�ذج 
ت�ضبق  والقيم  والت�افق  االإجماع 

املنابر يتبع .

يبدو اأن املتاأمل يف جتليات الو�سع ال�سيا�سي الراهن بتعقيداته وما فر�سه اأي�سا »الوباء امل�ستجد » من تبعات على م�سار النتقال نحو خطاب واأداء 
للدولة من املفرو�س يت�سح فيه »اجلديد املقنع » �سيا�سية وتوجها ترتاءى له حالة من ال�سكون املريب الذي يخيم على الإيقاع الر�سمي الذي قد يبدو 

اأنه حذر اجتاه حركة ال�ستعجال يف ما هو �سيا�سي وقد يكون الداعي وهذا مذهب عدد من املحللني للم�سهد للأعباء القت�سادية الثقيلة التي بداأت 
تطفو على الواجهة والظرف الع�سيب الدقيق الذي متر به الدولة على �سعيد التكفل باملطلب الجتماعي الذي زاد بكثافة مع جائحة »الكورونا »

مطارحات

الدولة والراهن ال�سيا�سي .. 
اأ�سئلة عن اخلطاب وامل�سار

مرتكزات خطاب  اأهم  " من 
الدولة الذي يجب اأن 

يكون �سمن املرحلة احلالية 
باإ�سقاطاتها ال�سيا�سية التوافق 

الوطني العميق الذي يجب 
ان يوؤ�س�س لها خطاب ر�سمي 

الثقة وتوجه قوي لإدارة �سيا�سية " اأزمة  اأن  اإىل  النتباه  " يجب 
التي غر�سها نظام �سيا�سي �سابق كر�س 
ثقافة �سخو�س النظام وميع موؤ�س�سات 

الدولة واأنتج �سمن ولءات وتوافقات 
بن ع�سب وجماعات م�سارا ا�سر بالدولة 

وكياناتها املوؤ�س�ساتية مازالت نتائج 
ممار�ساته ال�سابقة ذات اثر يف ذهنيات 

الكثري ممن كان ي�سبح يف فلكه حلد الآن "

نقا�ش
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وكالت

الأغوار بالأ�ضا�س جزء من ال�ضفة 
قرارات  دعمت  التي  املحتلة 
الأمن  وجمل�س  املتحدة  الأمم 
كاأر�س  فيها  الفل�ضطينيني  حق 
67، واإعادة ب�ضط �ضيادة الحتالل 
الفل�ضطيني  تهجري  خطر  يحمل 
ت�ضلل  الناعم(  )التهجري  م�ضطلح 
اإىل اأروقة البحث والإعالم موؤخراً؛ 
الفل�ضطيني  اإجبار  اإىل  اإ�ضارة  يف 
القانون  فر�س  بعد  اأر�ضه  ترك 
من  وحرمانه  عليه  الإ�رسائيلي 
حقوقه، وهذا اإنتاج جديد ملاأ�ضاة 

النكبة والهجرة.
مقدمة للتهجري

الأغوار  ل�ضكان  اجلديد  التهجري 
القرن  �ضفقة  من خطة  مهم  جزء 
الالجئني  ملف  عن  قفزت  التي 
حق  وجتاهلت  ككل،  الفل�ضطينيني 
تاأتي  واليوم  والتعوي�س،  العودة 
الفل�ضطيني  لإجبار  ال�ضّم  خطة 
الحتالل  ممار�ضات  الهجرة  على 
عدة  من  الأغوار  يف  امليدانية 
الأغنام  رعاة  طرد  يف  �ضنوات 
املياه  من  املزارعني  وحرمان 
لقرى  الع�ضكرية  املناورات  ونقل 
الأغوار هدفها اإخالء املنطقة من 
يقول  الفل�ضطينية  احلياة  اأ�ضكال 
د. نبيل �ضعث، اأحد الذين �ضاركوا 
املفاو�ضات  مراحل  معظم  يف 
اإن  »اإ�رسائيل«:  مع  الفل�ضطينية 
ق�ضية الالجئني ل تزال جوهر كل 
جولة مفاو�ضات و�رسًطا لأي ت�ضوية 
ويطلق �ضعث، وهو قيادي بارز يف 
لرئي�س  وم�ضت�ضار  فتح،  حركة 
على  اخلا�س  م�ضطلحه  ال�ضلطة، 
»هذه  ي�ضيف:  حني  ترمب  خطة 
�ضفقة  ولي�ضت  الع�رس،  جرمية 
منطقة  ف�ضم  القرن؛  اأو  الع�رس 
للحقوق  �رسقة  الأغوار  وجميع  ج 

الفل�ضطينية ومكافاأة لالحتالل«.
جلوهر  القرن«  »�ضفقة  وتنّكرت 
بداأت  فقد  الفل�ضطينية؛  الق�ضية 
للقد�س،  اأمريكا  �ضفارة  نقل  من 
الالجئني،  ملف  وجتاهلت 
املحتلة  ال�ضفة  اأر�س  و�ضادرت 
تاأ�ض�ضت  »اأونروا  �ضعث:  وي�ضيف 
قرارات  وفق  الالجئني  لإغاثة 
حقوق  ولديهم  الدولية،  ال�رسعية 
قرارات  كفلتها  والتعوي�س  بالعودة 
يف  طرحناها  و338،  و242   194
لنتيجة  ن�ضل  جولة مفاو�ضات ومل 

فف�ضلت املفاو�ضات«.
يف  املخت�س  من�ضور،  خالد  اأما 
الفل�ضطينيني،  الالجئني  ق�ضية 
حلزب  ال�ضيا�ضي  املكتب  وع�ضو 
ال�ضعب الفل�ضطيني، فعّد اأن خّطة 
�ضم ال�ضفة لها تاأثري مبا�رس حتدث 

عنه )نتنياهو( حني قال: اإن �ضفقة 
القد�س  لق�ضية  حاًلّ  ت�ضع  القرن 
نتنياهو  »ذكر  ويتابع:  والالجئني 
القرن  �ضفقة  ترمب  اأعلن  يوم 
لديارهم  يعودوا  لن  الالجئني  اأن 
كالَمه  وغلف  الفل�ضطينية، 
تهجري  عن  حتدث  حني  الغمو�س 
و�ضعهم  وتعديل  املثلث  �ضكان 

ال�ضكاين وتبادل الأرا�ضي«.
�ضمن  املبا�رس  غري  التاأثري  اأما 
ق�ضية  ت�ضفية  فهو  القرن  �ضفقة 
هو  وهذا  العودة،  وحق  الالجئني 
اأثره  ميتد  الذي  الأعمق  البعد 
خلطة �ضم ال�ضفة كجزء من �ضفقة 
هو  الأغوار  يجرى يف  فما  القرن، 
تطهري عرقي بداأ منذ زمن ويتّوج 

الآن.
نكبة 2020م

الفل�ضطيني  م�ضري  وي�ضّبه 
املرتقب يف الأغوار - وفق خطة 
خمطط  يف  جرى  مبا   - ال�ضم 
)برافر( الذي �ضادر اأكرث من 800 
األف دومن وطرد �ضكان النقب اإىل 
يعرتف  ومل  حمدودة،  جتمعات 
بحقوق بقية ال�ضكان الفل�ضطينيني 
يف النقب ملف الالجئني من اأهم 
الفل�ضطيني  ال�رساع  ق�ضايا 
تعيد  القرن  و�ضفقة  الإ�رسائيلي 
الأغوار  فوق  ق�ضيتهم  اإنتاج 
بعد  القرن  �ضفقة  وفق  املحتلة 
-ح�ضب  املفاو�ضات  ف�ضلت  اأن 
ا�ضرتداد  يف  �ضعث-  د.  و�ضف 
ل  ملف  �ضمن  الالجئني  حقوق 
اإن  �ضعث:  ويقول  مفتوحاً  يزال 
اأر�ضه  يف  حقوًقا  للفل�ضطيني 
خا�ضة  اأممية  بقرارات  مدعومة 
لكن  اأر�س 67؛  ال�ضفة وجميع  يف 
حلرمان  ت�ضعى  الحتالل  خطة 
الفل�ضطيني من جميع حقوقه يف 
هو  رئي�ضها  اأمريكية  اإدارة  زمن 

الأ�ضواأ على الإطالق.
اإىل  من�ضور  املخت�س  وي�ضري 

�ضيتحولون  الأغوار  �ضكان  اأن 
داخلي  ل�ضاأن  ال�ضم  خطة  مع 
اإ�رسائيلي ميررون عليهم القانون 
�ضكان  مع  كما حدث  الإ�رسائيلي 
ي�ضعى  »نتنياهو  وي�ضيف:  النقب 
الالجئني  ق�ضية  جوهر  ل�رسب 
وجوهر الق�ضية الفل�ضطينية ككل، 
فقد بداأت ال�ضفقة من ا�ضتهداف 
الالجئني،  وخميمات  اأونروا 
الآن  الأغوار  �ضكان  و�ضيحولون 
يعرتفون  ل  رعايا  اأو  لأقلية 

بحقوقهم«.
تاريخ معاناة الالجئني بعد نكبة 48 
يعيد نف�ضه الآن يف الأغوار؛ فقد 
ع�ضكرًيّا  حكماً  الحتالل  فر�س 
كثريا  واأبقى  الفل�ضطينيني،  على 
نطاق  خارج  الفل�ضطينيني  من 
»اإ�رسائيل«وي�ضدد  موؤ�ض�ضات 
املخت�س من�ضور اأن قرية )بردلة( 
منوذج مهم، فهي خا�ضعة للقانون 
يح�ضلوا  لن  و�ضكانها  الإ�رسائيلي 
الإ�رسائيلية،  اجلن�ضية  على 
�ضكان  مع  �ضيجرى  وباملثل 
لل�ضكن  �ضيتحولون  الذين  الأغوار 

يف )جيتو(.
اأخطاء مرتاكمة

الر�ضمية  الإح�ضاءات  وتذكر 
ال�ضفة  �ضكان  من   %41 اأن 
لجئني  ر�ضمًيّا  م�ضجلون  وغزة 
التي  لأر�ضهم،  العودة  ُحرموا 
والإن�ضاين  الدويل  القانون  كفلها 
وقرارات الأمم املتحدة اإن خطة 
القادمة  اخلطوة  �ضتكون  ال�ضم 
�ضكانها.  من  الأر�س  لإفراغ 
اقت�ضادية  منطقة  الأغوار 
وزراعية يحاول الحتالل تعري�س 
ذلك  وبعد  لل�ضغط،  �ضكانها 
حياة  عن  الفل�ضطيني  �ضيبحث 

اأف�ضل فيهاجر من اأر�ضه.
ويقول املخت�س من�ضور: اإن حالة 
الرف�س الدويل خلطة �ضم ال�ضفة 
الفل�ضطيني  لتهجري  متّهد  التي 

فوق  لالجئ  وحتويله  جديد  من 
اأر�ضه �ضتتطور ملا اأ�ضماه البع�س 
)التهجري الناعم( ويتابع: »الرف�س 
الدويل مل يوؤثر حتى الآن، والتاأثري 
ومقاطعة  عقوبات  بفر�س  يكون 
خارج  تعمل  التي  لإ�رسائيل 
ي�ضم  ورمبا  احلقيقي،  ال�ضغط 
نتنياهو ال�ضفة دون اإعالن ر�ضمي 
�ضقف  يرفع  ومعه  تدريجًيّا، 
ا�ضتئناف  جرى  حال  �رسوطه 
املفاو�ضات مع الفل�ضطينيني«اأما 
واملحلل  الباحث  احليلة،  اأحمد 
ملف  اأَنّ  فريى  الفل�ضطيني، 
فل�ضطيني؛  ملف  اأهم  الالجئني 
منهم  فل�ضطيني  مليون   13 لأن 
لجئني،  ر�ضمًيّا  م�ضنفني   %42
نيل  يف  املفاو�ضات  وف�ضلت 
حقوقهم واإن�ضافهم، ورمبا قفزت 
عن امللف يف عدد من اجلولت.

ويتابع: »اتفاقية اأو�ضلو جعلت ملف 
الالجئني قاباًل للتفاو�س وعر�ضة 
املتمتعة  اإ�رسائيل  قبول  لعدم 
التي ا�ضتخدمتها  بالقوة والهيمنة 
خلل  وهذا  امللف،  جتاهل  يف 
لدى املفاو�ضني«املبادرة العربية 
2002م  بريوت  قمة  يف  لل�ضالم 
حتدثت اأن ملف الالجئني خا�ضع 
وهذه  عادٍل،  حٍلّ  حول  لالتفاق 
احليلة-  الباحث  -ح�ضب  �ضلبية 

ا�ضتغلتها »اإ�رسائيل« مل�ضلحتها.
يف  الآن  م�ضكلة  »اأكرب  وي�ضيف: 
اأنها ل تنظر مللف  القرن  �ضفقة 
اإطار  خارج  واأ�ضبح  الالجئني، 
الأمريكي،  ال�ضيا�ضي  الهتمام 
لتوطني  بديلة  حلوًل  ويطرحون 
الالجئني«وقد تكون الأغوار الآن 
لتهجري  اجلديدة  الن�ضخة  هي 
لكن  اأر�ضه،  من  الفل�ضطيني 
يهودية  وقانون  القرن  �ضفقة 
فل�ضطينيي  يطرحان طرد  الدولة 
الداخل يف اأر�س 48 وخيار تبادل 
اأخرى  ن�ضخة  وهي  الأرا�ضي، 

مرتقبة.

ما وقع من تهجري مئات الآلف الالجئني الفل�شطينيني عام 1948م مر�شح للتكرار هذه املرة يف خّطة 
�شم ال�شفة ومنطقة الأغوار عام 2020م، فالزمن خمتلف، لكن ال�شبب والأهداف واحدة وتهدد 

خطة الحتالل يف �شّم الأغوار لل�شيادة الإ�شرائيلية الكاملة م�شتقبل وجود 65 األف ن�شمة يقطنون 
جتمعات ريفية ورعوية متباعدة �شي�شبحون مبوجبها لجئني فوق اأر�شهم دون حقوق مواطنة.

�شّم ال�شفة..

ن�سخة جديدة ملاأ�ساة الالجئني 
الفل�سطينيني

بينها 3 عربية

اأوروبا ت�سمح بدخول 
14 جن�سية

اأم�س  الأوروبي،  الحتاد  اأعلن 
 14 ملواطني  ال�ضماح  الثالثاء، 
دولة، اعتربتها »اآمنة«، بدخول 
من  ابتداء  الأوروبية  الدول 

الأول من جويلية.
الأوروبي  الحتاد  و�ضي�ضمح 
بدخول  دولة   14 ملواطني 
من  ابتداء  الـ27،  الحتاد  دول 
قيود  تخفيف  مع  الأربعاء، 
ب�ضبب  املفرو�ضة  ال�ضفر 
قائمة  و�ضمت  كورونا  جائحة 
عربية،  دول   3 الآمنة«  »الدول 
وهي اجلزائر واملغرب وتون�س، 
ملواطنيها  �ضي�ضمح  والتي 
بال�ضفر لدول الحتاد الأوروبي 
القائمة  و�ضمت  قيود  دون  من 
وكندا  اأ�ضرتاليا  دول  كذلك 
واجلبل  واليابان  وجورجيا 
ورواندا  ونيوزيلندا  الأ�ضود 
اجلنوبية  وكوريا  و�رسبيا 

وخلت  والأوروغواي  وتايالند 
القائمة من الدول التي يت�ضارع 
الأ�ضهر  يف  الوباء  انت�ضار  فيها 
ورو�ضيا  الهند  مثل  املا�ضية، 

والربازيل والوليات املتحدة.
�ضي«،  بي  »بي  ملوقع  ووفقا 
اختلفت بع�س الدول الأوروبية 
ت�ضملها  التي  الدول  حول 
القائمة واأرادت اإ�ضبانيا واأملانيا 
قائمة اأ�ضغر من احلالية، ب�ضبب 
خماوفهما من تف�ضي الفريو�س 
بينما  جديد،  من  بالدهما  يف 
طالبت اليونان والربتغال بقائمة 
اأطول ب�ضبب اعتمادهما الكبري 
على ال�ضياحة التي تاأثرت كثريا 
ومن  كورونا  جائحة  ب�ضبب 
فرن�ضا  طالبت  اأخرى،  ناحية 
دولة  اأي  مواطني  دخول  مبنع 
متنع دخول الطائرات الأوروبية 

لبالدها.

�شوريا 

حجز اأموال �سابط رفيع 
يف اجلي�ش

ال�ضورية  املالية  وزارة  حجزت 
اإدارة  مدير  اأموال  احتياطيا 
ال�ضوري،  الت�ضالت يف اجلي�س 
يت�ضمن  اأن  دون  ح�ضني،  معن 
عن  معلومات  اأي  احلجز  قرار 
تطبيق  الوزارة  وقررت  ال�ضبب 
احلجز الحتياطي على الأموال 
العائدة  املنقولة وغري املنقولة 
اأموال  اإىل  اإ�ضافة  حل�ضني، 
واكتفى  الثالثة  واأولده  زوجته 
احلجز  اأن  اإىل  بالإ�ضارة  القرار 
اخلزينة  حلقوق  »�ضمانا  ياأتي 
العامة« دون ذكر لنوع املخالفة 
الأوىل  املادة  وح�ضب  املرتكبة 
منه، فاإن القرار هو تعديل لقرار 
�ضدر يف  �ضابق  احتياطي  حجز 

13 من ال�ضهر اجلاري.
اإعالمية  مواقع  تناقلت  وقد 
التوا�ضل  مواقع  على  و�ضفحات 

حول  معلومات  الجتماعي 
ت�ضارب  مع  ح�ضني،  اعتقال 
حول  املعلومات  يف  كبري 
تعليق  اأي  اأن  خا�ضة  الأ�ضباب، 
وتركزت  بعد  ي�ضدر  مل  ر�ضمي 
املتداولة  املعلومات  معظم 
»خرق  حول  املوؤكدة  وغري 
اأ�ضا�ضا  متعلق  ا�ضتخباراتي« 
لـ«فيلق  ال�ضابق   القائد  باغتيال 
منذ  �ضليماين  قا�ضم  القد�س« 
اأ�ضهر، بعد عبوره من �ضوريا اإىل 

العراق.
حملية  اإعالم  و�ضائل  وذكرت 
اإىل  يعود  ال�ضبب  اأن  اأخرى 
الأعمال  برجل  ح�ضني  عالقة 
اتخذت  الذي  خملوف،  رامي 
جديدا  اإجراء  اإزاءه  احلكومة 
اأول اأم�س يعني عمليا اإنهاء اأهم 

ا�ضتثماراته يف �ضوريا.

فينزويال

مادورو يطرد �سفرية 
الحتاد الأوروبي 

الفنزويلي  الرئي�س  اأمهل 
نيكول�س مادورو الإثنني، �ضفرية 
كراكا�س  يف  الأوروبي  الحّتاد 
بيدروزا،  بريالنتي  اإيزابيل 
رّداً  بالده،  ملغادرة  �ضاعة   72
اليوم  يف  بروك�ضل  فر�س  على 
نف�ضه عقوبات على 11 م�ضوؤولً 
طرد  مادورو  واأعلن  فنزويلياً 
خطاب  يف  الأوروبية،  ال�ضفرية 
يف  الرئا�ضي  الق�رس  يف  األقاه 
كي  »من هم  فيه  وقال  كراكا�س 

يحاولوا فر�س اأنف�ضهم بوا�ضطة 
التهديدات؟«، وفقو كالة فران�س 

بر�س.
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بقلم: يو�سف بن يحي 
الواهج

�أخرج  �حل�صار،  هذ�  ويف 
�مل�صتعمر جميع رجال �لبلدة من 
�صباب وكهول و�صيوخ �إىل حمت�صد 
خارج �لبلدة، يف �صاحة بودو�ية، 
�إالَّ  �ملدينة  د�خل  يرتك  ومل 
و�لن�صاء، وكان  و�لبنات  �الأطفال 
� وحرجا للغاية  �الأمر مقلقا جًدّ
عند �لرجال و�أهل �حلل و�لعقد 
يكت�صف  �أن  خمافة  �لبلدة،  يف 
�أو  �ملجاهدين،  خمابئ  �جلنود 
يعيثو� ظلما وف�صاد� يف �أعر��ض 

وحرمات و�أمو�ل �ل�صكان.
�أمام هذ� �لو�صع �ملوؤمل �ملزعج، 
ودة  هَبّ فجاأة �ل�صيخ: �حلاج حُمّ
�لبلدة  ن  موؤِذّ �هلل(  )رحمه  بودي 
و�أعيان  �ل�صيوخ  بني  من  �آنذ�ك 
�ل�صابط  �إىل  ه  فتوَجّ �لبلدة، 

�ملحت�صد،  بحر��صة  �ملكلَّف 
ن  موؤِذّ �أنَّه  على  نف�صه  له  م  فقَدّ
�ملدينة �ملكلَّف بالند�ء لل�صالة، 
�لفرن�صية،  �للغة  يتقن  وكان 

فقال:
�أن  وعلَيّ  �لبلدة،  ن  موؤِذّ �أنا    -

�أذهب �إىل �مل�صجد لالأذ�ن.
�أجابه �ل�صابط قائال:

د�خل  �إىل  ودفعه  ال،  ال،    -
�ملحت�صد.

ودة بودي على  و�أ�رَصّ �حلاج حُمّ
�لذهاب قائال:

�لذهاب،  علَيّ  يجب  بل  ال،    -
فوقت �ل�صالة قد حان.

و�أمام �إ�رص�ر و�إحلاح �ل�صيخ على 
�صاأل  �ملحت�صد،  من  �خلروج 
�لطالب  �لبلدة،  قائد  �ل�صابط 
عمر بودي )رحمه �هلل( و�لقائد 
م للبلدة و�لثورة  �حلكيم �لذي قَدّ

�لتحريرية �لكثري:

يقوله  ما  �صحيح  هل    -
�لرجل؟؟

ن  تفَطّ وقد  �لقائد،  �أجابه 
ن  �ملوؤِذّ وهدف  حليلة  بدهائه 
من �إ�رص�ره على �الأذ�ن يف غري 

وقته:
�أن  �ل�صابط، يجب  �أيُّها  نعم    -

يذهب لالأذ�ن.
�ملحت�صد  من  �ل�صيخ  ر  فتحَرّ
ويف  �مل�صجد،  �إىل  م�رصعا 
�نت�صار  الحظ  �إليه  طريقه 
�صو�رع  يف  �لفرن�صيني  �جلنود 
كلَّما  �أنَّهم  فالحظ  �ملدينة، 
و�صعو�  ليفت�صوه،  بيتا  دخلو� 
منه  خروجهم  عند  بابه  على 
من  لغريهم  �إ�صارة   x عالمة 
مت  قد  �لبيت  �أَنّ  على  �جلنود 

دخوله وتفتي�صه.
فارتقى ب�رصعة ماأذنته، و�صدح 
منها باالأذ�ن كعادته، كاأنَّه ينادي 

وبعده  �ملكتوبة،  �ل�صالة  �إىل 
�ل�صغار  �الأطفال  بع�ض  جمع 
نف�ض  من  �لطبا�صري  و�أعطاهم 
�جلنود،  ي�صتعمله  �لذي  �للون 
على  يفعلون  كيف  وعلَّمهم 
 ،x الأبو�ب �لتي ال حتمل عالمة�
ففعل �الأطفال ما �أمرهم �ل�صيخ، 
و�ملجاهدين  �لبلدة  فاأنقذو� 

�ملختبئني.
�ملكرمات  من  و�حدة  هذه 
�ملغمورة،  �لكثرية  و�لف�صائل 
ودة  مها �ل�صيخ: �حلاج حُمّ �لتي قَدّ
بودي رحمه �هلل، �أمتنَّى �أن يبعث 
باحثني  �أو  باحثا  يوما  �لزمن 
�ملجاهدون  مه  قَدّ مبا  ون  يهتُمّ
ة  خا�صَّ للوطن.  �ملخل�صون 
�مل�صالح  غمرتهم  �لذين  �أولئك 
�لتاريخ  كتب  وظلمتهم  �ل�صِيّقة، 
�ملثقفون  وجتاهلهم  �لر�صمية، 

و�لكتَّاب و�ملوؤرخون.

�سذرات من عالقة بني ميزاب بالثورة

بودي احلاج حمودة ...وق�صة الأذان بال �صالة
�ست ق�سر برقان ، ولية غرداية، اإىل ح�سار �سديد من طرف اجلي�ش  يف �سنة 1961م، تعَرّ

الفرن�سي ال�ستعماري، بعد و�ساية من طرف اأحد العمالء بوجود جماهدين يختبئون داخل 
انها. البلدة، بتواطوؤ من بع�ش �سَكّ

بقلم:الأ�ستاذة
كنزة دومي 

اأخ�سائية نف�سانية 
وم�سرفة عن جمعية 

توا�سل لأطفال التوحد 
بريكة

مواجهة احلجر ال�سحي 
مايلي :

�أحد  وهو  �لثابت:  �لروتني   .1
يتميز  �لتي  �ل�صفات  �أهم 
فاالأطفال  �لتوحد،  طفل  بها 
�لتوحد  ��صطر�ب طيف  ذوي 
يف  �لتغيري  �إىل  مييلون  ال 
وياأخذون  �لعادية،  �لظروف 
للتكيف مع كل ما  �أطول  وقتا 
هو جديد، لكن �لو�صع �لر�هن 
�أن يكون حبي�ض  �لطفل  يرغم 
وبدون  فجاأة  �ملنزل  جدر�ن 
يوؤثر  ما  وهو  ؛  مقدمات 
�ليومية،  �صلوكياته  على  �صلبا 
جمموعة  عليه  تظهر  بحيث 
�لبكاء  كنوبات  �الأعر��ض  من 
على  منه  كتعبري  و�لقلق، 
رف�صه �لتاأقلم مع هذ� �لو�صع 
�حلجر  فر�صه  �لذي  �جلديد 
�ل�صحيلذ� وجب �حلفاظ على 
�مل�صتطاع  قدر  ثابت  روتني 

لتجنب تلك �الأعر��ض .
�حلجر  فكرة  تب�صيط   .2
فكرة  تب�صيط  وجب  للطفل: 

�ملنزل  يف  �لبقاء  �رصورة 
بطريقة  و�إي�صالها  للطفل 
�الإدر�كية  �لقدرة  تنا�صب 
�لطفل  �أن  �ملوؤكد  فمن  له، 
�صيء  وجود  �إىل  �نتبه  قد 
معه  ي�صتوجب  طبيعي  غري 
�لتد�بري  من  جمموعة  �أخذ 

و�الحتياطات.
�حلايل  �لو�صع  تف�صري   .3
و�صع  وتف�صري  فهم   : للطفل 
�لطو�رئ �لذي نعي�صه لطفلك 
يطمئنه،  معه  فالتحدث  ؛ 
من  �لتخفيف  يف  وي�صاعد 
كذلك  لديه،  �لقلق  نوبات 
�إليه  لال�صتماع  فر�صة 

م�صاركة  على  وت�صجيعه 
م�صاعره  عن  و�لتعبري  �أفكاره 
ب�رصية،  منبهات  وذلك عرب  ؛ 
يدوية،  ر�صومات  فيديوهات، 
تطبيقات رقمية، �صيناريوهات 

�جتماعية... �إلخ

كما يجب على اأ�سر اأطفال 
التوحد مايلي :

�لتعريف بفريو�ض »كورونا«   *
وطرق  �أعر��صه،  �جلديد، 
�لوقاية منه، با�صتعمال كلمات 
ذعر  �إثارة  دون  مب�صطة، 
لهم  �ملريح  من  طفلك، حيث 

�أن يفهمو� ما هو هذ� �الإغالق 
�ملهم  من  ��صتمر�ره،  ومدة 
ا �أن ت�رصح لالأطفال كيف  �أي�صً
باأنف�صهم،  يعتنو�  �أن  يجب 
�الجتماعي  �لتباعد  و�أهمية 

وغ�صل �ليدين.
حول  �مل�صتجد�ت  متابعة   *

�لعامل.
�لنظافة  عاد�ت  ��صتخد�م   *
�الأكل  �جليدة،  �ل�صخ�صية 

�ل�صحي، و�رصب �ملاء.
�ملنزيل  �حلجر  جعل   *
للطفل،  مفيد�  عائليا  وقتا 
�أن�صطة  عدة  يف  بامل�صاركة 
�لر�صم،  �لقر�ءة،  منها  ممتعة، 

�لتلوين، �ل�صباغة...
�ملهار�ت  �لطفل  تعليم   *
ترتيب،  تنظيف،  �حلياتية، 

تنظيم
* �مل�صاعدة يف �لطبخ وترتيب 

طاولة �لطعام
بر�مج  �أفالم،  م�صاهدة   *
ت�صد  مو��صيع  خا�صة  وثائقية 

�هتمام �لطفل
يف  حرية  �لطفل  �إعطاء   *
�لفو�صوي  �لن�صاط  �للعب، 
فهي  ت�صلق  قفز،  رك�ض،  من 
�أمتع �الأوقات عند �الأطفال و 

م�صاركة �لطفل يف �للعب.
و�لتمدد  �لتنف�ض  متارين   *

�لع�صلي.
�ل�صابون  فقاعات  حمام   *

�الأن�صطة   .5 لال�صرتخاء. 
لي�ض  �لبيت:  د�خل  �لتعليمية 
�الأن�صطة  �إدماج  �ل�صهل  من 
�لطفل  روتني  يف  �لتعليمية  
�لعو�مل  من  ملجموعة  وذلك 
�أهمها �أن �لطفل يدرك متاما 
�ملكان  هي  �ملدر�صة  �أن 
�ملنا�صب الأي ن�صاط در��صي، 
عنده  وملال  فتور�  ي�صبب  ما 
حلظة  �أي  يف  يتحول  قد   ،
لذ�  ورف�ض،  قلق  نوبات  �إىل 
وجب مر�عاة تقدمي �الأن�صطة 
ترفيهي  �إطار  يف  �لتعليمية 

وترغيبي.
�إن   : �لزمنية  �جلد�ول   .6
بالتوحد  �مل�صابني  �الأطفال  
على  �لقدرة  �إىل  يحتاجون 
وتوقع  و�لو�صوح  �لتنبوؤ 
و�جلد�ول  �لقادمة،  �الأحد�ث 
�لزمنية �صت�صاعد �لطفل على 

تقليل م�صتويات �لقلق.
7. من �الأف�صل �العتماد على 
�لب�رصية  �ل�صمعية  �الأدو�ت 
و�لكتب و�لتف�صري�ت �ملوجزة، 
عليها  �لعثور  ميكنك  و�لتي 
جانب  و�إىل   ، �الإنرتنت  عرب 
م�صاعدة �الأطفال على فهم ما 
نقل  ا  �أي�صً �ملهم  فمن  يجري 
يجب  حيث  و�لهدوء،  �ل�صالم 
�أن تكون �لر�صالة �لتي تقدمها 
و��صحة  لالأطفال  �الأ�رص 
وب�صيطة، فال تقدم كما هائال 

من  و�لتاأكد  �ملعلومات،  من 
على  مبنية  تف�صري�ت  تقدمي 
ومن  بالثقة،  جديرة  م�صادر 
بيئة  على  �حلفاظ  �ملهم 
و�لتوتر.  �لقلق  لتجنب  هادئة 
8. �رصورة توفري عائلة �لطفل 
�أ�رصيا  بالتوحد جو�  �مل�صاب 
�ل�صرب  وعليهم  �ملحبة،  ملوؤه 
و�لتحمل، وتكثيف تدريبه على 
ن�صاطات  وتوفري   ، �لتو��صل 
وتدريبه  للطفل،  منهجية 
 ، �ال�صتقاللية  �ملهار�ت  على 
ويجب عليهم �ل�صعي وحماولة 

تغيري �لروتني.
من  تو�صيفه  مت  ما  كل  �إن 
يعتمد  ن�صائح  �أو  تو�صيات 
على درجة حالة �لطفل ومدى 
�أفر�د  جميع  وتعاون  تكاتف 
على  يجب  حيث  �الأ�رصة، 
م�صاعدة  يف  �لتعاون  �جلميع 
طفل  دمج  �رصورة  و  �لطفل، 
�لتوحد مع �إخوته ، ففي �لنهاية 
ال يوجد مقيا�ض موحد جلميع 
بالتوحد،  �مل�صابني  �الأطفال 
على  ويعتمد  يتحدد  فاالأمر 
درجة �لتوحد ورغبات �لطفل 
وحاجاته وقدر�ته، لذلك يجب 
�الأخ�صائيني   مع  �لتو��صل 
و�لتعاون معهم لفهم �لطريقة 
�لطفل  مل�صاعدة  �ل�صحيحة 
و  �ل�صحي  �حلجر  �أثناء 

�ملنزيل .

اأمهات اأطفال طيف التوحد 
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القاهرةر�سالة
لفهم دقيق ووعي �شامل

كورونا....حديثال�ساعة�سنيوجيم
بالطبع ل فقد تزايدت ن�شبة الإ�شابة بكورونا ب�شكل كبري يف الفئات الأ�شغر 
عمرا مما يجعل فر�ص الإ�شابة بكورونا لدي اجلميع مت�شاوية ومل يعد الأمر 

قا�شرا على الفئات العمرية الأعلى من اخلام�شة وال�شتني من العمر. 

د. حممد فتحي عبد العال /
رئي�ص ق�شم اجلودة بالهيئة 
العامة للتاأمني ال�شحي فرع 

ال�شرقية �شابقا
جمهورية م�شر العربية

الدواء  -الديك�شاميثازون   4
ال�شعبي الفعال:

ت��سلت در��سة بريطانية م�ؤخر� �إىل �أن 
�ل�سيت  �لذ�ئع  �لديك�ساميثازون  عقار 
قد قل�ص معدالت �ل�فيات بني �حلاالت 
�ملحتاجني  ك�فيد  مر�سى  من  �حلادة 

للعالج باالأك�س�جني بدرجة كبرية. 
و�لديك�ساميثازون ه� �أحد �ل�ستريويد�ت 
لاللتهاب  كم�ساد  وي�ستخدم  �لق�رشية 
عرب تثبيط حركة �أحد �خلاليا �ملناعية 
�لبي�ساء  �لدم  بكريات  �ملعروفة 
تثبيط  على  يعمل  كما  �لن��ة  متعددة 
و�ل�سيت�كني  �لربو�ستاغالندين  عمل 
عا�سفة  عن  �مل�س�ؤولة  وهي  �اللتهابية 
�لتنف�ص مما  لف�سل  �مل�سببة  �ل�سيت�كني 
�لذين  ك�فيد  �أمل ملر�سى  بارقة  يعني 

هم على �أجهزة �لتنف�ص �ل�سناعي. 
�جلانبية  �الأعر��ص  الأن  ونظر� 
�لك�رتيزون  م�ستح�رش�ت  ال�ستخد�م 
�أن  من  �أكرث  �لديك�ساميثازون  ومنها 
�ل�سحة  منظمة  حذرت  فقد  حت�سى 
�ال�ستخد�م  ومن  تخزينه  من  �لعاملية 
��ستعماله  و�أن  له  و�خلاطئ  �لع�س��ئي 
طبية  دو�عي  وفق  يك�ن  �أن  يجب 
�الآثار  ومن  طبي   �إ�رش�ف  وحتت 
تثبيط   : لديك�ساميثازون  �جلانبية 

باالأمر��ص  لالإ�سابة  و�لتعر�ص  �ملناعة 
�ملعدية  وت�س��ص �لروؤية  وت�رم �ل�جه 
و�الأطر�ف  وزيادة �رشيعة بال�زن وبطء 
�لدم  يف  �ل�سكر  و�رتفاع  �جلروح  �لتئام 
بطء  �أو  و�رشعة  �لدم  �سغط  و�رتفاع 

نب�سات �لقلب 

العلماء  لبع�ص  جتربة  -ويف   5
فاعلية  �أثبتت  بنجالدي�ص  من 
�ل�سهري   �جلرب  دو�ء  بني  �جلمع 
�إيفرمكتني و�لدوك�سي�سيكلني �مل�ساد 
يف  مري�سا  �ستني  �سفاء  يف  �حلي�ي 

غ�س�ن �أربعة �أيام 
�ل�رشيرية  �لتجارب  هذه  خ�سم  ويف 

هذه  مع  تت�قف  ال  �لتي 
�لعالجية  �خليار�ت 
�ل�س�ؤ�ل  ياأتي  وغريها 
�سيح�سد  من  �ل�سعب.. 
نتلقى  رمبا  �س�ؤ�ل  �لف�ز؟. 

�إجابته قريبا

ناقلة  املكيفات  -6هل 
للعدوى بكورونا؟

ال ت�جد �أبحاث تقطع بهذه 
�لعالقة ولكن بح�سب م�قع 
دويت�ص فيال �الأملاين فقد 
�إ�سابة  من   �لعلماء  حتري 
�الأ�سخا�ص  من  جمم�عة 
غ��نزو  مبدينة  مطعم  يف 

جن�ب �ل�سني على �لرغم من ك�نهم من 
عائالت خمتلفة ومل يختلط�� �أو يجل�س�� 
�أن  للباحثني  وتبني  و�حدة  مائدة  على 

عن  وبديال  ن��فذ  به  لي�ص  �ملطعم 
ط��بقه  لته�ية  مكيفات  به  ي�جد  ذلك 
�س�ب  تتجه  �لعلماء  �سك�ك  جعل  مما 
�ملكيفات و�ن �نتقال �لرز�ذ من �سخ�ص 
�ل�سادر  �له��ء  تيار  عرب  �نتقل  مري�ص 

من �ملكيفات لي�سيب �الآخرين.
حاالت �أخرى لالإ�سابة مت ر�سدها على 
منت �ل�سفن �ل�سياحية وكان �ملتهم �أي�سا 
�أ�سار خرب�ء  �لتكييف �ملركزي كما  ه� 
�ل�طني لالأمر��ص �ملعدية  من �ملركز 
�نت�سار  �رشعة  �إىل  �سنغاف�رة  يف 

�لفريو�ص عرب مكيفات �له��ء.
وعلى �لرغم من عدم كفاية �الدلة �لتي 
�لفريو�ص  و�نتقال  �لتكييف  بني  تربط 

عرب  �حليطة  �أخذ  من  مينع  ال  فهذ� 
بالتكييف  �خلا�سة  �لفالتر  تنظيف 
بالتباعد  �خلا�سة  �لتد�بري  و�تباع 
�ملجتمعي و�رتد�ء �لكمامات مما ي�فر 
ت�سغيل  مت  �س��ء  �لعدوى  من  �حلماية 

�ملكيف �أم ال؟

)فيتامني  د  فيتامني  -هل   7
ال�شم�ص(  مفيد يف احلماية من 

كوفيد؟ 

بجامعة  �أولية  �أمريكية  در��سة  يف 
بني  عالقة  وجدت  وي�سرتن  ن�رث 
م�ست�ى فيتامني )د( ومعدالت �ل�فيات 
�لدر��سة  وبح�سب  ك�فيد-19  جر�ء 
م�ست�يات  لديهم  �لذين  فاالأ�سخا�ص 
فر�سهم  كانت  )د(  فيتامني  من  �أعلى 
ك�فيد-19  م�ساعفات  من  �لنجاة  يف 
�كرث وفرة باملقارنة مبن لديهم م�ست�ى 

منخف�ص من فيتامني )د( و�لذين كان�� 
ك�فيد-19  ب  لل�فاة  عر�سة  �الأكرث 
ويربط �لباحث�ن بني م�ست�يات فيتامني 
ن�ساط  جر�ء  �ل�سيت�كني  وعا�سفة  )د( 
للم�سابني  �لز�ئد  �ملناعي  �جلهاز 
و�لتي   19 بك�فيد 
بالغا  �رشر�  تلحق 
و�مل�ت.  بالرئتني 
�لدر��سات  تبدو  قد 
�ل�سدد  هذ�  يف 
�أنه  �ال  كافية  غري 
�أن  �ملفيد  من 
نظام  على  نحافظ 
يحت�ي  �سحي 
)د(  فيتامني  على 
يف  يت��جد  و�لذي 
�لطبيعية  �الأغذية 
مثل �للح�م و�لبي�ص 
و�الأ�سماك  و�لفطر 
ن  ل�سلم� كا
ين  د ل�رش � و
�الألبان  منتجات  �إىل  �إ�سافة  و�ملاكريل 
عن  ف�سال  )د(  بفيتامني  �ملدع�مة 
�أهمية �لتعر�ص ل�س�ء �ل�سم�ص باعتد�ل 
فيتامني  معظم  �أج�سامنا   ت�سنع  حيث 
على  �ملبا�رشة  �ل�سم�ص  �أ�سعة  من  )د( 

�جللد.

وقت  اأف�شل  هو  ما  -ولكن   8
ال�شم�ص  لأ�شعة  للتعر�ص 

والتزود بفيتامني د؟
مع  م�سرتكة  �سع�دية  در��سة  بح�سب 
فانتاج  �الأمريكية   ب��سطن  جامعة 
�لتعر�ص  بعد  �جللد  من  )د(  فيتامني 
ف�سل  خالل  �ملبا�رشة  �ل�سم�ص  الأ�سعة 
�ل�ساعة  من  تدريجياً  يبد�أ  �ل�سيف 
وي�سل لذروته  �لثامنة و�لن�سف �سباحاً 
عند �ل�ساعة 11:30 وي�ستمر �إىل �لثالثة 
 11 �ىل   9:30 بني  ما  �لفرتة  و�أن  ظهر�ً 
�سباحاً هي �ف�سل �الأوقات  وال ين�سح 

بالتعر�ص لل�سم�ص مابني 12 �إىل 3 ظهر�ً  
الن �لتعر�ص يف هذ� �ل�قت يك�ن �سار� 
ن�سبياً ل�سدة �حلر�رة و�حتمالية �إحد�ث 
تغري�ت يف كروم��س�مات خاليا �جللد 

م�سببة �ل�رشطان.

9 -هل لزال اخلفا�ص هو املتهم 
الأول بنقل كورونا للب�شر؟

مل يعد �خلفا�ص ه� �ملتهم �الأول بهذ� 
�الأمر فقد حلق به �سل�سلة من �ملتهمني 
�لنمل  �آكل  حي��ن  مقدمتهم  يف  كان 
وذلك  قرفة(  �أم  �أو  )�لبنغ�ل  �حلر�سفي 
لتطابق ت�سل�سل �جلين�م يف �ساللة ك�فيد 
�مل�ستجد �مل�ستخل�سة من هذ� �حلي��ن 
مع نظريتها يف �لب�رش بن�سبة 99٪ ولكن 
ال يز�ل �الأمر غري م�ؤكد وم�ؤخر� وفرت 
حلماية  �حلماية  درجات  �أعلى  �ل�سني 
خرج  كما  �الإنقر��ص  من  �حلي��ن  هذ� 
من الئحة �الأدوية �ل�سينية لل�سبب ذ�ته 
جنبا �إىل جنب مع �أدوية �أخرى م�سن�عة 

من بر�ز �خلفافي�ص!!!
طالت  �لتي  تلك  �التهامات  �أطرف  من 
للهاتف  �خلام�ص  �جليل  �سبكات 
مما  بال�سني  و�مل�سنعة  �ملحم�ل 
�إحر�ق  �إىل  بريطانيا  يف  �لبع�ص  دعا 
لديهم  �خلام�ص  �جليل  �ت�ساالت  �أبر�ج 
�إىل  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ف�سارعت 
و�سبكات  �لفريو�ص  بني  �أي عالقة  نفي 
�لفريو�ص  و�أن  �ل�سينية  �خلام�ص  �جليل 
ال ميكن �أن ينتقل عرب م�جات �لر�دي� 

�أو �سبكات �لهاتف �ملحم�ل.
قائمة  �ل�سلم�ن  �سمك  دخل  وم�ؤخر� 
�التهامات بعد �كت�ساف �لفريو�ص على 
�ل�سلم�ن  تقطيع  يف  ت�ستخدم  �أل��ح 
�مل�ست�رد يف �س�ق �سينفادي وقد �سارع 
مركز �ل�سيطرة على �الأمر��ص و�ل�قاية 
منها �ل�سيني بتبديد هذه �ملخاوف عرب 
�سمك  �أن  دليل  وج�د  بعدم  ت�رشيحه 

�ل�سلم�ن ه� �مل�سيف لهذ� �لفريو�ص.
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 ي�مية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�ص ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �سارع �سيلفان ف�ر��سييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�سالتحرير
وداداحلاج

هاتفالتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقعالأنرتنت
www.elwassat.com

 �لفاك�ص  �لهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP �ل�كالة �ل�طنية لال�سهار 

با�ست�ر �جلز�ئر 
ت�سرتك ي�مية "�ل��سط" ب�سكل قان�ين
 يف خدمات وكالة �الأنا�س�ل �لرتكية

ال�سحب
  SIA رشكة �لطباعة باجلز�ئر �ل��سط�

�ملقر �لرئي�سي: �ملنطقة �ل�سناعية 
�لعالية- باب �لزو�ر- �جلز�ئر

 
عددالن�سخاملطبوعة: 2000
التوزيع:�رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة �أو �س�رة ت�سل �جلريدة الترد �إىل 

��سحابها �س��ء ن�رشت  �م  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييلالدارة

elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�س�ؤول �لن�رش

العرباويسفيقة�

  0661.41.25.76:النقال
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بلدية البويرة

كارثة بيئية تهدد �سكان 
�أوالد بو�سية

�شهد حي اأوالد بو�شية التابع لبلدية البويرة 
خالل هذه الفرتة انفجار يف قنوات ال�رصف 
ال�شحي ما ت�شبب يف انت�شارالروائح الكريهة 
خمزية  و�شعية  يف  ال�شكنية  التجمعات  يف 
ليومية  ال�شكان  ممثلو  ت�رصيحات  ح�شب 
ال�شلطات  جميع  نا�شدوا  والذين  "الو�شط" 
اأجل التدخل العاجل الإنقاذهم  املحلية من 
من كارثة بيئية حتدق بهم خا�شة ونحن يف 
عز ف�شل احلر املتزامن تف�شي وباء كورونا 
اأن  ميكن  التي  االأخرى  االأمرا�ض  وخمتلف 
القذرة  املياه  و�شط  عي�شهم  جراء  ت�شيبهم 
من  حمدثونا  ا�شتكى  ال�شياق  ذات  ويف   ،
الو�شعية الكارثية لطريق احلي الذي يزداد 
بالغبار  واملليء  ال�شنوات  مرور  مع  تدهورا 
�شيفا والربك املائية �شتاء يف �شورة ي�شتحيل 

حتملها ونحن يف �شنة 2020 ح�شبهم .
اأح�سن مرزوق

م�ستغامن

وفاة �ملجاهد عبد 
�لقادر �سهللو

تويف م�شاء اأم�ض االثنني ببلدية حجاج )والية 
م�شتغامن(، املجاهد عبد القادر �شهللو، اأحد 
مفجري ثورة التحرير املجيدة مبنطقة الظهرة 
الغربية، عن عمر ناهز 87 �شنة، ح�شبما علم 
اأم�ض الثالثاء من املديرية الوالئية للمجاهدين 
اأفراد  اأ�شغر  الفقيد  وكان  احلقوق  وذوي 
الفاحت  ليلة  راأ�شه  م�شقط  حجاج  منطقة  فوج 
التي مت  العمليات  اإحدى  نوفمرب 1954 وقائد 
تنفيذها يف ال�شاعات االأوىل للثورة التحريرية 
التاريخ  يف  املخت�ض  اأبرزه  ح�شبما  املجيدة، 
املحلي، احلاج ب�شيخ وقد مت القب�ض عليه يف 
4 نوفمرب 1954 ، وقامت القوات اال�شتعمارية 
الفرن�شية بتعذيبه قبل احلكم عليه يف 1 جوان 
1955 بع�رص �شنوات �شجنا مع االأ�شغال ال�شاقة، 
القادر  عبد  وق�شى  املتحدث.  ذات  ي�شيف 
�شهللو عقوبة ال�شجن بني �شجن م�شتغامن ثم 
واأخريا  العا�شمة(  )اجلزائر  وهران واحلرا�ض 
�شجن ملباز بباتنة قبل اإطالق �رصاحه ع�شية 
جثمان  و�شيوارى   1962 ماي  يف  اال�شتقالل 
الثالثاء  هذا  ع�رص  �شالة  بعد  الرثى  الفقيد 

مبقربة بلدية حجاج كما 
متت االإ�شارة اإليه. 

للتنديد بظروف العمل

�أفر�د �ل�سلك �لطبي 
ينتف�سون بالبويرة

من  الطبي  ال�شلك  اأفراد  اأم�ض  �شبيحة  نظم 
ب�شاحة  احتجاجية  وقفة  الطبي  �شبه  و  اأطباء 
م�شت�شفى "حممد بو�شياف" مبدينة البويرة ، 
رفعوا خاللها �شعارات تندد بالظروف ال�شعبة 
اأدنى  غياب  يف  مهامهم  فيها  يزاولون  التي 
 ، ح�شبهم  والراحة  الوقاية  و�شائل  و  �رصوط 
و�شفوه يف  ما  املحتجني  ا�شتياء  من  زاد  وما 
يف  امل�شوؤولة  اجلهات  بتماطل  ت�رصيحاتهم 
اال�شتجابة مبطالبهم التي �شبق لهم رفعها عدة 
مرات لكن ال حياة ملن تنادي ، ولهذا يلحون 
على جت�شيد مطالبهم على اأر�ض الواقع بعيدا 
عن الوعود خا�شة واأن اخلطر يحدق بهم يف 

ظرف تف�شي جائحة كورونا .
اأح�سن مرزوق
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املدير العام للأمن الوطني 

تد�سني 07 مقر�ت �سرطة بوالية باتنة
.     تغطية اأمنية بن�سبة مائة باملائة ت�سمل20 دائرة

ع.غ /وكاالت

يف  تتمثل  اجلديدة  املقرات 
باتنة،  والية  الأمن  اجلديد  املقر 
بعا�شمة  ال�رصطة  م�شالح  جممع 
احل�رصي  االأمن  ي�شم  الوالية 
والتدخل  البحث  فرقة  ال�شابع، 
وم�شلحة �رصطة البيئة والعمران، 
�شقانة،  من  كل  دائرة  اأمن  ومقر 
اأوالد �شي �شليمان، بوزينة، ومقر 
الفرقة املتنقلة لل�رصطة الق�شائية 
احل�رصي  االأمن  ومقر  بتيمقاد 
اخلارجي واد املاء واأحلقت اأي�شا 
اجتماعية  مرافق  املقرات  بهذه 
و�شكنات وظيفية لتمكني ال�رصطي 
من اأداء واجبه املهني يف ظروف 
على  حتفزه  مالئمة،  معي�شية 

العمومية  اخلدمة  م�شتوى  ترقية 
االجنازات  هذه  وتعد  للمواطن 
التغطية  م�شتوى  تُعزز  مكا�شبا 
و�شلت  التي  بالوالية،  االأمنية 
دائرة   20 وت�شمل   ،%100 ن�شبتها 

الوالية  لعا�شمة  باالإ�شافة 
اجلديدة  ال�رصطية  املقرات 
اأمنية  خدمات  منظومة  تدعم 
م�شالح  تقدمها  متكاملة، 
من  بداية  للمواطن،  ال�رصطة 

والتكفل  له،  واالإ�شغاء  ا�شتقباله، 
مبقاربة  بان�شغاالته،  الفوري 
على  وتتوفر  جمتمعية،  جوارية 
حديثة  وتكنولوجيات  جتهيزات 
اخلدمات  على  باحل�شول  ت�شمح 

املاأمولة يف االآجال املمكنة.
العامة  املديرية  وجهزت 
املرافق  هذه  الوطني  لالأمن 
خلدمة  عديدة  ات�شالية  بروابط 
املواطن، منها املوقع االإلكرتوين 
وال�شفحات الر�شمية على �شبكات 
واخلطوط  االجتماعي،  التوا�شل 
وخط   1548 املجانية  الهاتفية 
�رصطة النجدة على الهاتف الثابت 
ي�شكل حلقة  ما   ،104 واخلط   17
توا�شل قوية ودائمة جت�شد فعال 

تقريب ال�رصطة من املواطن.

فرن�سا

عملية �أمنية لتوقيف م�سلح يف باري�س
�سيدي بلعبا�س

توليد �مر�أة  د�خل �سيارة �إ�سعاف  
اأفادت مرا�شلة "�شكاي نيوز عربية" 
باإجالء  الثالثاء،  اأم�ض  باري�ض  يف 
من  للمت�شوقني  املخت�شة  اجلهات 
مركز جتاري مبنطقة الديفان�ض يف 
العا�شمة الفرن�شية، وذلك بعد تدخل 
م�شلح.  �شخ�ض  لتوقيف  ال�رصطة 
االأمنية  العملية  فاإن  مرا�شلتنا  ووفق 
اجلزء  اإغالق  جرى  واأنه  م�شتمرة، 
التجاري، وجتري  االأكرب من املركز 
عمليات  الفرن�شية  ال�رصطة  قوات 
بيانات  مراجعة  اإىل  اإ�شافة  تفتي�ض، 
العملية  وبداأت  املراقبة  كامريات 
بعد  الفرن�شية،  العا�شمة  يف  االأمنية 

ورود ات�شال بال�رصطة يفيد مب�شاهدة 
وقت  ويف  املوقع  يف  م�شلح  �شخ�ض 
الفرن�شية  ال�رصطة  قالت  الحق، 
"ال  منطقة  يف  االأمنية  العملية  اإن 
غربي  الواقعة  التجارية،  ديفين�ض" 
انتهت،  باري�ض،  الفرن�شية  العا�شمة 
واأنه ال اأ�شا�ض للمخاوف من احتمال 
بح�شب  املنطقة،  يف  م�شلح  وجود 
يف  ال�رصطة  اإدارة  وقالت  رويرتز. 
تويرت،  على  ح�شابها  على  تغريدة، 
ت�شري اإىل نهاية العملية: "التحقيقات 
يف املنطقة انتهت، يف هذه املرحلة 

مل يتم ر�شد اأي �شخ�ض م�شبوه."

الرئي�شية  الوحدة  عنا�رص  جنح 
�شيدي  لوالية  املدنية  للحماية 
اإ�شعاف  اأم�ض يف  �شبيحة  بلعبا�ض 
داخل  وتوليدها  حامل   امراأة 
االأمر  ويتعلق   ، االإ�شعاف  �شيارة 
من  البالغة   " "ن.ف  بامل�شماة 
العمر 22 �شنة ، حيث واأثناء عملية 
االإ�شعاف متكنت احلامل من و�شع 
متت  و  اأنثى  جن�ض  من  ر�شيعها 
الحرتافية  نظرا  بنجاح  العملية 
املدنية  احلماية  اأعوان  حنكة  و 
مت  كما   ، بلعبا�ض  �شيدي  لوالية 
م�شلحة  اىل  ابنتها  و  االأم  نقل 

ح�شنة   جد  ظروف  يف  التوليد 
الوحدة  تدخلت  اآخر.  جانب  من  
�شفيزف  املدنية  للحماية  الثانوية 
�شب  حريق   اإخماد  اأجل  من 
االأوىل  ال�شاعات  يف  التنب  بحزم 
تابعة  مبزرعة  اأم�ض   �شباح  من 
�شفيزف.  دائرة  ادن  عني  لبلدية 
اأتت  حيث  بلعبا�ض  �شيدي  والية 
تنب   حزمة   1500 على  النريان  
و  تنب  حزمة  انقاد150  مت  فيما 
بطولية  عملية  يف  املزرعة  باقي 
اأكرث من 02  دامت عملية االإطفاء 

�شاعات.

اأ�سرف املدير العام للأمن الوطني اأوني�سي خليفة، رفقة وايل والية باتنة توفيق مزهود، بتاريخ 
اأم�س على مرا�سم تد�سني )07( مقرات لل�سرطة، اأجنزت بالوالية لدعم التغطية االأمنية ل�سالح 

املواطن و�سمانا الأمنه وممتلكاته.

اإيليزي

162 حالة ت�سمم 
عقربي

بينها  من  عقربي  ت�شمم  حالة   162 �شجلت 
ال�شنة  مطلع  منذ  اإيليزي  بوالية  وفاة  حالتي 
يونيو  �شهر  منت�شف  غاية  اإىل  و  احلالية 
الثالثاء  اأم�ض  ا�شتفيد  ما  ح�شب  اجلاري، 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  مديرية  لدى 

امل�شت�شفيات.
وكانت حالتي الوفاة لفتاتني تبلغان من العمر 
ثالث �شنوات قاطنتان ببلديتي برج احلوا�ض 
يف  التاأخر  ب�شبب  وذلك  اإدري�ض،  عمر  وبرج 
نحو  اإجالئهما  عملية  على  اأثر  الذي  التبليغ 
املنا�شب،  الوقت  يف  االإ�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 
االأمرا�ض  م�شلحة  م�شوؤول  اأو�شح  مثلما 
املتنقلة مبديرية القطاع ب�شري بحيدة واأو�شح 
ذات امل�شوؤول باملنا�شبة اأن كافة املوؤ�ش�شات 
خمزون  على  تتوفر  بالوالية  االإ�شت�شفائية 
 ، العقربي  للت�شمم  امل�شاد  امل�شل  من  كايف 
مع توفر كافة االإمكانيات التي ت�شمن التكفل 

االأمثل باحلاالت امل�شابة بهذا الت�شمم .

وادي اجلمعة يف غليزان

�الإطاحة ب�ساب 
قاتل �أخيه 

دائرة  الأمن  الق�شائية  عنا�رصال�رصطة  مكنت 
�شاب  توقيف  من  بغليزان  اجلمعة  وادي 
من   04 مب�شاركة   �شقيقه  مقتل  يف  تورط 
�رصكائه  داخل �شقة بحي 120 م�شكن ببلدية 
من  �شنة  من  اأكرث  بعد  وذلك   اجلمعة  وادي 

التحقيقات .
اأين   219 19اوت  اإىل  تعود  الق�شية  وقائع 
يوؤكد  املتهم   تبليغا من  االأمن  تلقت م�شالح 
العثورعلى �شقيقه مقتوال داخل غرفته  بوادي 
اإىل   و�شلت  التي  التحقيق  لتنطلق   ، اجلمعة 
املتهم  و�رصكائه الذي اعرتف اأحدهم مبقتل 
ال�شحية ب�شالح اأبي�ض ومطرقة  ، كما تو�شلت 
التحقيقات اإىل ال�شقيق  و�شخ�شان من مقربه 
دون  باجلرمية  علم  على  اثنان  كانا  حني  يف 
التبليغ عليها ليتم تقدمي اجلميع اأمام النيابة 
التي اأمر باإيداع 03 منهم احلب�ض املوؤقت يف 

حني ا�شتفاد اآخران من الرقابة الق�شائية.
حممد بن ترار

من يوفنتو�س ويح�سنه ب�سرط 
جزائي كبري

بر�سلونة يعلن �سم 
بيانيت�س 

اأعلن بر�شلونة االإ�شباين يف بيان ر�شمي اليوم 
االثنني، تو�شله التفاق مع يوفنتو�ض االإيطايل 
النتقال البو�شني مرياليم بيانيت�ض من "ال�شيدة 
العجوز" اإىل النادي الكتالوين مقابل 60 مليون 
يورو وذكر بيان النادي الكتالوين، اأن بيانيت�ض 
بعد  �شفوفه  اإىل  �شين�شم  عاما   30 البالغ 
الكروي  للمو�شم  الر�شمية  املناف�شات  انتهاء 
لـ5  باالإ�شافة  يورو،  اجلاري مقابل 60 مليون 
اأعوام  الأربعة  بعقد  كمتغريات  يورو  ماليني 
كما  يورو  مليون   400 يبلغ  جزائي  وب�رصط 
اأعلن بر�شلونة يف وقت �شابق اليوم اأن جنمه 
�شينتقل  عاما   23 البالغ  ميلو  اآرثر  الربازيلي 
بعد  االإيطايل  الدوري  مت�شدر  �شفوف  اإىل 
الكروي  للمو�شم  الر�شمية  املناف�شات  انتهاء 
اجلاري مقابل 72 مليون يورو، باالإ�شافة لـ10 

ماليني يورو كمتغريات.

�سوق اأهرا�س

و�سع حيز �خلدمة ل�سبعة 
مكاتب بريدية 

 2020 �شنة  نهاية  قبل  �شيتم 
حيز  و�شع  اأهرا�ض  �شوق  بوالية 
مكاتب   )7( لـ�شبعة  اخلدمة 
عديد  عرب  جديدة  بريدية 

مناطق الظل بهذه 
الوالية احلدودية، ح�شب ما علم 
اأم�ض الثالثاء من املدير الوالئي 
ال�شلكية  واملوا�شالت  للربيد 
و  التكنولوجيات  و  والال�شلكية 
يف  و  بوعزيز  �شمري  الرقمنة، 

امل�شوؤول  ذات  واأو�شح  ت�رصيح 
اإجناز هذه املكاتب  اأ�شغال  باأن 
االنتهاء،  على  تو�شك  الربيدية 
تتوزع  الهياكل  هذه  باأن  م�شيفا 
من  لكل  الظل  مناطق  على 
ادري�ض(  اأوالد  )بلدية  القارية 
)اأم لعظامي(  وبئر احلاج الطيب 
عرب  وكذا  )حلنان�شة(  واحلمري 
بلديات كل من املراهنة وتاورة 

و�شدراتة وامل�رصوحة.

التابعة  االأمن  عنا�رص   متكنت 
للم�شلحة الوالئية لل�رصطة الق�شائية 
باأمن والية تلم�شان بالتن�شيق مع اأمن 
دائرة �شبدو، من  توقيف  �شبكة تقوم 
املواطنني   على  واالحتيال  بالن�شب 
مدعم   حليب  ا�شتعمال  خالل  من 
بقر   حليب  انه  اأ�شا�ض  على  وبيعه 
احلليب   باإنتاج  مكلفة  موؤ�ش�شة  اإىل 

ب�شبدو 34 كلم جنوب تلم�شان .
هامة   كمية  بحجز  العملية  وتكللت 
 1547 بـ:  قدرت  احلليب  مادة  من 

متت  العملية  بال�شتيكية،   وحدة 
عنا�رص   تلقتها  معلومات  اإثر  على 
ال�شبكة ،  ال�رصطة حول ن�شاط هذه 
حيث مت من خاللها توقيف �شخ�ض 
م�شتبه فيه يتعلق االأمر باملدعو" م ه 
" 36 �شنة، اأين ات�شح اأن هذا االأخري 
ملنتج  معتربة  كمية  برتويج  يقوم 
للوحدة  دج  املدعم)25  احلليب 
البال�شتيكية(، حيث اأنه  يقوم باإفراغ 
اإىل  توجيهه  و  احلليب  �شاحنة جمع 
جممع احلليب املروج الواقع مبدينة 

�شبدو على اأنه حليب البقر الطبيعي 
لتحقيق الربح .

حممد بن ترار

االإطاحة ب�ساحب �سهريج جلمع احلليب  

حجز 1547 لرت من �حلليب �ملدعم  ب�سبدو  

مب�شتغامن  اجلزائر  بريد  وحدة  مدير  قال 
اأن عدد من مكاتب   " "بن ع�شمان اجلياليل 
اإىل  ال�شهر م�شريا  ا�شتالمها مع  �شيتم  الربيد 
املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على  هامة  اإ�شرتاجتية 
دعم  تخ�ض  العامة  املديرية  بدعم  حت�شى 
وقد  الريفية  باملناطق  بريد  مكاتب  اجناز 
خل�رص  �شيدي  ببلديات  منها  عدد  اجناز  مت 
وجود  اإىل  املوؤ�ش�شة  مدير  واأ�شار  وم�شتغامن 
وال  بلعطار  �شيدي  ببلدية  نوعي  بريد  مركز 

يخ�ض  فيما  باملنطقة  ان�شغال  اأي  يطرح 
من�شئات القطاع وهي متواجدة ب�شكل متوازن 
ببلديات الوالية واعترب ذات امل�شوؤول متحدثا 
ومنذ  املتنقلة  الربيد  حافلة  اأن   " ل"الو�شط 
حقتت  املن�رصم  العام  اخلدمة  حيز  دخولها 
تفاعل  اإىل  م�شريا  االأهمية  غاية  يف  نتائج 
وا�شع للمواطنني وموظفي خمتلف القطاعات 
اأكد  املالية  ال�شيولة  وبخ�شو�ض  البادرة  مع 
م�شتغامن  بوالية  اجلزائر  بريد  وحدة  مدير 

توفرها بامل�شتوى املطلوب واملن�شود م�شريا 
املالية يف  ال�شيولة  لتوفري  تدابري متخذة  اإىل 
فرتات الذروة التي تخ�ض ال�شحب هذا وي�شهد 
يف  نوعية  قفزة  مب�شتغامن  اجلزائر  بريد 
ارتفع تعداد مكاتب  اإذ  العديد من املجاالت 
عديدة  م�شالح  ع�رصنة  ومت  بالوالية  الربيد 
باملكاتب املوجودة مبركز الوالية االأمر الذي 
ثمنه العديد من الفاعلني يف املجتمع املدين 

ومواطنني .

م�ستغامن

بريد �جلز�ئر يتعزز مبن�سئات جديدة

م.مرواين

حممد .ب



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 

 

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

