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النائب الربملاين ال�ضابق حممد حديبي يف حوار لـ "الو�ضط ":

احلكومة وفقت يف اإدارة الأزمة 
.      الو�ضع احلايل ل ي�ضمح مبناق�ضة م�ضودة الد�ضتور 

.       احلراك عزل  الأحزاب من امل�ضهد ال�ضيا�ضي  
اعترب النائب الربملاين ال�ضابق و النا�ضط ال�ضيا�ضي  حممد حديبي يف حوار لـ "الو�ضط " باأن الو�ضع الذي تعي�ضه اجلزائر  
لي�ضمح مبناق�ضة و اإثراء م�ضودة الد�ضتور ، لفتا باأن الطبقة ال�ضيا�ضية معزولة يف الأزمة احلالية  لأن  احلراك دفع 

بها بعيدا عن �ضريورة الأحداث، مل تكن قادرة على  جمارات  الأحداث، يف حني ثمن �ضيا�ضة احلكومة يف مواجهة 
الوباء، مربزا اأن  اجلزائر كانت  من بني الدول التي اتخذت اإجراءات ا�ضتباقية ملواجهة الأزمة كما اأنها �ضخرت اإمكانياتها 

الدبلوما�ضية لال�ضتفادة من جتارب مواجهة كورونا  لتفادي  الوقوع يف اأخطاء مثلما حدت  لبع�ض الدول. 
حاورته: اإميان لوا�ض

م�ضمون  على  ماتعليقك        
م�ضودة الد�ضتور؟

الد�ستور مهمة  �سواء من حيث  وثيقة  
ال�سكل اأو املن�سمون،  ال اأريد اأن اأخو�ض 
يف  يهمني  الذي  لكن  االآن  حمتواه  يف 
املو�سوع هو طرح اأهم وثيقة  يف البالد 
للنقا�ض  الد�ستور  وثيقة  يف  املتمثلة 
الذي  الع�سيب  الو�سع  واالإثراء يف هذا 
متر به اجلزائر،   مع حالة االنق�سام بني 
احتقان  لها حلالة  امل�ساحبة  و  النخب 
و جتي�ض �رشائح من ال�سعب فيما بينها 
�سيكون لذلك انعكا�سات �سلبية ،  اأعتقد 
اأن ذلك �سي�سع موقف الدولة اجلزائرية 
التحديات  اأمام  �سعف  حالة  يف 
االأحداث  مع  خ�سو�سا  عليها  املقبلة 
الدولية  وال�رشاعات  املت�سارعة 
واالإقليمية التي تزداد ا�ستقطابا دوليا، 
اأ�سد  دولية  حرب  اندالع  اأفق  تنذر  و 
�سك  وبال  الب�رشية  عا�سته  مما  ق�ساوة 
�سيكون حمورها حو�ض البحر االأبي�ض 
الرخوة   املنطقة  و�ستكون  املتو�سط 

وال�ساحل  العربي  املغرب  هو   فيها 
كل  اأمام    ، �سحاياها  اإحدى  االإفريقي 
هذا �سيجعل  القرار ال�سيا�سي يف حالة 
�سعف دون التفاف قوي وحقيقي ل�سند 
املكت�سبات  �سيفقد  مما  حوله   �سعبي 
احلراك  خالل  من  حتققت  التي 
ال�سعب  التحام  مظاهر  من  ال�سعبي 
مفخرة  جعلته    ، دولته  موؤ�س�سات  مع 
مظاهر  عنه   تولدت  ما  هو  و  مل  له 
لدى  اجلزائر   على  واملكر   احلقد 
دوائر اخلبث واخليانة، كل هذا يجعلنا 
جمربين اأن نفكر مليا قبل االإقدام على 
اأي خطوة م�ستقبلية يف هذا اال�ستحقاق 
اأعداء  الفر�سة على  لتفويت    ، الوطني 
الوطن باإقحام كل ال�رشائح العري�سة من 
ال�سعب  بتهيئة الراأي العام قبل طرح اأي 
ملف مثل هده امللفات احل�سا�سة والتي 
لها انعكا�سات م�ستقبلية خطرية اإذا مل 
تاأخذ حقها يف الطرح والنقا�ض،  لذلك 
املجتمع  �رشائح  كل  اإقحام  من  البد 
ومكوناته يف اإال �سهام و النقا�ض لوثيقة 
اإىل  اأم�ض حاجة  الد�ستور، فال�سعب يف 
ن�سخة جديدة لد�ستور جزائر جديدة  ، 
العقل بعيد عن  لذلك البد من  حتكيم 

جتي�ض العواطف نتيجة ارتفاع من�سوب 
التطرف  مظاهر  عن  الناجت  االحتقان 
رد  عنه  نتج  وما  للحراك  امل�ساحبة 
التطريف،  االحتقان  حلالة  يوازي  فعل 
احلاجة  اأم�ض  يف  اجلديدة  اجلزائر 
ا�ستن�ساخ   عن  ..بعيد  اأمن   عبور   اإىل 

خمرجات د�ستور زمن الع�سابة .

ل�ضيا�ضة  تقييمك  هو  ما         
الدولة يف جمابهة اأزمة كورونا؟

التي  االإجراءات  اأن  اإىل حد ما   اأعتقد 
تبنتها  احلكومة ملجابهة  اأزمة كورونا 
احلكومة  اإجراءات  اأن  وجند  مقبولة،  
ال�سحي  احلجر  اأ�سلوب  ا�ستعملت 
املواطن  ردع  اإىل  تذهب  مل  و   املرن 
وتركت  االإجراءات  اتخذت   ، بالقوة 
له  وهذا  احلدث  ي�ستوعب  املواطن 
وعي  مدى  اعتمدت على  عليه،   وما 
هو  ذلك  �سبب  اأن  واأعتقد   ، املواطن 
لتفادي  بحت،   واجتماعي  اقت�سادي 
خ�سو�سا  املواطنني  امل�سالح  تعطل 

دوي دخل املحدود واأعمال احلرة.

ميكن  الذي  الدور  هو  ما         
الظرف  يف  التنظيمات  تلعبه  اأن 

الراهن؟

هو  كورونا   اأزمة  يف  للنظر  امللفت 
االإح�سا�ض  الوطني  ال�سعور  حترك 
وان�سمامهم  �سبابنا  لدى  االإجتماعي 
اإىل جمعيات ومنظمات تقدم يد العون 
كورونا.،  جراء  املت�رشرة  للعائالت  
نوع ما من  الوطني خفف  هذا  اجلهد 
الفئات  لهده  احلكومة  تغطية  ق�سور 
يف  ل�سبابنا  الوطني  الوازع  وحت�سني 
اإىل   اأدى  مما  مت�سنج،  �سيا�سي  و�سع 
تقدمي  جو  العام  النقا�ض  توجيه  اإعادة 
؛ وهو ما ميثل  العون  خدمات ومد يد 
ويرتجم مفهوم املواطنة ، والذي ي�سري 
اإىل  اأن هذه التنظيمات يجب اأن تك�رش 
تكامل وطني  اإطار  وتهيكل يف  ويرتجم 
وبني  بينها  وطني  تن�سيق  يكون  ووكاأن 
املحلية  ال�سلطات  وبني  وبينها  بع�سها 

والوطنية.

النتقادات  من  العديد        
ب�ضبب  ال�ضيا�ضية  الطبقة  طالت 

ولعب  ال�ضاحة  يف  الكلي  غيابها 
دورها يف مواجهة الفريو�ض؟

الطبقة ال�سيا�سية معزولة يف هذه االأزمة 
ل�سببني االأول اأن الطبقة ال�سيا�سية حتت 
�سدمة خمرجات احلراك دفع بها بعيدا 
قادرة  تكن  مل  االأحداث،  �سريورة  عن 
على  جمارات  االأحداث، والزالت هي 
اأوراقها وحتليل  ترتيب  االآن  يف �سدد  
احلراك  اإنطلق  وكيف  يجري  ما  وفهم 
الثاين  ال�سبب  له،  حاملة  تكون  اأن  دون 
اإجراءات  تتطلب  كورونا  اأزمة  اأن  هو 
بكاملها  دول   ، وقدرات  اإمكانيات  و  
جتاوزها  فاالأحزاب  ب�سببه،   انهارت 
 ، اخت�سا�سها  ولي�ض  االأزمة  اأحداث 
.فقط ممكن اأن يكون  دورها يف  تنبيه 
حول  احلكومة  على  �سغط  اأو  وحتذير 

مدى جناعة االإجراءات املتخدة .

        تعليقك على الإمكانيات 
التي ثم ت�ضخريها من قبل الدولة 

ملواجهة الوباء ؟
اأعتقد اأن الدولة �سخرت كل اإمكانياتها 
وو�سعت  والع�سكرية  املدنية  املتوفرة 

كورونا  ملواجهة  مالية  احتياطات 
اتخذت  التي  الدول  بني  من  ..وكانت 
اإجراءات ا�ستباقية ملواجهة االأزمة كما 
الدبلوما�سية  اإمكانياتها  �سخرت  اأنها 
لال�ستفادة من جتارب مواجهة كورونا  
مثلما  اأخطاء  يف  الوقوع  اليتم  حتى 

حدت  لبع�ض الدول. 

ت�ضريح   على  تعليقك  ما        
قن�ضل اململكة املغربية يف وهران؟

مقبول   غري  املغربي  القن�سل  ت�رشيح 
يتنف�ض هواء  اأن  اأخالقيا،  و  دبلوما�سيا 
.. ذلك غري مقبول  بالعدو  بلد وي�سفه 
واأمتنى اأن ال يكون حدث فردي �سخ�سي 
ال يكون مربمج يف الت�سعيد وخلق اأوراق 
ت�سميم العالقات االأخوية بني ال�سعبني  
با�ستقرار املنطقة وتخدم  والتي ت�رش 
طرف ثالث خارج من املنطقة ، اأعتقد 
اأن اخلارجية اجلزائرية قامت بواجبها 
املغربية  واخلارجية  االأمر  هذا  يف 
يكون  اأن  واأمتنى  اعتذرت اجلزائر 
الدبلوما�سية  االأعراف  اإطار  امللف يف 

املتعارف عليها.

24 �ساعة

هذه  يف  اإحلاحا  االأكرث  الت�ساوؤل  لعل 
�ستغري  كورونا  جائحة  هل  هو،  االأيام 
النظام  �سكل  هو  ما  العاملي،  النظام 
�ست�سمد  هل  كورونا،  بعد  ما  العاملي 
العاملي  الراأ�سمايل  والنظام  العوملة 
هل  االأزمة،  يتجاوز  اأن  وي�ستطيع 
احلكومات واالأنظمة ال�سيا�سية �ستتغري، 
النظام  �سكل  وما  هي،  كما  �ستبقى  اأم 

العاملي اجلديد ما بعد كورونا.
ويجعلها  يربرها  ما  لها  االأ�سئلة  هذه 
االقت�ساد  لتاريخ  فاملتتبع  ملحة، 
حققت  قد  الب�رشية  اأن  يجد  العاملي 
الكوارث  اأنقا�ض  على  مهما  تقدما 
زوال  اأوروبا  �سهدت  فقد  الكربى، 
الطاعون  وباء  اإثر  االإقطاعي  النظام 
االأ�سود، ومت اإن�ساء وقيام نظام الرعاية 
االجتماعية يف اأعقاب احلرب العاملية 
التي  االأ�سوات  تعايل  ظل  ويف  الثانية. 
تقول بنهاية الراأ�سمالية وتزايد االنتقاد 
والت�سكيك  العاملي  الراأ�سمايل  للنظام 
الكوارث  مع  التعامل  على  قدرته  يف 
امل�سابهة لكورونا، فقد ك�سفت جائحة 
والتق�سري  النق�ض  جوانب  عن  كورونا 

التي 

االقت�سادية  املجاالت  ،اعرتت 
والتعليمية،  وال�سحية  واالجتماعية 
على  �ستوؤثر  اأنها  الوا�سح  من  والتي 
مفاهيم العوملة و�ستوؤثر على التكتالت 
االقت�سادية وال�سيا�سية ومن املمكن اأن 
ونظمها  للحكومات  اأكرب  دورا  تعطي 

االجتماعية واالقت�سادية.،
احلكومات  من  العديد  �سعت  فقد 
واإ�سفاء  امل�سهد  لتهذيب  مبحاوالت 
من  عليه  االن�سانية  اجلوانب  بع�ض 
وتعظيم  امل�ساعدات  من  مزيد  خالل 
العديد  واتخذت  االجتماعي،  اجلانب 
من التدابري كانت ترف�سها من قبل، فقد 
وعززت  االأفراد  على  االأموال  وزعت 
وعودا  واأطلقت  ال�سحية  الرعاية 
باال�ستثمار يف النظام ال�سحي، واأ�سبح 
اإىل  اأخالقيات  الإدخال  مالئما  الوقت 
�سعت  االقت�سادية     فقد  احلياة 
مبحاوالت  احلكومات  من  العديد 
بع�ض  واإ�سفاء  امل�سهد  لتهذيب 
خالل  من  عليه  االن�سانية  اجلوانب 
مزيد من امل�ساعدات وتعظيم اجلانب 
من  العديد  واتخذت  االجتماعي، 
فقد  قبل،  من  ترف�سها  كانت  التدابري 

وعززت  االأفراد  على  االأموال  وزعت 
وعودا  واأطلقت  ال�سحية  الرعاية 
باال�ستثمار يف النظام ال�سحي، واأ�سبح 
اإىل  اأخالقيات  الإدخال  مالئما  الوقت 

احلياة االقت�سادية
الفريو�ض  مثال �سلط  فرن�سا   ففي 
االأكرث  العمال  دور  اأهمية  على  ال�سوء 
�سناديق  وعمال  �سائقني  من  ه�سا�سة 
وموزعني ومعلمني وممر�سني يتقا�سون 
من  بكثري  يحظون  وال  متدنية  اأجورا 
اأغلب االأحيان، وهم الذين  االعتبار يف 
ظل  يف  اال�ستمرار  من  الدول  مكنوا 

احلجر املنزيل،
كل ما �سبق يعزز الفر�سية القائلة باأنه 
العاملي  النظام  تغيري  ال�سهل  من  لي�ض 
التاريخية  احلركة  من  جزء  كونه 
املقابل  يف  ولكن  العاملي،  لالقت�ساد 
هذا  على  تغيريات  اإدخال  �سيتم 
النظام، و�سيكون للدول الدور االأ�سا�ض 
املرحلة  يف  االقت�سادي  النظام  يف 
ن�سهد عملية  اأن  املقبلة، ومن املمكن 
املالية  ال�سوابط  وعودة  ذاتي  انكفاء 
التي  ال�سناعات  من  العديد  وا�سرتجاع 

تخلت عنها هذه الدول.

الدكتوره دبي�ضي عقيلة مدير املركز الفرن�ضي للبحوث و حتليل ال�ضيا�ضيات ل "الو�ضط"

جائحة الكورونا  �سترتك ب�سمتها على  النظام العاملي  

االأمن  جمل�ض  اأم�ض  اأول  م�ساء  رف�ض 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  بقيادة  املنعقد 
االأعلى  القائد  ب�سفته  تبون  املجيد 
للقوات امل�سلحة  ووزير الدفاع الوطني  
من  املقدم  املقرتح  على  امل�سادقة 
قبل وزير ال�سحة وال�سكان الرامي  اإىل 
�ساعة    72 ملدة  ال�سامل  احلجر  فر�ض 
معترب  املقبل  الفطر  عيد  اأيام  طيلة  
وان  خا�سة  فيه   مبالغ  االإجراء   اإن 
ملتابعة  اتخاذها  مت  التي  االإجراءات 
الوطني  امل�ستوى  على  كرونا   فريو�ض 

اأثبتث جناعتها ، وان االإبقاء عل عليها  
خالل نهاية ال�سهر الف�سيل وعيد الفطر 
اليقظة  ، مع رفع  درجة  اأمرا �رشوريا 

خالل يوم العيد  ل�سمان امن اجلميع.
اإقامة  اإىل   االأمن  جمل�ض  دعا  كما 
وباء  زوال   بعد  ما  للعمل يف  خمططا  
خمططا  اإقامة  خالل  من  الكورونا 
االآن  من  بداية  واقت�ساديا  اجتماعيا 
من  الوباء   خملفات  بتجاوز  ي�سمح 
كافة  درا�سة  على  االعتماد   خالل 
من  واالجتماعية   االقت�سادية  االأبعاد 

من  املت�رشرين  مع  الت�سامن   خالل 
اأكرث  اأمدها  طال  التي  اجلائحة  هذه 
اأ�سهر، اأكرث من هذا اأمر رئي�ض  من 03 
الع�رشات  برتحيل  بالتكفل   اجلمهورية 
يف  العالقني  اجلزائريني  الرعايا  من 
الدول والذين انقطعت بهم  العديد من 
ال�سبل على خلفية غلق املجال اجلوي 
والذين يعانون �سعوبة البقاء يف البلدان 
التقرير الذي تلقاه  االأجنبية وذلك بعد 
هوؤالء  و�سعية  حول  االأول   الوزير  من 

خا�سة برتكيا.

اأيام عيد الفطر املقبل

جمل�ض الأمن يرف�ض احلظر ال�سامل  
با�رشت وزارة ال�سياحة اجتماعات حثيثة .   خمطط ملا بعد الكورونا ملعاجلة  نتائجها  وترحيل الرعايا العالقني 

الذي  اال�سطياف  مو�سم  بعث  اجل  من 
�سار مهددا  قبل 15 يوما عن افتتاحه ، 
نتيجة ال�ستمرار انت�سار  فريو�ض كوفيد 
19 من جهة  وكذا وجود عوامل ت�ساهم 
يف ن�رش الوباء ت�ستوجب اإفتاء من وزارة 
لها   الوحيدة املرخ�ض  ال�سحة ب�سفتها 
مو�سم  افتتاح  على  املوافقة  اإعطاء 

اال�سطياف من عدمه.
ال�سحة  وزارة  حذرت  اأخرى   جهة  من 
النمر يف  باعو�ض  انت�سار  من  وال�سكان 
الواليات ال�ساحلية  والذي اعتربته اأحد 
والذي    19 كوفيد  لفريو�ض  ناقل  اأهم 
 ، بال�سواحل   انت�ساره  دائرة  تو�سعت 
�سحة  تهديد  �ساأنه   من  الذي  االأمر 
ا�ستمرار  امل�سطافني  خا�سة يف حالة 

الفريو�ض   هذا  انت�سار  وتو�سع   ، الوباء 
جهة  من  اجلزائرية  بال�سواحل 
واحلماية  االأمن   م�سالح  وا�ستمرار  
املدنية وامل�سالح ال�سحية  يف مراقبة 
على  والعمل  ال�سحي  الو�سع  تطور 
تطبيق اإجراءات احلجر عو�ض حتويلها 

حلرا�سة ال�سواطئ .
حممد بن ترار

بعو�ض النمر يف الوليات ال�ضاحلية  

تهديدات تطال  مو�سم ال�سطياف باجلزائر 

قرر وزير ال�سحة واإ�سالح امل�ست�سفيات، 
عبد الرحمان بوزيد، اأم�ض، اإنهاء مهام 
مدير املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية، 

لراأ�ض الوادي.
اأعلنت والية برج بوعريريج، يف بيان لها، 
اأن القرار جاء بناءا على نتائج التحقيق، 
الذي كلف به املفت�ض العام لدى وزارة 

الطبيبة  وفاة  خلفية  على  ال�سحة، 
»وفاء  ال�سابع،  �سهرها  يف  احلامل 

بودي�سة«، متاأثرة بفريو�ض كورونا.
تقرر  الذي  التحقيق،  ك�سفت  نتائج 
وفاة  وراء  احلقيقية،  االأ�سباب  ملعرفة 
�سحة  بودي�سة،  وفاء  احلامل،  الطبيبة 
قبل  من  للمعني،  املوجهة  االتهامات 

زوج وعائلة ال�سحية، نتيجة عدم امتثال 
اجلمهورية،  رئي�ض  لتعليمات  املدير 
بت�رشيح  القا�سية  تبون،  املجيد  عبد 
الفئات االأكرث عر�سة لالإ�سابة بفريو�ض 
كورونا ا�ستثناءا، مع االإبقاء على رواتبهم 

ال�سهرية.
مرمي خمي�ضة

على خلفية ثبوت تورطه يف وفاة الطبيبة احلامل

اإنهاء مهام مدير م�ست�سفى راأ�ض الوادي

يف  لل�رشائب  العامة  املديرية  اأعلنت 
الرامية  التدابري  متديد  عن  لها  بيان 
الذين  االقت�ساديني  املتعاملني  لدعم 

تاأثرت ن�ساطاتهم 
وباء  عن  الناجتة  ال�سحية  باالأزمة 

كورونا.
اأجل  اأن  البيان  اأو�سح  االإطار،  ويف هذا 
اإيداع الت�رشيح ال�سهري G 50 )اخلا�ض 
لنظام  اخلا�سعني  بال�رشيبة  باملكلفني 
الأ�سهر  احلرة(  واملهن  احلقيقي  الربح 

وكذا  ومايو  وابريل  ومار�ض  فرباير 
بها،  املتعلقة  والر�سوم  احلقوق  دفع 
االأحد 21  يوم  اإىل غاية  قد مت متديده 
يونيو املقبل )بدال من 20 ماي كما كان 

حمدد �سابقا(.

املوؤ�ض�ضات املت�ضررة من وباء كوفيد-19 

50 G تاأجيل اإيداع الت�سريح ال�سهري

ودبلوما�سية  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت 
اخلارجية  وزير  اأن  مغربية 
اأجرى  قد  بوريطة  املغربي نا�رش 
نظريه  مع  هاتفيا  ات�ساال  اأم�ض 

ل�رشح  بوقادوم  �سربي  اجلزائري 
اأثري  الذي  اجلدل  من  بالده  موقف 
لقن�سل  العدائي  الت�رشيح  حول 
اأثار  املغرب يف مدينة وهران والذي 

اجلزائر  و�سفه  بعد  وا�سعا،  جدالً 
كان  اإن  تذكر  اأن  العدو دون  بـالبلد 
رئي�ض الدبلوما�سية املغربية قد قدم 

اعتذار اأو ال .

ح�ضب تقارير اإعالمية 

وزير اخلارجية املغربي يت�سل بنظريه اجلزائري  حممد بن ترار

باية ع 
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حممد بن ترار 	

التي	 امل�صادر	 واأ�صارت	 هذا	
الرتبية	 وزارة	 اأن	 اخلرب	 اأوردت	
الوطني	 الديوان	 مع	 بالتعاون	
با�رش	 قد	 لالمتحانات		وامل�صابقات	
خالل	 من	 الأ�صئلة	 طريقة	 اإعداد	 يف	
التالميذ	خالل	 على		در�صه	 العتماد	
فقط		مع	 والثاين	 الأول	 الف�صلني	
الفردية	 الفوارق	 العتبار	 بعني	 اأخد	
عن	 املرتبة	 والنتائج	 	، جهة	 من	
�صاحبها		من	 وما	 الكورونا	 جائحة	
ناحية	 من	 التالميذ	 على	 تاأثريات	
اأخرى	،	كما	مت	حتديد	معايري	النجاح	
الأوىل		وفقا	 ال�صنة	 اإىل	 والنتقال	
تلميذ	 كل	 اإن	 حيث	 	، النجاح	 ملعدل	
خالل	 	20 من	 	1 معدل	 على	 ح�صل	
بغ�ض	 ناجحا	 يعترب	 ال�صهادة	 امتحان	

الأول	 الف�صلني	 نتائج	 على	 النظر	
معدل	 تخفي�ض	 دون	 والثاين		وهذا	
اأو	ا�صتعمال	الإنقاذ	يف	معدل	 النجاح	
التالميذ	 يخ�صع	 حني	 يف	 	، ال�صهادة	

معدل	 اإىل		احت�صاب	 الرا�صبني	
والثاين		بالإ�صافة	 الف�صلني		الأول	
على	 ال�صهادة		والق�صمة	 اإىل		معدل	
من	 	09 على	 ح�صل	 من	 اثنني		وكل	

اإىل		ال�صنة	 بالنتقال	 له	 ي�صمح	 	10
الأوىل	،	يف	حني	حت�صب	معايري	تكرار	
يتح�صلوا	 مل	 الذين	 ال�صنة		للتالميذ	
ال�صن	 على	 بناء	 املعدلت	 هذه	 على	
وال�صلوك	،	حيث	يحول	كل	من		جتاوز	
التكوين	 اإىل		موؤ�ص�صات	 �صنة	 ال16	
بتكرار	 للبقية	 ي�صمح	 املهني	يف	حني	
الرتبية	 وزارة	 وحتاول	 هذا	 ال�صنة،	
بتطبيق	 القرارات	 هذه	 خالل	 من	
مطالب	 تلبية	 خالل	 من	 الو�صطية	
ال�رشعية	 واإ�صفاء	 جهة	 من	 النقابات	
الذي	 القرار	 ،	وهو	 اأخرى	 من		ناحية	
القطاع		بتهديد	 يف	 خمت�صني	 يراه	
خالل	 من	 العلمي		خا�صة	 للم�صتوى	
التي	 النتقال	 معدلت	 تخفي�ض	
على	 التعلم	 �صعوبات		يف	 �صتخلق	

امل�صتويني	املتو�صط	والثانوي	.

ك�ضفت م�ضادر مقربة من وزارة الرتبية الوطنية اإن جلنة خا�ضة بداأت  تعمل على  بعث الطريقة الأمثل 
ل�ضمان جتاوز م�ضكل �ضهادة التعليم املتو�ضط  وحتديد معايري  حت�ضري ال�ضهادة  والنتقال اإىل ال�ضنة 

الأوىل  ثانوي  و�ضط الرف�ض الكامل للنقابات وجمعيات اأولياء التالميذ لطرح اإجراء المتحان  والدعوة اإىل 
العتماد على نقاط الف�ضول لالنتقال  فقط.

قبل طلب فتح احلجز ل�ضب النقاط

وزارة الرتبية حتذر من  
ت�سخيم النقاط التالميذ 

ب�ضبب تخفي�ض رواتبهم اإىل الن�ضف

 قب�سة حديدية بني نقابة 
الطيارين والإدارة 					

الوطنية		 الرتبية	 وزارة	 حذرت	
الرتبية		 مدراء	 اإىل	 مرا�صلة	 يف	
الرتبوية	 املوؤ�ص�صات	 مدراء	 وكذا	
نقاط	 ت�صخيم	 على	 الإقدام	 من		
تنقلهم	من	 ل�صمان		 التالميذ	
	بعد	 اأعلى	 اأخر	 اإىل	 م�صتوى	
بتخفي�ض	 الوزراء		 جمل�ض	 قرار	
	وال�صماح	 النتقال	 معدلت	
للم�صتويات	 بالن�صبة	 بالإنقاذ	
تذبذب	 لتفادي	 وذلك	 	، الثالث	

امل�صتوى	العلمي	قدر	الإمكان.
املرا�صلة	التي	جاءت	بعد	اإن	كرثت	
اأ�صوات	اإطارات	الرتبية			املتخوفة	
يف	 التعليمي	 امل�صتوى		 تدين	 من	
الإجراءات	املتخذة	 اجلزائر	بعد	
	، الكورونا	 جائحة	 بعد	 لالنتقال	
ومن	اجل	تطبيق	الرقابة	ال�صارمة		
اأو�صحت	التعليمة	اأمرا	اإىل	مدراء	
الرتبية	عرب	كافة	الرتاب	الوطني		

قاعدة	 فتح		 طلب	 ب�رشورة	
رئي�ض	 اإىل	 النقاط	 حلجز	 بيانية	
م�صتوى	 على	 التمدر�ض	 م�صلحة		
الوزارة		قبل	الإقدام	على	ت�صحيح	
الأخطاء	،	ويجب	اأن	يكون		الطلب	
املوؤ�ص�صة	 مدير	 بتقرير	 مرفقا		
وك�صف	 والأ�صتاذ	 الرتبوية		
اخلطاأ	 املت�صمن	 التلميذ	 نقاط	
الإجابة	 اأوراق	 اإىل	 بالإ�صافة	
اأن	 على	 	) اختبارات	 اأو	 )فرو�ض	
	72 بعد	 اآليا	 احلجز	 غلق		 يتم		
�صاعة		من	فتح	العملية		على	اأن	ل	
للموؤ�ص�صة	 النقاط	 حجز	 فتح	 يتم	
م�صددة		 مرة	 من	 اأكرث	 الوحدة		
نقاط	 الدقيقة	 املراقبة	 على	
طلب	 اأي	 تقدمي	 قبل	 التالميذ		
اإىل	رئي�ض	م�صلحة	التمدر�ض	على	

م�صتوى	الوزارة	.
حممد بن ترار

التابعة	 الطيارين	 نقابة	 هددت	
اجلوية		اجلزائرية	 للخطوط	
الحتاد	 لواء	 واملن�صوين		حتت	
العام	للعمال	اجلزائريني	بالت�صعيد	
على	خلفية		اإقدام	اإدارة	اخلطوط	
اإىل		تقلي�ض	 اجلزائرية	 اجلوية	
رواتبهم	ب50	باملائة	بهدف	اإنقاذ	
الأخري	 الجتماع	 املوؤ�ص�صة		بعد	
نهاية	الأ�صبوع	الذي	مل		ي�رشكوهم	

فيه	.
اأن	 النقابة	 بيان	 واأ�صار	 هذا	
جتد	 مل	 اجلوية	 اخلطوط	 اإدارة	
املوؤ�ص�صة	اإل	 لإنقاذ	 طريقا	
العمال	 تقلي�ض		اأجور	 اإىل	 اللجوء	
فيها		العطل	 مبا	 الن�صف	 اإىل	
لتي	 ا 	 	 كمة ملرتا ا 	 	 ئية �صتثنا ل ا
	، الكورونا	 جائحة	 قبل	 كانت	
وهذا	م�صا�ض	بحق	العامل		خا�صة	
واأن		الناطق	الر�صمي	با�صم	رئا�صة	
اجلمهورية	قد	طماأن	العمال		بعدم	
توقف	 باأجورهم		نتيجة	 امل�صا�ض	
	، الكورونا	 جائحة	 بفعل	 العمل	
لهذا	 رف�صها	 النقابة	 واعتربت	
القرار	الذي	قد	تنجم	عنه		نتائج	

ل	 الأخري	 الجتماع	 وخيمة		لأن	
مي�صنا		ومل	ن�صتدعى	اإليه	للتفاو�ض	
حول	الأجور	الذي	يعد	تخفي�صها	
للعمال		وم�صا�صا	 ا�صتفزاز	

بحقوقهم	يف	هذا	الظرف.
هذا	وكانت	اإدارة	اخلطوط		اجلوية	
عقدت		اجتماع	 قد	 اجلزائرية	
قررت	 املا�صي	 الأ�صبوع	 نهاية	
اإىل	 عمالها	 تخفي�ض		اأجور	 فيه	
الن�صف	خا�صة	الطيارين	بحكم	اأن	
اأجورهم	غري	ثابتة	ومرتبطة	بعدد	
للقانون	 التحليق		وفقا	 �صاعات	
�رشكات	 كافة	 يف	 به	 املتعامل	
توقف	 وان	 	، بالعامل	 الطريان	
معه	 تتقل�ض	 الرحالت		معناه	
رحالت	 نتيجة		لوقف	 الرواتب	
ترف�صه	 الذي	 الأمر	 التحليق	
بالت�صعيد			خا�صة	 النقابة		وتهدد	
توقف	 ظل	 يف	 الأجور	 كتلة	 وان	
اخلطوط	 �رشكة	 كلف	 الرحالت	
مالية	 خ�صائر	 اجلزائرية	 اجلوية	
�رشكات	 باقي	 غرار	 على	 كبرية	
العامل	،	واأ�صبح	يهدد	باإفال�صها	.

حممد بن ترار

وزارة الرتبية تعتمد على  درو�س الف�سلني 
.     معدل 09 باحت�ضاب الف�ضول وال�ضهادة  لالنتقال اإىل الثانوي

بعد تزايد عدد احلالت

تو�سيع م�سلحة كوفيد 
بالبويرة لـ 84 �سريرا

ال�صحة	 مديرية	 م�صالح	 قررت	
امل�صلحة	 تو�صيع	 البويرة	 لولية	
باملر�صى	 اخلا�صة	 املرجعية	
كورونا	 بفريو�ض	 امل�صابني	
»	حممد	 مب�صت�صفى	 املتواجدة	
الولية		 بعا�صمة	 	« بو�صياف	
لت�صبح	 اإ�صافيا	 �رشيرا	 	30 ب	
�رشيرا	 	84 ا�صتيعاب	 بطاقة	
مع	 الأ�صبوع	 هذا	 من	 بداية	
الطبية	و�صبه	 تدعيمها	بالأطقم	
اخلطوة	 هذه	 وتاأتي	 	، 	 الطبية	
حلالت	 امللفت	 التزايد	 بعد	
و�صلت	 يومية	 ب�صفة	 الإ�صابة	
حلد	ت�صجيل	من	3	اإىل	4	حالت	
البلديات	 خمتلف	 عرب	 يوميا	
	30 الأم�ض	 حلد	 تتواجد	 حيث	

حالة	حتت	الرعاية	الطبية	بتلك	
امل�صلحة	اإىل	جانب	ت�رشيح	19	
حالة	متاثلت	لل�صفاء	و	اإح�صاء	5	
حالت	وفاة	،	هذا	وك�صف	مدير	
القطاع	بالولية	»حممد	العايب«	
اأنه	 اإعالمية	 ت�رشيحات	 خالل	
يف	 املر�صى	 جميع	 و�صع	 ف�صل	
توزيعهم	 وعدم	 واحدة	 م�صلحة	
من	 الولية	 م�صت�صفيات	 على	
عمليات	 يف	 اأكرث	 التحكم	 اأجل	
التدخل	دون	تو�صيع	نطاق	العمل	
الولية	 يف	 الو�صع	 اأن	 موؤكدا	
رغم	 للقلق	 يدعو	 ل	 م�صتقر	
الآونة	 يف	 احلالت	 عدد	 تزايد	

الأخرية	.
اأح�ضن مرزوق

اأول	 الغربية		م�صاء	 الوليات	 	عا�صت	
اأم�ض	على	وقع	اأمطار	طوفانية		خطرية	
على	 اأ�صخا�ض	 	03 وفاة	 يف	 ت�صببت	
واإ�صابة		وت�رشيد		العديد	 الأقل	
من		ال�صكان		خا�صة	 العديد	 من	
وحوادث	 النهيارات	 خالل	 من	
الأمطار		اإىل	 مياه	 املرور		وت�رشبات	
جعل		جعل	 ما	 امل�صاكن	 من	 الع�رشات	
ناقو�ض	 تدق	 احلماية		املدنية	 م�صالح	
خا�صة	 	، تدخالتها	 خالل	 اخلطر		من	
ارتفاع	 الطرق		بفعل	 انقطاع	 ظل	 يف	
احلركة	 �صل	 الذي	 املياه	 من�صوب	
اجتاحتها	 املناطق		التي	 من	 بالعديد	

الأمطار	ملدة		04	�صاعات	فقط	.
الأمطار	 ت�صببت	 وهران	 ولية	 ففي	
ل04	 دامت		حوايل	 التي	 الطوفانية	

�صاعات	يف	وفاة	ر�صيعة		تبلغ	من		العمر	
ذات	 والدتها	 واإ�صابة	 �صنتني	 حوايل	
اثر	 على	 خطرية	 ب�صور	 �صنة	 ال42	
منزلها		الق�صديري	 جدار	 انهيار	
الواقع	 الفو�صوي	 باملجمع	 الواقع	
كما	 الكبري	 املر�صى	 بلدية	 باعلي	
الكهرباء	 انقطاع	 يف	 الأمطار	 ت�صببت	
املناطق		وانهيارات	 من	 بالعديد	
الكورني�ض	 للرتبة		ببلديات	 كربى	
الرتك	 عني	 لدائرة	 الغربية		التابعة	
وت�رشب	 احلركة	 �صل	 يف	 ت�صبب	 ما	
م�صالح	 جعل	 امل�صاكن		ما	 اإىل	 املياه	
اإمكاناتها	 كافة	 املدنية	جتند	 احلماية	
خالل	 من	 العائالت	 اإنقاذ	 اأجل	 من	
بالقوارب	 املدعمة	 الغطا�صني	 فرقة	
وكذا	 	، بالنجدة	 اخلا�صة	 املطاطية	

لمت�صا�ض	 ال�صاحنات	 ع�رشات	 جتنيد	
وهران	 وايل	 تنقل	 جهته	 من	 	، املياه	
على	جناح	ال�رشعة	اإىل	املوقع	ملعاينة	
باملت�رشرين	 بالتكفل	 الأ�رشار		واأمر	
املياه	 ارتفاع	 يف	 املياه	 ت�صببت	 كما	
حي	 نفق	 خا�صة	 الولية	 باأنفاق	
جماري	 غلق	 ب�صبب	 ح�صناوي		وذلك	
املياه	وعدم	تهيئتها	،	وبغليزان		ت�صببت	
ال�صيار	 الطريق	 غلق	 يف	 الأمطار	
من�صوب	 ارتفاع	 غرب		بفعل	 �رشق	
ما	 ل�صاعات	 احلركة	 �صل	 املياه		الذي	
تتدخل	 املدنية	 احلماية	 م�صالح	 جعل	
بعد	 الطرق	 وفتح	 املياه	 ب�رشعة		ل�صخ	
الطريق	 نحو	 املرور	 حركة	 حتويل	
املياه	 ت�رشبت	 كما	 	، 	4 رقم	 الوطني	
اإىل	30	منزل	ببلدية	جدوية	و10	منازل	

ببلدية	 اأخرى	 احلمادنة		و10	 ببلدية	
احلماية	 عنا�رش	 تدخلت	 يلل		حيث	
مياه	 ت�رشبت	 كما	 	، املدنية		ل�صخها	
من	 بكل	 �صكنات	 اإىل		عدة	 الأمطار	
بلديات	م�صتغامن	،	احل�صيان		وبوقرياط	
احلماية	 م�صالح	 جعل	 الذي	 الأمر	
املدنية		بتكثيف	،	كما	ت�صببت	الأمطار	
توفيت	 يف	حوادث	مرور	خطرية	حيث	
يف	 واأولدها	 زوجها	 واإ�صابة	 �صيدة	
نفعية		ب�صاحنة	 ا�صطدام		�صيارة	
مقطورة	على	م�صتوى	الطريق	الوطني	
	، وتلم�صان	 �صبدو	 بني	 الرابط	 	22 رقم	
حادث	 يف	 وفاة	 حالة	 ت�صجيل	 مت	 كما	
يف	 الطريق	 نف�ض	 م�صتوى	 مرور		على	
جزئه	الرابط	بني	تلم�صان	والنعامة	.

حممد بن ترار

بفعل ال�ضيول بوليات الغرب اجلزائري

03 قتلى والعديد من اجلرحى وامل�سردين  

عقب لقاء املكتب الوطني بروؤ�ضاء الفروع 

الطالبي احلر يعر�س مقرتحات لإنقاذ املو�سم اجلامعي
الوطني	 التنفيذي	 املكتب	 عقد	
اللقاء	 احلر	 الطالبي	 العام	 لالحتاد	
عرب	 الفروع	 روؤ�صاء	 لل�صادة	 الوطني	
الأ�صبوع	 	نهاية	 الوطن	 جامعات	 كل	
عن	 التحا�رش	 تطبيق	 عرب	 املن�رشم	
يقال	 ما	 اقل	 ظروف	 يف	 »زووم«	 بعد	
اأكرث	 مرور	 بعد	 وذلك	 ا�صتثنائية	 انها	
والطلبة	 مغلقة	 واجلامعة	 �صهرين	 من	
اأمدها	وكل	�صيء	 يف	عطلة	قد	يطول	
مرهون	مبدى	تطور	وباء	كوفيد	19.

لقاءات	 عقب	 اللقاء	 هذا	 جاء	 وقد	
مراطونية	على	جميع	الأ�صعدة			�صاملة	
تقدمي	 اجل	 من	 التخ�ص�صات،	 لكل	
اأر�صية	مبقرتحات	قابلة	للتطبيق	على	
وزارة	 ا�صتمرار	 ظل	 يف	 الواقع	 ار�ض	
التعليم	العايل	يف	فر�ض	�صيا�صة	المر	
		حيث	 العيون،	 يف	 الرماد	 وذر	 الواقع	
يف	 اللقاء	 اأعمال	 	جدول	 متحور	
مقرتحات	 اأر�صية	 واإثراء	 مناق�صة	
طرق	 وكذا	 اجلامعي	 املو�صم	 اإنقاذ	
م�صودة	 واإثراء	 مناق�صة	 واليات	
�صاعات	 وبعد	 الد�صتور	-متفرقات	
من	املناق�صة	ودرا�صة	تف�صيلية	معمقة	
مدى	 عن	 الولئية	 الفروع	 لتقارير	

ال�صدا�صي	 برنامج	 ون�صبة	اجناز	 تقدم	
ومدى	 جامعة	 كل	 يف	 والثاين	 الأول	
للدرا�صة	 والطلبة	 الأ�صاتذة	 ا�صتجابة	
عن	بعد	عرب	اأر�صية	مودل،	اأين	مت	رفع	
يف	 التقدم	 ن�صب	 كانت	 حيث	 الواقع	
الدرو�ض	على	النحو	الآتي:	70	باملائة	
برنامج	 ا�صتكملت	 اجلامعات	 من	
المتحانات	 مع	 الأول	 ال�صدا�صي	
باملائة	 وال�صتدراكية	،و20	 الف�صلية	
ال�صدا�صي	 ا�صتكملت	 اجلامعات	 من	
الف�صلية	 المتحانات	 مع	 الأول	
،اإ�صافة	 ال�صتدراكية	 بدون	 فقط	
تقدمت	 اجلامعات	 من	 لـ10	باملائة	
اأ�صابيع	يف	 اأ�صبوعني	اإىل	ثالث	 ما	بني	
ال�صدا�صي	الثاين،	اأما	بالن�صبة	للتدري�ض	
تقدمي	 جدا	 ال�صعب	 فمن	 بعد	 عن	
	60 من	 اأكرث	 لوجود	 دقيقة	 اإح�صاءات	
موؤ�ص�صة	 	109 على	 موزع	 اأ�صتاذ	 األف	
بعد،	 عن	 بالتدري�ض	 مطالب	 جامعية	
اجلامعات	 جل	 التقارير	 جممل	 يف	
من	 باملائة	 	30 الـ	 جتاوز	 ت�صتطع	 مل	
التعليم	 من�صة	 على	 الدرو�ض	 و�صع	
ذلك	 ويعود	 ><مودل<<،	 بعد	 عن	
بع�ض	 اإجادة	 عدم	 منها	 اأ�صباب	 لعدة	

الرقمية	 الأر�صية	 ا�صتعمال	 الأ�صاتذة	
املجال	 هذا	 يف	 تكوينهم	 لعدم	 وهذا	
التوظيف	 حديثي	 الأ�صاتذة	 با�صتثناء	
الذين	تلقوا	تكوين	يف	هذا	اخل�صو�ض.	
التعليم	 ف�صل	 على	 الإجماع	 مت	 وعليه	
عن	بعد	نظرا	للن�صبة	ال�صئيلة	للدرو�ض	
غياب	 مع	 املن�صة	 على	 املو�صوعة	
مبداأ	تكافوؤ	الفر�ض	بني	جميع	الطلبة،	
و	من	بني	اأهم	املقرتحات	التي	خل�ض	
تناق�ض	 حالة	 يف	 اأول	 النقا�ض	 اإليها	
قبل	 احلجر	 ورفع	 الإ�صابات	 عدد	
�صهر	اأوت	،	مع		العودة	للجامعة	لتلقي	
التطبيقية	 والأعمال	 املحا�رشات	
بداية	 مع	 عادية	 ب�صفة	 والتوجيهية	
مت	 ما	 لعتبار	 �صبتمرب،اإ�صافة	 �صهر	
تدري�صه	عن	بعد	جمرد	درو�ض	للدعم	
فقط	دون	اللجوء	اإىل	تقييم	الطلبة	يف	
التم�صك		اعتماد	 مع	 الدرو�ض،	 هذه	
اتخاذ	 اجل	 من	 الدوامني	 نظام	
موجة	 من	 خوفا	 الوقائية	 الإجراءات	
متديد	 و	 كورونا،	 لفريو�ض	 ثانية	
متاأخرة	 �صاعة	 اإىل	 التدري�ض	 �صاعات	
من	اليوم،دون	ن�صيان	النطالق	املبكر	
يف	املو�صم	مع	تقلي�ض	العطل	،و		فتح	

املخابر	للطلبة	املقبلني	على	التخرج	
ا�صتكمال	مذكرات	تخرجهم	 من	اجل	
ن�صف	 اإىل	 الرتب�صات	 فرتة	 ،	تقلي�ض	
املا�صرت	 مذكرات	 مناق�صة	 و	 الفرتة،	
ن�صبة	 ح�صب	 من	 يكون	 والدكتوراه	
تقدم	الطالب	واإمكانية	ح�صوره	ابتداء	
من	�صهر	جوان	اإىل	غاية	�صهر	اأكتوبر،	
مبا�رشة	 لي�صان�ض	 مذكرات	 واإحالة	

للت�صحيح	دون	مناق�صة.
اقرتح	 الوباء	 حالة	ا�صتمرار	 ويف	
العودة	 تاأجيل	 الطالبي	 التنظيم	 ذات	
للدرا�صة	اإىل	غاية	بداية	�صهر	نوفمرب،	
اإ�صافة	ل�صتكمال	ال�صدا�صي	الثاين	يف	
والمتحانات	 ودي�صمرب	 نوفمرب	 �صهر	
�صهر	 بداية	 اأو	 دي�صمرب	 نهاية	 يف	
ال�صيف	 عطلة	 تقلي�ض	 مع	 	، جانفي	
ال�صنة	 ا�صتكمال	 اجل	 من	 	2021 ل�صنة	
اجلامعية	و	العمل	على	حت�صني	اأر�صية	
التعليم	عن	بعد،	وا�صتدراك	النقائ�ض	
واإحالة	املحتوى	العلمي	للدرو�ض	على	
جلان	التكوين	قبل	و�صعها	على	من�صة	
الظروف	 اأ�صحاب	 مراعاة	 مع	 التعليم	

اخلا�صة	.
اأحمد باحلاج 
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اح�ضن خال�ص   

التي  للجزائر  البد  كان 
 1988 بعد  حكامها  اأراد 
م�رشوع  من  االنتقال 
على  املبني  املجتمع 
على  الدولة  �سيطرة 
اإىل  االإنتاج  اأ�سكال  جميع 
م�رشوع ليربايل مبني على 
اقت�ساد ال�سوق واملناف�سة 
الفردية  واملبادرة 
يرتقي  اأن  واجلماعية 
ت�رشيعها اإىل هذا الطموح 
حزب  اأن  حتى  اجلديد، 

التحرير  جبهة 
الذي  الوطني 
جناحها  بادر 
حي  �سال الإ ا
ح  نفتا با
على  دميقراطي 
كان  املجتمع 
لفكرة  ي�سوق 
مهمة  اأن  مفادها 
اجلديدة  احلزب 
االنتقال  هي 
من  الن�سال  من 
التحرير  اأجل 

اإىل  امل�ستعمر  من 
احلريات  اأجل  من  العمل 
الفردية  واحلقوق 
اجلديدة  واجلماعية 
االإ�رشاب  يف  احلق  مثل 
والتظاهر والتملك التي مل 
تكن مكر�سة يف الد�ساتري 

ال�سابقة.
التعديالت  ت�رش  ومل 
د�ستور  على  املتعاقبة 
املرجعية  اإىل   1989
ملبداأ  النوفمربية 
يف  جاء  فقد  احلريات 
اأن  نوفمرب  اأول  بيان 

اال�ستقالل  هدف  حتقيق 
اإقامة  عرب  مير  الوطني 
اجلزائرية  الدولة 
االجتماعية  الدميقراطية 
اإطار  �سمن  ال�سيادة  ذات 
وكذا  االإ�سالمية  املبادئ 
احلريات  جميع  احرتام 
متييز  دون  االأ�سا�سية 
ومن  ديني.  اأو  عرقي 
االأر�ض  حترير  فاإن  هنا 
امل�ستقلة  الدولة  واإقامة 
ال يتم دون حترير ال�سعب 

اجلزائري ذاته. 
ال�سعب  حترير  اأن  غري 

ومعقد  طويل  م�سار 
تعرت�سه عقبات اأكرب بكثري 
اعرت�ست  التي  تلك  من 
االأر�ض.  حترير  م�سار 
معوقات  اأكرب  من  ولعل 
تطور احلريات يف اجلزائر 
للتحرر  القابلية  غياب 
عدة  يف  املواطنني  لدى 
جماالت. واإن كان تخفيف 
الدولة  �سلطات  قب�سة 
على احلياة العامة هو ما 
ي�سعى املنا�سلون يف  ظل 
جمال حقوق االإن�سان اإىل 

بعيد،  زمن  منذ  حتقيقه 
اأخرى  جماالت  اأن  اإال 
اأهمية  تقل  التحرر ال  من 
ا�ستبداد  من  التحرر  من 
منها  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
التحرر من قب�سة البنيات 
االجتماعية التقليدية التي 
اإىل  الطموح  تكبح  ظلت 
الرقي باالإن�سان ملمار�سة 
مواطنته على اأكمل وجه. 
اجلدل  ينطلق  وهنا 
تكري�ض  كان  اإذا  ما  حول 
الد�ستور  يف  احلريات 
القانونية  والن�سو�ض 
للقول  كافيا 
جمال  بات�ساع 
فال  احلريات. 
لتكري�ض  معنى 
ت  يا حلر ا
ال�سيا�سية وحرية 
التفكري واالإبداع 
يف  والعبادة 
ين�سئ  جمتمع 
طنيه  ا مو
نعومة  منذ 
هم  فر ظا اأ
الطاعة  على 
ويغيب  العمياء 
عنهم روح النقد والدح�ض 
اأ�رشية  منظومة  عرب 
وم�سجدية ومدر�سية تغيب 
وتغذي  واجلدل  العقل 
احلقيقة،  احتكار  روح 
و�سع  من  جدوى  وال 
الن�سو�ض  من  عدد  اأكرب 
يف  للحريات  املكر�سة 
جمتمع ال يوؤمن بالتعددية 
واللغوية  االجتماعية 
والفكرية وال يقتنع بالراأي 
جمتمع  االآخر،  والراأي 
والكراهية  التمييز  يكر�ض 

من  منطلقا  والعن�رشية 
حرية التعبري ذاتها.

اخلرباء  جلنة  نوهت 
كلفتها  التي  القانونيني 
ال�سلطة بتقدمي مقرتحات 
الد�ستورية  التعديالت 
احلريات  جمال  بات�ساع 
الد�ستورية  املنظومة  يف 
اجلزائرية وذهبت اإىل اأنها 
كر�ست احلقوق واحلريات 
اإليها  واأ�سافت  القائمة 
وحرية  حقا  ع�رشين 
من�سو�سا  تكن  مل  جديدا 
يف  قبل  من  عليها 
اأن  من  بالرغم  الد�ستور 
يف  بها  التزمت  اجلزائر 
واملواثيق  املعاهدات 
عملت  اأنها  كما  الدولية. 
وحتديد  �سبط  على 
واحلريات  احلقوق  هذه 
الذي  بال�سكل  توؤدى  لكي 
وحريات  بحقوق  ي�رش  ال 
الغري وباملبادئ االأ�سا�سية 
التي ن�ض عليها الد�ستور، 
البنود  اأن  عن  ف�سال 
املقرتحة ال تتعلق بتو�سيع 
بينت  ما  بقدر  احلريات 
تقييدها،  وكيفية  حدود 
التن�سي�ض  عدم  اأن  ثم 
احلريات  من  حرية  على 
عدم  بال�رشورة  يعني  ال 
ممار�ستها  على  القدرة 
امل�سكوت  الأن  الواقع  يف 
بال�رشورة.  مباح  عنه 
املقرتحات  جند  لكننا 
فلك  يف  تدور  املطروحة 
بها  تلتزم  التي  ال�سوابط 

واملواطنون  ال�سلطات 
للحريات  املمار�سون 
ال�سيما يف جمال الن�ساط 

اجلمعوي وال�سيا�سي. 
احلريات  بني  من  جند 
االجتماع  حرية  املكر�سة 
التظاهر  وحرية 
ومتار�سان  امل�سمونتان، 
بذلك  الت�رشيح  مبجرد 
القانون  يحدد  اأن  على 
ممار�ستهما،  كيفيات 
هو  القانون  وجمال 
يتيح  الذي  املجال 
للم�رشع و�سع القيود التي 
حتد اإجرائيا ممار�سة هذه 
اإجراء  منع  مثل  احلريات 
اأماكن  يف  التظاهرات 

اإتاحة  ورف�ض  حمددة 
كالقاعات  الف�ساءات 
االجتماعات  ملمار�سة 
وينطبق  والتظاهرات. 
نظام الت�رشيح على اإن�ساء 
اجلمعيات مع االإحالة اإىل 
لكيفية  املحدد  القانون 

اإن�ساء اجلمعيات و�رشوط 
الدولة.  اإعانات  منحها 
غري اأنه مت ا�ستثناء اإن�ساء 
من  ال�سيا�سية  االأحزاب 
اإلزام  مع  الت�رشيح  نظام 
اأي  عن  باالمتناع  االإدارة 
حق  دون  حتول  ممار�سة 
الذي  االأحزاب  تاأ�سي�ض 
الذي  القانون  ي�سبطه 
يلتزم باملعاملة املن�سفة 
ال�سيا�سية  االأحزاب  لكل 
ال  الذي  البند  وهو 
الواقع  يف  تطبيقه  ميكن 
بني  التفاوت  اإىل  بالنظر 
ا�ستفادت  التي  االأحزاب 
من دعم الدولة باالأموال 
والئها  واملقرات مبجرد 

حزب  مثل  لل�سلطة 
الوطني  التحرير  جبهة 
وبني  الوطني  والتجمع 
التي ال جتد حيزا �سيقا 
ب�سبب  الجتماعاتها 

مواقفها املعار�سة.
عموما  يبدو  ما  اأن  غري 

الد�ستورية  الطبعة  على 
جاءت  اأنها  اجلديدة 
املنظومة  �سبط  لتعزيز 
التقليدية  ال�سيا�سية 
اإىل  تلتفت  ومل  القائمة 
ال�سعبي  احلراك  اأن 
من  جديدة  اأ�سكاال  اأنتج 
الوعي ال�سيا�سي اجلمعي 
االأحزاب  حتتويه  ال  قد 
ال�سيا�سية القائمة اأو تلك 
التي �ستقوم �سمن اأحكام 
القانونية  املنظومة 
كيف  راأينا  وقد  القائمة 
اأفرز قيادات  اأن احلراك 
تاأطري  قادرة على  حملية 
تاأطريا  ال�سيا�سية  احلياة 
تعرتف  اأن  دون  جديدا 
ال�سيا�سية  باالأحزاب 
ملمار�سة  اأمثل  كاإطار 
ال�سيا�سية  احلياة 
اإىل  بالنظر  بحرية 
اال�ستبدادي  الطابع 
يف  ي�سود  الذي 
ال�سيا�سية  االأحزاب 
وت�سهد  التقليدية. 
احلزبية  الظاهرة 
على  كبريا  تراجعا 
كله  العامل  م�ستوى 
يف  فقط  ولي�ض 
مل  التي  اجلزائر 
بدعم  رئي�سها  يرت�سح 
من  بدعم  بل  حزبي 
قد  املدين.  املجتمع 
اأخرى  جوانب  اإىل  نعود 
ال تقل اأهمية يف مو�سوع 
حتليالت  يف  احلريات 

مقبلة.

الد�ستور والقيود على احلريات
حتظى احلريات مبكانة معتربة يف التعديالت الد�ضتورية املتعاقبة على وثيقة د�ضتور 23 فرباير 
1989، بعد اأن كانت الد�ضاتري ال�ضابقة عنه قد كر�ضت جملة من احلقوق كاحلق يف ال�ضكن والعمل 
وغريها مقابل التنازل الق�ضري للمواطنني على كافة حرياتهم يف ظل دولة توجيهية ومركزية ل 

تعرتف باملبادرة الفردية واجلماعية. 

و�ضع جمالها وحتكم يف ممار�ضتها

الظاهرة احلزبية  "  ت�ضهد 
تراجعا كبريا على م�ضتوى 
العامل كله ولي�ص فقط يف 
اجلزائر التي مل يرت�ضح 

رئي�ضها بدعم حزبي بل بدعم 
من املجتمع املدين. قد نعود 
اإىل جوانب اأخرى ل تقل 

اأهمية يف مو�ضوع احلريات يف 
حتليالت مقبلة "  

حرية  املكر�ضة  احلريات  بني  من  "جند 
الجتماع وحرية التظاهر امل�ضمونتان، 
ومتار�ضان مبجرد الت�ضريح بذلك على 
اأن يحدد القانون كيفيات ممار�ضتهما، 
وجمال القانون هو املجال الذي يتيح 

للم�ضرع و�ضع القيود التي حتد اإجرائيا 
ممار�ضة هذه احلريات مثل منع اإجراء 

التظاهرات يف اأماكن حمددة"
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نكرر  ونحن  املرحلة  تلك  منذ 
التحدي  مواجهة  يف  اإجابتنا  طرق 
ونتحرك  وخارجيا  داخليا  املفرو�ض 
املتكاملة  البداية  نقطة  عن  بعيدا 
الي�سار..  ذات  اآو  اليمني  ذات  وجننح 
ننجح جناحات جزئية يف املواجهات 
�سجاعة  منا  تتطلب  التي  املبا�رشة 
ا�سرتاتيجيا  ون�سقط  فداء،  وروح 
منا  تتطلب  التي  الكبرية  معاركنا  يف 
وروؤية  بتخطيط  متكامال  م�رشوعا 

ا�سرتاتيجيني..
لقد كان �سقوط غرناطة بداية اجتاه 
اإىل  احل�سارية  عامليتنا  منحنى 
اإىل مرحلة  �سقوطنا  وتوا�سل  الأ�سفل 
التجزئة  مناخ  يف  القد�ض  �سقوط 
اأنظمة  على  امتنا  جغرافيا  وتبعرث 
ال�سيا�سة  يف  تبعية  وواقع  قطرية 
نخب  �سناعة  و  للغرب  والقت�ساد 
جلدتنا  بني  من  الثقايف  التغريب 
يعملون بداأب لإخراجنا من �سريورتنا 
حماولت  على  وي�سو�سون  احل�سارية 
اىل  فو�سلنا  ويعطلونها..  النه�سة 
احل�سارية  لعامليتنا  الكامل  ال�سقوط 
لنا  فكيف  القد�ض..  ب�سقوط  جملال 
اإىل  املت�سظية  املعادلة  من  اخلروج 
حماولة تركيب معادلة النه�سة والبناء 
النبعاث  متوازنة حتتمل  قاعدة  على 
املادية  جمالته  ب�ستى  احل�ساري 

واملعنوية.

املو�ضوعي والذاتي:
ماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟ وهل 
الثقافية  والنخب  لالأحزاب  دور  من 
واأنظمة احلكم يف ترتيب اإ�سرتاتيجية 
والتكوين  والإعالم  التنمية  م�ساريع 

ال�سيا�سي للمجتمع؟ 
لطبيعة  علمي  بتاأمل   
الإ�سالمية  عامليتنا 
ان  لنا  يتبني  الأوىل 
املو�سوعي  بني 
جدلية  عالقة  والذاتي 
غنى  ل  اإ�سطرادية 
الآخر  عن  لأحدهما 
نكون  بتكاملهما  واأنه 
اأ�س�سنا لنه�سة �سوية  قد 
املوا�سلة..  على  قادرة 
املنهُج  منحنا  وقد 
القراآين قواعد التاأ�سي�ض 
بني  تكاملية  لروؤية 
دقيق  وبقدر  ال�رشطني 
الأفكار  بنا  جتنح  ل  كي 
فنتطرف  واملفاهيم 
ولكي  ي�سارا،  اأو  ميينا 

متوازنة  الر�سالية  رحلتنا  ت�ستمر 
كان  حني  ففي  للعاملني..  رحمة 
الر�سول  على  ل  يتنَزّ الكرمي  القراآن 
بكلمات  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 
قليال”  اإل  الليل  و”قم  “اقراأ”  بِيّنات: 
و”اعبدوا رَب هذا البيت” و يف الوقت 
اأدنى  يف  الروم  “ُغلبت   : يقول  نف�سه 

ال�سيا�سي  الوعَي  فيمنحهم  الأر�ض” 
يقول  وكان  والدويل  الإقليمي  بالواقع 
لهم: “اأمل تر كيف فعل ربك باأ�سحاب 
التاريخي،  بالوعي  ليزِوّدهم  الفيل” 
الجتماعي  الو�سع  اإىل  ي�سري  وكان 
قري�ض  “لإيالف  بقوله:  والقت�سادي 
وال�سيف”..  ال�ستاء  رحلة  اإيالفهم.. 
وي�سُنّ احلرب على العقبات ال�سيا�سية 
تت�سدى  التي  الكبرية  والقت�سادية 
للر�سالة “تبت يدا اأبي لهب وتب”..و« 
ويل للمطففني« وهكذا نرى اأن القراآن 
الأوىل يف  الطليعة  ي�سنع  وهو  الكرمي 
ال�رشط  على  الرتكيز  يعزز  كان  مكة 
الذاتي من قراءة وطهارة ونبل و�سدق 
ه اإىل اهلل وحرية وكرامة  وتوحيد وتوُجّ
العقل  يفتح  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
على ال�رشط املو�سوعي بكل حيثياته 
يف  واقع  عليها  يرتتب  التي  الفعالة 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  يف  النا�ض  حياة 

والجتماع والعلوم.
  ولهذا ا�ستطاعت الطليعة الأوىل ان 
تنطلق ب�رشعة فائقة يف اجناز اأعظم 
ح�سارة ب�رشية ا�ستمرت مئات ال�سنني 
بحيوية  الفكرية  قوتها  تكتنز  ولزالت 
بينهما  التكامل  هذا  و�سيظل  وفتوة.. 
التحديات  على  لالإجابة  ال�سبيل  هو 

التي تواجه الأمة يف هذه املرحلة.

اأبوحامد وابن ر�ضد:
ترتيب  يف  الفو�سى  هذه  ا�ستمرت 
عديدة،  قرونا  للنه�سة  الوىل  الفكرة 
اأكرب  اإليه  انتهى  ما  اآخرها  ولعل 
�سيد  وهما  كبريين  عربيني  مفكرين 
قطب ومالك بن نبي؛ ففي حني اهتم 
الأول باإي�ساح ال�رشط الذاتي يف عملية 
على  فائقا  اهتماما  واأوله  النه�سة 
اجته  املو�سوعي،  ال�رشط  ح�ساب 

الآخر اإىل متابعة ال�رشط املو�سوعي 
ودقيقة  عميقة  ومتابعات  بتف�سيالت 
ال�رشط  اأهمية  معها  تبدو  درجة  اإىل 
الذاتي ل حتتل حيزا وا�سحا مب�ساحة 

كبرية يف تنظريه.
ولقد كان اأبو حامد الغزايل وابن ر�سد 
مثال تاأ�سيال وتاأ�سي�سيا بارزا يف هذا 

اإىل  بينهما  مداه  بلغ  الذي  الن�سطار 
فيها  يتهم  بكتاباٍت  الرتا�سق  درجة 
وخروجه  بتهافته  الآخر  منهما  كل 
عدم  من  حالة  اإنها  املطلوب..  عن 
التحدي  مواجهة  يف  النف�سي  التوازن 
الذي تواجهه الأمة التي كانت بحاجة 
ما�سة اإىل اإجابة متوازنة متكاملة لأنه 
اآمر  به  �سلح  مبا  اإل  اأمرها  ي�سلح  ل 

اأولها.
عا�سمة  يف  الغزايل  حامد  اأبو  عا�ض 
تراخي  من  مرحلة  ويف  اخلالفة 
وتوقف  و�سلطانها  اأوا�رشها 
من  حالة  يف  كانت  فلقد  اإبداعاتها، 
على  اإجابة  م  يقِدّ فنه�ض  التهالك 
التحدي الذي ا�ست�رشى يف قيم النا�ض 
وثقافتهم و�سلوكهم ل�سيما يف الطبقة 
جهوده  فكانت  املثقفة  اأو  احلاكمة 
النف�ض  تزكية  على  من�سبَّة  الكبرية 
وتربيتها الروحية وامل�سلكية وجلاأ يف 
من  موؤيدا  راآه  ما  كل  �سوق  اإىل  هذا 
اأبو  كتبه  ما  كل  اأن  اإل  وبراهني  اأدلة 
حامد كان من�سبًّا على م�ساألة الآداب 
يف  هذا  �سك  وبال  الفردية  والأخالق 

ة. غاية الأهمية واحلاجة امُللَحّ
وعا�ض ابن ر�سد يف اجليب احل�ساري 
املواجهة  حيث  -الأندل�ض-  املتميز 
بداأ  الذي  الغرب  مع  املبا�رشة 
ظلماته  من  اخلروج  طريق  يتح�س�ض 
وقرونه الو�سطى.. ففي الأندل�ض كان 
الثقافية  الإجابات  د  جتُدّ املطلوب 
العامل  هذا  تواجه  التي  واحل�سارية 
التي  الندل�ض  لبالد  املتاخم  الغربي 
احل�سارية  التخمة  حد  اإىل  و�سلت 
لطبقة  ثقافية  منارة  اأ�سبحت  ولقد 
ر�سد  ابن  فان�سغل  الأوربية..  النخبة 
الفل�سفية  للكتابات  تف�سرياته  بتقدمي 
فقام  كاأر�سطو..  للعظماء  الكبرية 
اأر�سطو  بالإ�رشاف على ترجمة كتاب 
وقدم  الطبيعة”  بعد  “ما 
�سامال..  تف�سريا  له 
وتوا�سلت كتاباته الفل�سفية 
الكتب  هوام�ض  على 
لغاتها  عن  ترجمها  التي 
د  يتفَرّ اأن  قبل  القدمية 
خا�سة  موؤلفات  بو�سع 
ر�سد  ابن  كان  لقد  به.. 
يف  وكتب  الق�ساة  قا�سي 
لكنه كان  الفقه و�سوا ذلك 
�سا ملجادلة الفل�سفات  مكِرّ
حا  الغربية القدمية، وم�سِحّ
اإجابات  وو�سع  وناقدا، 
بذلك  فكان  اأ�سئلتها  على 
يف  والثقافة  للوعي  باعثا 
وكانت  الغربي،  املجتمع 
الذي  النور  مبثابة  اأفكاره 
اأمام  الطريق  ك�سف 
جلهوده  يكن  ومل  الغربية  النه�سة 
حركة  على  مردوٌد  العظيمة  الفكرية 
الثقافة يف املجتمع الإ�سالمي عموما 
واملجتمع الأندل�سي خ�سو�سا، اإذ بقي 
علما بال حمركات ذاتية نف�سية فبقي 
على هام�ض حركته الثقافية والعلمية.
بني الرجلني م�سافة كبرية على �سعيد 

املوقع اجلغرايف ومتطلباته فللمكان 
�سلطانه على املثقف واملفكر بحيث 
يُدفع دفعا لالنهماك يف ق�سايا واقعه 
اأحيانا  الكلية  الروؤية  ح�ساب  على 
كثرية.. ولذا كانت امل�سافة املنهجية 
بحيث  التباين  من  كبرية  الرجلني  بني 
باأحد  لالن�سغال  منهما  كل  اجته 
كبري  حد  اإىل  مغِفال  الإجابة  �رشطْي 
اأهمية ال�رشط الآخر.. وكم كان مفيدا 
ببعديه  يتكامل  اجتمعا يف م�رشوع  لو 
فلقد  والأخالقي  الفل�سفي  الكبريين 
لتخرج  اأفكار  اإىل  بغداد بحاجة  كانت 
والغرب  الأندل�ض  وكانت  العبث  من 
لت�ستقيم  وقيم  اأخالق  اإىل  بحاجة 

اأفكاُرها..
ح�سل الن�سطار داخل 
الثقافية  املنظومة 
الذي  فما  الإ�سالمية 
ذلك..؟  نتيجة  ح�سل 
م الغزايل بعمق يف  تقَدّ
لب الثقافة الإ�سالمية 
ذاك  يوم  ال�سائدة 
نف�سية  فعل  كردة 
املجتمع  يعي�سها 
ي�ست�رشي  عندما 
فت�سبح  الف�ساد  فيه 
الدفاع  ميكانزمات 
يف  منخرطة  النف�سي 
الأخالق  عن  البحث 
النفو�ض..  وتزكية 
اإىل  ر�سد  ابن  وخرج 

الإ�سالمية  الثقافة  مكت�سب  مناق�سة 
عليه  لريُدّ  والفهم،  الوعي  تراكم  من 
تاأييدا اأو نقدا، نخبُة النخبة يف عملية 
ترفية مل تنعك�ض على حركية املجتمع 
الإ�سالمي، لأنه اعتمد قاعدة فل�سفية 
من  والتجرد  العقل  اإعمال  اإىل  حتتاج 
للو�سول  الفهم  �سبيل  ونهج  العواطف 
الآيات  فهم  يف  الكربى  احلقائق  اإىل 
ب�سلطان  ذلك  ربط  دون  وال�سنن.. 

اجلانب اخللقي الروحي.
الأ�سلوب  اإىل  ذهب  حامد  اأبا  اإن 
الأ�سهل يف مواجهة التحدي فخاطب 
النا�ض بحاجتهم الذاتية اإىل الإ�سالح 
ر�سد  ابن  اعتمد  حني  يف  الفردي 
الأ�سلوب الأكرث عمقا وجدية ور�سانة 
ال�ساكنة  الأو�ساع  ملعار�سة  واإثارة 
املتكد�سة وهو بهذا عجل يف اإ�سدار 
التنويري بحكم  احلكم على م�رشوعه 
نطق به اأبو حامد “تهافت الفال�سفة” 
الدين  علماء  حال  ل�سان  كان  والذي 

وعامة املثقفني والعوام حينذاك.
ج�سدته  الذي  الأخالقي  التمثل  اإن 
غاية  يف  اإجناز  حامد  اأبو  ر�سائل 
يفتقد  اأنه  اإل  واجلمال  الأهمية 
الرتكيز والتبيني لفل�سفة الوجود وروؤية 
املتجددة  احلياة  نحو  عميقة  عقلية 
وكذلك  با�ستمرار  املتك�سف  والكون 
وهذا  �سا..  مكَرّ الت�سليم  روح  بح�سور 
وت�سويبا  نقدا  ر�سد  ابن  له  ب�سط  كله 
الإن�سان  ارتقاء  اأهمية  على  وتركيزا 
بعلمه وعقله لفهم املعجزات والآيات 
الكربى، فالعقل مفتاح املعرفة فكان 

والإدراك  العقل  على  قائما  م�رشوعه 
واملنطق.

  اأبو حامد املفكر و”الفيل�سوف” بدل 
واملجتهد  الفقيه  ر�سد  ابن  و  موقعه 
مدافعا  منهما  كل  واأ�سبح  دوره  بدل 
عن �سطر من املعادلة.. ويف احلقيقة 
ان كال منهما خ�سع لل�سغوط املكانية 
ال�رشوري  التوازن  ففقد  والزمانية 
يواجه  الذي  التحدي  على  لالإجابة 
ينجح  ومل  الإ�سالمية..  احل�سارة 
فلئن  وزمانه  مكانه  يف  منهما  اأي 

املغرب  يف  الغزايل  اأطروحة  جنحت 
اخلالفة  عا�سمة  عن  بعيدا  العربي 
يف  ر�سد  ابن  اأطروحة  جنحت  فقد 
بعيدا عن عوا�سم  الغرب  نه�سة  بعث 
اإعادة  من  بَدّ  ل  هذا  ومع  الأندل�ض.. 
العتبار اإىل املنهجني الكبريين وقراءة 
وحماولة  الآخر  �سوء  يف  اأحدهما 
تركيب مبدع بني املنهجني بروؤية اأكرث 
واقعية وعلمية واإ�سرتاتيجية مع الأخذ 
بعني الأهمية التطورات احلا�سلة على 
امل�سرية الب�رشية وواقع الأمة.. فلقد 
من  ال�ستفادة  من  لالأ�سف  حرمنا 
التنويري  وم�رشوعه  ر�سد  ابن  اأفكار 
وطريقة  عر�سه  يف  خللل  وذلك 
لأهمية  مراعاته  وعدم  اإخراجه 
اأف�سل  يف  حو�رشنا  اإننا  كما  التوازن، 
حالتنا ب�سكونية وت�سليم م�رشوع اأبي 
الذاتي  البعد  انكب على  الذي  حامد 
بغداد ول  النهاية مل يح�سن  وهو يف 
مواجهة  يف  واملجتمع  الفرد  يح�سن 

التحديات الثقافية اأو الأخالقية..
على  الرتكيز  اأن  نكت�سف  نحن  ها 
يحم م�سريتنا من  الذاتي مل  ال�رشط 
الفكرية  العملية  اأن  كما  النهيار.. 
�سمود  يف  ت�ساهم  مل  العميقة 
الزمن  ومع  وتقدمها..  جمتمعاتنا 
�سمة  التلفيق  عمليات  اأ�سبحت 
ملو�سوع  ون  يت�سُدّ الذين  من  لكثري 
الغزايل  منهج  ت�ساءل  فلقد  النه�سة؛ 
ابن  منهج  وا�سمحل  اخت�ساُره  ومت 
اإل يف قاعات  ر�سد ومت الإقالع عنه 

الدرا�سات املتخ�س�سة.

اإن طالئع البعث احل�ساري املعا�رشة 
فاأعطت  الواقع  �سغط  حتت  وقعت 
م�سلحية  �سطحية  ه�سة  اإجابات 
اإ�سالمية  ب�سعارات  اأحيانا  تتلون 
وهي  العامة،  م�ساعر  على  لل�سيطرة 
باب  عن  وتُبعدنا  الأزمة  ق  تُعِمّ بهذا 
اخلروج منها.. ويف ظل هذه الفو�سى 
خرابا  تعيث  م�سَوّهة  مناذج  تقدمت 

يف عقول الن�ضء وحياتنا.
اليوم  العاملني  من  كثري  �ساأن  اأما 
نرى  ل  فنكاد  النه�سة  م�رشوع  يف 
القليل من متثُِّل منهج  اإل  فيهم 
الغزايل ول جند فيهم �سيئا من 
اإننا نرى فيهم  ابن ر�سد،  منهج 
يعني  الأمر  وتكلفا..  �سطحية 
العودة  اإىل  عميقة  بحاجة  اأننا 
ال�رشط  بني  التوحيد  منهج  اإىل 
بطريقة  واملو�سوعي  الذاتي 
كل  يُقراأ  متكاملة  متداخلة 
جانب يف �سوء اجلانب الآخر.. 

نتيجة النف�ضام:
 والغريب اأننا حتى هذه اللحظة 
التقليدية  الإجابات  اإىل  نهرع 
باأ�سكال  املتجدد  التحدي  على 
تيارين  اىل  فننق�سم  خمتلفة 
احدهما يغرق يف احلديث عن �سبب 
عقائدي  ت�سع�سع  كونه  النهيار 
الفكرة  هذه  وحول  اأخالقي   وانهيار 
وبرز  واأحزاب  جمعيات  تكونت 
كثريا  اجتهدوا  ومنظرون  مفكرون 
بان  قولهم  تاأكيد  عن  البحث  يف 
النهيار على �سعيد اجلانب ال�رشعي 
هو  احلكام  او  الأ�سخا�ض  �سلوك  يف 
الآخر  والتيار  الأمة..  انهيار  �سبب 
ال�سبب  اأن  على  التاأكيد  اإىل  اجته 
مت�سكنا  عن  الناجت  تخلفنا  هو  اإمنا 
بالرتاث وحتكمه يف �سلوكنا ونظرتنا 
واأ�سبح الأمر لديه انه لبد من الأخذ 
و�سلوكها  الغربية  احل�سارة  بقوانني 
واأخالق  قيم  من  ذلك  رافق  وما 
مادية  ح�سارة  الغرب  يف  �سنعت 
جبارة وما كان لها ذلك اإل بتحررها 
من الكني�سة و�سلطة الدين على العقل 
التياران  والثقافة.. ولقد وجد هذان 
ولقد  الإ�سالمي  تاريخنا  يف  تاأ�سيال 
الأول  التيار  ف�سل  التجربة  اأثبتت 
ا�ستيعاب  قدرته على  وعدم  وجموده 
والتحديات  العميقة  املتغريات 
من  منظومة  يجرت  وانه  املعا�رشة 
التعبئة ب�سكل خمل فانتهى اإىل عجلة 
لحتمالت  تخريب  واأحيانا  تعطيل، 
الثاين والذي وجد  التيار  النه�سة اما 
فر�سته يف الو�سول اىل احلكم بدعم 
البحر  يف  يحرث  كمن  فكان  غربي 
مناذج  اىل  ف�سيئا  �سيئا  ويتحول 
فا�سلة فا�سدة تكر�ض اأ�سباب التخلف 

والهزمية احل�سارية.

 �ضوؤال نكرره هل املوؤامرة هي ال�ضبب ملا نحن فيه اأم اأنه اخللل الذاتي؟ ثم هل يكمن اخللل الذاتي 
يف نق�ض املعارف وتخلفنا العلمي؟ اأم يف تهتك القيم وتقهقر الأخالق؟ وظل �ضوؤالنا هذا وما يتفرع 
عنه يتكرر ب�ضورة واأخرى قرونا عديدة جنيب هنا ونعمل هناك، ونحقق جناحات هنا وجناحات 
هناك، ولكن كل ذلك دون م�ضتوى الإنعتاق من الو�ضع املزري، والنبعاث اإىل النه�ضة من جديد.. 
فقبل �ضقوط غرناطة اآخر معاقلنا يف الأندل�ض و�ضقوط اخلالفة العبا�ضية يف بغداد ونحن نحاول 
ا�ضتدراك عامليتنا احل�ضارية من ال�ضقوط، فكان اجتهاد اأبي حامد الغزايل يف بغداد واجتهاد اإبن 

ر�ضد يف الأندل�ض على التحدي هنا وهناك.. ولكن الإجتهادين قد ف�ضال يف اإيقاف النهيار.. 

الإجابة

النه�سة والوحدة ردنا على التحديات

الثقافية  املنظومة  " ح�ضل الن�ضطار داخل 
الإ�ضالمية فما الذي ح�ضل نتيجة ذلك..؟ 

م الغزايل بعمق يف لب الثقافة  تقَدّ
الإ�ضالمية ال�ضائدة يوم ذاك كردة فعل 
نف�ضية يعي�ضها املجتمع عندما ي�ضت�ضري 
فيه الف�ضاد فت�ضبح ميكانزمات الدفاع 

النف�ضي منخرطة يف البحث عن الأخالق 
وتزكية النفو�ض.. وخرج ابن ر�ضد اإىل 
مناق�ضة مكت�ضب الثقافة الإ�ضالمية من 

تراكم الوعي والفهم، لريُدّ عليه تاأييدا اأو 
نقدا، نخبُة النخبة يف عملية ترفية مل 
تنعك�ض على حركية املجتمع الإ�ضالمي"

 "لقد كان �ضقوط غرناطة بداية اجتاه 
منحنى عامليتنا احل�ضارية اإىل الأ�ضفل 

وتوا�ضل �ضقوطنا اإىل مرحلة �ضقوط 
القد�ض يف مناخ التجزئة وتبعرث 

جغرافيا امتنا على اأنظمة قطرية وواقع 
تبعية يف ال�ضيا�ضة والقت�ضاد للغرب و 
�ضناعة نخب التغريب الثقايف من بني 

جلدتنا يعملون بداأب لإخراجنا من 
�ضريورتنا احل�ضارية وي�ضو�ضون على 

حماولت النه�ضة ويعطلونها "
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ا�ضتفادت  هل        
جديدة  مرافق  من  البلديات 

يف القطاع  ؟

اللقاء ال�صحفي مع  يف بداية هذا 
ن�صاطات  ترافق  التي   « »الو�صط 
مب�صتغامن  اجلزائر  بريد  قطاع 
اأتقدم  فاإين  اأهم حتدياته  وتر�صد 

بقيم �صهر  بتحية معطرة  لكم 
�صيام  اهلل  تقبل  رم�صان 
وقيام اجلميع واأنار م�صاركم 
اأوؤكد  الواعد  الإعالمي 
املرافق  خارطة  اأن  لكم 
لقطاع  التابعة  واملن�صئات 
بريد اجلزائر مب�صتغامن هي 
القطاع  قطع  وقد  ات�صاع  يف 
املحلي  امل�صتوى  على 
اجناز  يف  هاما  �صوطا 
البلديات  الربيد عرب  مكاتب 
�صنوات  يف  بها  تكن  مل  التي 
توفر  بريد  مكاتب  خلت 
متعددة  خدمات  للمواطنني 
فقد مت اعتماد خمطط عمل 

بريد  مكاتب  اجناز  على  يعتمد 
بها  تو�صعت  التي  البلديات  عرب 
بها  ارتفعت  العمران وحتى  حركة 
معدلت الكثافة ال�صكانية وفر�صت 
توجهات  �صمن  اأخرى  معطيات 
الو�صاية وال�صلطات املحلية فيما 

لربيد  مرافق  اجناز  التنمية  خ�ص 
فتم  الولية  بلديات  عرب  اجلزائر 
ريفية  مبناطق  بريد  مكتب  فتح 
وحتى  م�صتغامن  به�صبة  عديدة 
مبنطقة »الظهرة » ومبركز الولية 
»�صالمندر  حي  مكتب  فتح  مت 
مبوا�صفات  اجنازه  مت  الذي   «
الأمر  حقيقة  ويف  اجلودة  عالية 
اأننا جنتهد على م�صتوى املديرية 
توزان  حتقيق  على  الربيد  ووحدة 

الربيد  مكاتب  تعداد  يف  هام 
املطروحة  لالن�صغالت  تلبية 
القطاع  ي�صهدها  التي  والتحولت 
والتي تتطلب يف اعتقادي ع�رصنة 
وتو�صيع  واخلدمات  الن�صاطات 
على  تبقى  التي  املرافق  خارطة 

يف  مب�صتغامن  التعداد  م�صتوى 
بعون  ونعمل  املطلوب  امل�صتوى 
اهلل على جت�صيد الأف�صل يف القادم 
من م�صاريع تنموية يف القطاع لذا 
الق�صوى  الأهمية  نويل  اأننا  اأوؤكد 
باملناطق  للقطاع  مرافق  لجناز 
مركز  عن  البعيدة  والبلديات 
واإ�صرتاجتية  توجه  �صمن  الولية 

نوعية ا�صت�رصافية .

ع�ضرنة  عن  ماذا        
وتو�ضيع  الربيد  مكاتب 
الرقمنة ؟                                                                              

الرهان  اأن  الأمر  حقيقة  يف 
بريد  مراكز  ع�رصنة  على 
من  يعترب  ومكاتبه  اجلزائر 
التي  الهامة  الأولويات  اأهم 
ونحن  الو�صاية  عليها  ت�صدد 
القطاع  اإطارات  مبعية  نعمل 
كل يف جماله واخت�صا�صه على 
ع�رصنة اخلدمات عرب خمتلف 
احليوية  الإدارية  امل�صالح 
عرب  املوجود  ال�صباك  ثم 
اأ�صبح  والذي  الربيد  مكاتب 
جمهزا بو�صائل عمل منا�صبة تليق 
حت�صني  اأن  ونعترب  العام  باملرفق 
وتطوير اخلدمات التي يقدمها اأي 
موظف عرب مكتب بريد ل مكن اأن 
ورقمنة  الع�رصنة  عن  مبعزل  يتم 
واملعطيات  املعلومات  �صبكة 

والبيانات مع الرتكيز على التكوين 
حتتاجها  التي  لالأن�صطة  النوعي 
يوميا  تتعامل  التي  الربيد  مكاتب 
مع املواطنني من خمتلف الفئات 
الع�رصنة  عملية  اأن  اإىل  اأ�صري  لذا 
والتحديث يف طرائق العمل وو�صائل 
الن�صاط الوظيفي متوا�صلة بوترية 
جيدة ونتطلع يف احلقيقة يف هذا 
تركز  الذي  بالذات  الهام  املجال 
و�صع  اإىل  الو�صية  الوزارة  عليه 
اكرب عدد من املعدات اللكرتونية 
خلدمة الزبون واملوؤ�ص�صة وتطوير 
اخلدمة العمومية وهو رهان نعمل 
على جت�صيده بروؤية مهنية فالآلت 
املتواجدة  الأوتوماتكية  ال�صحب 
الربيد  مكاتب  من  عدد  عرب  الآن 
عملية  املواطنني  على  �صهلت 
وخففت  الأموال  ا�صتخراج 
ال�صغط على مكاتب بريد اجلزائر 
مبركز الولية ونتطلع اإىل اأن يرتفع 
ال�صبابيك  خمتلف  وندعم  عددها 

بو�صائل عمل حديثة .

      ما اأهم املرافق التي 
هذه  اخلدمة  حيز  �ضتدخل 

ال�ضنة ؟

نعمل بعون اهلل ويف اإطار امل�صاريع 
بريد  يعرفها قطاع  التي  اجلديدة 
ا�صتالم  على  مب�صتغامن  اجلزائر 
» وهي  » �صيدي علي  بريد  مكتب 
باجلهة  الولية  بلديات  كربى  من 

عمرانيا  تو�صعت  التي  ال�رصقية 
فر�ص  واحد  بريد  مكتب  وبها 
مكتب  اجناز  مو�صوعية  بكل 
من  يعزز  اإ�صايف  اآخر  بريد 
بالبلدية كما  خدمات املوؤ�ص�صة 
بريد حي  ا�صتالم مكتب  ننتظر 
»خروبة » الذي ي�صهد يف الوقت 
ا�صغال متوا�صلة مع مركز جديد 
بوقرياط  بدائرة  اجلزائر  لربيد 
الزمنية  لالآجال  وبالن�صبة 
املتاحة فاننا نعمل على متابعة 
وترية الجناز ونتطلع اإىل ا�صتالم 

هذه املرافق مع ال�صدا�صي الثاين 
اأق�صى  على  اجلاري  العام  من 
الربيد  مراكز  وان  خا�صة  تقدير 
تخفف  ان  ميكن  حاليا  املوجودة 
احلالية  املكاتب  على  ال�صغط 
مرافق  خارطة  من  و�صتو�صع 
ال�صبعني  جتاوزت  التي  القطاع 

احلقيقة  ويف  هاما  بريديا  مرفقا 
وحتى  للمواطنني  تفاعل  هناك 
ما  مع  ال�رصكاء  خمتلف  قبل  من 
اإذ  القطاع  يف  مرافق  من  ينجز 
لدنيا �صفحة على مواقع التوا�صل 
ح�صورا مميزا  ت�صجل  الجتماعي 
الزوار  ومقرتحات  لتعليقات 

واملواطنني.

      ما هي اأهم اأولويات 
القطاع هذه ال�ضنة ؟

ن�صتغل  التي  الأولويات  اأهم  من 
القطاع  م�صتوى  على  عليها 
حت�صني نوعية اخلدمات املقدمة 
والإ�صغاء  الت�صال  ثقافة  وتعزيز 
اآليات  عرب  الزبون  لن�صغالت 
على  نوفرها  عمل  وو�صائل 

م�صتوى قاعدة الت�صال املوجودة 
على  �صخ�صيا  احر�ص  والتي 
اأو  ال�صفحة  عرب  اأدائها  متابعة 
التي  والأداء  العمل  تقارير  عرب 
اأ�صا�صها  على  ونتخذ  ت�صلني 
ت�صب  التي  ال�رصورية  التدابري 
كل  قبل  املواطن  يف خانة خدمة 

مع  والتفاعل  ثقته  وك�صب  �صيء 
ين�صد  التي  وتطلعاته  ان�صغالته 
اجلزائر  بريد  قبل  من  جت�صيدها 
الذي ي�صتثمر يف الوقت الراهن يف 

موارده الب�رصية .

      هل تتوفر ال�ضيولة 
رم�ضان  �ضهر  يف  املالية 

الف�ضيل ؟

�صهر  بداية  مع  انه  لكم  اأوؤكد 
عمل  برنامج  �صطرنا  رم�صان 
حقق نتائج باهرة يف عمليات �صب 
واملتقاعدين  املوظفني  رواتب 
هذا  يف  اختالل  اأي  ن�صجل  ومل 
اجتماعات  يل  كانت  وقد  ال�صياق 
املوؤطرين  خمتلف  مع  عمل 
وحتى من ال�صلطات املحلية على 
راأ�صها وايل ولية م�صتغامن 
املو�صوع  املحرتم يف هذا 
بالذات وقدمنا يف احلقيقة 
عليها  العمل  مت  مقرتحات 
املالية  ال�صيولة  اأن  واأوؤكد 
متوفرة والتدابري املج�صدة 
الربيد  ومكاتب  مراكز  يف 
الفتاك  الوباء  مع  مكيفة 
يرفعه  ان  اهلل  ندعو  الذي 
ويعزز  الفاق  لنا  ويجدد 
املجتمعي  الت�صامن  من 
الهام الذي نحتاجه  واملوؤ�ص�صاتي 
ال�صعبة  الظروف  هذه  يف  اليوم 
وزبائن  املواطنني  كل  واطمئن 
اأن  مب�صتغامن  اجلزائر  بريد 
ال�صيولة املالية مع الأيام الأخرية 
متوفرة  الف�صيل  رم�صان  ل�صهر 

وبالكمية املطلوبة .

مدير وحدة بريد اجلزائر مب�ضتغامن " بن ذهيبة بن ع�ضان " لـ"الو�ضط"

ال�سيولةاملاليةمتوفرةوظروفالعملمكيفة
.     اإعادة تهيئة مكاتب لربيد اجلزائر باأربع بلديات 

.     مكاتب بريد » �ضيدي علي , خروبة » ي�ضلمان قبل نهاية ال�ضنة
.     اأبواب املوؤ�ض�ضة مفتوحة جلميع ال�ضركاء

يف حوار �ضحفي خ�ص به »الو�ضط اجلزائرية » اأ�ضار مدير وحدة »بريد اجلزائر » لولية م�ضتغامن » بن ذهيبة بن ع�ضمان » اىل م�ضاريع تو�ضعة 
جديدة ملكاتب الربيد بعدد من بلديات الولية ويتعلق الأمر بعمليات �ضاهمت يف  تو�ضعة مقر بريد بلدية »النقمارية » الواقع باجلهة ال�ضرقية 
للولية ومكتب بريد »خ�ضرة » و«حا�ضي مما�ص »  الذي يعاد فتحه جمددا اأمام الزبائن ومكتب بريد »تازقايت » واعترب مدير وحدة الربيد اأن 

م�ضاريع التو�ضعة التي راهن عليها القطاع تهدف اإىل تو�ضيع اخلدمات عرب مكاتب الربيد بالبلديات واملناطق البعيدة عن مركز الولية م�ضريا اإىل 
اأن ارتفاع الكثافة ال�ضكانية بالعديد من بلديات الولية فر�ص جت�ضيد روؤية عمل تتما�ضى واملعطيات اجلديدة وقال » بن ذهيبة بن ع�ضمان » ان 
مكاتب بريد جديدة �ضت�ضتفيد منها بلديات الولية منها مكاتب بريد »خروبة » التابع لبلدية م�ضتغامن ومكتب »بريد �ضيدي علي » الذي تتقدم 
به الأ�ضغال ومكاتب اأخرى ببلديات عني �ضيدي �ضريف وع�ضعا�ضة الذي �ضيتم تو�ضعته كما ا�ضتفاد دوار اأولد �ضيدي البارودي ب�ضيدي خل�ضر من 

مكتب بريد دخل حيز اخلدمة موؤخرا

اإطار  ويف  اهلل  بعون  " نعمل 
امل�ضاريع اجلديدة التي 

يعرفها قطاع بريد اجلزائر 
مب�ضتغامن على ا�ضتالم 

مكتب بريد » �ضيدي علي 
» وهي من كربى بلديات 

الولية باجلهة ال�ضرقية 
التي تو�ضعت عمرانيا وبها 

مكتب بريد واحد "

رم�ضان  �ضهر  بداية  " مع 
�ضطرنا برنامج عمل حقق 

نتائج باهرة يف عمليات 
�ضب رواتب املوظفني 

واملتقاعدين ومل ن�ضجل اأي 
اختالل يف هذا ال�ضياق" 



جتار  من  العديد  م�ؤخرا  نا�شد 
 ، املنتدبة   و�شكان  ال�الية 
ال�شلطات  املغري بال�ادي 
املعنية تخ�شي�ص �ش�ق مغطاة 
امل�اد  وكذا  والف�اكه  للخ�رض 

الغذائية.
من  يعان�ن  ه�ؤالء  يزال  ال  و 
من  بالرغم  عديدة  م�شاكل 
و�شط  لهم  م�شاحة  تخ�شي�ص 
املدينة  بغية ممار�شة جتارتهم 

التي  الكبرية  احلركية  ظل  يف 
نتيجة  املدينة  ،  ت�شهدها 
واال�شتقطاب  العمراين  الت��شع 
من  ال�شكان  من  كبري  لعدد 
اإىل  باالإ�شافة  اأخرى،  مناطق 
الطريق  يف  واقعة  مدينة  اأنها 
�شكانها  عدد  و   3 رقم  ال�طني 
ن�شمة  الـ   60الف  يقارب 
احلالية  لل��شعية  ،  ونظرا 
م�شجد  من  وقربه  لل�ش�ق 

اكرب  احد  ال�شديق  بكر  ابي 
امل�شاجد على م�شت�ى املدينة 
قرب  االأخري  هدا  وتعر�ص 
مدخله االأمامي  لرمي االأو�شاخ 
وبقايا اخل�رض والف�اكه ،ناهيك 
تعرب  التي  التب�ل  مظاهر  عن 
عن انتهاك �شارخ حلرمة بي�ت 
اهلل ،ومن جهة اأخرى اأ�شبح هذا 
للم�شلني  اإزعاج  م�شدر  ال�ش�ق 

اأثناء اأوقات ال�شالة · 

والتجار  ال�شكان  يطالب  لذا 
النظر  ب�رضورة  �ش�اء  على حد 
يف هذه االأو�شاع احلالية لل�ش�ق 
، خا�شة واأن امل�شاحات مت�فرة 
املدينة ويرى  م�شت�ى  على 
املطلب  هذا  اأّن  امل�اطن�ن 
ت�فرت  ما  اإذا  حتقيقه  ميكن 
االإرادة والنية احل�شنة يف خدمة 

امل�اطن.
جناة ،ح 
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بلدية  الع�رضات من �شكان  قال 
حديثهم  يف  ب�رقلة  العالية 
"ان  "ال��شط  ي�مية  مع 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
تع�د  العالية  ببلدية  الكهربائي 
ال�شبكة  املتكررة  لالأعطال 
بلدية  تربط  التي  الرئي�شية 
ت�شببت  والتي  ببلدية  العالية 
الكهربائي  التيار  انقطاع  يف 
االأربعاء  ي�م  12�شاعة  ملدة 
اإتالف  يف  ت�شبب  مما  املا�شي 
منزلية   الكهرو  االأجهزة  عديد 
للم�اطنني باالإ�شافة اإىل معاناة 
ب�شبب  املر�شى  و  امل�اطنني 

هاته االنقطاعات املتكررة .
يطالب   مت�شل  م��ش�ع  ويف 
امل�اطن�ن بحل جذري و تغيري 

التي  الرئي�شي  الربط  �شبكة 
باالإ�شافة  العالية  بلدية  تربط 
امل�ج�دة  القدمية  ال�شبكة  اإىل 
منذ  املنجزة  االأحياء  داخل 
ي�شكل  التي  و  الثمانينات  بداية 
ال�شاكنة  على  خطرا  �شق�طها 

من  املت�رضرين  نا�شد  كما 
امل�شكل القائم ال�ايل بالتدخل 
اإجراءات  اتخاذ  و  العاجل 
على  مقبل�ن  ونحن  �شارمة 
احلرارة  و  ال�شيف  ف�شل 

العالية.

اإىل جانب ذلك فقد حذر نف�ص 
تكرار  مغبة  من  املتحدثني 
�شيناري� االنقطاعات املتكررة 
عز  يف  الكهربائي  التيار  يف 
الذي  احلار  ال�شيف  ف�شل 
درجة  فيه  تتجاوز  ما  عادت 
مئ�ية  درجة   50 الـ  عتبة  احلر 
التي  الفرتة  وهي  الظل  حتت 
املكيفات  ا�شتغالل  فيها  يكرث 
و املثلجات . ومعل�م اأن رئي�ص 
تب�ن،  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
ال�الة  لقاء  خالل  وجه  قد 
�شارمة  تعليمات  باحلك�مة 
وفتح  للميدان  النزول  اأجل  من 
قن�ات احل�ار البناء واال�شتماع 
الن�شغاالت امل�اطنني و ال�شعي 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأول�يات  ح�شب 

املتاحة.

االأحياء  من  العديد  تفتقر 
بدائرة  ال�شكنية  والتجمعات 
عن  270كلم   ال�اقعة  املنيعة 
من  العديد  اإىل  ال�الية  عا�شمة 
وه�  والرتفيه  الت�شلية   و�شائل 
�شكان  نا�شده  الذي  املطلب 

املنطقة منذ �شن�ات خلت .
منطقة  و�ش�احي  اأحياء  تعاين   
اأحد  تعد  التي  املنيعة  
و  احل�رضية  املناطق  اأكرب 
الدميغرافية على م�شت�ى والية 
غرداية  ،نق�شا فادحا  يف و�شائل 
الرتفيه ،حيث يفتقر العديد من 
ح�شهم  يزال  ال  الذين  االأطفال 
واللعب  الله�  �ش�ى  الدنيا   من 
تن�شيهم  ترفيهية  ف�شاءات  اإىل 
خالل  كابدوه  ما  وم�شقة  عناء 
باالإجتهاد  حافل  درا�شي  م��شم 
والعمل لتحقيق نتائج ممتازة ما 
االأحيان  من  الكثري  يف  يجعلهم 
يعر�ش�ن اأرواحهم للخطر جراء 
واالأماكن  الطرقات  اإتخاذهم 
ملمار�شة  �شاحة  اخلطرية 
اأن  دون  ال�شبيانية  األعابهم 
املحدقة  االأخطار  اإىل  ينتبه�ا 
ح�لهم ،ال �شيما تلك التي تتعلق 
الأ�شحاب  املفرطة  بال�رضعة 
اأن  �شاأنها  من  والتي  املركبات 
عن  ناهيك  بحياتهم   ت�دي 
او  بل�شعات  اإ�شابتهم  اإمكانية 
احل�رضات  لبع�ص  قاتلة  لدغات 
،على  ال�شامة  واحلي�انات 
وحتى  واالأفاعي  العقارب  غرار 
النفايات  بع�ص  ب�شبب  اجلرذان 

هنا  مرتاكمة  تك�ن  قد  ،التي 
وهناك اأمام اأماكن لعبهم .

هذا وقد �شدد عدد من االأولياء 
باملنيعة  املعنية  اجلهات  على 
ف�شاءات  ت�فري  ب�رضورة 
وم�شاحات للعب والت�شلية  تت�فر 
وو�شائل  واالأمان  النظافة  فيها 
،كما  االأطفال  للعب  خم�ش�شة 
من  للعديد  بالن�شبة  احلال  ه� 
على  العمل  وكذا  ال�طن  جهات 
من  الذي  االأمر  وه�  ت�شجريها 
�شاأنه اأن  ي�شفي الأحيائهم رونقة 
حت�شني  يف  وي�شاهم  وجماال 
ال�شياق  يف  معتربين   ، �ش�رتها 
على  ترتبع  املنطقة  اأن  ذاته 
م�شاحة ال باأ�ص بها ما ي�شهل على 
اإجناز  فر�شة  ال��شية  اجلهات 
والف�شاءات  امل�شاريع  مثل هذه 
لفلذات  تكفل  والتي  الرتفيهية 
اأكبادهم اللعب مع اأقرانهم دون 
اأخطار  اأية  بذلك  تعرت�شهم  اأن 
 . ال�شحية  ب�شالمتهم  مت�ص  قد 
عدد  يخف  مل  اأخرى  جهة  من 
عدد  هناك  اأن  امل�اطنني  من 
من ال�شاحات العم�مية التي تتيح 
الأطفالهم فر�شة اللعب ،اإال انها 
تبقى ال تكفي ح�شبهم الإ�شتيعاب 
ال�شكاين  التعداد  ،يف ظل  ه�ؤالء 
 ، املنطقة  هذه  يف  امللح�ظ 
بع�ص  عن  بعدها  عن  ناهيك 
يجعل  ما  ال�شكانية  التجمعات 
اأولياءهم يتجنب�ن اأخذ اأوالدهم 

للنزهة اأو اللعب .
جناة ،ح

حذر �ضكان بلدية العالية بدائرة احلجرية الواقعة على بعد 100 كلم عن مقر ولية ورقلة من مغبة 
العواقب التي قد تنجر عن تكرار �ضيناريو النقطاع يف التيار الكهربائي خا�ضة خالل الأ�ضبوع الأخري 

من ال�ضهر ال�ضهر الف�ضيل وتزامنا مع الرتفاع املح�ضو�س يف معدلت احلر .

الأعطاب املتكررة ت�ضببت يف انقطاع التيار لـ 12�ضاعة 

اأحمد باحلاج 

ال�ضلطات املحلية تكتفي بال�ضمت

اأحياء املنيعة بدون 
ف�ضاءات الرتفيه 

اأخبار اجلنوب

�ضكان العالية بورقلة يطالبون بو�ضع 
حد النقطاعات الكهرباء 

اأثار م�ؤخرا  االنت�شار الف��ش�ي 
للقمامة داخل الن�شيج العمراين 
قلق وتذمر �شكان حي االأ�شنام 
اأبدوا  ال�ادي  الذين  ب�الية 
ال�شديدين  وتدمرهم  ا�شتيائهم 
جراء االإهمال املمار�ص  حليهم 
بحيث حت�لت الغيطان املدف�نة 
م�ؤخرا  اإىل مكان مف�شل للكثري 
القمامة  لرمي  العائالت  من 
دون مراعاة املخاطر التي قد 
تنجم عن رمي القمامة بالقرب 

من الن�شيج العمراين .
 وه� ما ت�شبب يف ظه�ر بع�ص 
كالبع��ص   ال�شامة  احل�رضات 
واأف�شدت  ال�شكان  اأقلقت  والتي 
خا�شة   ليال  الن�م  متعة  عليهم 
يف  كبري  ب�شكل  تن�شط  واأنها 
اأيام  كل   ويف  الفرتة  هده 
�شكان احلي  ويتخ�ف   ، ال�شنة  
القمامة  اأك�ام  اأن  تتح�ل  من 
املنت�رضة بالقرب من م�شاكنهم 

ال�شامة  للعقارب  وكر  اإىل 
واحل�رضات ال�شارة  التي ت�ؤدي 
اأحيانا   امل�ت  اإىل  ل�شعاتها 
على غرار ما وقع يف ال�شن�ات 
خلط�رة  ،ونظرا  املا�شية 
احلي  �شكان  االأو�شاع  ينا�شد 
بالتدخل  املعنية  اجلهات 
االأو�شاع  لنظر يف هده  العاجل 
واإزاحة  الغنب  لرفع  والتحرك 
وفر�ص  حيهم  عن  القمامة 
اإجراءات ردعية �شد املت�شببني 
خا�شة  الظاهرة   ا�شتمرار  يف 
ال�شحية  امل�شالح  دع�ات  مع 
املحذرة من االإخطار ال�شحية 
التي قد ترتتب عنها كاالإ�شابة 
بداء  اأو   واحل�شا�شية  بالرب� 
الذي  اجللدي  اللي�شماني�ز  
عدد  يف  كبري  ب�شكل  انت�رض 
يف  ال�ادي  والية  بلديات  من 

ال�شن�ات االأخرية.
جناة ،ح

و�ضط حالة غليان كبري

انت�ضار القمامة بحي 
االأ�ضنام بالوادي

 بعد مرور �ضنة على ن�ضر قوائم امل�ضتفيدين وت�ضديد اوبيجي  

امل�ضتفيدين من 150 م�ضكن  بالدابدب يطالبون بتدخل تبون 
امل�شتفيدين  اأ�ش�ات  تعالت 
ببلدية  م�شكن   150 ح�شة  من 
الدبداب احلدودية ب�الية اإيليزي 
جاد  تدخل  ب�رضورة  املطالبة 
لل�شلطات العليا بالبالد الإماطة 
اللثام ح�ل التماطل يف منحهم 
املفاتيح رغم ا�شتيفائهم جلميع 
الرتتيبات االإدارية و االإجراءات 

القان�نية .
من  امل�شتفيدين  ممثلي  نا�شد 
اجتماعي  م�شكن   150 ح�شة 
ببلدية  عم�مي  ايجاري 
ايليزي  ل�الية  التابعة  الدبداب 
ي�مية  مع  لهم  ت�رضيح  يف    ،
اجلمه�رية  رئي�ص  "ال��شط"، 
ب�رضورة  تب�ن  املجيد  عبد 
االأول  ال�زير  لدى  التدخل 

ووزير  جراد  العزيز  عبد 
والعمران  املدينة  و  ال�شكن 
عملية  لت�رضيع   ، نا�رضي  كمال 
�شكناتهم  مفاتيح  ت�شليمهم 
اأنه  اذا علمنا  ، خا�شة  اجلديد 
قد مر عن عملية االفراج على 
للم�شتفيدين  اال�شمية  ق�ائم 
�شنة كاملة ، دون ن�شيان قيامهم 
املرتتبة  امل�شتحقات  بت�شديد 
على اال�شتفادة من ذات النمط 
حمدثينا  قالقل  يثري  ومما   ،
العم�مية  ال�شلطات  انتهاج  ه� 
ال�ع�د  و  الت�ش�يف  ل�شيا�شة 
هذه  مطالب  الحت�اء  الع�شلية 

الفئة .
من جهة ثانية فقد �شدد ه�ؤالء 
ال�شلطات  التزام  اإلزامية  على 

رئي�ص  بتعليمات  املحلية 
تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
لقائهم  خالل  لل�الة  امل�جهة 
القا�شية  و  باحلك�مة  االأخري 
فتح  ثم  ومن  للميدان  بالنزول 
امل�اطنني  مع  احل�ار  قن�ات 
و  النائية  باملناطق  القاطنني 
و  بال�شكان   االآهلة  احلدودية 
اال�شتماع الن�شغاالتهم و ال�شعي 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
االإمكانات  و  االأول�يات  ح�شب  

املتاحة .
ومعل�م اأن ملف ال�شكن مبختلف 
�شيغيه يعترب من بني الرتاكمات 
احلاليني  ال�الة  ورثها  التي 
�شابقيه  عن  الكبري  باجلن�ب 
يف  املربر  غري  التاأخر  نتيجة 

عن  ناهيك   ، االأ�شغال  وترية 
بعدد  مقارنة  احل�ش�ص  �شح 
م�شالح  لدى  امل�دعة  امللفات 
يف  �شاهم  ما  وه�   ، الدوائر 
�شف�ف  يف  االحتقان  تاأجيج 
املر�شحني لال�شتفادة من �شيغة 
االيجاري  االجتماعي  ال�شكن 
اله�شة  للفئة  امل�جه  العم�مي 

من املجتمع املحلي .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
اإيليزي  والية  وايل  م�شالح 
للتجاوب مع مطلب امل�شتفيدين 
ببلدية  املذك�رة  احل�شة  من 
الدبداب يبقى لزاما على ه�ؤالء 
الأجل  املزري  ال��شع  معاي�شة 

غري م�شمى .
اأحمد باحلاج 

جراء الو�ضعية الفو�ضوية لل�ضوق احلايل

�ضوق مغطاة مطلب �ضكان املغري بالوادي 
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غالًبا ما يظهر جيٌل جديٌد من �ضبكات التوا�ضل الجتماعي كل 10 �ضنوات على الأكرث، مدفوًعا بالتطورات التكنولوجية اخلا�ضة بتقنيات الت�ضال 
ال�ضلكية والال �ضلكية وخ�ضائ�ص �ضبكات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، وقد اأ�ضبح العامل على اأعتاب مرحلة جديدة من تغري خريطة ال�ضبكات 

الجتماعية، وظهور جيل جديد من مواقع التوا�ضل الجتماعي، بداأ ذلك مع توجه عدد كبري من املراهقني و�ضغار ال�ضن اإىل تطبيقات جديدة غري تلك 
املعهودة يف العقد املا�ضي، مثل: في�ضبوك، وتويرت، ل�ضالح تطبيقات اأخرى اأبرزها: تيك توك TikTok، وفريو Vero، وغريها، بالإ�ضافة اإىل الإن�ضتجرام 

و�ضناب �ضات وغريها من التطبيقات التي تعتمد على خدمات الفيديو والبث املبا�ضر live اأكرث من كونها تعتمد على التغريدة اأو ال�ضورة.

 د. اإيهاب خليفة/مركز 
امل�ضتقبل للدرا�ضات والأبحاث 

املتقدمة

التيك توك.. مالمح التحول:

مثل  مواقع  اأن  من  الرغم  على 
هي  زالت  ما  وتويرت  الفي�سبوك 
ال�سبكات  م�سهد  على  امل�سيطرة 
بعدد  الآن،  حتى  الجتماعية 
مليار   2.5 جتاوز  م�ستخدمني 

و300  للفي�سبوك  م�ستخدم 
ملوقع  م�ستخدم  مليون 
هناك  اأن  اإل  تويرت، 
اأعداد  يف  ملحوًظا  حتوًل 
العامل  حول  امل�ستخدمني 
ل�سالح �سبكات اأخرى. فمثًل 
تطبيق  م�ستخدمي  عدد 
متتلكه  -الذي  الإن�ستجرام 
�سهرًيا  الن�سطني  الفي�سبوك- 
وعدد  م�ستخدم،  مليار  جتاوز 
جتاوز  اليوتيوب  م�ستخدمي 
جتاوز  كما  م�ستخدم،  مليار   2
تطبيق �سناب �سات اأكرث من 300 
مليون م�ستخدم، ويعترب التطبيق 
هذه  جميع  بني  عمًرا  الأحدث 

التطبيقات هو التيك توك، ومع ذلك 
فقد جتاوز عدد م�ستخدميه اأكرث من 
800 مليون م�ستخدم ن�سط يف خلل 
ر�سمًيا  اإطلقه  منذ  فقط  �سنوات   3
يف   ByteDance �رشكة  قبل  من 

.2017
وقد اأخذ عملق التوا�سل الجتماعي 
في�سبوك ثماين �سنوات حتى ي�سل اإىل 
رقم مليار م�ستخدم ن�سط �سهرًيا؛ اإل 
اأن تطبيق التيك توك قد ياأخذ تقريبًا 
اأقل من ن�سف هذه املدة حتى يعادل 
نف�س رقم الفي�سبوك، فقد مت حتميل 
ون�سف  مليار  من  اأكرث  توك  التيك 
 Google خلل  من  �سواء  مرة، 
حتى   App Store اأو   Play
اأكرث  كان  اأنه  كما   ،2019 عام  نهاية 
الأول  الربع  يف  حتميًل  التطبيقات 
اأكرث من %41  من عام 2020، ويعترب 
الفئة  من  التطبيق  م�ستخدمي  من 
العمرية 16 - 24 عاًما، حيث اختار 
ال�رشيحة  التطبيق  على  القائمون 

باعتباره  الأقل من 18 عاًما  العمرية 
اجلمهور امل�ستهدف للتطبيق.

التطبيق  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  عدد  اأكرب  اأن  اإل  املن�ساأ،  �سيني 
يتجاوز  مبا  الهند  يف  امل�ستخدمني 
نهاية  حتى  م�ستخدم  مليون   466.8
2019، مبا يعادل جهاًزا من كل ثلثة 
اأجهزة تليفون يف الهند قامت بتحميل 
بعدد  ال�سني  تليها  التطبيق،  هذا 
م�ستخدمني 173.2 مليون م�ستخدم، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ثم 

بعدد 123.8 مليون م�ستخدم، حيث 
التطبيق  م�ستخدمي  عدد  ت�ساعف 
املتحدة  الوليات  يف  البالغني  من 

حوايل 5.5 مرات خلل 18 �سهًرا.
امل�ستخدمون  يق�سي  املتو�سط  ويف 
م�ساهدة  يف  دقيقة   52 حوايل 
حمتويات التطبيق، مقارنة بـ38 دقيقة 
الأمريكان  يق�سيها  املتو�سط  يف 
يف  دقيقة  و27  الفي�سبوك،  على 
امل�ستخدمون  يق�سيها  املتو�سط 
من   %90 اأن  كما  الإن�ستجرام،  على 
ي�ستخدمونه  توك  التيك  م�ستخدمي 
اأكرث  م�ساهدة  متت  كما  يومًيا، 
العام  خلل  يومًيا  فيديو  مليار  من 

املا�سي.

خ�ضائ�ص اجليل اجلديد:

وتقنية  فنية  خ�سائ�س  عدة  هناك 
ال�سبكات  من  اجلديد  اجليل  جتعل 
لي�س  غريه،  عن  خمتلًفا  الجتماعية 

اجليل  تقنيات  انت�سار  بداية  اأقلها 
�سلكية،  الل  للت�سالت  اخلام�س 
نقل  و�رشعة  �سعة  زيادة  وبالتايل 
كثرًيا  يغري  �سوف  ما  وهو  البيانات، 
ميديا«  »ال�سو�سيال  �سناعة  من 
تقنيات  عليها  ويُدخل  عامة،  ب�سورة 
وابتكارات غري م�سبوقة من قبل. لكن 
وخ�سائ�س  �سمات  عدة  ا  اأي�سً هناك 
اأخرى �سوف تكون اأهم ما مييز اجليل 
الجتماعية  ال�سبكات  من  اجلديد 

والتي منها:

الذكاء  نظم  على  العتماد   -1
الذي  الوقت  يف  ال�سطناعي: 
الفي�سبوك  موقع  فيه  يقوم 
حكماء«  »جمل�س  بت�سكيل 
من  املقدم  النقد  ملراجعة 
عمليات  على  امل�ستخدمني 
ب�سورة  املحتوى  حذف 
اجلديد  اجليل  فاإن  يدوية، 
الجتماعية  ال�سبكات  من 
نظم  على  يعتمد  �سوف 
ب�سورة  ال�سطناعي  الذكاء 
رئي�سية يف كل �سيء، بداية 
ونهاية  امل�ستخدم  من 
تقوم  حيث  باملحتوى، 
بدرا�سة  ال�سطناعي  الذكاء  نظم 
اأولوياته  ومعرفة  جيًدا،  امل�ستخدم 
اأدق  ب�سورة  وتف�سيلته  وتوجهاته 
لها  ميكن  بل  حالًيا،  امل�ستخدم  من 
تتغري  قد  التي  العادات  تتوقع  اأن 
امل�ستخدم،  �سلوك  يف  م�ستقبًل 
تلئم  لكي  نف�سها  من  وتطور 
عن  ف�سًل  امل�ستقبلية،  احتياجاته 
�سواء  نف�سه،  الفيديو  عنا�رش  حتليل 
اخللفية  اأو  امل�ستخدمة  املو�سيقى 
التي يظهر فيها امل�ستخدم مبا يخدم 
املعلنني على التطبيق، و�سوف تكون 
النتيجة مزيًدا من الت�سبيك والرتابط 
من  ومزيًدا  التطبيقات  هذه  داخل 

ال�سعوبة يف اخلروج منها.

2- الفيديوهات العمودية: اإذا كان اأهم 
ما مييز اجليل اجلديد من ال�سبكات 
ب�سورة  الفيديوهات  هو  الجتماعية 
امل�سيطرة  الفيديوهات  فاإن  عامة، 
التطبيقات  من  النمط  هذا  على 
الفيديوهات  هي  الجتماعية 
العمودية Vertical ولي�ست الأفقية 
اأو املربعة، وهو اأمر يف غاية الأهمية 
بالن�سبة ل�سناعة الفيديوهات ب�سورة 
عامة، �سواء لل�رشكات التي تعمل يف 
جمال الدعاية والإعلن اأو ال�رشكات 
عن  اإعلنات  لتقدمي  ت�سعى  التي 
الفيديوهات  حتى  اأو  نف�سها، 
هي  القادمة  فاملرحلة  ال�سخ�سية، 

مرحلة الفيديوهات العمودية.

اجليل  الها�ستاج: يف  طبيعة  تغري   -3
الجتماعية  ال�سبكات  من  »القدمي« 
عن  للتعبري  و�سيلة  الها�ستاج  اأ�سبح 
حمدد،  مو�سوع  اإطار  يف  الراأي 

من  كبرًيا  ا�ستخداًما  �سهد  وقد 
اجليل  يف  اأما  امل�ستخدمني،  كافة 
الها�ستاج  طبيعة  فاإن  »اجلديد« 
يفقد  وقد  خمتلفة،  تكون  �سوف 
اإىل جمرد  ليتحول  اأهميته  من  كثرًيا 
و�سيلة لتبويب املو�سوعات، اأي يقوم 
للبحث  كاأداة  الب�سيط  الأويل  بدوره 
تتحدث  التي  املو�سوعات  وت�سنيف 
اأداة  تظهر  وقد  الفيديوهات،  عنها 
جديدة تقوم بدور الها�ستاج يف اجليل 
خ�سائ�س  مع  تتلءم  ولكن  القدمي، 

اجليل اجلديد. 

�سهدت  الفيديو:  األعاب  انت�سار   -4
ال�سبكات الجتماعية القدمية انت�سار 

الألعاب  من  حمدودة  اأنواع 
اللعبة  مثل  الإلكرتونية 
الفي�سبوك  على  ال�سهرية 
لكن  ال�سعيدة«،  »املزرعة 
ي�سهد  �سوف  اجلديد  اجليل 
واألعاب  جرافيك�س  األعاب 
األعاب  مثل  تقدًما  اأكرث  ليف 
القدم  وكرة  والريا�سة  احلرب 
التفاعلية  الألعاب  من  وغريها 
الفيديو  على  تعتمد  التي 

جرافيك املتقدم بالأ�سا�س.

5- فيديوهات الواقع الفرتا�سي: 
هذه  ت�سهد  اأن  املمكن  من 
يعتمد  جديًدا  تطوًرا  ال�سبكات 
الفيديوهات  على خا�سية عر�س 

 Virtual الفرتا�سي  الواقع  بتقنية 
امل�ستخدم  تعطي  حتى   ،Reality
مبواقع  ال�ستمتاع  من  فريدة  جتربة 
على  قائمة  الجتماعي،  التوا�سل 

املعاي�سة ولي�س فقط امل�ساهدة.

جديدة:  حتليلية  اأدوات  تطوير   -6
العام  الراأي  توجهات  وحتليل  لفهم 
من  اجلديد  النمط  هذا  داخل 
من  بد  ل  الجتماعية  ال�سبكات 
تقدًما  اأكرث  حتليلية  اأدوات  تطوير 
اأدوات  حالًيا،  امل�ستخدمة  عن 
الفيديو  اإىل  ال�ستماع  ميكنها 
من  �سواء  عليه،  يحتوي  ما  وحتليل 

اأو  رموز  اأو  عنا�رش  اأو  مو�سوعات 
�سخ�سيات، اأي اإنها تكون قادرة على 
على  والتعرف  الوجه  ملمح  قراءة 
الكلمات  وتف�سري  ال�سوت  ب�سمة 
هذه  تاأخذ  وقد  واللكنات،  واللغات 
العملية عدة �سنوات حتى يتم تطوير 
القوة والدرجة  اأدوات حتليلية بهذه 
بد  ل  ذلك  يتم  وحتى  الكفاءة،  من 
فيها  يتم  انتقالية  من وجود مرحلة 
بالطرق  املحتويات  هذه  حتليل 
التقليدية التي تعتمد على تقييمات 

الباحثني. 

التداعيات املحتملة:

اأن ترتتب  التي ميكن  التداعيات  اإّن 
على انت�سار هذا اجليل اجلديد من 
ال�سبكات الجتماعية متعددة وكبرية، 
اأو  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  �سواء 
فقد  القت�سادي،  اأو  الجتماعي 
ظهوًرا  التطبيقات  هذه  ت�سهد 
العنيفة  الجتماعية  للحركات 
اجلماعات  مثل  املتطرفة  اأو 
جمموعة  غرار  على  املقنعة 
ومن   ،Anonymous اأنينمو�س 
اجلماعات  هذه  تقوم  اأن  املمكن 
املراهقني  با�ستغلل  غريها  اأو 
بكرثة  املتواجدين  ال�سن  و�سغار 
اأفكارها  لتنفيذ  التطبيق  هذه  على 

م�سكلت  مت�سببة يف  وخمططاتها، 
اجتماعية واأمنية متعددة.

كما اأّن ظهور الأفراد يف فيديوهات 
داخل  احلقيقية  ب�سخ�سياتهم 
يت�سبب  قد  ال�سخ�سية  منازلهم 
وانتهاك  النك�ساف  من  مزيٍد  يف 
اإمكانية  عن  ف�سًل  اخل�سو�سية، 
يف  الفيديوهات  هذه  ا�ستخدام 
وخا�سة  �سخ�سية  معلومات  جمع 
ي�سعب  كان  امل�ستخدمني  عن 
وبيعها  قبل  ذي  عليها من  احل�سول 
التي  امللب�س  نوع  مثل  للمعلنني، 
والأجهزة  الفيديوهات،  يف  يرتديها 
ي�ستخدمها،  التي  الإلكرتونية 
املنزل،  داخل  املوجود  والأثاث 
التي  املعلومات  من  وغريها 
من  عليها  احل�سول  ميكن 

حتليل هذه الفيديوهات.
التلعب  لذلك ميكن  خلًفا 
بهذه الفيديوهات من خلل 
وذلك   ،deepfake تقنية 
الفيديوهات  هذه  ل�رشقة 
ب�سورة  اإنتاجها  واإعادة 
ت�رش امل�ستخدم من خلل 
غري  موقف  يف  و�سعه 
لئق، اأو يف فيديو يحر�س 
فيه على اأمر غري مقبول، 
وتزداد امل�سكلة �سوًءا اإذا 
ال�سخ�س  هذا  لدى  كان 
عدد كبري من املتابعني، 
حتري�سهم  ميكن  حيث 
من ِقبل اآخرين للقيام باأعمال عنف 
يقوم  اأن  دون  املثال  �سبيل  على 

�ساحب الفيديو احلقيقي بذلك.
اأخرى، قد ت�ساهم هذه  ومن ناحية 
التطبيقات يف تغري ال�سورة الذهنية 
النمطية لكثري من امل�ساهري، �سواء 
فنجد  ال�سيا�سيني،  اأو  الفنانني  من 
املنزل  مبلب�س  يظهر  قد  بع�سهم 
ق�سري  فيديو  عرب  ما  اأمر  لتو�سيح 
واملظاهر  الربوتوكلت  عن  بعيًدا 
كبار  اأحد  يخرج  وقد  الر�سمية، 
روؤ�ساء  اأو  الوزراء  اأو  امل�سوؤولني 
للحديث  �سخ�سية  مبلب�س  الدول 

مع املواطنني يف اأمٍر ما.

مالمح التحول نحو اجليل اجلديد لل�شبكات االجتماعية
التيك توك.. مالمح التحول

:Generation Z

مثل  مواقع  اأن  من  الرغم  " على 
الفي�ضبوك وتويرت ما زالت هي 
امل�ضيطرة على م�ضهد ال�ضبكات 
الجتماعية حتى الآن، بعدد 
م�ضتخدمني جتاوز 2.5 مليار 

م�ضتخدم للفي�ضبوك و300 مليون 
م�ضتخدم ملوقع تويرت، اإل اأن 

هناك حتوًل ملحوًظا يف اأعداد 
امل�ضتخدمني حول العامل ل�ضالح 

�ضبكات اأخرى "

 " قد ت�ضاهم هذه التطبيقات يف تغري 
ال�ضورة الذهنية النمطية لكثري 

من امل�ضاهري، �ضواء من الفنانني اأو 
ال�ضيا�ضيني، فنجد بع�ضهم قد يظهر 
مبالب�ص املنزل لتو�ضيح اأمر ما عرب 

فيديو ق�ضري بعيًدا عن الربوتوكالت 
واملظاهر الر�ضمية، وقد يخرج اأحد 
كبار امل�ضوؤولني اأو الوزراء اأو روؤ�ضاء 

الدول مبالب�ص �ضخ�ضية للحديث مع 
املواطنني يف اأمٍر ما "

اجلزء 02
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية : اليزي

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة
مكتب اجلمعيات و النتخابات

الرقم : 001/م.ت.�ش.ع / م.ت.ع / م.ج.ا /18

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح بتاأ�ضي�ش جمعية ولئية
 2012 يناير   12 ل  املوافق   1433 �صفر   18 املوؤرخ يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�صى 
ربيع   26 املوؤرخ يف   74-15 رقم  التنفيذي  املر�صوم  و مبقت�صى  باجلمعيات  املتعلقة 
الثاين عام 1436 املوافق ل : 16 فرباير 2015 ، مت هذا اليوم : 2018/02/11 ت�صليم 

و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية ذات طابع ريا�صي
امل�صماة : النادي الريا�صي للهواة برج عمر اإدري�س 

املقيمة ب : و�صط املدينة برج عمر اإدري�س 
لرئي�س اجلمعية ال�صيد : اوقاري عثمان

تاريخ و مكان امليالد : خالل 1970 ايليزي  
العنوان ال�صخ�صي : حي العني برج عمر اإدري�س

مالحظة : هذا الو�صل �صالح لغاية 2022/02/10
املكتب التنفيذي للجمعية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية : اجللفة

مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة
مكتب التنظيم العام

مكتب النتخابات و اجلمعيات
الرقم : 09/..م.ت.�ش.ع / م.ت.ع / م.ج.ا /2020

و�ضل ت�ضجيل الت�ضريح بتاأ�ضي�ش 
جمعية ولئية

�صفر   18 املوؤرخ يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�صى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات 
لل�صناعة  القب�س  الوالئية  اجلمعية  تاأ�صي�س  مت 

التقليدية الربنو�س و الق�صبية باجللفة
الكائن مقرها : حي بحرارة حمل رقم 04 اجللفة 

طابعها : ثقايف
جمال ن�صاطها : والئي

برئا�صة ال�صيد )ة( : خريي عبد احلميد 
املولود )ة( بتاريخ : خالل 1955 املليليحية
ال�صاكن )ة( : حي الوئام ع 17 /134 اجللفة 

املكتب التنفيذي للجمعية

الوظيفة يف اجلمعيةاال�صم و اللقبالرقم
نائب رئي�سبركاوي حل�صن01
نائب ثاين للرئي�ساملال عبد اهلل02
الكاتب العام عبوا رم�صان 03
م�صاعد الكاتب العام بن �صامل اإ�صماعيل فهمي 04
اأمني املال �صناتي ر�صوان05
م�صاعد اأمني املالبودة حممد فوزي06
ع�صوبن �صامل بلخري07
ع�صوبن عبد النبي عبد احلاكم 08
ع�صو بركاوي حممد العربي 09

ANEP N°:  2016008364الو�ضط:2020/05/18
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 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
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Comptabilité  générale
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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ال�صرب والدعاء ..
ب�صور  يتزين  الذي  جنني،  مبخيم  منزلها  يف 
�صقيقها  عائلتها،  من  والأ�رسى  ال�صهداء 
�صهداء  كتائب  قائد  ال�صباغ  عالء  ال�صهيد 
الأق�صى وجنلها ال�صهيد فداء،وجنلها الأ�صري 
يو�صف ، ل تتوقف الوالدة " فتحية "،  التي 
الإخبار  متابعة  عن  العتقال  جتربة  عا�صت 
حول تطورات فريو�س " كورونا "، وما يجري 
يقبع  الذي   " جلبوع   " خا�صة  ال�صجون  يف 
بال�صجن مدى احلياة ،  فيه يو�صف املحكوم 
وتقول " نعي�س على اأع�صابنا ول منلك �صوى 
وكل  ليحميه  العاملني  لرب  والدعاء  ال�صرب 
انتظر  حلظة  كل   ، الوباء  هذا  من  الأ�رسى 
ونطماأن  يو�صف  �صوت  لأ�صمع  الهاتف  رنني 

على �صحته وكافة الأ�رسى "، وت�صيف "

املنا�سل يو�سف ..

لعائلة منا�صلة ، ولد الأ�صري يو�صف يف خميم 
واختار  وتعلم  ن�صاأ   ، عاماً    30 قبل  جنني 
، فكان يف مقدمة املقاومني  الن�صال  طريق 
بعد اندلع انتفا�صة الأق�صى ، وتقول والدته 
حممد  كاأخواله  والإقدام  بال�صجاعة  متيز   "
ال�صباغ الذي ق�صى ربع قرن خلف الق�صبان 
عالء  وخاله   ، التبادل  عملية  يف  حترر  حتى 
الذي  الأق�صى  �صهداء  كتائب  قائد  ال�صباغ 
 " وت�صيف   ،" يديه  وتتلمذ على  قاتل جلانبه 
واملعنويات  والتحدي  بالبطولة  يو�صف  متيز 
حتى  املواجهات  كافة  يف  �صارك   ، العالية 
اأ�صيب بعيار ناري يف ال�صدر  خالل  ت�صديه 
�صهر  يف   ، املخيم  على  اإ�رسائيلي  لهجوم 

ت�رسين الأول، عام 200 "، وت�صيف "جنا من 
املوت باإعجوبة ، ففي البداية  عانى من موت 
�رسيري مما ا�صطرنا لنقله لالأردن للعالج يف 
، فالر�صا�صة �صببت لق�صم  حالة خطرة جداً 
من  قريبة  الر�صا�صة  كانت   ، جلزاأين   كبده 
القلب ، وحالياً م�صتقرة يف الرئة ومل يتمكن 
الأطباء من اإزالتها لأنها توؤدي لل�صلل الكامل 
واأوجاع   اأ�صيب مب�صاعفات  لكنه  اأبني  ، جنا 

م�صتمرة  حتى اليوم ".
ن�سال وبطولة..

 ، املخيم  لأزقة  يو�صف  ،عاد  الإ�صابة  رغم 
واإلتحق بكتائب الأق�صى ،وتقول والدته " كان 
القائد  خاله  جلانب  مقاتاًل  يكون  اأن  يتمنى 
اأغتاله  عندما  كثرياً  وتاأثر   ، ال�صباغ  عالء 
الحتالل يف 26-11-2002 ، فحمل بندقيته 
، وتابع امل�صوار بعدما  اأرتبط بعالقة وطيدة 
مع رفيق دربه خالد احلاوي الذي قاد الكتائب 
يف تلك املرحلة ، وكان يو�صف حري�س على 
العمل ب�رسية تامة"،وت�صيف " يف 2004-7-5، 
و�صل يو�صف مع رفيقه خالد  احلاوي ملنزل 
الأخري باحلي ال�رسقي  بجنني، لزيارة والدته 
التي مل يتمكن من م�صاهدته منذ فرتة ب�صبب 
والتهديد  بحقه  الإ�رسائيلية  الهجمة  ا�صتداد 
يف  تواجدهما  خالل   " وتتابع  بت�صفيته"، 
 ، اخلا�صة  الوحدات  حا�رستهما   املنزل، 
الدبابات،  ع�رسات  املدينة  داهمت  بينما 
خالد  ورف�س  عنيفة  معركة  واندلعت 
اأ�صت�صهد  حتى  ب�رسا�صة  وقاوم  ال�صت�صالم 
يف ح�صن والدته"، وت�صتدرك " اإبني يو�صف،  
بعدة  الحتالل  جلنود  ت�صديه  خالل  اأ�صيب 
اأعرية ناريه يف يديه الثنتني وقدميه ، وترك 

الحتالل خالد جثة بعدما اأ�صيب بعدة اأعرية 
نارية، واأختطف يو�صف لنعي�س اأياماً ع�صيبة 

لعدم معرفتنا م�صريه ".

ذكريات ال تن�سى ..

املوؤ�ص�صات  كافة  جهود  ف�صلت   ، البداية  يف 
حلظات  يو�صف،وبعد  م�صري  عن  بالك�صف 
حقيقة  عن  الحتالل  ك�صف   ، �صعبة  معاناة 
فرتة،  بعد   " والدته  ،وتقول  "حي"  كونه 
متكنا  و  يو�صف  مع  التحقيق  انتهى  وعندما 
من زيارته،كانت حالته �صعبه ب�صبب الإ�صابة 
ت�صوهات  و  الي�رسى  يده  يف  ل�صلل  اأدت  التي 
"رف�س   ،وت�صيف  اليمنى"  يده  اأ�صابع  يف 
تدهور  رغم  يو�صف  عن  الإفراج  الحتالل 
لفرتة  العمليات  حتت  ،وبقي  ال�صحية  حالته 
لكن  الرملة،  مل�صت�صفى  بعدها  ونقل  طويلة، 
يده  من  يعاين  زال   ما  تتغري،  مل  النتيجة 
ورف�صوا  اليمنى،  بيده  الت�صوهات  و  الي�رسى 
بالإقامة يف امل�صت�صفى ملوا�صلة  له  ال�صماح 

العالج الذي توقف".
ا�ستهداف العائلة..

احلياة  مدى  بال�صجن   ، يو�صف  حوكم 
على  خلوفها  تعاين  عائلته  كانت  ،وبينما 
اأيام  ع�رس  وبعد  الحتالل  حياته،اأقتحم 
اأبنتها  اأعتقل  املرة،  هذه  منزلها،ويف  فقط 
وحوكمت   2،004/7/15 فجر    ، هنادي 
النتماء  بتهمة  ون�صف   عام  بال�صجن 
لكن   ، مطلوبني  وم�صاعدة  الأق�صى  لكتائب  
للعائلة،  الإ�رسائيلي  ال�صتهداف  يتوقف  مل 
وتقول الوالدة "�صربت عائلتي مبواجهة هذه 
الظروف الع�صيبة،وبينما كانت هنادي  تقبع 

�صجن  من  يتنقل  ويو�صف   ، ه�صارون  ب�صجن 
لآخر، اعتقلوا ابني  �صيف وحوكم  6 �صنوات 
،وحممد اأعتقل وق�صى عامني واأفرج عنه " .

حياة ال�سجون..

طوال  ال�صنوات املا�صية، مل مي�صي يوم بحياة 
والدتهم  وتقول   ، معاناة  دون  قنديل  عائلة 
 4 وق�صت   ،1993 عام  اأي�صاً  اعتقلت  التي 
�صنوات  بال�صجون :" منذ النتفا�صة الأوىل 
، ونحن نعي�س ظلم الحتالل، اأخي حممد 
وحوكم  عاماً،   15 ب�صن  اأعتقل  ال�صباغ، 
ملجموعات  النتماء  بتهمة  احلياة   مدى 
الفهد الأ�صود وتنفيذ عملية فدائية وق�صى 
"خالل   وت�صيف   ،" حترر  حتى  قرن  ربع 
اأخي  الحتالل  ، طارد  الأق�صى   انتفا�صة 
الأق�صى  �صهداء  كتائب  قاد  الذي  عالء 
خلفه  تاركاً  ال�صباب،  بريعان  اغتالوه  حتى 

حزننا  "بني  وتكمل   ،" زياد  الوحيد  طفله 
،فاملوؤمل  فداء  اإبني  واغتيال  رحيله  على 
يل ، اأنه  يف بع�س ال�صنوات كان الحتالل 
اأيام طويلة على  ابنائي، ق�صيت  يعتقل كل 
لأن  اليوم  حتى  تنتهي  مل  ال�صجون  بوابات 
يو�صف ل زال يف ال�صجون يتعر�س للعقاب 
واحلرمان من العالج ومنع كل اأ�صقاءه من 
زيارته ، فالحتالل يرف�س منحهم ت�صاريح 

لأنهم اأ�رسى �صابقني ".

ال�سهيد  فداء
تتذكر الوالدة فتحية،  توايل النك�صات  على 
عائلتها ،والتي كان اأكرثها ماأ�صاوية اغتيال 
كان   " وتقول   ،  2006-7-4 يف  فداء  اإبنها 
انتفا�صة  خالل  لالعتقال  تعر�س  فداء 
يف  اإنخرط  عنه  الإفراج  ،وعقب  الأق�صى 
كتائب الأق�صى ب�صكل �رسي، وخالل عملية 

كمني  اأ�صت�صهد يف   ، املخيم  لالحتالل يف 
الحتالل   " وت�صيف   ، اخلا�صة"  للوحدات 
عائلتنا  بحياة  احلزن  ر�صم  عن  يتوقف  مل 
اللجنة  مبقر  اإبني   عزاء  بيت  فخالل   ،
اخلا�صة  الوحدات  اقتحمت   ، ال�صعبية 
املعزين  على  النار  اأطلقت  العزاء،  بيت 
الع�رسات  واأ�صيب  �صبان  ثالثة  ،فا�صت�صهد 
واأعتقل اآخرين، كان بينهم اإبني معني الذي 
اأمين  واإبني   ، الق�صبان  خلف  عام   ق�صى 
الذي اأ�صيب بعيار ناري يف قدمه ، واأعتقل 

وق�صى  26 �صهراً ".
يف يوم االأ�سري

فتحية  املحررة  تقول   ، اجلراح  رغم هذه 
نقدمه  مبا  ونفخر   ، �صامدين  زلنا  ما   "
اأن يبقى �صوت  من ت�صحيات ، لكن نتاأمل 
على  يقت�رس  ول  يوم  كل  عالياً  الأ�رسى 
منا�صبة ، فهم وخا�صة اجلرحى واملر�صى 
بحاجة لدعمنا ومنع التفرد بهم "، وت�صيف 
الرئي�س حممود  اأنا�صد    ، اليوم  يف هذا   "
عبا�س ورئي�س الوزراء الدكتور حممد اإ�صتية 
موا�صلة العمل لتحرير الأ�رسى وخا�صة يف 
يهدد  الذي  كورونا  فريو�س  انت�صار  ظل 
يو�صف  اعتقال  خالل   " وتكمل   ،" حياتهم 
وبناتي وحتى  ابنائي  ، مل نفرح رغم زواج 
بعدما رزقت بالأحفاد ، فالفرحة اأ�صرية مع 
الق�صبان  الذي ق�صى 16 عاماً خلف  ابني 
، ويعي�س اليوم مع الأ�رسى اأ�صعب واق�صي 
مرحلة يف زمن " الكورونا "، واملنا باهلل اأن 
الأ�رسى   عوائل  لكل  الأفراح  وتعود  تنتهي 
واأبنائنا  م�صتمرة،  عذابات   تعي�س  التي 

ي�صيع عمرهم خلف الق�صبان.
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ت�سيطر اأجواء اخلوف والقلق يف حياة عائالت االأ�سرى يف يوم االأ�سري الفل�سطيني التي تتزامن ذكراه ، مع انت�سار فريو�س " كورونا "، والعزلة وانقطاع االت�سال 
والتوا�سل مع كافة ال�سجون و�سط االأنباء عن االإهمال والتق�سري املتعمد من اإدارة ال�سجون ورف�سها تزويد االأ�سرى بتدابري احلماية والوقاية ، وتقول والدة 

االأ�سري اجلريح  يو�سف منر قنديل " كنا نعت�سم اأمام ال�سليب االأحمر يف يوم االأ�سري الإبراز ق�سايا اأبنائنا ودعم �سمودهم واملطالبة بحريتهم ، لكن ح�سار كورونا 
منعنا حتى من االعت�سام مثلما حرمنا زيارة اأ�سرانا الذين ن�سعر بتوتر ورعب دائم على حياتهم يف هذه ال�سجون الظاملة "، واأ�سافت " رغم اأن كل العامل يحارب 
كورونا وي�سعى ملنع تف�سيه واحلفاظ على حياة و�سالمة الب�سرية ، لكن االحتالل ي�ستمر بحربه القا�سية �سد �سعبنا بزج اأ�سرانا يف بوؤر اخلطر التي ت�سكل بيئة 

خ�سبة للمر�س ، اأين العدالة ومنظمات حقوق االإن�سان اأم اأن اأ�سرانا ال ينتمون لعامل الب�سر ؟"، وتكمل " حتى اأمام هذا الوباء القاتل ، ال يوجد عدالة يف التعامل 
مع �سعبنا  ومنا�سلي احلرية الذين يواجهون كل االأوبئة وما من اأحد يتذكرهم .. نطالب كل �سمري حي بالعامل ، ال�سعور معنا واإعالء ال�سوت منت�سراً البنائنا 

ومطالباً بحريتهم يف ظل ازدياد االإ�سابات يف )اإ�سرائيل( وخا�سة بني اجلنود وال�سجانني الذين يحتكون يوميًا باأ�سرانا.

والدة االأ�سري اجلريح يو�سف قنديل :

رغم الوباء القاتل ال يوجد عدالة يف التعامل مع �شعبنا..
اأين حقوق االإن�سان .. اأم اأن اأ�سرانا لي�سوا ب�سر ؟ ..

الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  اأفادت 
الحتالل  حمكمتي  واملحررين،باأن 
اليوم  قررتا  و"�صامل"  "عوفر"  يف 
لفرتات  اأ�صريا   46 توقيف  متديد 
التحقيق.  ا�صتكمال  بذريعة  خمتلفة 
وقالت الهيئة، يف بيان لها، اإن حمكمة 
عوفر مددت توقيف الأ�رسى: عبيدة 
وحممد  جعربي،  و�صعيد  الطيطي، 
�صامل،  اأبو  وزياد  ه�صه�س،  اأبو 
و�صهيب جفال، وعبد الرحمن حماد، 
اأبو  الفتاح  وعبد  طميزي،  وحممد 
اأيام  ثمانية  ا�صمر  وحممد  جحي�صة، 
املجيد  عبد  والأ�صري  للتحقيق، 
اتهام.  لتقدمي لئحة  ايام   8 الرجبي 
كما مددت "عوفر" توقيف الأ�رسى: 

اأيام   7 عمار  وبراء  جفال،  داوود 
للتحقيق، والأ�رسى �صليمان ع�صفور، 
فقيه،  وحمزة  رداحة،  اأبو  واإبراهيم 
ونا�رس ع�صاكرة، وحممد طه، واأن�س 
حاليقة، وربيع فروخ 6 اأيام للتحقيق، 
فيما مددت لالأ�صري جمدي الديك 6 
للنيابة،  ملفه  وحتويل  للتحقيق  اأيام 
فمددت  احلروب  حممد  الأ�صري  اأما 
واأو�صحت  للتحقيق.  اأيام   4 توقيفه 
الع�صكرية  �صامل  حمكمة  اأن  الهيئة، 
مددت الأ�رسى: نا�رس ب�صام اأبو بكر 
12 يوما للتحقيق، والقا�رس قا�صم اأبو 
للنيابة،  الق�صية  لتحويل  اأيام   5 بكر 
لالأ�صري  اتهام  لئحة  قدمت  فيما 
�صعيد فاروق اأبو هنية وعينت جل�صة 

له يف 14 متوز القادم. كما مت تقدمي 
اهلل  عبد  الأ�رسى:  بحق  اتهام  لئحة 
وحممود  ر�صوان،  ومعاوية  ر�صوان، 
ن�صال ر�صوان وتعيني جل�صات حمكمة 
توقيف  ومددت  متوز.   14 يف  لهم 
بكر،  اأبو  با�صم  مر�صيل  الأ�رسى: 
واأن�س كامل اأبو �صمله، وعلي حممود 
ومنعت  اإ�صافية،  اأيام   7 بكر  اأبو 
الأ�رسى ثابت عطية اأبو بكر، وراأفت 
املحامي،  لقاء  من  بكر  اأبو  عطية 
ومددتهما 12 يوما للتحقيق، وعينت 
جل�صة لالأ�صري اأحمد جواد اأبو بكر يف 
ومنعت  املقبل.  الأحد  تكفا"  "بيتح 
من  بكر  اأبو  حممد  ربحي  الأ�صري 
ايام   8 توقيفه  ومددت  حماميه  لقاء 

ح�صني  يو�صف  ويا�صني  للتحقيق، 
اأيام   8 تكفا"  "بيتح  تابع  �صباح 
ربحي  اأحمد  منعت  كما  للتحقيق، 
اأبو بكر من لقاء حماميه ومددته 12 
يوما، وحممد حممود اأبو بكر ممنوع 
توقيفه  متدد  ومت  حماميه  لقاء  من 
متديد  مت  �صملة  اأبو  وكامل  اأيام،   6
توقيفه 12 يوما للتحقيق. كما مددت 
توقيف  الع�صكرية  �صامل  حمكمة 
الأ�صري نظمي حممد اأبو بكر 6 اأيام، 
وحممد  حمامية،  لقاء  من  ومنعته 
للتحقيق،  اأيام   8 ن�رس  الرحيم  عبد 
 8 تكفا"  "بيتح  يف  �صباح  ويو�صف 
�صامي  عنان  الأ�صري  ومنعت  اأيام، 
 7 توقيفه  ومددت  حماميه  لقاء  من 

اأيام، وغ�صان النجار 10 اأيام، وعميد 
با�صل عطية  ومنعت  اأيام،   8 حوتري 
اأبو بكر من لقاء حماميه ومددته 12 
بكر  اأبو  ربحي  خالد  والفتى  يوما، 
ايام   6 توقيفه  متديد  مت  عاما(   14(

للتحقيق.

الأحمر  ال�صليب  �صيجريها  ات�صالت 
خالل اليومني القادمني 

لزيارة املعتقلني الإداريني امل�رسبني 
عن الطعام

ال�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�س  قال 
ان  بكر  ابو  قدري  واملحررين 
الأحمر  ال�صليب  �صيجريها  ات�صالت 
لزيارة  القادمني  اليومني  خالل 

امل�رسبني  الإداريني  املعتقلني 
اأحوالهم  على  والتعرف  الطعام  عن 
انه  اىل  م�صريا  ال�صحية  واأو�صاعهم 
عدد  الن  حتى  املعروف  غري  من 
ابو  واأ�صاف   . امل�رسبني  املعتقلني 
بكر يف حديث لإذاعة �صوت فل�صطني 
ال�صبت،  اليوم  �صباح  الر�صمية، 
متنع  الحتالل  �صجون  اإدارة  ان 
ال�رسى  زيارة  من  كذلك  املحامني 
وان املحاولت م�صتمرة لل�صماح لهم 
بذلك . وحول الو�صع ال�صحي لالأ�صري 
اجلريح هيثم بلل املتواجد يف م�صفى 
�صعاري ت�صيدك الإ�رسائيلي اأفاد ابو 
بكر ان حالته م�صتقرة وانه مت متديد 

توقيفه .

هيئة االأ�سرى: 

حمكمتا االحتالل يف "�شجن عوفر" و "�شجن �شامل" متددان توقيف 46 اأ�شريا
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الأ�صرية اجلريحة اإ�صراء جعابي�ص ت�صارع 
املر�ص يف �صجون الحتالل

اإ�ضراء يا وجع اجلرح الغائر يف القلب واملذبوح من الوريد اإىل الوريد, طوعت قلمي الباكي لأخــط هــمـومـك واأحـزانـك 
واآلم اأوجاعك على �ضطور مقايل, فعجز ل�ضاين عن النطق وتاه مني الكالم واختنقت الكلمات يف �ضدري واغرورقت عيوين 

بالدموع من �ضدة �ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا, وكاأنه البحر يبلعني مع كل كتابة حرف من احلروف القاطرة دمًا, اأمام 
تة, التي ل ت�ضمع �ضرخات اأوجاعك واأنني  ب�ضاعة جرائم املحتلني وعجز ال�ضامتني و�ضمت العاجزين اأ�ضحاب ال�ضمائر املِيّ

اأهاتك املت�ضللة اإىل اأرواحنا ك�ضعاع �ضوء ال�ضم�س القادمة من خلف ق�ضبان ال�ضجن.
بقلم :- �ضامي اإبراهيم فودة

جرناالت  ال�شاخمة  القامات  ح�رضة  يف 
اجلمر  على  القاب�شني  وال�شمود  ال�شرب 
ال�شامخ,  كالطود  واملتخندقه يف قالعها 
واأ�شرياتنا  االأبطال  البوا�شل  اأ�رضانا 
ال�شجون  غياهب  يف  القابعني  املاجدات 
تنحني  الغا�شم  االحتالل  زنازين  وخلف 
اأمام  واإكباراً  اإجالالً  والروؤو�س  الهامات 
خجاًل  الورود  وحتمر  �شمودهم  عظمة 
االأماجد  اإخوتي  ت�شحياتهم,  عظمة  من 
اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�شامدين 
قالع  يف  املتمر�شني  الثابتني  ال�شابرين 
االأفا�شل  اأحبتي  القراء  اأعزائي  االأ�رض, 
ال�شوء  ت�شليط  هو  اليوم  ب�شدده  اأنا  فما 
امل�شابني  االأ�رضى  حاالت  اأخطر  على 
االحتالل  �شجون  يف  املزمنة  باالأمرا�س 
�شيا�شات  من  الويالت  يعانون  والذين 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رضية  االإدارة 
بت�شخي�س  القيام  دون  بامل�شكنات 
مع  امل�شتمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �شليم 
يفتك  للمر�س  فري�شة  لرتكه  االأمرا�س 

بج�شده..
اجلريحة  البطلة  املقد�شية  واالأ�شرية 
والثالثون  ال�شتة  ابنة  جعابي�س  اإ�رضاء 
الطبي  االإهمال  �شحايا  اأحد  هي  ربيعاً 
ال�شجون  اإدارة  متار�شها  التي  املتعمد 
املر�س  بني مطرقة  تعي�س  والتي  بحقها 
جتاهل  و�شندان  حياتها  يهدد  الذي 
والقابعة  امل�شتمرة,  ملعاناتها  االحتالل 
حالياً يف �شجن )ال�شارون( والتي ان�شمت 
اأ�شماء املر�شى يف  قائمة طويلة من  اإىل 
اأنهت  وقد  ودياجريها,  ال�شجون  غياهب 
ودخلت  الق�شبان  خلف  اخلام�س  عامها 
�شجون  يف  التوايل  على  ال�شاد�س  عامها 
االحتالل اال�رضائيلي والتي تق�شي حكماً 

بال�شجن 11 عاماً
ريا�س  اإ�رضاء  املقد�شية:-  االأ�شرية   -

جميل جعابي�س
- تاريخ امليالد:- 1984/7/22م

القد�س  حمافظة   -: االإقامة  مكان   -
"جبل املكر"

واأم  مطلقة/  االجتماعية:-  احلالة   -
ولديها ابن ا�شمه املعت�شم باهلل.

املوؤهل العلمي:- تلقت تعليمها الدرا�شي 
االبتدائي واالإعدادي والثانوي يف مدار�س 
الثانية  ال�شنة  قرية �شلوان, ودر�شت يف - 
بالكلية االأهلية يف بلدة بيت حنينا �شمايل 
اخلا�شة,  الرتبية  تخ�ش�س  القد�س 
وكانت  بكالوريو�س  �شهادة  على  وحا�شلة 
الفعاليات  جانب  اإىل  امل�شّنني  مع  تعمل 

الرتفيهية يف املدار�س واملوؤ�ش�شات..
- تاريخ االعتقال:- 2015/10/11م

- مكان االعتقال:- �شجن "ال�شارون"
تنفيذ  حماولة  اإليها:-  املوجه  التهمة   -
اأنبوبة  تفجري  يهود من خالل  قتل  عملية 

غاز
- احلكم:- 11عاماً

االحتالل  ميعن  وظامل:-  تع�شفي  اإجراء 
بحق  اإجرامه  موا�شلة  يف  ال�شهيوين 
اإ�رضاء  اجلريحة  املقد�شية  االأ�شرية 
ابنها  لقاء  من  بحرمانها  جعابي�س 
ومنع  اعتقالها  بداية  يف  باهلل  املعت�شم 
املالب�س  ادخال  ومنع  "الكنتني"  ادخال 

والبطانيات لها حتى تاريخ 23-3-2016م 
و�شحب االحتالل بطاقة التاأمني ال�شحي 
منها ومنع عنها زيارة ذويها عدة مرات, 

ويف اإحداها منع ابنها من زيارتها.

- اعتقال الأ�ضرية البطلة :- اإ�ضراء 
جعابي�س

االأ�شرية  االحتالل  قوات  اعتقلت 
بتاريخ  "جعابي�س"  اجلريحة  املقد�شية 
2015/10/11م بعد احرتاق مركبتها التي 
كانت تقودها قرب حاجز "الزعِيّم" وعند 
امل�شتعلة  �شيارتها  من  اخلروج  حماولة 
�شب  الذي  احلريق  من  نف�شها  واإنقاذ 
ال�شماح  االحتالل  رف�س  ج�شدها  يف 
وتغري  تلهمها  امل�شتعرة  النار  وترك  لها 
اأ�شيبت  وقد  اجلميل  وجهها  مالمح  يف 
بحروق من الدرجة االأوىل والثانية والثالثة 
االأ�شرية  اأن  االحتالل  �شلطات  وتّدعي 
ده�س  عملية  تنفيذ  حاولت  جعابي�س 
"الزعِيّم"  احلاجز  على  مركبتها  بوا�شطة 
املحاكم  داخل  ونقا�شات  مداوالت  وبعد 
ملدة  بال�شجن  عليها  حكم  االإ�رضائيلية 
 50( مقدارها  مالية  وغرامة  عاماً,   11
دوالر  األف   15 مايعادل  اى  �شيكل(   األف 

احلكم  قبل  املداوالت  وكانت   , امريكى 
قد ا�شتمرت ملدة عام, و�شدر احلكم يف 

7 اأكتوبر 2016.

احلالة ال�ضحية لالأ�ضرية 
اجلريحة:- اإ�ضراء جعابي�س

بحروق  اأ�شيبت  اإ�رضاء  اجلريحة  االأ�شرية 
�شديدة غطت كامل ج�شدها كما برُتت 8 
براأ�شها  ملت�شقتني  واذنيها  ا�شابعها  من 
لتفقد  االأمين  الكتف  مف�شل  يف  وعطب 
اإ�شابة  جراء  ابنها  احت�شان  على  القدرة 
�شيارتها بر�شا�س االحتالل ونتج عن ذلك 
ومكثت  بداخلها  واإ�رضاء  ال�شيارة  احرتاق 
عني  هدا�شا  م�شت�شفى  يف  اإثرها  على 
حالتها  ل�شعوبة  نظراً  اأ�شهر  ثالثة  كارم 
ال�شارون  �شجن  اإىل  حتويلها  يتم  اأن  قبل 

للن�شاء....
وال تزال تعاين من حروق يف اجل�شم الأكرث 
يف  والثالثة  االأوىل  الدرجة  من   %  60 من 
وال�شدر  والظهر  واليدين  الوجه  منطقة 
اعتقالها,  على  اأعوام  خم�س  مرور  بعد 
عاجلة  لثماين عمليات  بحاجة  اأنها  حيث 
اأذنيها  ولف�شل  ووجهها  عينيها  يف 
اإ�شابات  ولعالج  براأ�شها,  امللت�شقتني 
بالغة يف يديها, وتعاين من ارتفاع درجات 
عالجها  ويحتاج  م�شتمًر,  ب�شكل  احلرارة 
والنف�شي  اجل�شدي  التاأهيل  من  ل�شنوات 
ب�شبب تاآكل معظم اأ�شابعها نتيجة احلريق 
وال  الطعام  تناول  ت�شتطيع  وال  واالإ�شابة, 

القيام باأدنى املهام املعي�شة اليومية.
ندائي  اأوجه  مقايل  �شطور  على  من 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ش�شات  كافة  اإىل 
وخا�شة منظمة ال�شحة العاملية وال�شليب 
االأحمر ومنظمة اأطباء بال حدود بالتدخل 
اجلريحة  االأ�شرية  حياة  الإنقاذ  العاجل 
لتقدمي  عنها  لالإفراج  جعابي�س  اإ�رضاء 
العالج الالزم لها خارج ال�شجون- احلرية 
واأ�شرياتنا  البوا�شل  الأ�رضانا  احلرية  كل 
للمر�شى  العاجل  وال�شفاء  املاجدات- 

امل�شابني باأمرا�س خمتلفة..

�شادر  تقرير  فى  االأ�شري  نادي   قال 
عنه, اإن قوات االحتالل االإ�رضائيلي, 
جنني  ق�شاء  يعبد  بلدة  من  اعتقلت 
واملحا�رضة منذ ثالثة اأيام, اأكرث من 
منهم,  اأُفرج عن عدد  مواطناً,   )30(
ا�شتجواب  لعمليات  تعر�شهم  بعد 
وحتقيق رافقها اعتداءات وعمليات 
اإعالن  عقب  وذلك  وح�شية,  تنكيل 
جنودها  اأحد  مقتل  عن  االحتالل 
للبلدة  نفذها  اقتحام  عملية  خالل 
اأيار, مايو  الثاين ع�رض من  يف تاريخ 
وفقاً  االأ�شري  نادي  واأو�شح  اجلاري. 
االعتقال  عمليات  اأن  ملتابعته, 
اإطار  يف  تاأتي  والتي  امل�شتمرة 
طالت  اجلماعي,  العقاب  �شيا�شة 
واأطفال,  و�شبان,  كاملة,  عائالت 
وكبار  قا�رضات,  وفتيات  ون�شاء, 
رافق  حمررين,  واأ�رضى  ال�شن, 
املربح,  بال�رضب  اعتداءات  ذلك 
لها  تعر�س  ترهيب  وعمليات 
فجزء  االأطفال,  ال�شيما  املواطنون, 
من العائالت التي تعر�شت لالعتقال 
الذين  اأطفالها,  �شوى  منها  يتبق  مل 
نتيجة  واآبائهم  اأمهاتهم  من  جردوا 
من  االأ�شري  نادي  وحذر  العتقالهم. 
املواطنون  له  يتعر�س  ما  خطورة 
�شلطات  وا�شتخدام  يعبد,  بلدة  يف 
ذريعة  اأحد جنودها  مقتل  االحتالل 
املزيد  وتنفيذ  باملواطنني  للتنكيل 
من العقوبات اجلماعية, وكذلك من 
تعذيب  لعمليات  املعتقلني  تعر�س 
مطالباً  معهم,  التحقيق  خالل 
الدولية,  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
ب�رضورة التدخل العاجل لوقف جرائم 
نادي  وتابع  البلدة.  يف  االحتالل 
جرى  ملحوظاً  ت�شاعداً  اأن  االأ�شري 
يف ن�شبة االعتقاالت منذ بداية �شهر 

من  �شاهدناه  ما  رغم  اجلاري,  ماي 
انخفا�س يف ن�شبة االعتقاالت خالل 
مع  مقارنة  املن�رضم  اأفريل/  �شهر 
ال�شهور املا�شية, موؤكداً على اأن هذا 
الت�شعيد يتزامن مع ا�شتمرار انت�شار 
االحتالل,  لدى  اأعلى  وبن�شبة  الوباء 
اإىل  نقله  يف  يت�شبب  قد  الذي  االأمر 
خالل  من  الفل�شطينيني  املواطنني 
ولفت  الوح�شية.  االعتقال  عمليات 
االحتالل  قوات  اإىل  االأ�شري  نادي 
اليوم  وفجر  املا�شية  الليلة  اعتقلت 
من بلدة يعبد خم�شة مواطنني بينهم 
عاماً,   )13( العمر  من  يبلغ  طفل 
عمارنة  فتحي  ثائر  املحرر  وهم: 
االحتالل  �شجون  يف  ق�شى  الذي 
�شابقاً ع�رض �شنوات, وعالء �شبحي 
الكيالين,  عثمان  وحممد  بكر,  اأبو 
باالإ�شافة اإىل ال�شقيقني خالد ربحي 
 18( ومعت�شم  عاماً(   13( بكر  اأبو 
عاماً( الذي اأفرج عنه الحقاً بعد اأن 
تعر�س لل�رضب املربح على يد قوات 
االحتالل, قبل اأن تلقيه على مدخل 
والدتهما  تعر�شت  كما  يعبد,  بلد 
اإىل  اإثره  على  نقلت  ع�شبي  النهيار 
حيث  احلكومي,  جنني  م�شت�شفى 
اعتقال  االحتالل  �شلطات  توا�شل 
زوجها باالإ�شافة اإىل اثنني اآخرين من 
اأبنائها. كما اعتقلت قوات االحتالل 
الطفل بدر يحيى عري�شة )15( عاماً 
ق�شاء  �شويكة  �شاحية  منزله يف  من 
بلدة  من  اآخر  ومواطن  طولكرم, 
من�شور  وهو  القد�س,  يف  العي�شاوية 
حممود. يُ�شار اإىل اأن قوات االحتالل 
و�شقيقها  فتاة  اأم�س  م�شاء  اعتقلت 
اعتدت  اأن  بعد  العي�شاوية,  بلدة  من 
اآية  وهما:  املربح,  بال�رضب  عليهما 

حمي�شن و�شقيقها علي حمي�شن.

نادي الأ�ضري
الحتالل ينفذ �صيا�صة عقاب جماعية 

بحق املواطنني يف بلدة يعبد

�شادر  تقرير  فى  االأ�شري  نادي   قال 
االإ�رضائيلي,  االحتالل  قوات  اإن  عنه, 
جنني  ق�شاء  يعبد  بلدة  من  اعتقلت 
من  اأكرث  اأيام,  ثالثة  منذ  واملحا�رضة 
)30( مواطناً, اأُفرج عن عدد منهم, بعد 
وحتقيق  ا�شتجواب  لعمليات  تعر�شهم 
تنكيل  وعمليات  اعتداءات  رافقها 
االحتالل  اإعالن  عقب  وذلك  وح�شية, 
عملية  خالل  جنودها  اأحد  مقتل  عن 
الثاين  تاريخ  يف  للبلدة  نفذها  اقتحام 
واأو�شح  اجلاري.  مايو  اأيار,  من  ع�رض 
نادي االأ�شري وفقاً ملتابعته, اأن عمليات 
يف  تاأتي  والتي  امل�شتمرة  االعتقال 
اإطار �شيا�شة العقاب اجلماعي, طالت 

عائالت كاملة, و�شبان, واأطفال, ون�شاء, 
وفتيات قا�رضات, وكبار ال�شن, واأ�رضى 
حمررين, رافق ذلك اعتداءات بال�رضب 
لها  تعر�س  ترهيب  وعمليات  املربح, 
فجزء  االأطفال,  ال�شيما  املواطنون, 
من العائالت التي تعر�شت لالعتقال مل 
يتبق منها �شوى اأطفالها, الذين جردوا 
من اأمهاتهم واآبائهم نتيجة العتقالهم. 
ما  خطورة  من  االأ�شري  نادي  وحذر 
يعبد,  بلدة  يف  املواطنون  له  يتعر�س 
مقتل  االحتالل  �شلطات  وا�شتخدام 
اأحد جنودها ذريعة للتنكيل باملواطنني 
وتنفيذ املزيد من العقوبات اجلماعية, 
لعمليات  املعتقلني  تعر�س  وكذلك من 

مطالباً  معهم,  التحقيق  خالل  تعذيب 
الدولية,  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
ب�رضورة التدخل العاجل لوقف جرائم 
االحتالل يف البلدة. وتابع نادي االأ�شري 
ن�شبة  يف  جرى  ملحوظاً  ت�شاعداً  اأن 
اأيار/  �شهر  بداية  منذ  االعتقاالت 
من  �شاهدناه  ما  رغم  اجلاري,  مايو 
خالل  االعتقاالت  ن�شبة  يف  انخفا�س 
مقارنة  املن�رضم  اأبريل  ني�شان/  �شهر 
اأن  على  موؤكداً  املا�شية,  ال�شهور  مع 
ا�شتمرار  مع  يتزامن  الت�شعيد  هذا 
لدى  اأعلى  وبن�شبة  الوباء  انت�شار 
يف  يت�شبب  قد  الذي  االأمر  االحتالل, 
من  الفل�شطينيني  املواطنني  اإىل  نقله 

الوح�شية.  االعتقال  عمليات  خالل 
ولفت نادي االأ�شري اإىل قوات االحتالل 
اعتقلت الليلة املا�شية وفجر اليوم من 
بلدة يعبد خم�شة مواطنني بينهم طفل 
يبلغ من العمر )13( عاماً, وهم: املحرر 
يف  ق�شى  الذي  عمارنة  فتحي  ثائر 
�شجون االحتالل �شابقاً ع�رض �شنوات, 
وعالء �شبحي اأبو بكر, وحممد عثمان 
الكيالين, باالإ�شافة اإىل ال�شقيقني خالد 
ربحي اأبو بكر )13 عاماً( ومعت�شم )18 
اأن  بعد  الحقاً  عنه  اأفرج  الذي  عاماً( 
قوات  يد  على  املربح  لل�رضب  تعر�س 
مدخل  على  تلقيه  اأن  قبل  االحتالل, 

بلد يعبد.

نادي الأ�ضري:

مدير  الحتالل ينفذ �صيا�صة عقاب جماعية بحق املواطنني يف بلدة يعبد احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  قال 
عام مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة 
اأن  القد�س  جامعة  يف  االأ�شرية 
بفخامة  ممثلة  الفل�شطينية  القيادة 
لن  الوزراء  رئي�س  ودولة  الرئي�س 
اأي  بتمرير  لالحتالل  ي�شمحوا 
اإجراءات  ل�رضعنة  تهدف  �شغوط 
ن�شاالت  لت�شويه  الهادفة  االحتالل 
االأ�شريات واالأ�رضى, واأن ما قام به 
يهدف  الع�شكري  احلاكم  ي�شمى  ما 
على  ال�شغوط  وزيادة  الفتنة  لزرع 
يعرف  االحتالل  اأن  موؤكدا  القيادة, 
ت�شجيل  على  قدرته  وعدم  بعجزه 
واأ�شاف   . امللف  اأي جناح يف هذا 
اأن القرار الذي خرج به دولة رئي�س 
الوزراء يعطي طماأنينة الأبناء �شعبنا, 
واأن هناك اإجراءات الحقة �شت�شمن 

اأي  وذويهم  االأ�رضى  مي�س  ال  اأن 
واأن  االحتالل,  قبل  من  عدوان 
االأ�رضى  بحق  امل�شتمرة  الهجمة 
االأ�رضى  باقتطاع خم�ش�شات  �شواء 
من املقا�شة اأو ال�شغط على البنوك 
واأن  نتائج,  اأي  اإل  يقود  لن  اأبدا 
لتقدمي  م�شتعدين  �شعبنا  اأبناء  كل 
الغايل والنفي�س يف �شبيل الدفاع عن 
االأ�رضى وم�شتحقاتهم . ولفت اإل اأن 
االإرهاب احلقيقي يكمن بكل ما تقوم 
غا�شب  ككيان  االحتالل  به حكومة 
واالأعراف  املواثيق  لكل  ومتنكر 
الدولية, واأنه لو �شكت كل العامل عن 
قول كلمة احلق �شيبقى اأبناء �شعبنا 
حقوقهم  كافة  انتزاع  على  م�رضين 
الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  باحلرية 

وعا�شمتها القد�س .

الدكتور فهد اأبو احلاج

كل �صعبنا م�صتعد لتقدمي الغايل والنفي�ص 
دفاعا عن الأ�صرى وم�صتحقاتهم 
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كبرية الأطباء يف امل�ضت�ضفى رقم 52 يف مو�ضكوماريانا لي�ضنكو

كورونا فاجاآنا بقدرته على الفتك 
باأع�صاء ب�صرية اأخرى غري الرئتني!

عند  اجلديدة  الأعرا�ض  ت�ؤ�رش 
التاجي  بالفريو�ض  امل�صابني 
تلف  اإىل  واملتمثلة بطفح جلدي، 
الكلى وعدد من الأع�صاء الأخرى، 
لدرا�صة  الأطباء  ي�صطر  لذلك 
كامل  على  العدوى  تاأثري  مدى 

ج�صد ال�صخ�ض امل�صاب.
يف  الأطباء  كبرية  بذلك  اأفادت 
م��صك�،  يف   52 رقم  امل�صت�صفى 
لي�صنك�،  ماريانا  الربوفي�ص�رة 
وقالت يف مقابلة مع برنامج، نيللي 
»خط�رة  عن�ان  حتت  ع�صكر، 
على  الي�م  اأذيع  الذي  الفريو�ض« 
التلفزي�نية،   1- رو�صيا  قناة 
مظاهره  يغري  »الفريو�ض  اإن 
اإذا  مفاجئ،  ب�صكل  واأعرا�صه 
البطانة  ينخر  فه�  التعبري.  جاز 
ال�صغرية،  الدم�ية  الأوعية  يف 
كما يغ�صي اجللد مبظاهر الطفح 
الأعرا�ض  هذه  وبالطبع  اأي�صا، 
تك�ن  اأن  اإل  ميكن  ل  املفاجئة 
م�ؤ�رشا  ي�صكل  هذا  لأن  مقلقة، 
والأع�صاء  الكلى  اخرتاقه  على 
تعتمد  التي  الأخرى  الداخلية 
يف  الدم  دورة  بالتاأكيد  عليها 
الدقيقة«واأ�صافت:«ه� ل  الأوعية 
يفتك فقط بالرئتني، ولكنه يهتك 
اجل�صم،  يف  اأخرى  اأع�صاء  كذلك 

ذلك،  درا�صة  نحاول  نحن  والآن 
ممار�صتنا  يف  ن�صادف  مل  لأننا 
من  الهائل  العدد  هذا  الطبية، 
ل  واحد  لفريو�ض  والفتك  الهتك 

يرى بالعني املجردة«.
وفقا لها، فاإن �صريورة واإجراءات 
هذه الدرا�صة �صعبة اإىل حد ما، لأن 
الأطباء ل ي�صتطيع�ن اأخذ خزعة 
باأمرا�ض  امل�صابني  املر�صى  من 
ي�صتخدم  وبالتايل  خطرية. 

م�رف�ل�جيا  املتخ�ص�ص�ن 
واأي�صا  املت�فني،  املر�صى 

اأ�صاليب »معقدة«.
ديني�ض  ذكر  ذلك،  وقبل 
مدير  بروت�صينك�، 
»ك�م�ناركا«  م�صت�صفى 

بعالج  املتخ�ص�ض 
مبر�ض  امل�صابني 

على  ظهرت  اأنه   ،19 ك�فيد- 
املر�صى امل�صابني بهذه املر�ض 

اإىل  مفاجئة،  جديدة  اأعرا�ض 
ال�صائعة  تلك  جانب 
فقدان  من  عنه، 
والرائحة  الطعم 
وال�صعال اجلاف، 
احلرارة  ودرجة 
لدى  العالية 
مثل  املر�صى، 
على  اجللدي  الطفح 

اليدين والبطن.

قلة النوم تزيد الوزن
م�صح�ب  لأنه  ال�صمنة  ي�صبب  الن�م  اأن  الكثريون  يعتقد  فيما 
يف  ك�ل�رادو  جامعة  يف  باحث�ن  ك�صف  احلركة،  وقلة  بالراحة 
ال�ليات املتحدة اأن الن�م ي�ؤثر يف كمية ون�عية الطعام الذي 
ن�صتهلكه، اإذ اأن احل�ص�ل على ق�صط كاف من الن�م  كان م�صح�ًبا 
با�صتهالك كميات اأقل من ال�صعرات احلرارية وباختيار الأطعمة 
ال�صحية. اأما احل�ص�ل على اأقل من 5-6 �صاعات من الن�م يف 

الي�م ي�مًيا فقد رفع من احتمالت الإ�صابة بال�صمنة.
الن�م  من  كافية  �صاعات  على  احل�ص�ل  اأن  الباحث�ن  واأ�صاف 
متثل اأف�صل ال��صائل لكبح ال�صهية والتحكم بال�زن.  واأو�صح�ا 
يف درا�صة حديثة اأن احلرمان من الن�م يحدث تغيريات كبرية 
  ghrelin يف الهرم�نات املنظمة لل�صهية، حيث يرتفع هرم�ن

امل�ص�ؤول عن ال�صع�ر باجل�ع م�صببًا �صهية اأكرب لالأكل.
 leptin من جانب اآخر، اأدت قلة الن�م اإىل انخفا�ض يف هرم�ن 
املرتبط بال�صع�ر بال�صبع في�صعر الإن�صان باحلاجة ل�صتهالك 
اإن احل�ص�ل على ق�صط  ال�صعرات احلرارية.  اأعلى من  كميات 
كاف من الن�م ي�صاهم يف احلفاظ على الر�صاقة ويف ا�صتهالك 
يف  الباحث�ن  بنينّ  وقد  احلرارية.  ال�صعرات  من  اأقل  كميات 
جامعة ك�ل�رادو عددا من التغيريات التي �صاحبت النق�ض يف 

�صاعات الن�م:
• ا�صتهالك كميات اأعلى من ال�صعرات احلرارية نتيجة ال�صع�ر 

الأعلى باجل�ع
• تناول كميات اأكرب من الن�ص�يات والده�ن

• احلاجة لتناول النقر�صات بني ال�جبات
• ارتفاع يف ال�صع�ر باجل�ع يف �صاعات الليل وا�صتهالك كميات 

اأكرب من الطعام يف الليل
حرق  ي�صبح  حيث  الغذائي  الأي�ض  يف  �صلبية   تغيريات   •

ال�صعرات احلرارية بطيء 
يقارب  اأي ما  بالأ�صب�ع،  ل 900 غرام  ال�زن مبعدنّ ارتفاع يف   •

الكيل� عند احل�ص�ل على 5 �صاعات من الن�م اأو اأقل
جمم�عة باحثني من جامعة �صيكاغ� ك�صف�ا اأن قلة الن�م ترفع 
واملتعة  باملكافاأة  ال�صع�ر  عن  امل�ص�ؤول   AG-2 مركب  من 
بال�جبات  الزائد  الإهتمام  بف�رش  مما  بالطعام،  املرتبط 
اإىل  وي�صار  الن�م.  �صاعات  يف  للنق�ض  �ض  التعرنّ عند  الغذائية 
الأطفال  الن�ع على  تاأثري قلة  تناولت  اأخرى �صابقة  اأبحاث  اأن 
ووجدت اأن ح�ص�ل الأطفال على اأقل من ع�رش �صاعات ي�مية 

�صهم لل�صمنة. يعرنّ

ن�صائح لوجبة الإفطار
لتفادي  بالإفطار؛  البدء  قبل  التمر  من  حبات  ثالث  تناول   
الدم، ثمنّ �رشب ك�ب من  ال�صكر يف  ح�ص�ل نق�ض يف معدلت 
املاء اأو اللنب، قبل تناول الطعام. بدء الإفطار بتناول ال�ص�ربة 
بالنقبا�صات،  ال�صع�ر  وتخفف  املعدة،  تلنينّ  لأننّها  ال�صاخنة؛ 
ب�صكل  بعدها  الرئي�صينّة  ال�جبة  وتناول  ال�صلطة،  تناول  ثمنّ 
معتدل. التن�يع يف وجبات الإفطار، واإدخال الأطعمة املختلفة 
�رشب  وغريها.  والبق�لينّات  والأ�صماك،  واللح�م،  كال�صلطات، 
بحيث  وال�صح�ر؛  الإفطار  فرتتي  بني  املياه  من  وفرية  كمينّة 
تدريجينّاً؛  �رشبها  على  احلر�ض  مع  اأك�اب،  ثمانية  عن  تقلنّ  ل 
لتجنب ال�صع�ر بالنتفاخ. ممار�صة ريا�صة امل�صي ي�مياً، وذلك 
اله�صمي  اجلهاز  ليق�م  ب�صاعتني؛  الإفطار  وجبة  تناول  بعد 

بعمله ويه�صم الطعام.

ن�صائح طبّية ملر�صى ال�صكري
نهائينّاً؛  ال�صيام  الأول  الن�ع  من  ال�صكري  مري�ض  قدرة  عدم   
ال�صكر  م�صت�ى  يف  احلادنّ  بالنق�ض  لالإ�صابة  عر�صته  ب�صبب 
بالدم، واحتمالينّة الدخ�ل يف غيب�بة. اأخذ اأقرا�ض ال�صكري عن 
طريق الفم ملر�صى ال�صكري من الن�ع الثاين، مع مراعاة تنظيم 
وجبات الإفطار وال�صح�ر. ا�صت�صارة الطبيب يف حالت �صكري 
احلمل الذي يُقرر قدرة املراأة على ال�صيام من عدمها، فهناك 
القلب  خفقان  وزيادة  بالدوخة،  ي�صعرن  الل�اتي  الن�صاء  بع�ض 

عند ال�صيام، فين�صحن بالإفطار ف�راً.

ن�صائح طبّية ملر�صى القلب
 ا�صت�صارة الطبيب قبل ال�صيام، فه� الذي يقرر �صيام املري�ض 
من عدمه. اللتزام ب�رشب كمينّات الدواء يف الأوقات املحددة 
خالل فرتة الإفطار وال�صح�ر، والتي يحددها الطبيب بعد اأن 
والبتعاد  ال�صحينّة،  الأطعمة  تناول  بال�صيام.  للمري�ض  ي�صمح 
عن الأطعمة التي كان يتجنبها مري�ض القلب قبل �صهر رم�صان 

املبارك.

يزيد ارتفاع الك�لي�صرتول لدى الفرد 
القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة  من خطر 
الدم�ية، ما يجعل حياته  والأوعية 
اأق�رش. فما الذي ميكن فعله خلف�ض 
الك�لي�صرتول؟ويعد  م�صت�يات 
يف  الده�ن  من  ن�عا  الك�لي�صرتول 
قدر  عليه  ال�صيطرة  يجب  الدم، 
الإمكان. ول ي�جد للحالة عادة اأي 
ميكن  لذلك  اأعرا�ض،  اأو  عالمات 
الب�صيط  الدم  اختبار  يحدد  اأن 
يف  املنت�رشة  الك�لي�صرتول  كمية 

ج�صمك.
و�صيقي�ض اختبار الدم الك�لي�صرتول 
الكلي )TC(، والك�لي�صرتول ال�صار، 
الناحية  ومن  اجليد  والك�لي�صرتول 
م�صت�يات  تك�ن  اأن  يجب  املثالية، 
منخف�صة  ال�صار  الك�لي�صرتول 
اأن  من  الرغم  وعلى  الإمكان.  قدر 
ارتفاع الك�لي�صرتول ميكن اأن يك�ن 

ال�صخ�ض  اأن  يعني  وهذا  وراثيا، 
به،  يُ�صاب  قد  وال�صحي  ال�صليم 
القيام  ميكن  اأ�صياء  هناك  اأن  اإل 
م�صت�يات  تقليل  يف  للم�صاعدة  بها 

الك�لي�صرتول.
وعلى �صبيل املثال، من املرجح اأن 
اإىل  الكح�ل  التدخني و�رشب  ي�ؤدي 

لدى  الك�لي�صرتول  م�صت�يات  زيادة 
الفرد، وينبغي جتنبها.

خف�ض  طرق  اإحدى  وتتمثل 
م�صت�يات الك�لي�صرتول يف اأن تك�ن 
الدرج  ت�صعد  اأن   - ج�صديا  ن�صطا 
بدل من امل�صعد، وامل�صي بدل من 
وهناك  الريا�صة  وممار�صة  القيادة 

م�صت�يات  خلف�ض  اأخرى  طريقة 
يف  تتمثل  الدم،  يف  الك�لي�صرتول 
الدهنية،  الأطعمة  ا�صتهالك  تقليل 
اللحم  فطائر  جتنب  حماولة  مع 
والنقانق والأطعمة التي حتت�ي على 
زيت ج�ز الهند وحتت�ي جميع هذه 
امل�اد الغذائية على ده�ن م�صبعة، 

لذا فهي لي�صت جيدة لل�صحة.
تناول  اخرت  ذلك،  من  وبدل 
ال�صلم�ن،  مثل  الزيتية،  الأ�صماك 
واخلبز  الأبي�ض  الأرز  ا�صتبدال  مع 
واخلبز  البني  بالأرز  واملعكرونة 
ا�صتهالك  زيادة  وينبغي  الأ�صمر 
وتناول  الف�اكه واخل�رشوات،  كمية 
املك�رشات  من  خفيفة  وجبات 

والبذور.

خلف�ض م�صتويات الكولي�صرتول يف اجل�صم؟

ال�صاي الأخ�صر ميكن اأن ينهي م�صكلة تقلق الن�صاء والرجال
من  طبيعيا  جزءا  ال�صعر  ت�صاقط  يك�ن  اأن  ميكن 
حياتنا، ويف بع�ض الأحيان ل يك�ن هناك داع للقلق 
ب�صاأنه وميكننا اأن نفقد ما ي�صل اإىل 100 �صعرة على 
اأج�صادنا كل ي�م، دون اأن نالحظ ذلك. ولكن ميكنك 
اإطالة عمر خ�صالت ال�صعر عن طريق �رشب ال�صاي 
اأن ال�صاي الأخ�رش  الأخ�رش بانتظام وزعم العلماء 
غني مب�صادات الأك�صدة التي متنع بع�ض الهرم�نات 

يف اجل�صم من بدء ت�صاقط ال�صعر املبكر.
حتمي  التي  املحددة  الأك�صدة  م�صادات  وتُعرف 
 epigallocatechin با�صم  ال�صعر  ت�صاقط  من 

.EGCG  ويعرف اخت�صارا بـ ،gallate
املراحل   EGCG الأك�صدة  م�صادات  ومتدد 

املبكرة من دورة النم� الطبيعي لل�صعر، وفقا خلبري 
التغذية اأدا جانادوتري.

واإذا كنت تف�صل عدم �رشب ال�صاي الأخ�رش، ميكنك 
العث�ر على الكرميات امل��صعية التي حتت�ي على 
»ب�صبب  التغذية:  اخت�صا�صي  وقال    EGCG
ا�صتخدام  يتم  الأك�صدة،  مب�صادات  الغني  حمت�اه 
اأخرى،  لأغرا�ض  وم�صتخل�صاته  الأخ�رش  ال�صاي 
�صحته«وكتب  وحت�صني  ال�صعر  ت�صاقط  منع  مثل 
الأخ�رش  ال�صاي  »ي�صاف   :Healthline مل�قع 
لف�ائده  بال�صعر  العناية  منتجات  من  العديد  اإىل 

املزع�مة.
الباحث�ن  اأ�صاف  �صغرية،  درا�صة  »يف  وتابع: 

م�صتخل�ض EGCG من ال�صاي الأخ�رش اإىل فروة 
وتابع:  الثعلبة  من  يعان�ن  م�صاركني  لثالثة  الراأ�ض 
اأيام، �صهد امل�صارك�ن زيادة كبرية يف  اأربعة  »بعد 
ن�صاط من� ال�صعر«. واأو�صح اأن EGCG ه� اأكرث 
الأخ�رش  ال�صاي  وق�ة يف  وفرة  الأك�صدة  م�صادات 
ويحفز EGCG ب�صيالت ال�صعر ومينع تلف خاليا 
م�صادات  اأن  يُزعم  كما  الراأ�ض.  فروة  يف  اجللد 
بع�ض  وحتى  القلب،  اأمرا�ض  من  حتمي  الأك�صدة 

اأن�اع ال�رشطان.
ولكن، ل يزال من غري املعروف متاما مدى فعالية 
وهناك  ال�صعر،  لت�صاقط  كعالج  الأخ�رش  ال�صاي 

حاجة اإىل مزيد من البحث.



ن�رص  نادي  اإدارة  هددت 
ح�صني داي بت�صعيد الأمور 
مع نظريتها النجم ال�صاحلي 
وّجهت  بعدما  التون�صي 
من  تهدد  للأخرية  مرا�صلة 
رفع  اإىل  باللجوء  خللها 
�صكوى على م�صتوى الحتاد 
من  القدم  لكرة  الدويل 
امل�صتحقات  ت�صوية  اأجل 
بها  لها  تدين  التي  املالية 
ب�صاأن حتويل لعبها ال�صابق 
�صفوف  اإىل  زردوم  ر�صوان 
معه  وقع  بعدما  النجم 
املركاتو  فرتة  خلل  عقدا 
ميتد  املنق�صي  ال�صتوي 

ثلثة موا�صم ون�صف، حيث 
»ال�رصيح«  موقع  ك�صف 
النجم  اإدارة  اأن  التون�صي 
مرا�صلة  تلقى  ال�صاحلي 
متنحه  الن�رصية  اإدارة  من 
من  اأيام   10 مهلة  خللها 
اأجل ت�صوية الأمر ويف حال 
�صوف  ذلك  حدوث  عدم 
م�صتوى  على  �صكوى  ترفع 
على  للح�صول  الفيفا 
والبالغ  العالقة  م�صتحقاتها 

قيمتها 300 األف اورو.
ويف هذا اخل�صو�ص، طمئن 
يف  القدم  كرة  فرع  رئي�ص 
�صكري  التون�صي  النادي 

الن�رصية  م�صوؤويل  العمريي 
اموال  ت�صوية  بخ�صو�ص 
اإىل  زردوم  لعبها  انتقال 
�صفوف الفريق، عندما اأكد 
تلك  على  ترد  �صوف  اأنها 
تطمئن  خلطاب  املرا�صلة 
قيمة  بت�صوية  خللها  من 
برر  حيث  اللعب،  ت�رصيح 
بانت�صار  تاأثر  الفريق  اأن 
وباء كورونا الذي عطل دول 
جتاوز  وينتظرون  العامل، 
هذه الفرتة من اأجل ت�صوية 
وغلق  الن�رصية  مع  الأمور 

ملف زرودوم.
عي�شة ق.

الدويل  اللعب  �صّجل 
اجلزائري رامي بن �صبعيني 
عودة قوية اإىل املناف�صة بعد 
الدوري  مباريات  ا�صتئناف 
الملاين اأول اأم�ص اإثر توقفه 
كورونا  وباء  اجتياح  ب�صبب 
ترك  حيث  العامل،  دول 
املنا�صب  املتعدد  املدافع 
املباراة  يف  ب�صمته  للخ�رص 
بوري�صيا  ناديه  جمعت  التي 
مون�صغلدباخ اأمام امل�صيف 
اإينرتاخت فرانكفورت وجنح 

بالزاد  العود  اإىل  قيادته  يف 
خارج  التنقل  من  كامل 
للعب  قاده  الذي  الديار 
البوند�صليغا  من   26 اجلولة 
 ،1-3 بنتيجة  بها  فاز  التي 
ومنح  هدفا  �صجل  حيث 
قدم  حيث  حا�صمة،  متريرة 
�صجله  الذي  الهدف  توزيعة 
ماركو�ص  الفرن�صي  زميله 
الأي�رص،  الرواق  من  تورام 
بعد  الت�صجيل  باب  مفتتحا 
مرور 7 دقائق على انطلق 

غلّة  يزيد  اأن  قبل  اللقاء، 
النتبجة  وي�صاعف  زملئه 
يف  الثالث  الهدف  بت�صجيل 
املباراة،  من   73 الدقيقة 
�صجله  ذلك  اإثر  على  رفع 
جمموع  اإىل  الأهداف  من 
خم�صة منذ انطلق املو�صم 
واختري  اجلاري.  الكروي 
رجل  بارادو  اأكادميية  خريج 
اأعلى  نال  بعدما  املباراة 
الإعلم  طرف  من  تنقيط 
الأملاين الذين منحوه علمة 

الكبرية  املقابلة  نظري   8.1
يف  وم�صاهمته  قدمها  التي 
يف  لناديه  هدفني  ت�صجيل 

اللقاء.
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اأعلن الحتاد الإفريقي لكرة 
منحة  �رصف  عن  القدم 
امل�صاركة  للأندية  املكافاأة 
الكروية  املناف�صات  يف 
للقارة ال�صمراء ويتعلق الأمر 
اأبطال  دوري  مبناف�صتي 
الكاف،  وكاأ�ص  اإفريقيا 
الكاف  رئي�ص  �رصح  حيث 
احمد اأحمد عن عزم هيئته 
املنح  ت�صديد  على  القارية 
بلغت  التي  للأندية  املالية 
خلل  من  املجموعات  دور 
من  الأخري  ال�صطر  ت�صديد 
للم�صاركني  املالية  اجلوائز 
الأمر  مربرا  موعده  قبل 
وعلمها  الكاف  اإدراك  اإىل 
العوي�صة  املالية  بالأزمة 

القارة  اأندية  بها  متر  التي 
الذي  كورونا  وباء  نظري 
يف  وت�صبب  بالعامل  يع�صف 
وانعدام  املناف�صة  جتميد 
للفرق من  املداخيل املالية 
املقابلت  خو�ص  خلل 
مثلما هو الأمر متعود عليه.

ولهذا الغر�ص �صوف ت�صتفيد 
التي  اجلزائرية  الأندية 
احلالية  الن�صخة  يف  �صاركت 
من  القارية  املناف�صة  من 
التي  املالية  املنحة  هذه 
جزء  جتاوز  يف  ت�صاعدها 
املعقدة  املالية  الأزمة  من 
الفرتة  خلل  بها  متر  التي 
اأن  ينتظر  حيث  الأخرية، 
احتاد  فريقي  ل  يتح�صّ

العا�صمة و�صبيبة القبائل على 
نظري  دولر  األف   550 قيمة 
جمموعات  دور  بلوغهما 
بينما  اإفريقيا،  اأبطال  دوري 
بارادو  نادي  ح�صة  �صتكون 
بعد  دولر  األف   275 مبلغ 
كاأ�ص  دور جمموعات  بلوغه 

الكاف.
ع.ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

اأجراه  وك�صف عنرت يحي يف حوار 
للفريق  الر�صمي  احل�صاب  مع 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
عر�ص  اختار  اأنه  »فاي�صبوك« 
للأهداف  بالنظر  العا�صمة  احتاد 
الإدارة،  طرف  من  امل�صطرة 
الذي طرحته  الريا�صي  وامل�رصوع 

عليه اأين ترتكز مهمته يف الأ�صا�ص 
بناء  على  والعمل  التكوبن  على 

فريق حمرتف للم�صتقبل.
اجلزائري  الدويل  اللعب  اأ�صار 
ال�صابق اأنه يتابع منذ فرتة مباريات 
من�صبه  بحكم  الوطنية  البطولة 
اأورليان  لنادي  كمناجري  ال�صابق 
لكت�صاف  منه  �صعيا  الفرن�صي 
يف  اللعب  على  القادرين  اللعبني 

يعيد  اأ�صحى  انه  م�صيفا  اوروبا، 
م�صاهدة املباريات اكرث خلل هذه 
الفرتة من اأجل جمع املعلومات عن 
احتاد العا�صمة وبقية فرق البطولة 
الوطنية، ويف �صياق منف�صل رف�ص 
و�صع  عن  احلديث  يحي  عنرت 
التتويج بلقب دوري اأبطال اإفريقيا 
امل�صتقبل  خلل  للنادي  هدفا 
ال�رصوري  من  اأنه  و�صدد  القريب، 

البحث عن بناء قاعدة �صلبة للنادي 
على  التناف�ص  اأجل  من  العا�صمي 
يكون  ل  وذلك  اجلبهات،  خمتلف 
�صوى عرب تكوين اللعبني من �صن 
�صغرية ومتابعتهم اإىل غاية مرحلة 
الحرتاف قبل التطرق اإىل حتديد 

اأهداف التتويج بالألقاب.
�صدد  مغايرة،  ت�رصيحات  ويف 
العقلية �صوف تتغري  اأن  عنرت يحي 

خلل  من  العا�صمي  النادي  يف 
م�صتقبل  لعب  اأي  رحيل  رف�ص 
باملجان مثلما يحدث يف املوا�صم 
اخل�صو�ص  بهذا  واأو�صح  الأخرية، 
تتغري يف  �صوف  الإدارة  �صيا�صة  اأن 
هذا اخل�صو�ص من خلل التجديد 
مع اللعب قبل الو�صول اإىل اعلى 
م�صتوياته، و�رصورة ا�صتفادة النادي 
من انتقاله ريا�صيا وماليا، وا�صتطرد 

بعدما  النادي  عن  فكرة  ميلك  اأنه 
املدرب  عهد  يف  مباريات  له  تابع 
ال�صابق بلل دزيري واحلايل منري 
يتطلب  النجاح  اأن  وقال  زغدود، 
اإجناح  يف  ت�صاهم  جماعية  جهود 
امل�رصوع الريا�صي اجلديد للفريق 
وا�صحة  �صيا�صة  و�صع  خلل  من 
املعامل والعتماد على الأ�صخا�ص 

املنا�صبني.

�شدد اأن العقلية �شتتغري ورحيل الالعبني جمانا قد ول

عنرت يحي: امل�ضروع الريا�ضي 
حفزين وهدفنا التكوين

بعدما اأعلن رئي�س الكاف �شرفها باكرا

احتاد العا�ضمة الكناري وبارادو 
ي�ضتفيدون من املنحة القارية

اأو�شح املدير الريا�شي اجلديد لنادي احتاد العا�شمة اأن موافقته على عر�س نادي احتاد العا�شمة للعمل يف 
�شفوفه يعود اإل اقناعه بامل�شروع الريا�شي الذي قدمه له رئي�س جمل�س الإدارة عا�شور جلول الذي تلقى ات�شال 

منه قبل �شهرين من اأجل اأن عر�س عليه املن�شب وحتدثا خالل الت�شالت الهاتفية مطول حول امل�شروع الذي 
جاءت به الإدارة اجلديدة للنادي قبل ان يقتنع باحلديث ويوافق على العمل مع النادي العا�شمي

قاد بوري�شيا مون�شغالدباخ اإل الفوز خارج الديار واختري رجل اللقاء

بن �ضبعيني ممرر وهداف يف ا�ضتئناف البوند�ضليغا

رئي�س فرع كرة القدم يطمئن

الن�ضرية تهدد اإدارة النجم ال�ضاحلي 
بالفيفا ب�ضبب زردوم

خالل زيارة تفقدية قاجته اإليه رفقة وايل العا�شمة

خالدي ي�ضدد باال�ضراع يف وترية اأ�ضغال ملعب الدويرة

ال�صباب  وزير  اأ�رصف 
علي  �صيد  والريا�صة 
على  اأم�ص  اأول  خالدي 

ميدانية،  تفقدية  زيارة 
اجلديد  امللعب  مل�رصوع 
بالعا�صمة،  للدويرة 
و  ال�صباب  وزارة  وك�صفت 
�صفحتها  عرب  الريا�صة 
زيارة  عن  الر�صمية 
خالدي اإىل امللعب برفقة 
يو�صف  العا�صمة  وايل 
على  �صيد  �رصفة،وطلب 
م�صوؤويل  من  خالدي 
امللحوظ  التقدم  امللعب 
والتطوير  الأ�صغال  لوترية 

الدائم وال�رصيع.ومت اإ�صداء 
دفعة  لإعطاء  تعليمات 
الأ�صغال،  ل�صري  جديدة 
امل�رصوع  اإمتام  و�رصورة 
حت�صبا  الآجال،  اأقرب  يف 
ريا�صية  ل�صتحقاقات 

مهمة.
مت  ال�صدد،  هذا  ويف 
للمتابعة  جلنة  تن�صيب 
والتن�صيق، ت�صم الأطراف 
املعنية، وتكلف باملتابعة 
اأن  يذكر  الأ�صبوعية، 

الريا�صة  و  ال�صباب  وزارة 
تقوم باإعداد بنية اأ�صا�صية 
لبع�ص امللعب الريا�صية 
من حيث تطويرها اأو بناء 
وقت  وفى  منها،  اجلديد 
العديد  الوزير  �صابق وجه 
امللعب  م�صوؤويل  من 
املهام  لهم  املكلفة 
الإجراءات  كل  باتخاذ 
فريو�ص  �صد  الحرتازية 

كورونا امل�صتجد.
ق.ر.

اإيطاليا تعطي ال�ضوء االأخ�ضر للعودة اإىل التدريبات
الدرجة  اأندية دوري  ت�صتاأنف 
التدريبات  الإيطايل  الأوىل 
�صماح  عقب  اليوم  اجلماعية 
احلكومة بذلك اأول ام�ص للمرة 
الأوىل منذ تعليق املناف�صات 
مار�ص  التا�صع  يف  املحلية، 
املا�صي، ويف موؤمتر �صحفي، 
رئي�ص  كونتي  جوزيبي  قال 
من  »بدءا  الإيطايل  الوزراء 
التجزئة  متاجر  فاإن  ماي   18
ال�صعر  ت�صفيف  ومراكز 
واحلانات،  التجميل،  ومراكز 

فرق  وتدريبات  واملطاعم، 
كرة القدم، واملتاحف �صتعود 
»لكن  واأ�صاف  جديد«،  من 
يتم  اأن  ينبغي  دائما  الأمر 
وحتت  اللوائح،  مع  بالتوافق 
املحلية«،  ال�صلطات  اإ�رصاف 
عودة  موعد  حتديد  يتم  ومل 
بعد،  الأوىل  الدرجة  دوري 
التدريبات  ا�صتئناف  لكن 
على  مهمة  خطوة  اجلماعية 
رغبة  حتقيق  نحو  الطريق، 
املناف�صات  عودة  يف  الأندية 

يوم 13 جوان املقبل.
جوزيبي  اأكد  املقابل  يف 
كونتي �رصورة وجود �صمانات 
الدوري،  ل�صتئناف  كبرية 
جتذب  القدم  »كرة  وقال: 
اأن  واأ�صاف  كثرية«،  جماهري 
للبطولة  املحتمل  ال�صتئناف 
الكثريين،  بتاأييد  يحظى  اأمر 
فينت�صينزو  الريا�صة،  وزير 
املو�صوع  يتابع  �صبادافورا، 
ومب�صوؤولية  بالغ  باهتمام 
اأع�صاء  باقي  مثل  كبرية، 

»اأول،  واأردف  احلكومة«، 
يجب اأن نفهم وناأمل اأن تكون 
ل�صمان  �صانحة،  الظروف  كل 
و�صط  البطولة  ا�صتئناف 
ظروف اآمنة متاما«، واأكد اأن 
اأجل  من  احلا�رص  الوقت  يف 
موعد  وحتديد  املخاطرة 
ل�صمانات  نحتاج  العودة، 
حاليا،  املوجودة  من  اأكرث 
وباحلديث مع �صبادافورا،هي 

لي�صت متوفرة«.
ق.ر.

عي�شة ق.
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م�ساحبة �لقر�آن يف »�سهر �لقر�آن
ليلة  وهي  »رم�ضان«  الكرمي  ال�ضهر  من هذا  واحدة  ليلة  نزل يف  الكرمي،  القراآن  اأن  تبني  �ضور،  ثالث  اآيات يف  ثالث 

القدر: 
الآية الأوىل: هي قوله تعاىل يف: ))�ضهر رم�ضان الذي اأنزل فيه القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان فمن 
�ضهد منكم ال�ضهر فلي�ضمه ومن كان مري�ضا اأو على �ضفر فعدة من اأيام اأخر يريد اهلل بكم الي�رس ول يريد بكم الع�رس 

ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�ضكرون(( ]البقرة )185( 
فهي �رسيحة يف اأنه تعاىل اأنزله يف �ضهر رم�ضان، وهو �ضامل لأيامه ولياليه من اأوله اإىل اآخره.

الآية الثانية: هي الآية الثالثة من �ضورة الدخان، يف قوله تعاىل: ))حم)1( والكتاب املبني )2( اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة 
اإنا كنا منذرين)3( فيها يفرق كل اأمر حكيم )4( اأمرا من عندنا اإنا كنا مر�ضلني )5( رحمة من ربك اإنه هو ال�ضميع العليم 
)6( ]الدخان  وينبغي حمل هذه الليلة املباركة، على اأنها اإحدى ليايل �ضهر رم�ضان، الذي ن�ضت اآية البقرة على اأن 

القراآن نزل فيه، ولكنها تبقى مبهمة يجوز اأن تكون اأي ليلة من لياليه، بدون حتديد.
الآية الثالثة: هي الآية الأوىل يف �ضورة القدر يف قوله تعاىل: ))اإنا اأنزلناه يف ليلة القدر)1(وما اأدراك ما ليلة القدر)2( 
ليلة القدر خري من األف �ضهر)3( تنزل املالئكة والروح فيها باإذن ربهم من كل اأمر)4( �ضالم هي حتى مطلع الفجر(( 

)5( ]القدر 
ولكن هذه الليلة – مع حتديدها بالو�ضف – مل يعينها القراآن الكرمي،،،، ولهذا وجب الرجوع فيها اإىل ال�ضنة التي رجحت 

ثم وجودها يف الع�رس الأخرية من هذا ال�ضهر، ووردت اأحاديث اأكرث حتديدا لها بليايل الوتر من الع�رس الأخرية، 
وردت اأحاديث اأخرى تظهر رجحان اأنها ليلة ال�ضابع والع�رسين من رم�ضان، و�ضياأتي الكالم على احلكمة يف 

اإبهام هذه الليلة املباركة، وعدم القطع بتعيينها.

دعاء �سالة �لقيام
د من الليل، قال: )اللهم ربنا  عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال: كان النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإذا تهَجّ
لك احلمد اأنت قّيم ال�ضماوات والأر�س، ولك احلمد اأنت رب ال�ضماوات والأر�س ومن فيهن، ولك احلمد 

اأنت نور ال�ضماوات والأر�س ومن فيهن، اأنت احلق، وقولك احلق، ووعدك احلق، ولقاوؤك احلق، واجلنة 
واإليك خا�ضمت، وبك  توكلت،  اآمنت، وعليك  اأ�ضلمت، وبك  اللهم: لك  وال�ضاعة حق،  والنار حق،  حق، 
حاكمت، فاغفر يل: ما قدمت، وما اأخرت، واأ�رسرت، واأعلنت، وما اأنت اأعلم به مني، ل اإله اإل اأنت( 

رواه البخاري.

دعاء �ل�سائم عند �لإفطار
والدعاء يف وقت الإفطار من اأوقات الإجابة، كما روى ابن ماجه يف 

“�ضننه” عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه، قال: قال النبي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اإن لل�ضائم عند فطره دعوة ما ترد(  

وكان من هديه �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن يقول عند فطره: 
)ذهب الظماأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر اإن �ضاء اهلل( 
عن  وح�ضنه.  قطني  والدار  والن�ضائي  داود  اأبو  رواه 

اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل �ضلى 
بيت،  اأهل  عند  اأفطر  اإذا  كان  و�ضلم  عليه  اهلل 
قال لهم: )اأفطر عندكم ال�ضائمون، وغ�ضيتكم 
الرحمة، واأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم 

املالئكة(، رواه اأحمد.

من �أقو�ل و�أحو�ل �ل�سلف بعد رم�سان

دعاء �لع�سر �لو�خر من 
رم�سان مكتوب

اللـهم افتح يل فيه ابواب اجلنان، واغلق عني فيه ابواب 
النريان، ووفقني فيه لتالوة القراآن، يا منزل ال�ضكينة فى 

قلوب املوؤمنني.
جتعل  ول  دليال،  مر�ضاتك  اىل  فيه  يل  اجعل  اللـهم 
لل�ضيطان فيه علي �ضبيال، واجعل اجلنة يل منزل ومقيال، 

يا قا�ضي حوائج الطالبني.
اللـهم افتح يل فيه ابواب ف�ضلك، وانزل علي فيه بركاتك، 
ووفقني فيه ملوجبات مر�ضاتك، وا�ضكني فيه بحبوحات 

جناتك، يا جميب دعوة امل�ضطرين.
اللـهم اغ�ضلني فيه من الذنوب، وطهرين فيه من العيوب، 
عرثات  مقيل  يا  القلوب،  بتقوى  فيه  قلبي  وامتحن 

املذنبني.
اللـهم اين ا�ضاألك فيه ما ير�ضيك، واعوذ بك مما يوؤذيك، 
يا جواد  اع�ضيك،  التوفيق فيه لن اطيعك ول  وا�ضاألك 

ال�ضائلني.

قبل �أن يرحل رم�سان
اخلريات  �ضهر  يا  وداعاً   ! رم�ضان  يا  �ضهر  يا  وداعاً 
والإح�ضان ! وداعاً يا �ضيفنا الراحل ! م�ضى كثريك ومل 
يبق بني اأيدينا منك اإل اأيام قالئل ، ع�رس جتاورنا اليوم 
وهي اإىل الرحيل اأقرب من البقاء ، ولئن قال ابن رجب 
دموع   ، ترّفق  رم�ضان  يا�ضهر   : الفراق  عند  لطائفه  يف 
. ع�ضى  ت�ضّقق  الفراق  اأمل  قلوبهم من   ، تدّفق  املحبني 
ع�ضى   ، اأحرق  ما  ال�ضوق  نار  من  تطفيء  للوداع  وقفة 
ع�ضى   ، ماتخّرق  ال�ضيام  من  ترقع  واإقالع  توبة  �ضاعة 
الأوزار  اأ�ضري  ، ع�ضى  يلحق  منقطع من ركب املقبولني 
يُطلق ، ع�ضى من ا�ضتوجب النار يُعتق . اهـ فما اأحرانا 

بتدّبر قوله ، وفعل يطفيء حرارة الوداع .

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

- روي عن علي ر�ضي اهلل عنه اأنه كان ينادي يف اآخر ليلة من �ضهر رم�ضان: يا ليت �ضعري من هذا املقبول 
فنهنيه ومن هذا املحروم فنعزيه.

اَن، َفيُنَاِدي: َمْن َهَذا امْلَْقبُوُل اللَّيْلََة  ُ َعنُْه، اأَنَُّه َكاَن يَْخُرُج يِف اآِخِر لَيْلٍَة ِمْن َرَم�ضَ َي اهلَلّ - عِن ابِْن َم�ْضُعوٍد َر�ضِ
 ُ اهلَلّ َجرَبَ  امْلَْرُدوُد  امْلَْرُحوُم  َواأَيَُّها  َهِنيًئا،  امْلَْقبُوُل  اأَيَُّها  يِه،  َفنَُعِزّ اللَّيْلََة  امْلَْرُدوُد  امْلَْحُروُم  َهَذا  َوَمْن  َفنَُهِنّيِه، 

يبَتََك. ُم�ضِ
ور: يا رّب!اإْن اأنا �ضليُت َفِمن ِقبَِلَك، هان اأنا  - قال اأبو عمٍرو ال�ضيبايُنّ: قاَل مو�ضى - عليه ال�ضالُم - يوَم الُطّ

ْقُت فمن قبَلَك، واإن بلَّْغَت ر�ضالتكَفِمْن ِقبَِلَك، فكيف اأ�ضكرك؟ ت�ضَدّ
ا مقابلة نعمة التوفيق ل�ضياِم �ضهر رم�ضاَن بارتكاِب املعا�ضي بعده، فهو  قال: يا مو�ضى، اَلآَن �ضكرتَني، فاأَمّ
ي بعَد انق�ضاِء ال�ضياِم،  ِ كفًرا، فاإن كان قد َعَزَم يف �ضياِمِه على معاودِة املعا�ضِ َل ِنْعمَة اهلَلّ من ِفْعِل َمن بَدّ

حمِة يف وجهِه م�ضدوٌد. ف�ضياُمه عليه مردوٌد، وباُب األَرّ

�سهر �خلري و�لتغيري ... ود�عًا
وداعاً رم�ضان، نقولها وقلوبنا من اأمل الفراق تتفطر، 
الدنيا،  فيا عجباً حلال  تتحجر،  املاأقي  ودموعنا يف 
ال�ضنني  وانق�ضاء  وتعاقبها،  الأيام  مرور  اأ�رسع  فما 
وتالحقها، فقد كنا يف لهفة ننتظر قدومه، ن�ضتب�رس 
بروؤية هالله، ويف ا�ضتياق لالأن�س به، وها نحن يف اأخر 
اأيامه، يغادرنا بعد ت�رسم اأيامه ولياليه، فقد م�ضى بنا 
�رسيعاً بخرياته وبركاته، حتى اأننا يف ذهول ملغادرته 

ومفارقته، واأفول هالله وانق�ضائه.
ال�ضاحلني عند وداعهم لرم�ضان،  واإن املتاأمل حلال 
يجدهم يف خوف ودعاء، خوف من رد العمل، ودعاء 
هذه  �ضلف  كان  لذا  والكرم،  اجلود  ذي  من  بالقبول 
اأن  اأ�ضهر  �ضتة  اهلل  يدعون  رم�ضان  عند خروج  الأمة 

يتقبل منهم رم�ضان، خوفاً من رده.

كيف �أحافظ على �خلري�ت بعد رم�سان ؟!
م�ضتعلة،  الهمة  اإبقاء   •
احل�ضنات  اأثر  واعتقاد 

الدائم .
• تذكر حالوة العبادة وح�ضن 

عائدتها على الإن�ضان .
ال�ضنن  ت�ضييع  عدم   •
من  املعروفة  والواجبات 
واأوراد،  ووتر  ونوافل  �ضالة 
واأن ل ي�ضل فتورنا للفرائ�س 
،، قال علي ر�ضي اهلل عنه: ) 
واإدبار،  اإقبال  لها  النف�س  اإن 
فاإذا اأقبلت فخذها بالعزمية 
اأدبرت  واإذا  والعبادة، 
الفرائ�س  على  فاق�رسها 

والواجبات (.

تذكر املوت واخلوف من   •
اللقاء بال عدة ول زاد .

والعون  الثبات  اهلل  �ضوؤال   •
من  �ضح  فقد  والت�ضديد. 
دعائه �ضلى اهلل عليه و�ضلم) 
ثبت  القلوب  مقلَب  يا  اللهم 
قلبي على دينك ( ) اللهم يا 
والأب�ضار  القلوب  م�رسف 
طاعتك  على  قلبي  �رسف 
(. قال يف املرقاة) م�رسفها 
وتارة   ، الطاعة  اإىل  تارة 
اإىل  وتارة   ، املع�ضية  اإىل 
الغفلة  اإىل  وتارة   ، احل�رسة 
، ) ثبت قلبي على دينك ( ، 
اأي : اجعله ثابتا على دينك 

القومي  الدين  مائل عن  غري 
 ، امل�ضتقيم  وال�رساط   ،

واخللق العظيم..(.
ل تلق رم�ضان وراء 

ظهرك

ليكون  العام �ضهًرا  ن�ضوم يف 
ثم  �ضهور   ع�رسة  اأجر  لنا 
لنا  ليكون  اأيام  �ضتة  ن�ضوم 
 ، باأكمله  العام  �ضوم  اأجر 
فهال تاأملنا وتدبرنا احلكمة 
يف ذلك !  اإن اإكمال الطاعات 
ينبغي اأن ي�ضاحبه طاعة اهلل 
واإكثار  ف�ضله  على  و�ضكره 
من  القبول  وطلب  الدعاء 

اهلل .
بع�ضهم  يفعل  كما  ولي�س 
بني  ما  الطاعة  هجران  من 
والتجراأ  ورم�ضان  رم�ضان 
نبذ  وكاأنه  املعا�ضي  على 

رم�ضان وراء ظهره.
ولنعلم اأن ما بني العبادات له 
مزية تكفري ال�ضغائر ب�رسط 

اأن جتتنب الكبائر .
لواُت اخلم�ُس  قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ال�ضَّ
اجلمعِة  اإىل  واجلُمعُة 
رم�ضاَن  اإىل  ورم�ضاُن 
راٌت ما بينَهَنّ اإذا اجتنََب  ُمكِفّ

الْكبائَر« �ضحيح م�ضلم .
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

 املركز الإفريقي للدرا�ضات 
ال�ضرتاتيجية

عر�ض: وفاء الريحان - 
باحثة يف العلوم ال�ضيا�ضية

تقرير  تعّر�ش  ال�شاأن،  هذا  ويف 
اأ�شدره املركز االإفريقي للدرا�شات 
 ٢٠٢٠ اأبريل  يف  اال�شرتاتيجية 
اخلطر  عوامل  »خريطة  بعنوان 
اإفريقيا«،  يف  كوفيد-١٩  النت�شار 
املتفاوتة  املخاطر  مل�شتويات 
القارة،  دول  لها  تتعر�ش  التي 
ا�شرتاتيجيات  من  ت�شتوجبه  وما 
ا�شتجابة تختلف باختالف ما لدى 
داخل  �شعف  نقاط  من  دولة  كل 

هياكلها املتعددة.
عوامل اخلطر

خطر  عوامل  ت�شعة  التقرير  حدد 
دولة  من  ن�شبي  ب�شكل  تختلف 
الأخرى داخل قارة اإفريقيا، وحتتاج 
اإىل فهمها،  للوباء  جهود املواجهة 
بفعالية،  له  الت�شدي  كن  يمُ حتى 

وتتمثل تلك العوامل فيما يلي:
اأول- االنفتاح على العامل: كما هو 
جاءت  االأخرى،  الدول  يف  احلال 
بفريو�ش  االإ�شابة  حاالت  اأوىل 
كورونا امل�شتجد يف اإفريقيا نتيجة 
املختلفة  التوا�شل  و�شائل  زيادة 
التجارة  اأو  كال�شفر  العامل،  مع 
كانت  فقد  وغريها.  ال�شياحة  اأو 
الدول االإفريقية التي تتمتع باأعلى 
مثل  الدويل،  االت�شال  من  م�شتوى 
بني  من  ونيجرييا،  واملغرب  م�رش 
االأكرث ت�رشًرا يف املرحلة املبكرة 

من االأزمة.
العامة:  ال�شحة  اأنظمة  ثانًيا- 
االإفريقية  ال�شحية  النظم  تواجه 

يف  يتمثل  كبرًيا،  حتدًيا 
الت�شدي للفريو�ش بقدرات 
بكثافة  ومرهقة  حمدودة 
و�شغط  مرتفعة  �شكانية 
اخلدمات  على  كبري 
حماية  وحتتل  ال�شحية. 
العاملني بالقطاع ال�شحي 
اأولوية كربى لتلك الدول، 
على  احلفاظ  الأن  نظًرا 
االأطقم الطبية هو جزء 
احلفاظ  من  يتجزاأ  ال 
اخلدمات  قدرة  على 
ال�شحية. ومن املرجح 

اأن تواجه النظم ال�شحية ال�شعيفة 
ن�شبًيّا انت�شار الفريو�ش دون اإجراء 
ب�شكل  للمر�ش  تتبع  اأو  اختبارات 
كبري، مما يوؤدي اإىل ت�رشيع معدالت 

انت�شاره.
احل�رشية:  املناطق  كثافة  ثالًثا- 
يف  احل�رشية  املناطق  تمُعاين 
ب�شكل  ال�شكان  اكتظاظ  من  القارة 
ملحوظ، وهو ما يوفر بيئة خ�شبة 
ترتفع  كما  الفريو�ش.  النت�شار 
ذات  الدول  يف  احل�رشية  الكثافة 
عدد ال�شكان املنخف�ش ن�شبًيّا، مثل 
منطقة ال�شاحل االإفريقي، ويت�شابه 
الدول  تلك  يف  احل�رشي  العمران 
يف  بال�شكان  املزدحمة  املدن  مع 
بها  انت�رش  التي  واإيطاليا،  اإ�شبانيا 

الوباء مبعدالت مت�شارعة.
ال�شكان يف املناطق  كثافة  رابًعا- 
احل�رشية: ينت�رش الفريو�ش ب�شورة 
ينتقل  حيث  املدن،  يف  مت�شارعة 
واالت�شال  احلركة  خالل  ب�رشعة 
تواجه  لذا  النا�ش،  بني  املتكرر 
ال�شكاين  التعداد  ذات  الدول 
احل�رشية  املناطق  يف  املرتفع 
تتعلق  وات�شالية  لوج�شتية  حتديات 
جمموعة  اأكرب  عزل  ورمبا  بر�شد 
من االأ�شخا�ش معر�شني لالإ�شابة.

ت�شم  التي  االإفريقية  املدن  ومن 
ال�شكان احل�رشيني:  من  اأكرب عدد 
اأبابا،  واأدي�ش  والجو�ش،  القاهرة، 
ذروة  بها  وجميعها  وكين�شا�شا، 
مدينة  من  اأكرب  �شكانية  كثافة 
الكثافة  ذروة  فتبلغ  نيويورك، 
القاهرة -على  ال�شكانية يف مدينة 
ن�شمة/ األف   ١75 املثال-  �شبيل 
كم٢، وهي اأعلى من مدينة ووهان 
التي  الوباء،  تف�شي  مركز  ال�شينية 
تبلغ كثافتها ال�شكانية ١٠6٫3 اآالف 
ال�شعب  من  و�شيكون  ن�شمة/كم٢. 
يف  البقاء  دعاوى  على  احلفاظ 
املنزل يف العديد من تلك املدن، 
االقت�شادية  للتاأثريات  بالنظر 

ال�شلبية الناجتة.

يوجد  االأعمار:  م�شتوى  خام�ًضا- 
الوفيات  من   %8٠ من  يقرب  ما 

بني  كورونا  فريو�ش  ب�شبب 
اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�شخا�ش 
ومع وجود 7٠% من  6٠ عاًما.  عن 
�شكان اإفريقيا حتت �شن 3٠ عاًما، 
الب�رشية  التكاليف  من  يقلل  فقد 
معدل  ويبلغ  القارة.  يف  للمر�ش 
الوفيات لكل حالة مت االإبالغ عنها 
يف جميع اأنحاء القارة 4%، رغم اأن 
هذا يختلف كثرًيا من دولة الأخرى 
ريها  وفًقا لعدد االختبارات التي جتمُ
وعمليات  الفريو�ش  عن  للك�شف 

االإبالغ.
احلكومية:  ال�شفافية  �شاد�ًشا- 
مع  املواطنني  تعاون  يرتبط 
احلكومات للتخفيف من اآثار الوباء 
مبدى ثقتهم فيها، وات�شام احلكومة 
وال�شعور  الثقة  يمُوِلّد  بال�شفافية 
بني  االعتقاد  ز  ويمُعِزّ بالت�شامن، 
املواطنني باأن القيود تطبق ب�شكل 
الدولية  املوؤ�ش�شات  اأن  كما  عادل. 
احلكومات  بيانات  يف  تثق  مل  اإذا 
الوباء،  انت�شار  مبعدالت  املتعلقة 
فمن غري املرجح اأن تتعاون معها.

تعمل  ال�شحافة:  حرية  �ضابًعا- 
يف  مبكر  اإنذار  كنظام  ال�شحافة 
اأوقات االأزمات، مبا يزيد من حدة 
الرتكيز على امل�شكلة، ويدفع الدولة 
وتمُ�شاعد  عاجلة،  ا�شتجابات  اإىل 
ا على م�شاءلة  اأي�شً و�شائل االإعالم 
للبيانات  تقاريرها  عن  احلكومات 
واإجبارها  االأزمة،  حول  الرئي�شية 

على عك�ش الواقع ب�شفافية.
ل  يمُعِطّ ال�رشاع:  حجم  ثامًنا- 
ال�شحة  نظم  امل�شلَّح  ال�رشاع 
املت�رشرة،  املناطق  يف  العامة 
اخلدمات  اإىل  الو�شول  من  ويحد 
واملياه،  الغذاء،  مثل:  االأ�شا�شية، 
درجة  وتلعب  الطبية.  واالإمدادات 
اجلغرايف  وانت�شاره  ال�رشاع  حدة 
اال�شطراب  م�شتوى  يف  دوًرا 
ما  وغالبًا  للمجتمع،  يمُ�شببه  الذي 
يتلك ال�شكان املتاأثرون بال�رشاع 
للموارد مقارنة  ا  خمزوًنا منخف�شً
يجعلهم  مما  االآخرين،  بال�شكان 

اأكرث عر�شة لالأمرا�ش املعدية.
النازحون:  ال�شكان  تا�شًعا- 
وال�شكان  الالجئون  يتجمع  قد 
خميمات  يف  داخلًيّا  النازحون 
كبرية، مع عدم الو�شول الكايف اإىل 
اخلدمات كاملياه وال�رشف ال�شحي 
 %85 ويرتكز  ال�شحية.  واخلدمات 
عددهم  البالغ  ق�رًشا  النازحني  من 
٢5 مليوًنا يف 8 دول هي: جمهورية 
وجنوب  الديقراطية،  الكونغو 
واإثيوبيا،  وال�شومال،  ال�شودان، 

وجمهورية  ونيجرييا،  وال�شودان، 
اإفريقيا الو�شطى، والكامريون. 

خريطة مركبة

خالل  من  اأنه  اإىل  التقرير  ي�شري 
النظر اإىل القائمة املجمعة لعوامل 
اأن جنوب  اخلطر، يكن مالحظة 
الديقراطية،  والكونغو  ال�شودان، 
وال�شودان، ونيجرييا هي من اأقرب 
عوامل  جميع  ت�شم  التي  الدول 
عليها  كان  لذا  تقريبًا.  اخلطر 
الفريو�ش  انت�شار  القيام مبحا�رشة 
املبكرة  املراحل  يف  منه  واحلد 
قبل اأن ي�شبح متجذًرا يف املناطق 
احل�رشية اأو مناطق النازحني عالية 

الكثافة.
هذه  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
لي�شت  نيجرييا،  با�شتثناء  الدول، 
العايل  امل�شتوى  ذات  البلدان  من 
وهو  العامل،  على  باالنفتاح  للتاأثر 
تدابري  لتكثيف  ميزة  ينحها  ما 
تلك  مفتاح  و�شيكون  االحتواء. 
االت�شاالت  تعزيز  هو  اجلهود 
ال�شحية،  واالإر�شادات  العامة، 

عر�ش  يف  وال�شفافية 
املعلومات حول ما تفعله 
على  يجب  وما  احلكومة، 
اإذا  به  القيام  االأفراد 
ظهرت عليهم االأعرا�ش.
�رشيحة  الدرا�شة  م  وتمُقِدّ
البلدان  من  اأخرى 
الكامريون،  يف:  تتمثل 
واإثيوبيا،  وم�رش، 
واأوغندا،  وت�شاد، 
اأدنى  مب�شتوى  ترتبط 
بة.  من املخاطر املمُرَكّ
الرتكيز  اإىل  و�شتحتاج 
من  التخفيف  على 
لديها،  عوامل اخلطر 

من  اال�شتفادة  مع  االإمكان،  قدر 
نقاط القوة الن�شبية.

هناك  اأن  الدرا�شة  وتو�شح 
لديها  البلدان  من  اأخرى  جمموعة 
وعوامل  ن�شبًيّا  اأقل  خطر  عوامل 
اإيجابية اأكرب مقارنة باملجموعتني 
ال�شابقتني؛ حيث ت�شتفيد من وجود 
�شكان ح�رشيني اأقل كثافة وعدًدا. 
ومع ذلك، يجب عليها توخي احلذر، 
بالنظر ملا قدمته خربة التعامل يف 

اأوروبا والواليات املتحدة.
املوجة الأوىل

منط  اأن  يت�شح  للتقرير،  وفًقا 
لظهور  عنها  املمُعلن  احلاالت 
يرتبط  اإفريقيا  كورونا يف  فريو�ش 

ارتباًطا وثيًقا بدرجة االنفتاح على 
املناطق  �شكان  وحجم  العامل، 
ال�شحي  القطاع  وقوة  احل�رشية، 
االختبارات  باإجراء  يتعلق  فيما 
يوؤكد  وهذا  املنا�شب.  الوقت  يف 
احلاالت  اأن  تعك�ش  التي  احلقيقة 

ل ذلك  التي مت االإعالن عنها، تمُ�شِكّ
اجلزء املرئي من امل�شكلة.

ويظهر التاأثري الكبري لالنفتاح على 
العامل يف توليد احلاالت االأولية يف 
اإفريقيا،  دول مثل: م�رش، وجنوب 
اأدى  وقد  ونيجرييا،  واملغرب، 
احل�رشية  املدن  حجم  ت�شخم 
بها، وارتفاع قدراتهم الن�شبية على 
التزايد يف  اإىل  االختبارات،  اإجراء 
يف  �شوهدت  التي  احلاالت  عدد 

تلك الدول.
اأن  اإىل  الدرا�شة  اأ�شارت  بينما 
كينيا، ونيجرييا، واإثيوبيا، واأوغندا، 
دول  هي  وزيبابوي،  وتنزانيا، 
على  ن�شبًيّا  مرتفعة  درجات  ذات 

عوامل اخلطر، رغم اأنها مل ت�شهد 
احلاالت  من  العالية  امل�شتويات 
اإما  املمُعلن عنها. وقد يعك�ش هذا 
جهوًدا فّعالة ن�شبًيّا الحتواء انت�شار 
عن  االإبالغ  تاأخر  اأو  الفريو�ش، 
مراقبة  يتطلب  ما  وهو  احلاالت، 

االأو�شاع يف تلك الدول.
الدرا�شة  حتاول  اخلتام،  ويف 
اخلطر  عوامل  ت�شتك�شف  اأن 
انت�شار  على  تاأثرًيا  االأكرث 
املوجات  يف  الفريو�ش 
النظم  ك�شعف  الالحقة، 
ال�شحية، وكثافة �شكان احل�رش، 
وحجم  ال�شيا�شية،  وال�رشاعات 
احلكومة،  يف  والثقة  النازحني، 

ودرجة االرتباط بالعامل. 
ويو�شي التقرير باأنه من االأف�شل 
مراقبة للدول ذات عوامل اخلطر 
من  بداًل  ن�شبًيّا،  العالية  املركبة 
الرتكيز على تلك التي لديها اأعداد 
عنها  املمُعلن  احلاالت  من  اأعلى 
حالًيّا. وعند النظر اإىل هذه الدول، 
وجمهورية  ال�شودان،  جنوب  تبدو 
وال�شودان،  الديقراطية،  الكونغو 
وت�شاد،  وال�شومال،  والكامريون، 
الو�شطى؛  اإفريقيا  وجمهورية 
النت�شار  اأكرب  ب�شكل  ر�شة  عمُ
االعتبار  يف  االأخذ  مع  الفريو�ش، 

خ�شو�شية كل حالة.

امل�ضدر: 
 Mapping Risk Factors for
 ١٩-the Spread of COVID
 in Africa، Africa Center
 for Strategic Studies،

.٢٠٢٠ ،3 April

خماطر متفاوتة:

العوامل املحفزة على انت�شار وباء كورونا يف اأفريقيا
يتوقع الكثريون اأن تتحول قارة اإفريقيا اإىل بوؤرة جديدة لفريو�ض كورونا امل�ضتجد، على غرار الوليات املتحدة واأوروبا. وهو ما يفر�ض على الدول الإفريقية 

ال ملواجهة اجلائحة العاملية، خا�ضة اإذا نظرنا اإىل نقاط ال�ضعف التي ُتعاين منها موؤ�ض�ضات تلك الدول، والتي تقف حجر  العديد من التحديات لال�ضتعداد ب�ضكل فَعّ
عرثة اأمام جناح جهود املواجهة يف البع�ض منها، مبا ُيثري املخاوف العاملية من التداعيات املحتملة لتلك الأزمة على ال�ضكان والقت�ضاد يف القارة.

ب�ضورة  الفريو�ض  " ينت�ضر 
مت�ضارعة يف املدن، حيث ينتقل 
ب�ضرعة خالل احلركة والت�ضال 

املتكرر بني النا�ض، لذا تواجه 
الدول ذات التعداد ال�ضكاين املرتفع 

يف املناطق احل�ضرية حتديات 
لوج�ضتية وات�ضالية تتعلق بر�ضد 

ورمبا عزل اأكرب جمموعة من 
الأ�ضخا�ض معر�ضني لالإ�ضابة "

ت�ضتك�ضف  اأن  الدرا�ضة  " حتاول 
عوامل اخلطر الأكرث تاأثرًيا 

على انت�ضار الفريو�ض يف 
املوجات الالحقة، ك�ضعف النظم 
ال�ضحية، وكثافة �ضكان احل�ضر، 

وال�ضراعات ال�ضيا�ضية، وحجم 
النازحني، والثقة يف احلكومة، 

ودرجة الرتباط بالعامل "
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احلماية املدنية باملدية 

04 جرحى يف 03 
حوادث مرور 

بوالية  املدية  احلماية  فرق  متكنت 
من  املا�ضية  �ضاعة   48 خالل  املدية 
 03 يف  جرحى  اأربعة  واإ�ضعاف  التدخل 
عا�ضمة  من  بكل  خمتلفة  مرور  حوادث 
ح�ضب  وبوغزول،  �ضليمان  بني  الوالية، 
منه،  ن�ضخة  الو�ضط  تلقت  اإعالمي  بيان 
حيث عرف احلادث االأول الذي وقع بحي 
املركز  لفرقة  تدخال  باملدية  الكوالة 
 11 ال�ضاعة  حدود  يف  "بزيو�ش"  املتقدم 
اإثر  �ضا و 55 د من يوم اخلمي�ش الفارط، 
م�ضابا  خلف   ، �ضاحنتني  بني  ا�ضطدام 
واحدا )�ش/�ش 41 �ضنة(، تعر�ش الإ�ضابات 
اإثرها  على  نقل  اخلطورة،  متفاوتة 
تدخلت  كما  بو�ضياف،  حممد  مل�ضت�ضفى 
يف  �ضليمان  بني  لدائرة  الثانوية  الوحدة 
ذات اليوم على ال�ضاعة 16 �ضا و 02 د من 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  م�ضابني  اإنقاذ  اأجل 
بني  ا�ضطدام  حادث  اإثر  �ضنة(،  و18   15(
حظرية  من  بالقرب  نارية  ودراجة  �ضيارة 
مواد البناء "توامي" على م�ضتوى الطريق 
الوطني رقم 18 بلدية بني �ضليمان ، ليتم 

اإ�ضعافهم ونقلهم للم�ضت�ضفى.
ر. بوخدميي

باتنة 

حجز 9,8 كلغ من 
الكيف املعالج 

كلغ   9،8 باتنة  بوالية  االأمن  حجزت م�ضالح 
من الكيف املعالج و953 قر�ضا من املوؤثرات 
يف عمليتني متفرقتني اأ�ضفرتا عن توقيف 4 
و35   27 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�ش 
خلية  االأحد  اأم�ش  به  اأفادت  ح�ضبما  �ضنة، 

االت�ضال والعالقات العامة الأمن الوالية.

بالن�سبة للم�ستفيدين من 
خمال�سة اأفريل الفارط

متديد اآجال �سحب املنحة 
اجلزافية للت�سامن 

كوثر  الوطني،  الت�ضامن  وزيرة   ك�ضفت 
كريكو، اأم�ش، اأنه مت متديد اٱجال خمال�ضة 
للت�ضامن،  اجلزافية  للمنحة  اأفريل  �ضهر 

حتى نهاية �ضهر جوان املقبل.
لل�ضحافة،  لها  ت�رصيح  يف  كريكو،  واأفادت 
عقب زيارتها  لوالية �ضوق اأهرا�ش، اأن هذه 
املنحة اجلزافية، التي تقدر ب3 اآالف و 10 
امل�ضتوى  على  منها  ي�ضتفيد  دينار،  اآالف 

الوطني، اأكرث من 940 األف مواطن.
مرمي خمي�سة

ك�ضفت وزارة الربيد  واملوا�ضالت 
ال�ضلكية والال�ضلكية  عن مبا�رصة 
االأجور  ل�رصف  لت�ضهيل  عمليات 
واملنح للمواطنني قبل عيد  الفطر 
االعتماد  خالل  من   ، املبارك 
على مئات  املراكز املتنقلة  التي 
يتم ن�رصها  باأهم االإحياء لتفادي 

االكتظاظ .
هذا وكان وزير الربيد واملوا�ضالت 
اإبراهيم   والال�ضلكية  ال�ضلكية 
بومزار قد دعا املدراء الوالئيني 
اإىل �ضمان تغطية االإحياء ال�ضعبية 
تفادي  ل�ضمان  املتنقلة  باملراكز 

مع   ، الربيد  مراكز  االكتظاظ يف 
�ضمان احرتام  �رصوط الوقاية  يف 
للمواطنني  واملنح  االأجور  �رصف 
قبل عيد الفطر املبارك ، خا�ضة 
�ضهر  من  االأخرية  االأيام  وان 
مع   تتزامن   املعظم  رم�ضان  
وعمال  املتقاعدين   منح  �رصف 
قطاعات  عمال  وكذا  البلديات  
اإىل   باالإ�ضافة  والرتبية  ال�ضحة 
متنحها   التي  دج  ال10  منحة 
جائحة  من   للمت�رصرين   الدولة 

حممد بن ترارالكورونا .

خ�س�ست للعمال  منحة ا�ستثنائية 

مراكز متنقلة ل�سرف الأجور قبل 
العيد  وتفادي الكتظاظ

اأ�سرفت عليها مديرة الرتبية �سكتو بو�سبيعات

توزيع 70 �سكن وظيفي بتمرنا�ست
اأحمد باحلاج

بوالية  الرتبية   مديرة  قالت 
يف  بو�ضبيعات  �ضكتو  مترنا�ضت 
يومية  به  ت�رصيح �ضحفي خ�ضت 
لتعليمات  تنفيذا  "اأنه  "الو�ضط 
املفاتيح  توزيع  مت  فقد  الو�ضايا 
�ضكن   70 من  امل�ضتفيدين  على 
 25 و  لالبتدائي   30 منها  وظيفي 
متو�ضط و 15 للثانوي ، موؤكدة يف 
اأن العملية املذكورة  ذات ال�ضدد 
جرت يف ظروف �ضفافة ونزيهة ، 
الغاية منها تعزيز اال�ضتقرار لدى 
م�ضاعفة  من  لتمكينهم  االأ�ضاتذة 
العلمي  التح�ضيل  لتح�ضني  العمل 
منهم  خا�ضة  التالميذ  لفائدة 
املقلبني على االمتحانات النهائية 
الدرا�ضية  لالأطوار  بالن�ضبة 

التعليم  ب�ضهادتي  تعلق  ما  خا�ضة 
املتو�ضط و الثانوي .

ثمنت  فقد  ثانية  جهة  من 
مبا  املحلية  اجلمعيات  عديد 

التالميذ  اأولياء  جمعيات  فيها 
املدين  املجتمع  ممثليات  و 
بوالية  اجلمعوية  احلركة  و 
اجلبارة  املجهودات   ، مترنا�ضت 

املبذولة من طرف مديرة الرتبية 
بوالية مترنا�ضت �ضكتو بو�ضبيعات 
املنا�ضب  اجلو  لها  لتوفري  داعني 
م�ضرية  موا�ضلة  من  لتمكينها 
الدولة  عمل  اإ�ضرتاتيجية  جت�ضيد 
باملنظومة  للنهو�ش  الهادفة 

الرتبية .
و اأجمع هوؤالء على حت�ضن ت�ضيري 
هذا  فاإن  بالوالية  الرتبية  قطاع 
االأخري �ضهدت نقلة نوعية بدليل 
حت�ضني م�ضتوى التح�ضيل العلمي 
يف  الوالية  ارتقاء  غرار  على 
الرتتيب الوطني بخ�ضو�ش النتائج 
�ضهادة  بامتحانات  املتعلقة 
املتو�ضط   ، االبتدائي  التعليم 
والثانوي خالل املو�ضم الدرا�ضي 

املا�ضي .

 Ooredoo جمموعة  اأعلنت 
املالية  نتائجها  عن  لالت�ضاالت 
فيما   2020 ل�ضنة  االأّول  للثالثي 
)اجلزائر(،   Ooredoo يخ�ش 
فقد بلغت االإيرادات خالل الثالثي 
مليار   19،7  ،2020 ل�ضنة  االأّول 
دينار جزائري.  و�ضلت االإيرادات 
الفوائد  احت�ضاب  قبل  املحققة 
واالإطفاء  واال�ضتهالك  وال�رصائب 
)EBITDA( اىل 6،6 مليار دينار 
ل�ضنة  االأّول  الثالثي  يف  جزائري 
الزبائن،  عدد  يخ�ش  فيما   2020
يف  الزبائن  قاعدة  بلغت  فقد 

الثالثي االأّول 12،3 مليون م�ضرتك 
اىل نهاية مار�ش 2020. 

 ،2020 ل�ضنة  االأّول  الثالثي  خالل 
)اجلزائر(   Ooredoo ا�ضتثمرت 
جزائري.يف  دينار  مليار   3،2
 Ooredoo ثل  متمُ املمُجموعة، 
)اجلزائر( 10% من اجمايل الزبائن 
اال�ضتثمارات  اإجمايل  من  و%11 
 Ooredoo ا�ضتهلّت  بذلك، 
مبوا�ضلة   2020 �ضنة  )اجلزائر( 
للّرقمنة  املوجهة  ا�ضرتاتيجيتها 
التي تهدف اإىل دمقرطة االنرتنت 

ذات التدفق العايل لدى زبائنها.

احل�سيلة املالية للثالثي الأّول 2020

يف  مكانتها  على  حتافظ   Ooredoo
ال�سوق الوطنية للهاتف النقال

منطقة  من  اأعمر"  "واقد  حاز 
على  البويرة  بوالية  اأحنيف 
امليدالية الذهبية خالل امل�ضابقة 
العامل  بزيوت  اخلا�ضة  الدولية 
موؤخرا  املقامة   18 طبعتها  يف 
بالعا�ضمة الفرن�ضية باري�ش ، حيث 
ملمثل  الزيتون  زيت  اختيار  مت 
اجلزائر �ضاحب مع�رصة " اأزمور"  
ونوعية  جودة  منتوج  كاأف�ضل 
متفوقا على دول اأخرى على غرار 
الربتغال وا�ضبانيا وايطاليا وغريها 

واجلدير   ، املعمورة  دول  من 
امل�ضاركة  للمنتج  �ضبق  بالذكر 
الدولية  التظاهرات  عديد  يف 
ليومية  �رصح  قد  كان  و  والوطنية 
" الو�ضط" خالل م�ضاركته االأخرية 
اأن  البويرة  مبدينة  اأقيم  مبعر�ش 
اإىل  الو�ضول  هو  الرئي�ضي  هدفه 
مرحلة ت�ضدير منتج زيت الزيتون 
املواد  من  كغريها  الوطن  خارج 

واملنتجات التي يتم ت�ضديرها .
اأح�ضن مرزوق

خالل م�سابقة دولية

زيت الزيتون اجلزائري يح�سد
 ميدالية ذهبية

من  مقربة  م�ضادر  ك�ضفت 
اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
قررت  قد  م�ضاحلها  اأن 
كانت  التي  رحالتها  تاأجيل 
�ضهر  مربجمة  بداية 
لن�ضف  ا ىل   اإ املقبل   ن   ا جو
احلجر  متديد  بعد  الثاين 

دول  حال  يف  ال�ضحي  وهذا 
االحتاد االأوربي لف�ضائها اجلوي 
من  وذلك  جزئيا  اأو  كلية  �ضواء 
اأجل  ا�ضتدراك اخل�ضائر الكربى 
التي تكبدتها ال�رصكة  والتي تبلغ 
�ضنتيم كعجز  مليار  حدود 4000 

حممد بن ترارمع نهاية  ال�ضنة .

و�سل عجزها  اإىل اأكرث من 4000 مليار �سنتيم

اجلوية اجلزائرية  ت�ستاأنف 
رحالتها منت�سف جوان 
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 اأ�سرفت �سبيحة اأم�س  مديرة الرتبية لولية مترنا�ست �سكتو بو�سبيعات ، على توزيع 
مفاتيح امل�ستفيدين من 70 م�سكن وظيفي لفائدة اأ�ساتذة الأطوار الدرا�سية الثالثة .

قلم جاف

باأي ذنب قتلت ؟ 
الوليد فرج

االمتداد  و  البعد  ذات  االأزمة  تعترب 
امتحانا  و   ، حقيقيا  حمكا   ، الوطني 
واقعيا ، و جتربة تقييمية تك�ضف م�ضتوى 
ال�ضيا�ضية  و  االإدارية  املنظومة  اأداء 
للدولة ومدى تفاعلها مع الو�ضع املتاأزم 

ت�ضيريا و حال .
ال�ضحة  وزير  اأعلن  فقط  البارحة 
اأ�ضبابها  قا�رصا   ، ا�ضتقالته  الربازيلي 
قرارات  اتخاذ  الرئي�ش يف  انفرادية  يف 
التي   ، االأزمة  حل  �ضيا�ضة  يف  ت�ضب  ال 
بال�ضعب  كورونا  فريو�ش  فيها  ا�ضتبد 
بعد  �ضعب  ثاين  �ضار  الذي  الربازيلي 

االأمريكي يف عدد ال�ضحايا .
من  الف�ضل  فحكومة  اجلزائر  يف  اأما 
ال�ضا�ضة اجلدد و ثوار ال�ضالونات و نابتة 
البريوقراط ، فمن اأول اأيام االأزمة كان 

عليهم اال�ضتقالة زرافات و وحدانا .
ي�ضتكي  ال�ضعب  اإىل  رجع  وزير  فمن 
املواد  و م�ضانع  االإنتاج  رف�ش وحدات 
ال�ضيدالنية و �ضبه ال�ضيدالنية التعاون ، 
كاأن هذه امل�ضانع حتت رقابة و ت�ضيري 
الوزير  ونف�ش   ، املتحدة  االأمم  هيئة 
البالطوهات  اإن ميالأ  ما  ا�ضتوزراه  قبل 

�ضخبا و الدنيا �رصاخا .
و وزيرة اأخرى بعد عدة خرجات متتالية 
التيه  نافذة  فتح  يف  جنحت  قد  تكون 
االإداري ، و بوابة ال�ضذاجة ال�ضيا�ضية و 
اآخر خرجة لها راحت توزع جمانا على 
 ، ال�ضحة  قطاع  م�ضتخدمي  و  االأطباء 
 ، اإىل فردو�ش ثقافتها  الدخول  �ضكوك 
فردو�ش  م�ضمى)  على  ا�ضما  كان  الذي 
اإىل با�ضبورات  االنزياحات( ، فانزاحت 
ثقايف  فقر  عن  كا�ضفة   ، دمياغوجية 
رهيب  يف مرحلة ا�ضتدت فيها احلرب 
�ضجلت  حيث   ، كورونا  فريو�ش  على 
ن�ضبة  اأعلى  االأيام  هذه  م�ضت�ضفياتنا يف 

وفيات .
وهذه الوزيرة هي من تفل�ضفت يف بع�ش 
تنزل  فل�ضفة عملية  بحثا عن  الهوام�ش 

بها للعوام . 
ي�ضارع  امل�ضكني  التجارة  وزير  ويبقى 
 ، زبانيته  و  مرتزقته  و  ال�ضوق  وح�ش 
غري  جتاره  اأوبئة،   عدة  نخرته  �ضوق 
مبالني  بوباء كورونا وال بقانون العر�ش 

والطلب . 
اإن  اأ�ضل تو�ضيفه ،  اإرجاع االأمر اإىل  اإن 
الفا�ضلة  اإقالة هذه احلكومة  مل يفر�ش 
يف  فنية  ظل  حكومة  فيجب.ت�ضكيل   ،
القطاعات  متعددة  وطنية  خلية  �ضكل 
قادرة على اتخاذ القرارات ال�ضائبة قبل 
فوات االأوان و نفقد اأرواح جراء العبثية 

ال�ضائدة يف الت�ضيري .

قرب بلدية زدين، ولية
 عني الدفلى

تدمري خمباأ للجماعات 
الإرهابية

ك�ضفت  االإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  ودمرت 
خمباأ   ،2020 ماي   16 يوم  ال�ضعبي، 
)01( للجماعات االإرهابية يحتوي على 
كيلوغرام  و)73(  قناطري   )05( خم�ضة 
 )01( ولوحة  الغذائية  املواد  من  
لتوليد الطاقة ال�ضم�ضية، باالإ�ضافة اإىل 
واالأفر�ضة  واالألب�ضة  االأدوية  من  كمية 
عملية  خالل  وذلك  خمتلفة،  واأغرا�ش 
قرب  املتوا�ضلة  والتم�ضيط  البحث 
بلدية زدين، والية عني الدفلى بالناحية 

الع�ضكرية االأوىل.

نادي  جنم  حمرز،  ريا�ش  رد 
على  االإجنليزي،  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
بني  كروي  خالف  باإثارة  اتهامه 
من  وال�ضخرية  واجلزائر  املغرب 

جماهري "اأ�ضود االأطل�ش".
الفرن�ضي،  ال�ضحفي  وحمل 
م�ضوؤولية  حمرز  جوالرد،  باتريك 
اجلزائر  بني  كروي  ن�ضوب خالف 
واملغرب وقال غوالرد يف تغريدة 
موقع  على  الر�ضمي  ح�ضابه  عرب 
"تويرت": "حمرز يفتعل اأزمة كروية 
جديدة بني اجلزائر واملغرب عن 

غري ق�ضد".

ورد حمرز عرب ح�ضابه يف"تويرت": 
اأي  يوجد  ال  باتريك،  "�ضكرا 
اأم  من  فاأنا  جديدة،  م�ضكلة 
مغربية، واجلزائر واملغرب دائما 
يف القلب"واأ�ضاف: "ال يوجد فارق 
بني اجلزائر واملغرب، فقط نحن 
نف�ضل اأن يكون الفوز من ن�ضيبنا، 

ولي�ش من ن�ضيب االآخرين".
�ضاحك  باإميوجي  تعليقه  واأنهى 
كانت  الت�رصيحات  اأن  على  دليل 
جادة  ولي�ضت  املزاح  �ضبيل  على 
وكان حمرز اأثار غ�ضب اجلماهري 
االأخرية  ت�رصيحاته  بعد  املغربية 

تف�ضل  ال  اإنها  فيها  قال  التي 
اجلزائر  منتخب  انت�ضار  عادة 
املغربية  "اجلماهري  واأ�ضاف: 
وال�ضنغالية،  الكامريونية  مع 
التون�ضية،  اجلماهري  اأقل  وبن�ضبة 
منتخب  انت�ضارات  يحبذون  ال 
منتخب  حمرز  اجلزائر"وقاد 
اإفريقيا  اأمم  اجلزائر حل�ضد لقب 
بعد  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة 
دون  بهدف  ال�ضنغال  على  التغلب 
رد يف البطولة التي نظمتها م�رص 

العام املا�ضي.
عبدال�سالم.غ/وكالت

اتهام حمرز بال�سخرية من املغرب

طالبو برحيل املدير و من معهال�سحفي الفرن�سي" باتريك غولردي" وراء الفتنة

زمالء الطبيبة بودي�سة
  يغلقون  امل�ست�سفى  

الع�رصات  اأم�ش  �ضبيحة  اأقدم  
بودي�ضة  وفاة  الطبية   زمالء  من 
على  الكورونة   بوباء  املتوفاة  
مبدخل  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
الواد  براأ�ش  بناين  م�ضت�ضفى  
مطالبني  بوعريريج   بوالية 
الذين  وع�ضابته  املدير  برحيل 
زميلتهم  وفاة  م�ضوؤولية  حملوه 
وجنينها. هذا و حمل املحتجون  
�ضهيدة  كلنا  عليها  كتب  الفتات  

نطالب  بودي�ضة  وفاء  الواجب 
برحيل املدير وع�ضابته .

مع  االحتجاج  تزامن  وقد  هذا  
يقودها  وزارية   حتقيق  جلنة 
يف  للوزارة   العام  املفت�ش 
احلامل  الطبية  وفاة  مالب�ضات 
التعليمات  رغم  تعمل  كانت  التي 
العطلة  على  باإحالتها  تلزم  التي 
ثالث  املدير  طلبها  رف�ش  التي 

حممد بن ترارمرات .
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