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حملة وطنية لتعقيم امل�ضاجد حت�ضريا لفتحها

ال�شروع يف اإعداد خمطط عمل 
ما بعد كورونا

تطبيقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، القا�ضية بتكليف احلكومة، باإعداد خمطط عمل ملرحلة، 
ما بعد فريو�س كورونا امل�ضتجد، �ضرع اأغلب الوزراء يف التح�ضري ملخططات وبرامج، لبعث ن�ضاطات قطاعاتهم 

املتوقفة جراء كوفيد19-، واإ�ضالح ما ميكن اإ�ضالحه، ل�ضمان انتعا�س االقت�ضاد الوطني، من جهة، و �ضمان 
ا�ضتمرارية الن�ضاطات واخلدمات، يف خمتلف املجاالت يف ظل جائحة كورونا وما بعدها، من جهة اأخرى.

مرمي خمي�ضة

يو�ضف بلمهدي
انطالق حملة وطنية لتعقيم 

امل�ضاجد حت�ضريا لفتحها

بداية، اأعطى وزير ال�ش�ؤون الدينية 
اأم�س،  والأوقاف، ي��شف بلمهدي، 
ال�طنية،  احلملة  انطالق  اإ�شارة 
انطالقا  وذلك  امل�شاجد،  لتعقيم 
طالب،  اأبي  بن  علي  م�شجد  من 

بحي احلمري ب�هران.
ال�لية،  وايل  بح�ش�ر  ذلك  و 
وال�لئية،  املحلية  وال�شلطات 
عملية  ذلك  ال�زير،  بعد  لي�شهد 
عبد  القطب  باجلامع  التعقيم 
م�ؤكدا  بادي�س،  بن  احلميد 
اللتزام  �رضورة  على  باملنا�شبة، 
نظافة  من  ال�قائية،  باإجراءات 
والتزام  اجتماعي،  وتباعد  وتعقيم 
احلجر ال�شحي، لنتمكن من جتاوز 

اأزمة ك�رونا.
زيارته  خالل  بلمهدي  اأ�رضف  كما 
 9 تكرمي  على  وهران،  ولية  اإىل 
القراآن الكرمي،  فائزين من حفظة 
التي  الإلكرتونية،  امل�شابقة  يف 
رم�شان  �شهر  مبنا�شبة  نظمت 
يف  ممثلة  قيمة  بج�ائز  املبارك، 
عمرة ومبالغ مالية، فيما مت تقدمي 
بدلت   10 احلفل  نف�س  خالل 
الأيتام، يف حني  لبع�س  ك�ش�ة عيد 
تنقل بعدها وزير ال�ش�ؤون الدينية، 
اخلريات،  �شبل  جمل�س  مقر  اإىل 
مب�شجد الأمري عبد القادر يف حي 
الأعمال  على  وقف  اأين  الربكي، 
اإمام  عليها  ي�رضف  التي  اخلريية 

امل�شجد ال�شيخ البحري.
 

عمار بلحيمر
التح�ضري لعودة ور�ضات 

اإ�ضالح قطاع االإعالم 

الت�شال  وزير  قال  جهته،  من 
عمار  للحك�مة،  الر�شمي  الناطق 
الإعالم،  اإّن قطاع  اأم�س،  بلحيمر، 
الإ�شالح،  ور�شات  ع�دة  �شيعرف 
يف  ك�رونا  جائحة  انتهاء  بعد 

البالد.
من�ش�ر  يف  بلحيمر،  اأفاد  وحيث 

عرب �شفحته الر�شمية، على ت�يرت، 
مبجرد  قريبا،  ال�رضوع  �شيتم  باأنه 
يف  ال�شحي،  احلجر  فرتة  انق�شاء 
قطاع  اإ�شالح  ور�شات  اإىل  الع�دة 
عنها  الإعالن  مت  التي  الإعالم 
م�ؤكدا  املن�رضم،  جانفي  �شهر 
الإ�شالحات  هذه  اأن  باملنا�شبة، 
تندرج �شمن اللتزامات، التي تعّهد 
بها رئي�س اجلمه�رية ،عبد املجيد 
م�شعى  �شمن  تندرج  والتي  تب�ن، 

احل�ار الت�شاركي والت�شاحمي.
وقت  يف  الت�شال  وزير  وحدد 
الإ�شالحية  ال�ر�شات  عدد  �شابق، 
تتعلق  الأوىل  ور�شات،  بت�شعة 
احلرية  بني  الت�فيق  مب��ش�ع 
الثانية  اأما  الإعالمية،  وامل�ش�ؤولية 
ف�شتتطرق اإىل م�شاألة �شمان احلق 
تعددي  اإطار  يف  املعل�مة،  يف 
ال�شحفية،  املمار�شة  واأخلقة 
و�شتخ�ش�س ال�ر�شة الثالثة مل�شكل 
منه  يعاين  الذي  القان�ين،  الفراغ 

قطاع الت�شال والإعالم عم�ما.
ف�شتخ�ش�س  الرابعة  ال�ر�شة  اأما 
لالت�شال الرقمي، فيما �شتخ�ش�س 
ال�ر�شة اخلام�شة، مل��ش�ع »تفعيل 
الت�شال امل�ؤ�ش�شاتي«، يف حني اأن 
م�شاألة  �شتعالج  ال�شاد�شة  ال�ر�شة 
اجل�اري  الإعالم  �شبكة  »ت��شيع 
الت�شاركية«.  الدميقراطية  لتعزيز 
ال�ر�شة  يف  امل�شارك�ن  و�شيتناول 
التك�ين  »تعزيز  م�شاألة  ال�شابعة 

والتاأهيل«.
�ش�رة  حت�شني  م�شاألة  و�شتحظى 
�شمن  هاما  حيزا  اجلزائر، 
اإ�شرتاتيجية اإ�شالح قطاع الإعالم، 
ال�ر�شة  اأما  الثامنة،  ال�ر�شة  يف 
تقنني  م��ش�ع  ف�شتتناول  التا�شعة، 

وظيفة �شرب الآراء.

ابراهيم بومزار
كورونا فر�ضة للتمكن من 
تنفيذ حلول العمل عن بعد

الربيد  وزير  وك�شف  هذا 
وامل�ا�شالت ال�شلكية والال�شلكية، 
ابراهيم ب�مزار، اأن ت�شكيلة اأدوات 
والت�شال،  الإعالم  تكن�ل�جيات 
ا�شتمرارية  ب�شمان  �شمحت 
الن�شاطات واخلدمات، يف خمتلف 

املجالت يف ظل جائحة ك�رونا.
اأكد ب�مزار، يف كلمة وجهها  حيث 
الي�م العاملي لالت�شالت  مبنا�شبة 
فيها  جاء  املعل�مات،  وجمتمع 
جمابهته  ت�شهل  التحدي  »هذا  اأن 
بها  يزخر  التي  الكفاءات  بف�شل 
يقت�شي منا  اأن ذلك  قطاعنا، غري 
م�شت�ى عال من اللتزام و التعاون 
حتفيز  كذا  و  بيننا،  والتالحم 
م�اهبنا ال�شابة و اإبداعها«، م�شيفا 
خالل  من  جاهدة،  ال�زارة  �شعي 
تظافر جه�دنا، جلعل تكن�ل�جيات 

الإعالم والت�شال اأكرث اإتاحة.
اأن  باملنا�شبة،  ب�مزار  وقال 
الحتفال بهذا الي�م يف هذه ال�شنة، 
جراء  خا�س  عاملي  �شياق  يف  يتم 
من  جعل  الذي  ك�فيد-19،  وباء 

على  املعتادة  التظاهرات  تنظيم 
م�شتحيال،  اأمرا  ال�اقع  اأر�س 
فر�شة  مّثل  ال�شياق،  ذات  اأّن  اإل 
التي  الأهمية  على  ال�ش�ء  لت�شليط 
الإعالم  تكن�ل�جيات  تكت�شيها، 
والت�شال، ل�شيما من خالل تنفيذ 
والجتماع  والتعليم،  العمل،  حل�ل 
بالن�شبة  ال�شاأن  وكذلك  بعد،  عن 
اللكرتونية،  التجارة  لأر�شيات 

والدفع اللكرتوين.

�ضم�س الدين �ضيتور
التح�ضري النطالق ال�ضنة 

اجلامعية يف منت�ضف نوفمرب 
القادم

وزير  قال  منف�شل،  �شياق  يف 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
اأنه  اأم�س،  �شيت�ر،  الدين  �شم�س 
ال�شنة  تنطلق  اأن  املت�قع،  من 
ن�فمرب  منت�شف  اجلامعية، 
اأكت�بر  و�شهر  الأوىل،  لل�شن�ات 

لل�شن�ات الأخرى.
يف  الباحث  راتب  بخ�ش��س  اأما 
يعقل  ل  اأنه  �شيت�ر  اأكد  اجلامعة، 
يف  قدم  كرة  لعب  يتقا�شى  اأن 
يف  الباحث  يتقا�شاه  ما  �شهر، 
يف  م�شريا  حياته،  ط�ل  اجلامعة 
تغيري  �رضورة  على  مت�شل،  �شياق 
الإطعام  تكلفة  اأن  الطلبة،  ب�ر�شة 
 »: يق�له  حالها،  على  بقيت  مثال، 
اأنا كنت اأدفع 1.20 دينار لالإطعام، 
و الطالب الي�م يدفع نف�س ال�شيء«، 
وهذا ل معنى ول مربر له، داعيا 
اىل �رضورة تق�شيم امل�ش�ؤوليات يف 
اأن تبقى مهام  اجلامعة، ول يجب 
ال�زارة، تقت�رض على اأم�ر الإطعام 
والنقل فقط، بل هناك اأم�ر اأكرث 

اأهمية.

كمال رزيق
خارطة وطنية مل�ضاحات 

تخزين املواد الغذائية 

التجارة  وزير  اأعطى  جانبه،  من 
كمال رزيق، اأم�س، تعليمة م�جهة 
ال�لئيني،  اجله�يني  للمدراء 
ب�رضورة ال�رضوع يف اإعداد خارطة 
امل�اد  تخزين  مل�شاحات  وطنية، 

الغذائية.
وجاء يف تعليمة ل�زير التجارة، اأنه 
التجارية،  الف�شاءات  تفعيل  بغية 
يف  املح�ري  الدور  واإعطاءها 
ت�فري  حيث  من  ال�ش�ق،  مت�ين 
بات  الأ�شا�شية،  امل�اد  خمتلف 
لدى  بها  الت�رضيح  ال�رضوري  من 
هذا  وياأتي  التجارة،  م�شالح 
الت�رضيح يف �شكل بطاقة خا�شة، 

مهما  اقت�شادي،  متعامل  بكل 
على  تت�فر  ن�شاطه،  طبيعة  كان 
من  الأ�شا�شية  املعل�مات  جميع 
طبيعة  التخزين  حجم  م�شاحة 
م�شددا  والكمية،  املخزنة  امل�اد 
العملية،  هذه  اجناز  �رضورة  على 
2020كاأجل  ج�يلية   31 تاريخ  قبل 

اأق�شى.
خالل  رزيق،  اأف�شح  جهة،  من 
ق�شنطينة،  ل�لية  تفقدية  زيارة 
حتديد  على  �شتعمل  ال�زارة  اأن 
اجلملة  للتجار  الربح،  هام�س 
والتجزئة، م�شيفا اأنه حان ال�قت 
حديد  من  بيد  الدولة،  لت�رضب 

�شد امل�شاربني بالأ�شعار.
وزارة  اأقّرت  اأخرى،  جهة  من 
التجارة ، يف بيان لها، اأم�س، دفرت 
�رضوط جديد يخ�س امل�شت�ردين 
بعد  وهذا  احلالة،  على  البائعني 
رفقة  رزيق  ال�زير  تراأ�س  اأن 
ال�زير املنتدب، املكلف بالتجارة 
مبقر  بكاي،  ،عي�شى  اخلارجية 
التفكري  جلنة  اجتماع  ال�زارة، 
مبداأ  بدرا�شة،  ت�شطلع  التي 
تخ�ش�س املتعاملني الإقت�شاديني، 
امل�شت�ردين البائعني على احلالة، 
التنظيمية  الأ�ش�س  و�شع  وكذا 
لدفرت �رضوط يحكم هذا الن�شاط.
حيث اأ�شاف البيان ذاته، اأن اأهمية 
تنظيم  �شاأنها  من  اللجنة،  هذه 
ح�شب  الإ�شترياد  مهنة  وتاأطري 
التخ�ش�س، والق�شاء على الف��شى 
التي طغت على هذه  والع�ش�ائية، 
املا�شية،  ال�شن�ات  يف  املهنة، 
وت�شخيم  �رضيبي،  تهرب  من 
غري  �شلع  وا�شترياد  للف�اتري 
�شاحلة لل�ش�ق ال�طنية، مما اأ�رض 
اأن  م�ؤكدين  ال�طني،  بالقت�شاد 
وزارة  من  املقرتح  ال�رضوط  دفرت 
الأ�شا�س  حجر  �شيك�ن  التجارة، 
مليكانيزمات  التاأ�شي�س  يف 
التجارة  تاأطري  لعمليات  جديدة، 
على  النهائي  ،والق�شاء  اخلارجية 
كانت  قان�نية،  اأي ممار�شات غري 

متار�س يف ال�شابق.
ب��شع  التجارة  وزارة  قامت  كما 
الرقمي،  للتبادل  معل�ماتي  نظام 
وخمتلف  ال�زارة،  بني  للملفات 
لها  التابعة  والهيئات  املديريات 
حيز  �شيدخل  لها،  بيان  ح�شب 
تهدف  حيث  الي�م،  اخلدمة 
من  الرفع  اإىل  املنظ�مة،  هذه 
ال�قت  تقلي�س  ويف  الأداء،  فعالية 
امللفات  اإر�شال  يف  امل�شتغرق، 
بتقلي�س  وكذا  املركزية،  لالإدارة 
ال�شياق،  هذا  يف  ال�رق،  تكلفة 
�شدد ال�زير يف هذه التعليمة، على 
النظام،  هذا  مع  التعامل  �رضورة 
دون اللج�ء اإىل الفاك�س اأو الربيد 

العام.

كمال نا�ضري
ال�ضروع يف ت�ضميم م�ضاريع 

�ضكنية جديدة 

والعمران  ال�شكن  وزير  اأما 
واملدينة، كمال نا�رضي، فقد اأكد 
اأم�س، اأنه مت ت�شجيل برنامج يقدر 
�شكنية  وحدة  األف   388 من  باأكرث 
عم�مية اإيجارية، يف اإطار الق�شاء 
اإىل  اإ�شافة  اله�شة،  ال�شكنات  على 
م�جهة  مالية  اأعانة  األف   170
امل�شاريع  اأن  اإىل  م�شريا  للرتميم، 
�شت�شمم  اجلديدة،  ال�شكنية 
بطريقة تراعي متطلبات فئة ذوي 

الحتياجات اخلا�شة.
�شف�ي  �ش�ؤال  على  رده  وخالل 
باملجل�س ال�شعبي ال�طني، اأو�شح 
اجلديدة،  امل�شاريع  كل  اأن  ال�زير 
العمرانية  التخطيطات  وكل 
العتبار،  بعني  تاأخذ  اجلديدة، 
اخلا�شة  الق�انني  يف  جاء  ما  كل 
بحق�ق ذوي الحتياجات اخلا�شة، 
�ش�ط  اأمام  قطاعه  باأن  معرتفا 
كبري، يجب قطعه يف هذا املجال 
واملن�شاآت  الأحياء  م�شت�ى  على 

القاعدية القدمية.
ال�شكنات  بخ�ش��س  اأما 
اأكد  ال�شطية،  ببلدية  الق�شديرية، 
نا�رضي اأنها مل تكن م�ج�دة وقت 
يف�رض  ما  وه�  الإح�شاء،  اإجراء 
�شكنية  ح�شة  اأي  تخ�شي�س  عدم 
لهذه البلدية، لكنه تعهد باإدراجها 
اجلديد  ال�شكني  الربنامج  �شمن 
حاليا  له  التح�شري  يتم  الذي 

بالتن�شيق مع وزارة الداخلية.

عبد الرحمان راوية
ع�ضرنة اإدارة اأمالك الدولة 

ورقمنتها

عبد  املالية  وزير  ك�شف  يف حني، 
�شياغة  اأن  اأم�س،  راوية،  الرحمن 
جاء  املالية،  قان�ن  م�رضوع  ن�س 
يف �شياق ميكن و�شفه بالإ�شتثنائي، 

وغري م�شب�ق.
عر�شه  خالل  ال�زير  واأ�شاف 
على  املالية،  قان�ن  مل�رضوع 
ال�شعبي  باملجل�س  امليزانية  جلنة 
عاملي  رك�د  هناك  اأن  ال�طني، 
على  ي�ؤثر  ما  وه�  الإقت�شاد،  يف 
اجلزائر، من خالل تراجع الدخل 
والإنفاق خا�شة يف قطاع ال�شحة.

املالية،  وزير  قال  حني،  يف 
مت  اإنه  �شابقة،  ت�رضيحات  يف 
اأمالك  اإدارة  ع�رضنة  يف  ال�رضوع 
الرفع  ق�شد  ورقمنتها،  الدولة، 
امللفات،  فعاليتها يف معاجلة  من 
باإقتناء  قامت  الإدارة  اإن  من�ها 
ال�رضورية  التجهيزات  جميع 
لعملية الرقمنة، وبخ�ش��س عملية 
م�شح الأرا�شي التي ت�رضف عليها 

متقدمة  اأنها  وقال  الإدارة  هذه 
بن�شبة تقارب من 98 باملائة.

حممد عرقاب
اإنتاج 4 اآ الف ميغاواط من 

الطاقة املتجددة 

حممد  الطاقة،  وزير  ك�شف  كما 
اإ�شرتاتيجية  اأن  اأم�س،  عرقاب، 
و�شع اخلط�ط  ا�شتبعدت  قطاعه 
واملت��شطة  ال�شعيفة  الكهربائية، 
بعيدة،  م�شافات  على  ال�شغط، 
ي�فرها  التي  القدرات  بف�شل 
�شيمكن  الذي  الطاق�ي،  النتقال 
من تغطية كل امل�شاحات الزراعية 
الكهربائية  ال�شبكة  عن  البعيدة، 

باأكرث من ح�ايل 50 كم.
وحيث اأكد ال�زير، اأن وزارة الطاقة 
�ش�نلغاز،  مع  برناجما  �شطرت 
الطاقة  من  ميغاواط   50 لرتكيب 
اإنتاج  وحدات  لإلغاء  ال�شم�شية، 
املازوت  طريق  عن  الكهرباء، 
اأن  اإىل  م�شريا  ال�طن،  جن�ب  يف 
�شن�يا  ي�شتهلك  الكهربائي  الإنتاج 
و  الطبيعي  الغاز  م3 من  مليار   20

ه� ما يثقل كاهل مالية الدولة.
ي�شعى  قطاعه  اأن  عرقاب،  وقال 
من  ميغاواط  اٱلف   4 انتاج  اإىل 
 2020 بني  ما  املتجددة  الطاقة 
ح�ش�س   8 على  م�زعة   ،2024 و 
كل  ،تغطي  ميغاواط   500 من 
مناطق اجلن�ب و اله�شاب العليا، 
واأي�شا بع�س مناطق �شمال البالد، 
ح�شبه،  الأمر  هذا  و�شي�شمح 
مكعب  مرت  مليار   50 باقت�شاد 
عن  رده  يف  م�ؤكدا  الغاز،  من 
التي  �ش�ؤال ح�ل خف�س امليزانية 
اأن  القت�شادية،  الأزمة  ا�شطرتها 
تعترب  الطاق�ية  امل�شاريع  هذه 
ترقية  يف  تدخل  ك�نها  اأول�ية، 

القت�شاد ال�طني.

�ضريف عماري
خارطة طريق لتطوير 

اال�ضتخدام الفالحي 
للطاقات املتجددة

وزير  اآخر، ك�شف  جانب  من 
الريفية، �رضيف  الفالحة والتنمية 
التح�شري  يتم  اأنه  اأم�س،  عماري، 
وزارية  طريق  خلارطة  حاليا 
ا�شتخدام  لتط�ير  م�شرتكة، 
امليدان  يف  املتجددة،  الطاقات 
اجلن�بية  املناطق  يف  الفالحي، 

واله�شاب العليا.

24 �شاعة
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املحافظة ال�ضامية لالأمازيغية  

باية ع 

لها  بيان  يف  املحافظة  واعتربت 
اأن تر�سيخ الأمازيغية يف الد�ستور 
هو ا�ستعادة متلك تاريخية, حازمة 
متاأ�سل  اأ�سيل  لإرث  و�رصيحة 
التاريخ  اإىل  الرجوع  اإىل  يدعونا 
البعيد وال�ستلهام بكل اعتزاز من 
ماآثر املقاومة وال�سعي اإىل احلرية 
الذي كانت اأر�ض اجلزائر م�رصحا 
له منذ قرون عديدة وكانت رئا�سة 
اجلمهورية قد ك�سفت موؤخرا عن 
م�سودة امل�رصوع التمهيدي لتعديل 
اإىل  الإ�سارة  تقرتح  التي  الد�ستور 
املادة املتعلقة برت�سيخ الأمازيغية 
من بني الأحكام املطلقة حتى ل 

تكون حمل مراجعة”.
اأنها  اإىل  املحافظة  واأ�سارت 
مدونة  م�ساهمتها  قدمت 

كلفها  التي  اخلرباء  جلنة  اإىل 
ن�ض  باإعداد  اجلمهورية  رئي�ض 
حول  الت�ساور  اإطار  يف  توافقي 
معربة  الد�ستور  مراجعة  م�رصوع 
املقاربة  لهذه  ارتياحها   عن 

اإىل �رصح  ت�ستند  التي  الت�ساركية, 
والجتماعي  التاريخي  التجذر 
ووحدة  للجزائريني  مل�سرتك  

الأمة القوية بتنوعها
املحافظة  م�ساهمة  اإن  وذكرت  

حتديد  اإعادة  حول  تتمحور 
الديباجة  ن�ض  يف  بلدنا  انت�ساب 
ومبداأ  وجيو�سيا�سة(,  )تاريخ 
يوؤكد  الذي  الد�ستوري  التكافوؤ 
من  واحدة  هي  الأمازيغية  باأن 
مقومات الأمة اإىل جانب الإ�سالم 
واللغة العربية, و�رصورة ا�ستحداث 
وخل�ض  لالأمازيغية  اأعلى  جمل�ض 
البيان اإىل اأنه ق�سد حماية الأجيال 
ال�رصاعات  خماطر  من  ال�ساعدة 
املتعلقة بالهوية والتمييز العن�رصي 
والتهمي�ض وخطاب الكراهية وكذا 
مناأى  يف  الوطنية  اللغات  و�سع 
فاإن  ال�سيا�سية,  التجاذبات  عن 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة 
الأمازيغية  اإدراج  اأجل  من  ترافع 
غري  الأحكام  كاأحد  الد�ستور  يف 
القابلة للتقييد و التي ل ميكن اأن 
تكون حمل مراجعة يف امل�ستقبل.

دعت املحافظة ال�ضامية لالأمازيغية  اإىل اإدراج الأمازيغية يف الد�ضتور القادم  كاأحد الأحكام غري القابلة 
للتقييد و التي ل ميكن اأن تكون حمل مراجعة يف امل�ضتقبل

الق�ضية قد حتول اإىل العدالة  

تبديد 850 مليار �سنتيم  
لتوظيف  400 �ألف �ساب 

 خل�ضر بن خالف ينا�ضد جراد: 

نطالب باإجالء �أطفال �ل�سلل 
�لدماغي ومر�فقيهم �لقاهرة

اعتربتها توؤثرعلى التالميذ على الدخول 
الجتماعي 

�لأ�سنتيو تنا�سد �لرئي�س لإلغاء 
�سهادة  �لتعليم �ملتو�سط

جمل�ض  ك�سف  تقرير 
 850 تبديد  املحا�سبة  عن 
حول  اإىل  �سنتم  الذي  مليار 
للت�سغيل  الوطنية  ت�سيري  الوكالة 
من توظيف 400000 �ساب  من قبل 
حممد  عهدي  الوزير  يف  الوزارة 
غازي �سنة 2017  والتي حولت التي 
للدار�سات  وفقا  توظيفها  مل  يتم 

كانت  2017  والتي  �سنة  املقدمة 
األف  ب110  التكفل  اإىل  تهدف 
�ساب  يف  األف  جديد  و55  طالب 
املدعمة  العمل  عقود  اإطار 
احلكومة  م�سكلة  والتي  وجدت 
اليوم,  واإدماجها  كبرية يف توظيفها 
اأن يحال امللف  هذا ومن املنتظر 

اإىل العدالة  للتحقيق فيه .

جبهة  عن  الربملاين  النائب  نا�سد 
خالف  بن  خل�رص  والتنمية  العدالة 
جراد,  العزيز  عبد  الأول  الوزير 
بخ�سو�ض اجلزائريني العالقني بدولة 
الأطفال  منهم  خا�سة  العربية  م�رص 
 , دماغي  ب�سلل  املر�سى   55 ال 
كانوا يف  والذين  باأهاليهم  املرافقني 
اأنف�سهم  ووجدوا  مب�رص  عالج  رحلة 
عالقني هناك بعد غلق الأجواء رغم 

تذاكر ال�سفر التي بحوزتهم .
جبهة  عن  الربملاين  النائب  را�سل  
خالف  بن  خل�رص  والتنمية  العدالة 
الوزيرعبد  اإىل  م�ستعجلة  ر�سالة  يف 
الـ  الأطفال  بخ�سو�ض  جراد  العزيز 

55 املر�سى ب�سلل دماغي , العالقني 
يف بلد م�رص مع اأهاليهم

تعليمات  اإعطاء  اإىل   دعاه  اأين   ,
مب�رص  اجلزائرية  لل�سفارة  الالزمة  
التام  التكفل  اأجل  من  وقن�سلياتها, 
واخلم�سني  اخلم�سة  بالأطفال 
واأهاليهم املرافقني لهم بتوفري ماأوى 
لئق لهم يف انتظار اإجالءهم, اإطالق 
اأولوية  تكت�سي  ا�ستعجالية  عملية 
ومرافقيهم  الأطفال  لإجالء  ق�سوى 
مع  اجلزائر  اإىل  واإعادتهم  م�رص  من 
اللتزام بجميع الإجراءات ال�رصورية 

حلمايتهم ومراقبة و�سعهم ال�سحي.
اإميان لوا�س 

دعت  النقابة الوطنية لعمال الرتبية 
رئي�ض  لها   بيان  يف  »ال�سنتيو« 
من  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  
�سهادة  اإلغاء  بغية  التدخل  اأجل 
والعمل  املتو�سط   التعليم  امتحان 
الف�سلني   معدل  باعتماد  بالنتقال 
وذلك     20 من   09 اإىل  تخفي�سه  مع 
لن تاأجيل   امتحان �سهادة  التعليم 
حم�سوب  غري  قرار  املتو�سط  

العواقب للعديد من اجلهات .
هذا واأكدت الأ�سنتيو اأن ابتعاد التلميذ 
تقارب  ملدة  الدرا�سة  مقاعد  عن 
ن�سف عام وجلبه لالمتحان قرارغري 
مدرو�ض بحكم الآثار النف�سية للتلميذ  
الذي ابتعد فرتة طويلة عن املراجعة 
واحلفظ  ما يخلق الرتباك  واخلوف 
اأوليائهم  معه  �سيتقا�سمه   الذي 

 , عك�سية  نتائج  �سيعطي  ما  وهو 
البيداغوجية  الناحية  ومن  حني  يف 
العملية  على  �سلبا  �سيوؤثر  ذلك  فاأن 
تنظيم  �سي�سعب  ,حيث  البيداغوجية 
املقبل  خا�سة  الجتماعي  الدخول 
تاأطريية  م�ساكل  �سي�سهد  الذي 
املوؤ�س�سات  مديري  ارتباط   بفعل  
تاأطري  عمليات  يف  والأ�ساتذة 
و�س�سهادة  )البكالوريا  المتحانات 
الإ�رصاف  وكذا  املتو�سط(  التعليم 
على مراكز الت�سحيح وهو ما �سيعيق 
يف  املدر�سي   للدخول  التح�سري 
واإقامة  والتجهيزات  الكتاب  توفري 
املخططات البيداغوجية, ومن اأجل 
اإلغاء �سهادة التعليم  ذلك �سار لزوما 

املتو�سط  ح�سب بيان الأ�سنتيو .
حممد بن ترار

�إدر�ج �لأمازيغية كاأحد �لأحكام غري �لقابلة للتقييد 

ق�ضية الطبيبة وفاء بودي�ضة وفريو�س كورونا

�إ�سابة �بنة �ملرحومة 
وحماتها و�بنة �سقيقة زوجها 

احلامل  الطبيبة  عائلة  ك�سفت 
املتوفاة, وفاء بودي�سة, اأم�ض, عن 
وحماتها,  املرحومة,  ابنة  اإ�سابة 
وابنة �سقيقة زوجها, بوباء كورونا, 
ال�رصعة,  جناح  على  نقلوا  حيث 
يف  الكبرية,  عني  مل�ست�سفى 

�سطيف, لتلقي العالج.
من جهته, ذكر �سقيق زوج الراحلة, 
التي توفيت, يوم اجلمعة املا�سي, 
حتاليل  اأن  لل�سحافة,  ت�رصيح  يف 
ابنة  اإ�سابة  اأكدت  با�ستور,  معهد 
اأخيه, ووالدته, وابنة اأخته بالوباء, 
حيث نقلوا اأم�سية الأحد املن�رصم, 
مل�ست�سفى عني الكبرية, بعد التاأكد 

من النتائج الإيجابية للتحاليل.
هذا  يف  الإ�سارة,  وجتدر 

عبد  ال�سحة,  ال�سياق, اأن وزير 
الت�سامن,  الرحمان بوزيد, ووزيرة 
زارا,عائلة  قد  كانا  كريكو,  كوثر 
العائلي  مبنزلها  املتوفاة,  الطبيبة 
ولية  وايل  رفقة  الكبرية,  بعني 
زوبعة  اأثار  الذي  الأمر  �سطيف, 
انتقال  احتمال  من  التكهنات,  من 
خا�سة  لهوؤلء,  كوفيد-19  عدوى, 
احت�سنت  الت�سامن  اأن وزيرة 
امل�سابة  املتوفاة,  الطبيبة  ابنة 
مل�ض  ال�سحة,  ووزير  بكورونا, 
التحاليل  اإجراء  انتظار  خدها, يف 
التي �ستف�سل يف �سحة  ال�رصيرية, 
الأيام  خالل  عدمه,  من  اخلرب 

القادمة.
مرمي خمي�ضة

الفرن�سية,  توتال  �رصكة  خ�رصت 
اأ�سول  على  ال�ستحواذ  �سفقة 
عدم  ب�سبب  غانا,  بدولة  اأناداركو 
ح�سب  اجلزائر  اأ�سول  اإمتامها  بيع 
ال�رصكة  لهذه  بيان  به  اأفاد  ما 

الفرن�سية
ال�رصكة,  ال�سادر عن  البيان  وح�سب 
واأوك�سيدنتال  توتال  اأبرمت  فقد 
وبيع من  �رصاء  اتفاقية  برتوليوم 
اأ�سول  على  توتال  ا�ستحواذ  اأجل 

�رصكة  ان  غري  اإفريقيا  يف  اأناداركو 
اأ�سول  ل�رصاء  خطة  األغت  توتال 
اأوك�سيدنتال برتوليوم يف غانا والتي 
ا�ستحواذها  باإمتام  م�رصوطة  كانت 
يف  لأوك�سيدنتال  اأخرى  اأ�سول  على 
التي تعترب جزء من �سفقة  اجلزائر 
بقيمة 8.8 مليار دولر جرى التو�سل 
ب�ساأن  واأوك�سيدنتال  توتال  بني  اإليها 
وغانا  موزمبيق  يف  اأناداركو  اأ�سول 

واجلزائر وجنوب اإفريقيا.

ب�ساأن  اتفاقا  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإليه  التو�سل  مت  موزمبيق  اأ�سول 
ب�ساأن  اتفاقا  اإن  قالت  توتال  اأن  اإل 
اأوقفت  اأن  بعد  انهار  غانا  اأ�سول 
ا�ستحواذ  اجلزائر  يف  ال�سلطات 
توتال على اأ�سول اأوك�سيدنتال هناك 
على  ال�ستحواذ  اإن  توتال  وقالت 
بيع  باإمتام  م�رصوط  غانا  اأ�سول يف 

اأ�سول اجلزائر.
اأخطرت  اأوك�سيدنتال  اأن  واأ�سافت 

تفاهم  اإطار  يف  باأنه,  توتال 
فاإن  اجلزائرية,  ال�سلطات  مع 
و�سع ميكنها  لي�ست يف  اأوك�سيدنتال 
وقالت  اجلزائر  يف  اأ�سولها  بيع  من 
الظروف  اإىل  بالنظر  توتال  انه 
وال�سبابية  ال�سوق  يف  ال�ستثنائية 
قررت  املجموعة  تواجهها  التي 
يف  قدما  امل�سي  عدم  توتال 

ا�ستكمال �رصاء اأ�سول غانا
عطار ب

ب�ضبب عدم اإمتام �ضفقة بيع اأ�ضولها يف اجلزائر

توتال �لفرن�سية تخ�سر �سفقة �أناد�ركو يف غانا 

عبد الوهاب بن مرزوق ع�ضو املكتب الوطني بتجمع الطلبة اجلزائريني الأحرار لـ«الو�ضط«

�سرعنا يف قر�ءة نقدية ملنظومة �مل�سروع �لد�ستوري
اجلزائريني  الطلبة  ت�سلم  جتمع 
الأحرار ن�سخة من امل�رصوع التمهيدي 
لتعديل الد�ستور 2020 وذلك يف اإطار 
املدين  املجتمع  منظمات  اإ�رصاك 
هاته  لإثراء  الطالبية  والتنظيمات 

امل�سودة .
ع�سو  مرزوق  بن  الوهاب  عبد  قال 
املكتب الوطني املكلف بالبيداغوجيا 
الطلبة  جتمع  الطالبي  التنظيم  يف 
ت�رصيح  يف  الأحرار  اجلزائريني 
�سحفي خ�ض به يومية »الو�سط« اأنهم 
انطلقوا يف ت�سكيل ور�سات ولئية على 
وليات  من  ولئي  مكتب  كل  م�ستوى 
واإثراء  حتليل  يف  للم�ساهمة  الوطن 
الد�ستور بال�ستعانة باأ�ساتذة وباحثني 
يف  متخ�س�سني  جامعات  عدة  من 
ثم  وال�سيا�سي  الد�ستوري  املجال 
املحلية  الور�سات  هاته  تختتم 
كل  خاللها  من  جتمع  وطنية  بور�سة 
رفعت  التي  والقرتاحات  التو�سيات 

اإىل اللجنة الوطنية القانونية لرتتيبها 
طريقة  عرب  اإلقائها  ثم  وتلخي�سها 
عرب  بعد  عن  الإلكرتونية  التحاور 

برنامج زوم .
الرئي�سي  الهدف  اأن  مرزوق  بن  وقال 
قراءة  اإىل  الو�سول  هو  النقا�ض  من 
تفكيكية  قراءة  التخ�س�سات  متعددة 
ونقدية ملنظومة امل�رصوع الد�ستوري 
ال�سياق  مع  وتطابقه  تطبيقه  ومدى 
وال�سيا�سي  والثقايف  الجتماعي 
وجمالته,  اأبعاده  بكل  ملجتمعنا 
معتربا اأن الد�ستور هو اأ�سمى القوانني 
يف الدولة وم�سدر الت�رصيع الأول حيث 
يبني �سكل الدولة نظام حكمها حقوق 
ال�سلطات  ويحدد  الأفراد  وحريات 
والعالقة  واخت�سا�ساتها  العامة 
املقررة  الآليات  يبني  كما   , بينها 
الن�سو�ض  باقي  على  �سموه  لتحقيق 
موؤكدا  اجلزائر   , الأخرى  القانونية 
عدل  منا�سبات   10 الإ�ستقالل  منذ 

اأو  جزئيا  تعديله  بني  الد�ستور  فيها 
ا�ستحداث د�ستور جديد.

الطلبة  تنظيم  يتطلع  ثانية  جهة  من 
نف�ض  ح�سب  املرة  الأحرارهذه 
دائم  لد�ستور  يوؤ�س�ض  املتحدث  اأن 
يف  الد�ستوري  املوؤ�س�ض  ي�ستفيد 
�سياغته من التجربة الد�ستورية التي 
دون  ال�ستقالل  منذ  البالد  عرفتها 
د�ساتري  عرفته  الذي  التطور  اإغفال 
من  الذي  الأمر  الدميقراطية  الدول 
الأزمة  د�ستور  �سفة  يبعد  اأن  �ساأنه 
التي  الد�ستوري اجلزائري  الن�ض  عن 
ذات  يف  م�سيفا   ,1962 منذ  لزمته 
الدولة  يف  قانون  اأ�سمى  اأن  ال�سدد 
والتعديل  الإ�سالح  ور�سة  على  طرح 
والتي كلفت بها جلنة �سياغة الد�ستور 
ع�سو  لعرابة  اأحمد  الأ�ستاذ  برئا�سة 
جلنة القانون الدويل بالأمم املتحدة  , 
تطلعات  ال�سياغة  يف  طبقت  حيث 
عرب  منقو�سة  غري  ,كاملة  ال�سعب 

اأمناط  حتدد  كربى  حماور  �سبعة   07
احلوكمة املنتظرة, ومن خالله تكفل 
حقوق وحريات الأفراد و�سمان حرية 
التعبري وحرية ال�سحافة دون امل�سا�ض 
بالغري, ناهيك عن اأخلقة احلياة العامة 
ومكافحة الف�ساد عرب مقرتحات اإبعاد 
نفوذ املال عن ت�سيري ال�سوؤون العامة, 
يكر�ض مبداأ  الذي  التعديل  اأن  موؤكدا 
مير  الثالث.,  ال�سلطات  بني  الف�سل 
عرب اإ�سالح معمق عرب اإعادة العتبار 
يجب  الذي  الأخري  هذا  للربملان 
اأعمال  على  الرقابة  دور  له  يكون  اأن 
احلكومة, دون ن�سيان ا�ستقاللية عمل 
الق�ساء يف كنف امل�ساواة بني الأفراد 
العدالة,مع  التكري�ض  ميزان  اأمام 
النتخابات  تنظيم  لآليات  الد�ستوري 
لل�سلطة  د�ستوري  �سند  اإعطاء  عرب 

امل�ستقلة لالنتخابات.
اأحمد باحلاج

تقرير جمل�س املحا�ضبة 

جتاوز�ت مالية  يف نفقات 121 مركز ديبلوما�سي
املحا�سبة  ت�سوية  جمل�ض  تقرير  فجر 
امليزانية اخلا�سة  ب�سنة 2017  جتاوزات 
املراكز  ت�سيري  ق�سية  يف  باجلملة 
باخلارج  البالغ  والقن�سلية  الدبلوما�سية 
ا�سرتجاع  مركز  وعدم   121 عددها 
التي  ال�سعبة  بالعملة  مالية هامة  مبالغ 

ل تزال معلقة اإىل اليوم .
واأ�سار  التقرير  اأنه  مت   هذا 

�سي  ئا لر ا م   �سو ملر با ل   خال لإ ا
بت�سيري  املراكز  اخلا�ض 
باخلارج  ,  الدبلوما�سية  والقن�سلية 
كانت  الذي  الوقت  يف  وانه  حيث 
ماقيمته  ا�سرتجاع  الدولة  تنتظر 
دولر  ماليري  اأورو  و07  ماليني   10
دبلوما�سي  مركز   121 اأمريكي  من 
وزارة  قامت   , العامل  اأنحاء  مبختلف 

اعتمادات  اخلارجية  بتخ�سي�ض 
اخلارجية  وزارة  ل�سالح  مالية  اإ�سافية 
جزائري  دينار  مليار  ب7.8  مقدرة 
هذه  ت�سيري  ت�سوية  نفقات  من  اأجل 
اختاللت  اإىل  اأدى  ما  املراكز  , 
يف  ال�سق  خا�سة  هذا  بامليزانية  يف 
املالية  متديد  الجال  لل�سنة  ظل 
ان  عو�ض  قاعدة  اإىل  حتول  الذي 

القانون وا�سح  اأن  , رغم  ا�ستثناء  يكون 
ال�سنوية  وا�ستعمل  مبداأ  على  ويعتمد 
بديون  التكفل  اجل  من  التمديد 
ال�سابقة  والبتعاد  ال�سنوات 
املحا�سبة  الدقيقة  عن 
اأدى  ما  للنفقات  والإيرادات 

اإىل  اختاللت كربى يف القطاع .
حممد بن ترار
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اح�ضن خال�ص   

حيث تكون �مل�صالح �إذن 
وتن�صاأ  �جلماعات  ت�صود 
م�صالح  حول  تكتالت 
حول  لتطويرها  م�صرتكة 
من  وحمايتها  �لدولة 
�أخرى  تكتالت  مز�حمة 
يتفق  ذلك  ومع  مناف�صة. 
�رضورة  على  �جلميع 
بد�صتور  �لبلد  يتزود  �أن 
للتحكيم يف ما �صجر بني 
و�جلماعات  �لتكتالت 

فيه  يتنازع  وما 
�لأطر�ف  بني 
نة  ملكو �

للم�صهد 
�صي  ل�صيا �
ف  � طر لأ � و
عية  جتما ل �
يف  �ل�صائدة 
هذه  �ملجتمع. 
�حلياة  حقيقة 
يف  �ل�صيا�صية 
�ل�صلبة  نو�تها 
تكون  و�لتي 

و�لقو�نني  �لد�صاتري 
�لنبيل  وجهها  �ل�صابطة 
�لأخالقية  وو�جهتها 
ي�صعى  �لتي  و�ملثالية 
�لد�صتوريون  �ملوؤ�ص�صون 
و�مل�رضعون للقو�نني �إىل 
وعلوها  �صموها  �إظهار 

على �جلميع.
�ملوؤ�ص�صات  وت�صكل 
�لورق  على  تو�صع  �لتي 
�لقنو�ت  �لد�صتوري 
مترر  �لتي  �لنظيفة 
�لقر�ر�ت  خاللها  من 
تطبخ  �لتي  و�لتوجيهات 

بالنو�ة  يف خمابر مت�صلة 
�لقر�ر�ت  وهي  �ل�صلبة 
عن  عادة  تنتج  �لتي 
خما�ض ع�صري و�رض�عات 
�لتكتالت  بني  حادة 
�لتي  لل�صلطات  �مل�صكلة 
عن  مرة  كل  يف  تبحث 
تو�زناتها  ت�صكيل  �إعادة 
�لنظام  بقاء  �أجل  من 

�لذي تدور يف فلكه.  
�ملوؤ�ص�صات  وت�صكل 
جانب  من  �لد�صتورية 
تطل  �لتي  �لنو�فذ  �آخر 

على  »�لرعية«  منها 
وتطل  �ل�صلطة  خمرجات 
منها �ل�صلطة على �لرعية 
لتخاطبها وتتفقد و�صعها 
وحتفظ رموزها وتطعمها 
من جوع وتاأمنها من خوف 
وتطمئنها على م�صتقبلها 
�لعالقات  و�صع  د�م  ما 
�ل�صيا�صية  �لجتماعية 
ل  وهادئا  م�صتقر� 
وماد�مت  فيه  ��صطر�ب 
و�صائل �ل�صيا�صة متوفرة.

�لف�صل  يكون  ما  وعادة 

بني �ل�صلطات �لد�صتورية 
للكتل  �إزعاج  م�صدر 
عن  ف�صال  و�جلماعات 
ي�صكل  بينها  �لتو�زن  �أن 
جتعل  �أمامها  عقبة 
عرب  توجيهاتها  مترير 
�ملتعددة  �ملوؤ�ص�صات 
مما  �أكرث  معقدة  عملية 
تكون �ل�صلطات متمركزة 
وهذ�  و�حدة،  جهة  يف 
عدد  �أن  كيف  يف�رض  قد 
فيها  حتقق  �لتي  �لبلد�ن 
�ل�صلطات  تو�زن  فعليا 
قليل جد� �إذ يجنح 
�لد�صاتري  �أغلب 
تكري�ض  �إىل 
�صكلي  ف�صل 
�ل�صلطات  بني 
�لو�صول  دون 
�لتو�زن  �إىل 
بذريعة  بينها 
تفادي �لأزمات 
�صية  ل�صيا �
تلك  ل�صيما 
تنتجها  �لتي 
د�ئما �لأنظمة 
�أو  �لربملانية 
�إحد�ث  حتاول  �لتي  تلك 
�أطر�ف  بني  �لتو�زن 
�لتنفيذية.  �ل�صلطة 
جتد  �حلالت  هذه  ويف 
�صعوبات حتى يف ت�صكيل 
هو  ما  مثل  حكوماتها 
حال لبنان �لذي بقي دون 
عامني  من  لأكرث  حكومة 
ت�صطر  �أخرى  وبلد�ن 
�نتخابات م�صبقة  لإجر�ء 
يف كل مرة ت�صطرب فيها 
�مل�صالح �خلفية وي�صعب 
�إيجاد تو�فقات يف  عليها 

�لغرف �ملغلقة.
�لهتمام  برز  لقد 
�ل�صنو�ت  يف  بالد�صتور 
لفت  ب�صكل  �لأخرية 
بعد  ل�صيما  �جلز�ئر  يف 
�ل�صعبي  �حلر�ك  �ندلع 
�لعام �ملا�صي حيث �صار 
�ل�صلطة  �إعادة  مطلب 
كر�صتها  �لتي  لل�صعب 
�ملتعاقبة  �لد�صاتري 
مطلبا ملحا وقد ��صتغلته 
خالل  �ل�صلطة  �أطر�ف 
�ملا�صي  �لعام  ربيع 
�حلكم  �نتقال  لإجناح 
و�صلمية  �صل�صة  بطريقة 
وت�صمن  �لنظام  حتفظ 
يف  وجنحت  ��صتمر�ره 
�نتخابات  �إجر�ء  �صمان 
�آمنة  ظروف  يف  رئا�صية 
حتى ولو مل ت�صل �إىل �حلد 
�ل�رضعية  من  �ملطلوب 
ظهرت  كما  و�ل�صدقية. 
عندما  �لد�صتور  �أهمية 
حلل  عنه  �لبحث  جرى 
�لأزمة �لناجتة عن رف�ض 
�خلام�صة  �لعهدة  �ل�صعب 
للرئي�ض بوتفليقة وتفادي 
�لذي  �لفر�غ  يف  �لدخول 
�نتقالية  مرحلة  يفر�ض 
يف  �لعو�قب  ماأمونة  غري 
�حلادة  �ل�رض�عات  ظل 

د�خل دو�ليب �ل�صلطة. 
�لد�صتور  �أهمية  وتنامت 
�أكرث ملا ظهرت �صعوبات 
رئا�صية  �نتخابات  �إجناز 
�ملحدد  موعدها  يف 

�لعام  من  جويلية  ب4 
�ل�رضوط  �صمن  �ملا�صي 
�لد�صتور  حددها  �لتي 
بوتفليقة  خلالفة  ذ�ته 
�ل�صلطة  ��صطر  مما 
مبوؤ�ص�صة  لال�صتنجاد 
�ملجل�ض  وهي  د�صتورية 
�لد�صتوري لإ�صد�ر فتوى 
�لفر�غ  تغطي  �صكلية 
و�ملوؤ�ص�صاتي  �لد�صتوري 

�لقائم. 
ومل تكن هذه �حلالة هي 
�لوحيدة �لتي ظهرت فيها 
�إىل  �للجوء  فجاأة �رضورة 
�صيغة  لإيجاد  �لد�صتور 
حت�صم �لنز�عات �لظرفية 

�ملفاجئة فقد حدث عند 
��صتقالة �لرئي�ض �ل�صاذيل 
 1992 عام  يف  جديد  بن 
بعد  �أياما  جاءت  �لتي 
�ل�صعبي  �ملجل�ض  حل 
يفرت�ض  �لذي  �لوطني 
رئي�صه  حمله  يحل  �أن 

عبد �لعزيز بلخادم بحكم 
�لد�صتور وهو ما ��صطره 
لرئي�ض  ��صتقالته  لتقدمي 
�لد�صتوري  �ملجل�ض 
�لذي رف�ض مهمة رئا�صة 
وترك  بالنيابة  �لبالد 
د�صتوريا  فر�غا  بذلك 
لأطر�ف  هام�صا  �أتاح 
حلول  لإيجاد  �ل�صلطة 
يكن  فلم  �لد�صتو،  خارج 
جانفي   11 يف  حدث  ما 
�ل�صاذيل  على  �نقالبا 
كان  ما  بقدر  جديد  بن 
�نقالبا على �لد�صتور ذ�ته 
�مل�صادقة  كانت  �لذي 
 1989 فرب�ير  يف  عليه 

حدثا مف�صليا يف �لتاريخ 
�جلز�ئري  �ل�صيا�صي 
عهد  من  �لبالد  نقل  �إذ 
عهد  �إىل  �لأحادية 
�أوقف  فقد  �لتعددية، 
�إ�صد�ر  بعد  به  �لعمل 
�لطو�رئ  حالة  قانون 

ومل   1992 فرب�ير   9 يف 
ي�صتاأنف �لعمل بالد�صتور 
يف جانب تنظيم �ل�صلطات 
بعد  �إل  بينها  و�لعالقات 
يف  �لرئا�صية  �لنتخابات 

نوفمرب 1995.
بوجود  ن�صعر  نكاد  ل 
خمتلف  يف  �لد�صتور 
بها  مرت  �لتي  �ملر�حل 
�لأكرث  فيها  مبا  �جلز�ئر 
�ملجتمع  على  وقعا 
و�لأكرث تاأزما للموؤ�ص�صات، 
يف  �جلز�ئر  عا�صت  فقد 
كما  متاما  �لد�صاتري  ظل 
مثل  د�صتور  دون  عا�صت 
�لفرتة  يف  �حلال  كان  ما 
 1976 و   1965 بني  ما 
نظام  فيها  حكم  �لتي 
دون  بومدين  هو�ري 
�لبالد  و�صري  د�صتور 
ومر��صيم  باأمريات 
فمدة  �صنة.   11 ملدة 
�لد�صتور  �صالحية 
�لتي  �لفرتة  هي 
�أطر�ف  فيها  تلجاأ 
لإيجاد  �ل�صلطة 
لو�صعيات  خمارج 
لكنه  م�صبوقة  غري 
فيها  خيب  ما  كثري� 
�جلميع  فا�صطر  �لظن 
خارجه  �لت�رضف  �إىل 
تكن  مل  مثلما  متاما 
�ملتعاقبة  �حلكومات 
ما  لحرت�مه  بحاجة 
�حلاجة  تظهر  مل  د�مت 

�لجتماعية �إىل ذلك.

مدة �سالحية د�ستور اجلزائر
تقوم الد�ضاتري احلديثة على تكري�ص الف�ضل بني خمتلف ال�ضلطات التي تهيمن على احلياة العامة 

و�ضمان التوازن بينها من خالل تغليب �ضلطة املوؤ�ض�ضات على حكم الأفراد واجلماعات اخلفية 
واجلماعات ال�ضاغطة التي حتاول دائما الت�ضلل لإ�ضعاف املوؤ�ض�ضات واإبقائها على طابعها ال�ضكلي 

كواجهات حلكم الظل. ولي�ضت هذه املعادلة حكرا على بلدان العامل الثالث بل هي �ضائدة يف اأكرث 
الدولة عراقة يف البناء املوؤ�ض�ضاتي وتوازن القوى الجتماعية التي تفر�ص حتكيم املوؤ�ض�ضات.

هل ميكن ال�ضتغناء عنه؟

الد�ضتور  ن�ضعر بوجود  نكاد  " ل 
يف خمتلف املراحل التي مرت 

بها اجلزائر مبا فيها الأكرث 
وقعا على املجتمع والأكرث تاأزما 
للموؤ�ض�ضات، فقد عا�ضت اجلزائر 

يف ظل الد�ضاتري متاما كما عا�ضت 
دون د�ضتور مثل ما كان احلال يف 

الفرتة ما بني 1965 و 1976"

ال�ضنوات  يف  بالد�ضتور  " لقد برز الهتمام 
الأخرية ب�ضكل لفت يف اجلزائر ل�ضيما 

بعد اندلع احلراك ال�ضعبي العام املا�ضي 
حيث �ضار مطلب اإعادة ال�ضلطة لل�ضعب 

التي كر�ضتها الد�ضاتري املتعاقبة مطلبا ملحا 
وقد ا�ضتغلته اأطراف ال�ضلطة خالل ربيع 

العام املا�ضي لإجناح انتقال احلكم بطريقة 
�ضل�ضة و�ضلمية "
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تبذلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
قوات ال�رشطة يف احلفاظ على امن 
قوات  توا�صل  املواطنني  و�صالمة 
اأدرار ممثلة يف  والية  باأمن  ال�رشطة 
تطبيق  يف  الرابع  احل�رشي  االأمن 
لفريو�س  للت�صدي  الوقائية  التدابري 
مكافحة  اإطار  يف  وهذا  كورونا 
يف  الغذائية  املواد  يف  امل�صاربة 
قوات  متكنت  اين  الراهنة  الفرتة 
احل�رشي  لالأمن  التابعة  ال�رشطة 
املا�صية   القليلة  االأيام  خالل  الرابع 

رفقة م�صالح التجارة من حجز كمية 
املنتهية  الغذائية  املواد  من  معتربة 
موجهة  كانت  التي  و  ال�صالحية 
يف  جاءت  العملية  هذه  لال�صتهالك 
امل�صرتكة  امليدانية  اخلرجات  اإطار 
مكنت  اإذ  امليدانيني  ال�رشكاء  رفقة 
للمواد  نهائي  العملية من حجز  هذه 
و  ال�صالحية  املنتهية  الغدائية 
املتمثلة يف 24 قارورة عطر فانيليا ، 
01ملون غدائي من 30�صل ، 06 علب 
كرمية االأرز، 34وحدة ب�صكوينت من 

 ، �صوميك�س  من  علبتني   ، �صوكو  نوع 
03 علب   ، ملغ   60 لوز حلو  13 علبة 
nwtell    �صوكالطة 750غرام ، 23 
وحدة  brunch ، م�صتح�رش خا�س 
 ، 250غرام    gastrrofix بالر�صع 
 200 بالعد�س  ال�صوبان  ح�صاء  وحدة 
غرام ، �صيب�س ، 02وحدة قريامي�صوا 

�صعة 10 غرام .
التابعة   ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
الأمن والية اأدرار على اأهبة االإ�صتعداد 
كما تدعوا املواطنني للتبليغ عن اأي 

اخل�رشاء  االأرقام  خالل  من  جتاوز 
اخلا�صة باالأمن الوطني.

فاإن  م�صادرنا  به  اأفادت  وح�صبما 
يف  تندرج  النوعية  االأمنية  العملية 
لتعليمات  ال�صارم  التطبيق  اإطار 
بيد  بال�رشب  القا�صية  املركزية 
املحتكرين  و  امل�صاربني  حديد  من 
لالأ�صعار يف عز االأزمة ال�صحية التي 
جائحة  تف�صي  جراء  البالد  بها  متر 

كورونا .
اأحمد باحلاج 

 
وعرائ�س  �صكاوى  طالبت 
لل�صلطات  رفعت  احتجاجية  
رئي�س  را�صها  وعلى  بالبالد  العليا 
اجلمهورية والوزير االأول  ب�رشورة 
 ، ال�صابقة  اال�صتثمار  جلان  حل 
يرتاأ�صها   كان  التي  االأخرية   هذه 
الوالة  ، فيما طالب املواطنني يف 
اجلمهورية  والة  من  ذاته  ال�صياق 
، غرداية  ، ب�صكرة  بكل من ورقلة 
وايليزي   مترنا�صت   ، االأغواط   ،
منحهم اأهمية ق�صوى يف  تاأ�صي�س 
و  م�صتعجلة  ب�صفة  جديدة  جلان 
مبتابعة  االأ�صا�س  يف  تتعلق  التي 
و  الفالحية  اال�صتثمارات  كافة 
كذا ال�صناعية . و يف �صياق اآخر ، 
كرثت ت�صاوؤالت ال�صكان املحليون 
املوزعة  الهكتارات  عديد  حول 
منهم   ، نافذين  اأ�صخا�س  على 
االإدارة  مب�صالح  نافذة  اأ�صماء 

العمومية  املوؤ�ص�صات  مبختلف 
من   ، والنفوذ   املال  واأ�صحاب 
املتابعني  من  الع�رشات  جهتهم 
ت�رشيحات  يف  املحلي   لل�صاأن 
اأبدوا   " الو�صط   " لهم  متفرقة 
االآليات  حول  ال�صديد  اإ�صتغرابهم 
التي توزع بها االأرا�صي ، مت�صائلني 

التي  اخلا�صة  املعايري  عن  كذلك 
يتم انتهاجها و االعتماد عليها يف 
عملية التوزيع ، و التي ال تزال حلد 
�صخطا  تلقى  االأ�صطر  هذه  كتابة 
حيث   ، املواطنني  من  �صديدا 
�صابقة  ريا�صية  جنمة  ا�صتفادت 
فالحية  اأر�س  بقطعة  "م.ن"  

احلال  كذلك   ، هكتار    1000 ب 
 2500 "بـ  "ب.و  لل�صيدة  بالن�صبة 
الوالة  لذا يجب على    و   ، هكتار 
حتقيق  فتح  و  متابعة  احلاليني  
الفالحية   بامل�صالح  ا�صتعجايل 
و  الأنهما    ، اخل�صو�س  وجه  على 
قد  املواطنني  ت�رشيحات  ح�صب 
االأخرية  عملية  االآونة  �صهدت يف 
و  االأر�صي  بتوزيع  تتعلق  وا�صعة 
 ، معروفة  غري  طريقة  وفق  ذلك 
بواليات  املواطنون  جهتهم  من 
 ، ايليزي   ، مترنا�صت   ، ورقلة 
اقل  وبدرجة  ب�صكرة   ، الوادي 
لكونهم  �صاخطون  غرداية   والية 
مل ي�صتفيدوا من االأرا�صي الواقعة 

مبحيط اإقليمهم .
من جهة ثانية فقد تعالت اأ�صوات 
املحلي  املجتمع  يف  الفاعلني 
حتقيق  جلنة  بايفاد  املطالبة 
للواليات  امل�صتوى  عالية  وزارية 

املذكورة .

مع  متعاقد  عامل   170 زهاء  يعي�س 
وقع  على  احلدودية  مترنا�صت  بلدية 
اإرادة  غياب  ب�صبب  �صاخن  �صفيح 
يف  الو�صية  ال�صلطات  من  حقيقية 
التجاوب مع مطلبهم بعد مرور خم�صة 

اأ�صهر دون ت�صديد م�صتحقاتهم .
مع  متعاقد  عامل   170 ممثلي  نا�صد 
مع  حديثهم  يف   ، مترنا�صت  بلدية 
عبد  االأول  الوزير  "الو�صط"،  يومية 
العزيز جراد ب�رشورة التدخل العاجل 
الداخلية  وزير  لدى  ال�صخ�صي  و 
 ، بلجود  كمال  املحلية  واجلماعات 
منحهم  عملية  يف  الت�رشيع  اأجل  من 
الوثيقة اخلا�صة بت�صديد م�صتحقاتهم 
العالقة ملدة خم�صة اأ�صهر ، حيث اأن 
هذه الو�صعية املزرية اأثرت �صلبا على 
غالبية  اأن  باعتبار  اليومية  معي�صتهم 
دفعهم  الذي  االأمر   ، عائالت  اأرباب 
على  احل�صول  اجل  من  لال�صتدانة 

رمق العي�س .
من  عدد  حمل  فقد  ثانية  جهة  من 
القائم  امل�صكل  من  املت�رشرين 
تبعات  م�صوؤولية  املحلية  ال�صلطات 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
الوعود  و  الالمباالة  �صيا�صة  انتهاج 
االأمور  بزمام  االأخذ  عو�س  الع�صلية 
ومرا�صلة ال�صلطات املركزية واإبالغها 

بحجم امل�صكل القائم الذي بات يهدد 
ب�صكل وا�صح هوؤالء بعدما بات اجلوع 
و الت�رشد يرتب�س بهم، ومما زاد الطني 
اأنهم باتوا رفقة  بلة ح�صب هوؤالء هو 
والت�رشد  باجلوع  مهددين  عائالتهم 
رم�صان  �صهر  اأن  خا�صة  ال�صارع  يف 
ي�رشف على نهايته ويعقبه عيد الفطر 
مع  يتنافى  الذي  االأمر  وهو  املبارك 
توجيهات وتعليمات رئي�س اجلمهورية 
ب�رشورة  القا�صية  تبون  املجيد  عبد 
الدور  من  امل�صوؤولني  متل�س  عدم 
عادة  على  التخلي  و  بهم  املنوط 
ا�صتبدالها  و  املكاتب  يف  املكوث 
اال�صتماع  و  للميدان  النزول  باإلزامية 
ال�صعي  و  املواطنني  الن�صغاالت 
خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�صب 
االأولويات و االإمكانات املتاحة ح�صب 

قولهم .
الو�صط  يومية  حاولت  جهتها  من   
برئي�س  االت�صال  ومرارا  تكرارا 
ببلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
راأيه  ملعرفة  بادي  ال�صيخ  مترنا�صت 
علينا  تعذر  اأنه  اإال  املو�صوع  يف 
نطاق  خارج  رقمه  وجود  ب�صبب  ذلك 
له  ترك  مت  فقد  ولالأمانة  التغطية 

ر�صالة ن�صية للتعريف بهويتنا .
اأحمد باحلاج 

نا�ضد الع�ضرات من املواطنني بواليات اجلنوب ال�ضرقي  ب�ضرورة التدخل العاجل و احل�ضم يف مو�ضوع 
االإ�ضتثمارات الفالحية تلك التي مت منحها لعدد من امل�ضتثمرين من خارج تلك الواليات ، كما ك�ضفت م�ضادرنا 

املطلعة باأن العملية ذاتها مت اال�ضتفادة منها ل�ضالح مواطنني مقيمني خارج الوطن .

مطالب بفتح حتقيق

اأحمد باحلاج 

بلدية مترنا�ضت

170 عامل متعاقد مع 
بدون �جور لـ05 �أ�شهر 

�أخبار �جلنوب

470 م�شروعي ��شتثماري فا�شل  باجلنوب 

ببلدية العالية بورقلة

خالل �ضهر افريل املن�ضرم 

�لفرع �لبلدي بالطيبني ي�شتغيث 

�ل�شرطة �لق�شائية باأدر�ر تعالج 70 ق�شية 

الطيبني  بقرية  البلدي  الفرع  يوجد 
ببلدية العالية بدائرة احلجرية الواقعة 
يف  ورقلة  والية  مقر  عن  كلم   100
و�صعية كارثية ، لتبقى اأبوابه مو�صدة 
ا�صرتاتيجية عمل  مع  يتنافى  ما  وهو 

الدولة لتقريب االإدارة من املواطن .
قال عدد من �صكان القرية املذكورة 
"الو�صط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
"اأن  الفرع البلدي بالطيبني اأجنز منذ 

�صنة 2010 مبعايري تقنية اقل ما يقال 
عنها كارثية خا�صة عدم تكفل البلدية 
الطريق  مل�صتوى  االأر�صية  برفع 
مياه  لتغمرها  عر�صة  جعلها  ما  وهو 
ثانية  عملية  تربمج  اأن  قبل  االأمطار، 
اأخرى   واأ�صياء  ب�صور  ترميمه  الإعادة 
وحلد كتابة االأ�صطر بقيت دار لقمان 
على حالها رغم مرور ع�رشة �صنوات 
حيث  بلدية،  جمال�س  ثالث  وتعاقب 

اأن  على  املتحدثني  نف�س  اأجمع 
االهرتاء  من  حالة  ي�صكو  املرفق 
امل�صتمر وهو االأمر الذي يتنافى مع 
الهادفة  املعنية  ال�صلطات  تو�صيات 
بهدف  املحلية  االإدارة  لع�رشنة 
معاناة  واإنهاء  املواطن  من  تقريبها 
ال�صتخراج  بعيدة  مل�صافات  التنقل 

وثائق اإدارية .
من جهة ثانية فقال طالب هوؤالء من 

ال�صديق  اأبوبكر  ورقلة  والية  وايل 
على  االأول  امل�صوؤول  ب�صفته  بو�صتة 
التدخل  ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة 
العاجل وال�صخ�صي لتقدمي امل�صوؤولني 
للمرفق  املزرية  الو�صعية  حول 
القانونية  امل�صاءالت  اأمام  العمومي 
لتقدمي تو�صيحات حول توا�صل غلقه 

ح�صب قولهم .
اأحمد باحلاج 

يف اإطار حماربة اجلرمية واحلفا
ظ على اأمن و�صالمة املواطنني بول
درار، �صجلت امل�صلحة الوال اية اأ
ئية لل�رشطة الق�صائية باأمن والية 
اأدرار خالل �صهر اأفريل من �صنة 
2020 جمموعة من الق�صايا متثلت 
يف معاجلة عديد الق�صايا املتعلقة 

باجلنايات و اجلنح .
واالت�صال  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 

اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية اأدرار كانت قد ت�صلمت يومية 
م�صالح  اأن  منه  ن�صخة   " "الو�صط 
عاجلت  بالوالية  الق�صائية  ال�رشطة 
23 ق�صية  املن�رشم  ال�صهر  خالل 
املا�صة  واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
فيها 32 �صخ�س  تورط  باالأ�صخا�س 
�صجلت  كما  منها 21 ق�صية،  حلت 
امل�صلحة 28 ق�صية  نف�س 

واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
تورط  باملمتلكات  املا�صة 
فيها 28 �صخ�س ، يف ال�صياق ذاته مت 
ت�صجيل 13 ق�صية خا�صة باجلنايات 
واجلنح �صد ال�صيء العمومي تورط 
فيها 19 �صخ�س حلت جميعها، فيما 
يخ�س اجلرائم االقت�صادية واملالية 
ت�صجيل06 ق�صايا حيث  مت 

تورط فيهما07 اأ�صخا�س .

مكافحة  فرقة  �صجلت  كما 
لنف�س  التابعة  املخدرات 
خا�صة  امل�صلحة 09 ق�صايا 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
تورط فيها14 �صخ�س حلت جميعها 
من  حجز 35 قر�س  اإثرها  على  مت 
وحجز 01 كلغ  العقلية  املوؤثرات 

و37،12 غرام من راتنج القنب .
اأحمد باحلاج 

اأمن والية ادرار 

حجز مو�د غد�ئية منتهية �ل�شالحية

امتياز توزيع  الكهرباء و الغاز بورقلة  

�إىل �ل�شيد: رئي�س حترير جريدة �لو�شط
�ملو�شــوع : تو�شيح على مقــال

املرجع  جريدة الو�ضط بتاريخ 18ماي 2020 �ضفحة07

توزيع   امتياز  ،تود  قانونا  املكفول  التو�صيح   و  الرد  بحق   عمال 
الكهرباء و الغاز بورقلة تو�صيح ما ورد يف مقالكم املبني يف املرجع 
ت�صهدها  التي  الكهربائية  لالنقطاعات  حد  و�صع  بخ�صو�س  اأعاله 
منطقة العالية باحلجرية و  الناجتة  ح�صب مقالكم هذا عن  االأعطاب 
املتكررة و قدم ال�صبكة الكهربائية ، غري اأن االنقطاعات التي �صهدتها 
املنطقة يوم الثالثاء12 ماي2020 ليال،  كان نتيجة للعا�صفة الرملية 
العاتية التي اجتاحت  كل الوالية ب�رشعة الرياح التي و�صلت اإىل 80 
ال�صاعة، مت�صببة يف �صقوط 29 عمود كهربائي متو�صط  كيلومرت يف 
التوتر  يف خمتلف بلديات الوالية ، من بينها  ثمانية اأعمدة كهربائية 
مبنطقة العالية ،  وقد تدخلت يف نف�س الليلة و فور وقوعها فرقنا 
اقل   الزبائن  يف  اإعادة متوين كل  و  ، الإ�صالحها  الكهربائية  التقنية 
وقت قيا�صي رغم الظروف القا�صية من �صيام و حرارة و رياح و ذلك 
يف حدود ال�صاعة الثانية زواال من اليوم املوايل ، كما  تت�صبب ظاهرة 
ك�رش العوازل الكهربائية بفعل االأ�صخا�س بني احلني و االآخر مبنطقة 
العالية  اإىل حدوث  االنقطاعات  الكهربائية التي يتذمر منها ال�صكان 
من جهة ، و تثقل كاهل املديرية  من جهة اأخرى ،هذا وتخ�صع دوريا  
غرار  على  باحلجرية  العالية  مبنطقة  الكهربائية  ال�صبكات  خمتلف 
�صيانات  اإىل  تقرت  الكهربائية  للمقاطعة  التابعة  االأخرى  ال�صبكات 

دورية ، ل�صمان ال�صري احل�صن و اال�صتمرارية يف التموين .
و تبقى م�صالح االمتياز بورقلة يف خدمة زبائنها دوما 24 �صاعة على 

24 �صاعة .
مديـــر التوزيع
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 مركز امل�ضتقبل 
لالأبحاث والدرا�ضات 

املتقدمة

و�ضعت  »كورونا«  فاأزمة 
حول  ومنطقة  دولة   159
الإغالق  حتت  العامل 
ونحو  اجلزئي،  اأو  العام 

�ضكان  من   %40
العامل حتت وطاأة 
املنزيل،  العزل 
بذلك  متنازلني 
يف  حقهم  عن 
اأن  كما  التنقل. 
التي  القلق  حالة 
باتت تنتاب النا�س 
جتاه  العامل  حول 
ا�ضتعمال اخلدمات 
العامة  ال�ضفة  ذات 
الت�ضاركية،  اأو 
انتقال  من  خوفاً 

باتت  اإليهم،  العدوى 
الذي  التحدي  مبثابة 
يحا�رص اأن�ضطة القت�ضاد 
عليه  وت�ضيق  الت�ضاركي، 

اخلناق �ضيئاً ف�ضيئاً.
فاإن  التحدي،  هذا  واأمام 
ال�رصكات  بقاء  فر�س 
القطاع  هذا  يف  العاملة 
ف�ضيئاً،  �ضيئاً  اأقل  ت�ضبح 
بل اإن كل يوم مير يف ظل 
ظروف ا�ضتمرار �ضيا�ضات 
الإغالق القت�ضادي حول 
كلي  ب�ضكل  �ضوءاً  العامل، 
تلك  تدفع  جزئي،  اأو 
طريق  على  ال�رصكات 
اأن �ضوؤال  الإفال�س، حتى 
ال�ضوؤال  هو  بات  البقاء 
الأبرز يف هذه الآونة، فيما 
تناول  اأو  مبناق�ضة  يتعلق 
ال�رصكات،  هذه  م�ضتقبل 

وذلك القت�ضاد ككل.

اأوبر منوذجًا: 

اأوبر  �رصكة  تعترب 
يف  املخت�ضة  الأمريكية، 
�ضيارات  خدمات  تقدمي 
هى  الت�ضاركية،  الأجرة 

ال�رصكات  اأبرز  اإحدى 
العاملة يف قطاع القت�ضاد 
العامل،  حول  الت�ضاركي 
وقد اأوحت فكرتها بن�ضاأة 
ال�رصكات  من  العديد 
كرمي،  ك�رصكة  املماثلة، 
اأوبر خالل  ا�ضرتتها  التي 
ال�ضنوات الأخرية، و�رصكة 
بال  وبال  ال�ضينية،  ديدي 
كار الفرن�ضية، واإ�س رايد 
من  وغريها  اليابانية، 
تتعاقد  التي  ال�رصكات 
اأو  ال�ضيارات،  مالك  مع 
متتلك ال�ضيارات بنف�ضها. 
وينطبق الأمر نف�ضه على 
تقدم  التي  ال�رصكات 
»ال�ضكوتر«  خدمات 
وغريها  الت�ضاركي، 
العاملة  ال�رصكات  من 

باملفهوم نف�ضه.

اأوبر،  ل�رصكة  وبالن�ضبة 
خالل  اأعلنت  فقد 
عدداً  الأخرية  الأ�ضابيع 
امل�ضريية،  القرارات  من 
حتول  نقطة  متثل  التي 
بالن�ضبة لها، وتعرب ب�ضكل 
ال�ضعوبات  عن  وا�ضح 
تعي�ضها  التي  املالية 
وطاأة  حتت 
»كورونا«  اأزمة 
فقد  الثقيلة. 
ال�رصكة  ك�ضفت 
خ�ضارة  عن 
فية  �ضا
 2.9 بلغت 
دولر،  مليار 
يف  تكبدتها 
الأول  الربع 
عام  من 
وهى   ،2020
ة  ر خل�ضا ا
على  لها  الأكرب  الف�ضلية 

الإطالق. 

ال�رصكة  بيانات  ووفق 
حجوزات  تراجعت  فقد 
العامل  حول  الركاب  نقل 
بن�ضبة 5% ب�ضبب اإجراءات 
بينما  العاملية،  الإغالق 
ارتفعت  املقابل  يف 

تو�ضيل  خدمة  حجوزات 
التي  الأغذية،  طلبات 
حتمل ا�ضم »اأوبر اإيت�س«، 
خ�ضم  يف   %50 من  باأكرث 
الأفراد  من  متزايد  طلب 
منازلهم.  يف  القابعني 
اأن  من  الرغم  وعلى 
زيادة  �ضجلت  ال�رصكة 
ن�ضبتها 14% يف الإيرادات 
الزيادة يف  بف�ضل  الكلية، 
الطلبات،  تو�ضيل  ن�ضاط 
مل  الزيادة  هذه  لكن 
الطلب  تراجع  تعو�س 
�ضيارات  خدمات  على 
التي  الت�ضاركية،  الأجرة 
الفقري  العمود  متثل 
وامل�ضدر  لل�رصكة 

الرئي�ضي للدخل.
ا�ضتيعاب  اأجل  ومن 
التي  املالية  الأ�رصار 
حلقت بها، عملت �رصكة 
عدد  ت�رصيح  على  اأوبر 
موظفيها،  من   كبري 

خدماتها  اإيقاف  بجانب 
الدول،  يف عدد كبري من 
ن�ضاط  تغيري  عن  ناهيك 
بع�س فروعها. ويف هذا 
ال�ضياق، ا�ضتغنت ال�رصكة 
موظفاً   3،700 نحو  عن 
وجميعهم  العامل،  حول 
العمالء  خدمة  فرق  من 
التوظيف،  واإدارات 
وميثلون 14% من اإجمايل 
البالغ  الب�رصي،  كادرها 
موظفاً   26،900 عدده 

حول العامل.
الإجراءات  و�ضمن 
هيكلة  اإعادة  متثل  التي 
اأوبر  اأعلنت  لل�رصكة، 
»اأوبر  خدمة  اإيقاف 
وتو�ضيل  لطلب  اإيت�س« 
حول  دول   8 يف  الطعام 
باأنها  ذلك  مربرة  العامل، 

ت�ضعى اإىل تركيز ن�ضاطها 
يف الأ�ضواق الكربى.

اأعلنت  ذاته،  الإطار  ويف 
–ذراع  كرمي  �رصكة 
من   %31 ت�رصيح  اأوبر- 
عمالتها، واإيقاف خدمة 
قال  وقد  با�س«.  »كرمي 
الرئي�س التنفيذي ل�رصكة 
موقعها  على  كرمي 
الأزمة  »اإن  الإلكرتوين: 
كوفيد-19  عن  الناجمة 
وتاأثرينا  حلمنا  و�ضعت 
خطر  يف  امل�ضتقبلي 
الن�ضاط  اأن  حيث  كبري، 
انخف�س باأكرث من %80، 
ومن غري املعروف على 
متى  لالإزعاج  مثري  نحو 

�ضيتعافى«.
�ضياق غري مواٍت:

�رصكة  اأن  رغم 
من  حتاول  اأوبر 
خالل الإجراءات 
تتخذها  التي 
وهناك  هنا 
خ�ضائرها  تقليل 
على  واحلفاظ 
عرب  وجودها، 
على  الرتكيز 
التي  القطاعات 
مربحة،  مازالت 

الكربى،  الأ�ضواق  وعلى 
اأزمة  اأن  ينفي  ل  هذا  لكن 
�ضبباً  تكون  قد  »كورونا« 
يف  ال�رصكة  انهيار  يف 
اأن  ل�ضيما  املطاف،  نهاية 
املفهوم الذي �ضممت عليه 

ال�رصكة هو مفهوم الت�ضارك 
مفهوم  وهو  اخلدمات،  يف 
لقواعد  متاماً  مناق�س 
الجتماعي،  التباعد 
والعزل  الإغالق  واإجراءات 
ملحا�رصة  كاآلية  العام، 

انت�ضار فريو�س »كورونا«.
على  ينطبق  الأمر  وهذا 
امل�ضابهة  ال�رصكات  جميع 
خدمات  يف  �ضواًء  لأوبر، 
�ضيارات الأجرة الت�ضاركية، 
اأخرى  خدمات  اأى  يف  اأو 
تقوم على م�ضاركة اجلمهور 
يف ا�ضتخدام الأ�ضل نف�ضه؛ 
حال  يف  اأنه  يعني  ما 
»كورونا«،  اأزمة  ا�ضتمرار 
ال�رصكة،  �ضت�ضطر 
اتخاذ  اإىل  واأخواتها، 
الإجراءات  من  املزيد 

فرتة  اأطول  بقائها  ل�ضمان 
ممكنة. لكن رغم ذلك، من 
املتوقع اأن تزداد معاناتها، 
من  اخلوف  حالة  ظل  يف 
الفريو�ضية،  العدوى  انتقال 
م�ضيطرة  اأ�ضبحت  التي 

النا�س  �ضلوكيات  على 
جعلت  والتي  العامل،  حول 
اخلدمات  جميع  ا�ضتخدام 
امل�ضاركة  على  القائمة 
ويتوقع  مقبول،  غري  اأمراً 
على  م�ضيطرة  تظل  اأن 
�ضلوكيات الأفراد حتى بعد 
من  ولفرتة  الأزمة  انتهاء 

الزمن.
يف النهاية

تق�ضي  الظروف  هذه  اإن 
الفر�س  من  كثري  على 
وا�ضتمرار  بنجاح  املتعلقة 
املندرجة  الأن�ضطة  جميع 
القت�ضاد  مظلة  حتت 
العامل،  حول  الت�ضاركي 
اأحد  الأمر  هذا  ميثل  وقد 
�ضتنتج  التي  التغيري  اأوجه 
عن اأزمة »كورونا«، 
فر�ضت  التي 
وعوامل  حمفزات 
كبرية  تغيري 
العديد  يف  وقوية 
جوانب  من 
بداية  القت�ضاد، 
�ضلوكيات  من 
د  ا فر لأ ا
 ، كية �ضتهال ل ا
مروراً باأ�ضاليب 
والإنتاج  العمل 
الأن�ضطة  من  العديد  يف 
وال�ضيا�ضات  القت�ضادية، 
على  الكلية  القت�ضادية 
و�ضولً  الدولة،  م�ضتوى 
احلاكم  العام  الإطار  اإىل 

لالقت�ضاد العاملي.

حتدي البقاء:

هل يوؤدي »كورونا« اإىل اختفاء االقت�ساد الت�ساركي؟
�ضهدت االأ�ضابيع االأخرية عدداً من التطورات املُنِذرة للعديد من ال�ضركات العاملة يف جمال االقت�ضاد الت�ضاركي، يف ظل الظروف التي 
فر�ضتها اأزمة فريو�ض »كورونا« امل�ضتجد »كوفيد19-«، والتي اأجربت العديد من دول العامل على اتخاذ بع�ض االإجراءات االحرتازية، 

التي تتناق�ض متامًا مع متطلبات جناح وازدهار قطاع االقت�ضاد الت�ضاركي.

على  تق�ضي  الظروف  هذه  " اإن 
كثري من الفر�ض املتعلقة بنجاح 

وا�ضتمرار جميع االأن�ضطة 
املندرجة حتت مظلة االقت�ضاد 

الت�ضاركي حول العامل، وقد ميثل 
هذا االأمر اأحد اأوجه التغيري 

التي �ضتنتج عن اأزمة »كورونا«، 
التي فر�ضت حمفزات وعوامل 

تغيري كبرية وقوية يف العديد من 
جوانب االقت�ضاد"

 159 و�ضعت  »كورونا«  " اأزمة 
دولة ومنطقة حول العامل حتت 
االإغالق العام اأو اجلزئي، ونحو 

وطاأة  حتت  العامل  �ضكان  من   40%
العزل املنزيل، متنازلني بذلك 

عن حقهم يف التنقل. كما اأن حالة 
القلق التي باتت تنتاب النا�ض حول 
العامل جتاه ا�ضتعمال اخلدمات ذات 

ال�ضفة العامة اأو الت�ضاركية "
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د. قحطان ح�ضني طاهر/ 
مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات 

اال�ضرتاجتية

الأوروبي  الحتاد  اأهداف  اأهم  من 
اإىل  القومية  الدول  �صالحيات  نقل 
لكن  الأوروبية،  الدولية  املوؤ�ص�صات 
حمكومة  املوؤ�ص�صات  هذه  تظل 
املمنوحة  ال�صالحيات  مبقدار 
لذا ل ميكن  من كل دولة على حدة 
احتاد  اأنه  على  الحتاد  هذا  اعتبار 
فريد  �صيا�صي  نظام  فهو  فيدرايل، 

من نوعه.
من  الأوربي  الحتاد  ميتلك 
الب�رشية  والقدرات  الإمكانيات 
يوؤهله  ما  واجلغرافية  والقت�صادية 
جممل  يف  وموؤثر  فاعل  دور  للعب 
فعلى  العاملي،  النظام  تفاعالت 
جتاوز  الب�رشية  املوارد  �صعيد 
الأوربي  الحتاد  دول  �صكان  عدد 
اإح�صائيات  وفق  ن�صمة  مليون   513
قوة  يجعله  مما  حديثة  ر�صمية 
باأنها  تتمّيز  كبرية  نوعية  ب�رشية 
على  القادرة  املتعلمة  ال�صعوب  من 
ميادين  يف  التطور  ومواكبة  الإجناز 
احلياة كافة، وعلى م�صتوى القدرات 
القت�صادية يحتل القت�صاد الأوربي 
اقت�صاديات  بني  متقدمة  مكانة 
املحلي  الناجت  بلغ  اإذ  الكربى  الدول 
عام  يف  الأوربي  لالحتاد  الإجمايل 
تريليون   18،75 يقارب  ما   2018
القت�صاد  اأن حجم  يعني  دولر مما 
الأوربي ياأتي باملرتبة الثانية عامليا 
بعد الوليات املتحدة، وعلى �صعيد 
دول  اأرا�صي  حتتل  اجلغرافية 
اإ�صرتاتيجيا  موقعا  الأوربي  الحتاد 
اإذ تتو�صط قارات العامل وتاأخذ �صكل 
من  املياه  بها  حتيط  جزيرة  �صبه 
ثالث اجتاهات مما يعطيها ميزات 
والتجارة  النقل  اإ�صافية على �صعيد 
والأمن، وبذلك فاأن الحتاد الأوربي 

العنا�رش  من  العديد  ميتلك 
كبري  حجم  لأخذ  توؤهله  التي 
يف  والتاأثري  النفوذ  م�صاحة  من 
تفاعالت النظام العاملي ف�صال 
التوازن  خلق  على  قدرته  عن 
الدويل يف جمالت عدة، لكن ما 
يحول دون ذلك وجود حتديات 
على  الأوربي  الحتاد  تواجه 
وانعدام  املوؤ�ص�صات  �صعيد 
دوله  ال�صيا�صي بني  الن�صجام 
القت�صادي  الو�صع  وارتباك 
اإىل  بالإ�صافة  وال�صيا�صي 

تعقيدات امل�صهد الدويل.

عدم االن�ضجام 
ال�ضيا�ضي وغياب وحدة 

املواقف

املمثل  من�صب  ا�صتحداث  رغم    
و�صيا�صة  اخلارجية  لل�صوؤون  الأعلى 
ليكون  �صنوات  ع�رش  قبل  الأمن 
اخلارجية  لل�صيا�صات  من�صقا 
مواقف  توحيد  باجتاه  الأوربية 

الق�صايا  جتاه  الأوربي  الحتاد  دول 
والأحداث الدولية، لكن يبدو اأن هذه 
املهمة هي �صديدة احل�صا�صية جتاه 
الأع�صاء، وعند احلديث عن  الدول 
ال�صادرة  �صواء  الأوروبية  املواقف 
موحد  ب�صكل  الأوروبي  الحتاد  عن 
ب�صكل  دوله  من  دولة  كل  عن  اأو 
ويجري  جرى  ما  جتاه  منفرد، 
ات�صمت  اأنها  نالحظ  اأحداث،  من 
انطالقا  والرتباك  بالزدواجية 
تتبناها  التي  الرباغماتية  الروؤية  من 
الدول  لغالبية  اخلارجية  ال�صيا�صات 
ومنها الأوربية، فاحلديث عن موقف 
الحتاد الأوربي من الغزو الأمريكي 
النق�صام  يبنّي   ،2003 عام  للعراق 
�صاندت  اإذ  طرفني،  اإىل  الأوربي 
واأ�صبانيا  اإيطاليا  ومعها  بريطانيا 
والربتغال،  والدمنارك  وهولندا 
احلرب الأمريكية على العراق، بينما 
وبلجيكا  وفرن�صا  اأملانيا  رف�صت 
خالل  من  املتحدة  الوليات  تاأييد 
بالو�صائل  الأزمة  حل  اإىل  الدعوة 
من  نابع  النق�صام  وهذا  ال�صلمية، 
كون الحتاد الأوروبي يت�صم باأحقية 
�صيا�صة  اتخاذ  دوله يف  دولة من  كل 
من  غريها  مع  تختلف  قد  خارجية 
من  الرغم  على  الإحتاد  اأع�صاء 
�صعي هذا الحتاد يف اأغلب الأحيان 
اأغلب  يف  موحد  مبوقف  للخروج 

ق�صايا ال�صيا�صة اخلارجية.

اأما ب�صاأن احلرب ال�صورية، فقد كان 
الرتدد والرتباك على موقف الحتاد 
الأوربي وا�صحا يف بداية الأزمة ثم 
بداأ املوقف الأوربي عموما يتناغم 
واخلليجية يف  الأمريكية  الرغبة  مع 
وجود  مع  الأ�صد  بحكومة  الإطاحة 
الحتاد  اأع�صاء  بني  اختالفات 
الأوربي حول م�صري الأ�صد وو�صائل 
يف  والختالف  احلرب،  اإنهاء 
الحتاد  اأع�صاء  دول  بني  املواقف 

من  الكثري  على  ين�صحب  الأوربي 
العربية  الثورات  منها  الأحداث 

وامللف النووي الإيراين.
اأزمة موؤ�ض�ضات االحتاد االأوربي

يف  عليا  منا�صب  خم�صة  هناك 

الحتاد الأوربي، اأربعة منها �صيا�صية 
رئي�س  من�صب  هي:  مالية  وواحدة 
املفو�صية الأوروبية، ومن�صب رئي�س 
املجل�س الأوروبي، واملمثل الأعلى 
الأمن،  و�صيا�صة  اخلارجية  لل�صوؤون 
الأوروبي،  الربملان  رئي�س  ومن�صب 
املركزي  البنك  رئي�س  ومن�صب 
الأوربي  الحتاد  ويواجه  الأوروبي. 
م�صتوى  على  وا�صحة  اإ�صكاليات 
هذه  لرئا�صة  الأ�صخا�س  اختيار 
عملية  تخ�صع  ما  فغالبا  املنا�صب، 
للجدل  مثرية  لتجاذبات  الختيار 
بني قيادات الدول الأع�صاء واأحيانا 
يتم فر�س قيود و�رشوط على روؤ�صاء 
موؤ�ص�صات الحتاد الأوربي مما يقلل 
الفاعلة  احلركة  على  قدرتهم  من 

املوؤثرة.
القرار  اتخاذ  عملية  �صعيد  وعلى 
الأوربي،  الحتاد  موؤ�ص�صات  داخل 
التو�صل  �صعوبة  الحتاد  يواجه 
فمبداأ  وموؤثرة  مهمة  قرارات  اإىل 
القرارات  لتخاذ  ك�رشط  الإجماع 
يف جمل�س روؤ�صاء الدول واحلكومات 
الأع�صاء )املجل�س الأوروبي( ومبداأ 
يتجاهالن  ع�صو،  لكل  واحد  �صوت 
الدول  الن�صبية بني  الأوزان  اختالف 
الزيادة  اأدت  كما  وال�صغرية،  الكبرية 
الأوربي  الحتاد  لأع�صاء  املطردة 
اإىل تو�صع وتعقد الق�صايا املطروحة 
الحتاد  موؤ�ص�صات  داخل  للنقا�س 
الوطنية  امل�صالح  تغليب  ظل  يف 
اجلماعية  امل�صالح  على  لالأع�صاء 
�صّل  الذي  الأمر  الأوربي  لالحتاد 
قدرة موؤ�ص�صات الحتاد على اتخاذ 

قرارات حيوية.
يف  تتمّثل  اأخرى،  مع�صلة  وهناك 
للمجل�س  املوؤ�ص�صية  الهياكل  تطوير 
على  الأوروبي  والربملان  الأوروبي 
نحو ي�صتجيب لتحديات العدد الكبري 
لالأع�صاء ويوؤكد الطابع الدميقراطي 
لالحتاد، و�صمان اإ�رشاك الربملانات 
عملية  يف  الوطنية 
على  القرار  اتخاذ 
على  الحتاد  م�صتوى 
طابعه  من  يقلل  نحو 

 ، طي ا قر و لبري ا
وجود  عن  ف�صال 
مزمنة  م�صكلة 
تعار�س  تتمثل يف 
ت  �صا خت�صا ل ا

الأوربية  املفو�صية  بني 
الدول  وحكومات 
فيما  خا�صة  الوطنية 

العمل  �صوق  بتنظيم  يتعلق 
والنظام ال�رشيبي والق�صايا 

املوحدة  بالعملة  املرتبطة 
وال�صيا�صة النقدية.

اخلالفات االأمريكية – 
االأوربية مع�ضلة اأخرى

مع  الأمريكية  العالقات  ت�صهد 
حقيقية  اأزمة  الأوربي  الحتاد 
الأبي�س،  للبيت  ترامب  و�صول  بعد 

هذا  وراء  الأبرز  ال�صبب  ويكمن 
فا�صتمرار  الإيراين؛  بامللف  التوتر 
اإىل  و�صعيها  اإيران  مع  اأوروبا  تعامل 
املفرو�صة  العقوبات  على  التحايل 
النووي  التفاق  لإنقاذ  طهران  على 
رغم الإن�صحاب الأمريكي منه، اأزعج 
التي تدفع باجتاه  الأمريكية  الإدارة 

طهران،  على  اخلناق  ت�صديد 
الحتاد  من  تريد  فوا�صنطن 
التعامل  عن  الكف  الأوروبي 
من  والن�صحاب  اإيران،  مع 
التفاق النووي، متهمة بع�س 
الدول الأوروبية، على راأ�صها 
فرن�صا وبريطانيا، مب�صاعدة 
التهرب  اأو  طهران لالإفالت 
الأمريكية  العقوبات  من 
عليها. يف حني  املفرو�صة 
الأوروبي  الحتاد  يعتقد 
هو  النووي  التفاق  اأن 
تفاقم  بوجه  اأمان  �صمام 

الأو�صاع يف املنطقة.
اخلالفية  امل�صائل  ومن 

الوليات  بني  الأخرى 
م�صاألة  الأوربي،  والحتاد  املتحدة 
ميزانية  يف  الأوربية  امل�صاهمات 
حلف �صمال الأطل�صي، اإذ تطالب 
الأوربي  الحتاد  وا�صنطن 
متويلها  ن�صبة  برفع 
يف  للحلف 

ظل 

تخلف العديد 
ما  ت�صديد  الحتاد عن  دول  من 

عليها من م�صاهمات متويل احللف 
القومي،  ناجتها  من   %2 والبالغة 
ترامب  الرئي�س  اأغ�صب  ما  وهذا 
بالإ�صتفادة  الأوربي  الحتاد  متهما 
على ح�صاب بالده التي تنفق �صنويا 
على حلف �صمال الأطل�صي اأكرث من 
بلغ  اإذ  الأوربيون،  �صعفي ما ينفقه 
اإنفاق الوليات املتحدة عام 2018 

ما ي�صل اإىل 650 مليار دولر مقابل 
الأوربيون  اأنفقه  دولر  مليار   250

على احللف.
الأمريكي  وت�صمل م�صادر اخلالف 
التجارية  الأوربي ق�صية اخلالفات 
امل�صتمر  الأمريكي  والتهديد 
على  جمركية  ر�صوم  بفر�س 

القت�صاد  لدعم  الأوربية  الواردات 
الأمريكي وتطبيق �صيا�صة احلمائية 
وكذلك  الأمريكية،  لل�صناعة  دعما 
من  املتحدة  الوليات  انزعاج 

ر  ا �صتمر با�صترياد ا الأوربيني 
الغاز الرو�صي.

االن�ضحاب 
الربيطاين �ضي�ضعف 

االحتاد االأوربي

املتوقع  بريطانيا  خروج  حال  يف 
�صيتقل�س  الأوربي  الحتاد  من 
منذ  مرة  لأول  الحتاد  دول  عدد 
�صينعك�س  الذي  الأمر  تاأ�صي�صه، 
الحتاد  قدرات  على  �صلبا 
الدفاعية، اإذا ما نظرنا اإىل القدرة 

الع�صكرية الربيطانية وتاأثريها على 
ال�صيا�صة اخلارجية لأوروبا عموما. 
اإىل  كما �صيوؤدي اخلروج الربيطاين 
اإ�صعاف الوزن الدبلوما�صي لالحتاد 
الق�صايا  من  كثري  يف  الأوربي 
يلحق  كما  الدولية،  واملحافل 
اخلروج املفرت�س �رشرا باقت�صاد 
�صيفقد  الذي  الأوربي  الحتاد 
ان�صحاب  حال  يف  قوته  من   %15
و�صتربز  الحتاد،  من  بريطانيا 
بريطانيا  خ�صارة  تعوي�س  م�صكلة 
حل�صاب  املالية  وم�صاهماتها 
مما  الأوروبية،  املفو�صية  ميزانية 
حلها،  ي�صعب  كبرية  ورطة  ي�صبب 
مثل  اأخرى  دول  على  يجب  حيث 
وبع�س  واأملانيا  وفرن�صا  اإيطاليا 
الدول الأوروبية دفع الفارق الناجم 
للميزانية  بريطانيا  خروج  عن 
املنال  �صعب  اأمر  وهو  الأوروبية، 
خ�صو�صا مع وجود حكومات ميينية 
جهود  �صد  وقوفها  تعلن  �صعبوية 
هو  كما  الأوربي،  الحتاد  تعزيز 
احلال الآن يف اإيطاليا، 
كله  ذلك  من  والأخطر 
بريطانيا  خروج  اأن 
الأوربي  الحتاد  من 
اأخرى  دول  ي�صجع  قد 
لقتفاء اأثر بريطانيا مما 
بالتفكك  الحتاد  يهدد 

والنهيار.

حتديات ال تنتهي

تواجه  التي  التحديات 
م�صتمرة  الأوربي  الحتاد 
اإمكانية  الأفق  يف  تلوح  ول 
ملا  فبالإ�صافة  جتاوزها 
الأوربي  الحتاد  يعاين  اآنفا  ذكرناه 
من عدم قدرته على تاأ�صي�س جي�س 
من  الأوربيني  يغني  موحد  اأوربي 
وكذلك  الأمريكية،  احلماية  مظلة 
�صعود ال�صعبويني لل�صلطة يف بع�س 
الداعني  كاإيطاليا،  الأوربية  الدول 
لدولهم  الوطنية  امل�صالح  لإيالء 
م�صالح   ح�صاب  على  الأولوية 
تاأثري  نن�صى  ول  الأوربي،  الحتاد 
على  الهجرة  موجة 
ال�صيا�صي  ال�صتقرار 
بلدان  يف  والجتماعي 
اختالف  نتيجة  اأوربا 
ما  وتنازعها  املواقف 
وموؤيد  راف�س  بني 
اأوربا  اإىل  للهجرة 
اإىل  اأّدى  الذي  الأمر 
معاهدة  تعطيل  حد 
�صنغن، ف�صال عن الأزمات 
تعاين  التي  املتكررة  القت�صادية 
الأوربي  الحتاد  دول  بع�س  منها 
وغريها  التحديات  هذه  كاليونان، 
ل بد اأن ترتك اآثارا �صلبية على قوة 
قدرته  وبالتايل  الأوربي  الحتاد 
على احتالل مركز متقدم يف لعبة 
العاملي  النظام  والتاأثري يف  النفوذ 

وتطوراته.

مّثلت اجلمعية االأوربية للفحم احلجري وال�ضلب التي مّت تاأ�ضي�ضها مبوجب معاهدة باري�س لعام 1951، البذرة االأوىل لالإحتاد االأوربي والتي منت 
وتطورت لتمّر يف مراحل عدة حتى بلغت ذروتها باإعالن معاهدة )ما�ضرتخت( لعام 1992 التي ت�ضّكل مبوجبها ما يعرف االآن باالحتاد االأوروبي، وقد 

اأدخلت تعديالت على معاهدة ما�ضرتخت الأكرث من مرة كان اآخرها يف معاهدة ل�ضبونة عام 2007 التي عززت من �ضالحيات الربملان االأوربي واأعطت 
املزيد من امل�ضوؤوليات للممثل االأعلى لالحتاد االأوروبي لل�ضوؤون اخلارجية وال�ضيا�ضة االأمنية، وازداد عدد الدول االأع�ضاء يف االحتاد االأوربي لت�ضل 

اإىل 28 دولة واآخرها كانت كرواتيا التي ان�ضمت يف 1 متوز 2013.

االإحتاد االأوربي

عظمة القدرات وحمدودية التاأثري يف تفاعالت النظام العاملي

االأوروبي  اأهداف االحتاد  اأهم  " من 
نقل �ضالحيات الدول القومية 

اإىل املوؤ�ض�ضات الدولية االأوروبية، 
لكن تظل هذه املوؤ�ض�ضات حمكومة 

مبقدار ال�ضالحيات املمنوحة من 
كل دولة على حدة لذا ال ميكن 

اعتبار هذا االحتاد على اأنه احتاد 
فيدرايل، فهو نظام �ضيا�ضي فريد 

من نوعه"

مع  االأمريكية  العالقات  " ت�ضهد 
االحتاد االأوربي اأزمة حقيقية 

بعد و�ضول ترامب للبيت 
االأبي�س، ويكمن ال�ضبب االأبرز 

وراء هذا التوتر بامللف االإيراين؛ 
فا�ضتمرار تعامل اأوروبا مع 

اإيران و�ضعيها اإىل التحايل على 
العقوبات املفرو�ضة على طهران 

الإنقاذ االتفاق النووي رغم 
االإن�ضحاب االأمريكي منه" 
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اقتحمت  متى  بداية       
عامل التمثيل ؟

 
 ، التمثيل يف 2015  بداأت عامل   
الف�ضل يف ذلك  لزموري  ويعود 
على  عرفني   الذي   �ضمري 
اأين  بلفا�ضل  حممد  املخرج 
عن   الفرتة  تلك  يف  يبحث  كان 
امراأة  مالمح  لديها  ممثلة  
اأوروبية  وتتكلم  اللغة الفرن�ضية 
بطالقة تامة، ولهذا �ضاركت يف 

الكا�ضتينغ ومت قبويل كممثلة. 

دورك  عن  حدثينا        
ت�ضوف  »عي�ش  �ضل�ضلة  يف 
يف   حاليا  تبث  التي   «

رم�ضان2020؟
 

�ضهر  يف  العام  هذا  �ضاركت 
ب�ضل�ضلة  جديدة   2020 رم�ضان 
و  ت�ضوف«  »عي�ش  بعنوان 
قناة  على  حاليا   تبث  التي 
من  وهي  »الفجر«اجلزائرية 
والإنتاج  الأفالم  �ضناعة  اإنتاج 
عبد  اإخراج  ومن  ال�ضينمائي 
احلليم بن مو�ضى ، و ج�ضدت يف 
الرئي�ضي  الدور  ال�ضيتكوم   هذا 
حتظى  والتي  عاقر  لزوجة 
ولكن  زوجها  من  كبرية  مبحبة 
الغرية وال�ضك  والو�ضوا�ش اأعمى  
ب�ضريتها و �ضيطر عليها بالكامل، 
زوجها   من  طلبت  فقد  ولهذا  

امراأة  من  عليها  الزواج 
جتريبه   بغر�ش   اأخرى 
ا�ضتمرت   اأنها   حيث 
وباإحلاح  باإ�رصار 
ليخطو  �ضديدين  
ولكي    ، اخلطوة  هذه 
م�ضايقته    عن   تكف 
باأنه   زوجها  اأخربها  
عليها  يتزوج  اأن  قرر 
قام  فلقد   ، ثانية  مرة 

بجلب دمية على �ضكل امراأة  اإىل 
الأوىل   زوجته  فاعتقدت  البيت 
الأخري   ويف    ، فعال  تزوج  اأنه 
احلقيقة  كل  الزوج   لها  يك�ضف 
باأنه مل يتزوج عليها لأنه يحبها 
اأبدا  ول ميكن لأي  ولن يرتكها 
امراأة  يف العامل اأن تاأخذ مكانها 
و�ضيبقى  دائما وفيا وخمل�ضا لها  
،وبالتايل فاملراد من خالل هذا 
ال�ضل�ضلة  الكوميدية هو تو�ضيح 
طبيعة املراأة التي ت�ضيطر عليها 
وال�ضك من زوجها.  كما  الغرية 
اأن  املفرو�ش  من  كان  اأنه  
اأ�ضارك يف هذه ال�ضل�ضلة يف  15 
حلقة لكن ب�ضبب تف�ضي  فريو�ش 
كورونا امل�ضتجد ) ما كتبت�ش اهلل 

غالب(.

تعاملك  كان  كيف        
بن  احلليم  عبد  املخرج  مع 

مو�ضى ؟ 
 

الفر�ضة لأ�ضكر املخرج  اأغتنم   
عبد احلليم بن مو�ضى من منرب 
الثقة  على    « »الو�ضط  يومية 
التي و�ضعها يف �ضخ�ضي  ، فلقد 
كان  خمرجا حمرتفا وذكيا  بكل 
 ، معنى  من  الكلمة  حتمله  ما 
واحلقيقة  رائع   اإن�ضان  فهو 
معاملة  عاملني  فلقد   ، تقال 
، وال�ضيء اجلميل  يف بن  رائعة 
كل  للممثل   يرتك  اأنه  مو�ضى  
تامة  راحة  يف  ليعمل  احلرية  
ما  عليه وهذا  ي�ضغط  اأن  بدون 
مما  بالنف�ش  الثقة  للفنان  مينح 
طاقاته  تفجري  يف  �ضي�ضاهم 
الإبداعية بتقدمي الأف�ضل دائما 

.
  

العمل  هذا  نال  هل       
ور�ضا  اإعجاب  الكوميدي 

اجلمهور اجلزائري ؟

من  طيبة  اأ�ضداء  جاءتني  لقد 
طرف  الأ�ضدقاء الذين  اأعجبوا 
كثريا بهذا ال�ضيتكوم  الرم�ضاين 
قناة  على  حاليا  يبث   الذي 
اأعجبهم  الذي  وال�ضيء  الفجر 
حتملها   التي  الر�ضائل  هي  فيه 
هذه ال�ضل�ضلة  املوجهة للمجتمع 

اجلزائري  بالدرجة الأوىل . 
 

     كيف  كان التعامل  مع 
ال�ضيتكوم   هذا  يف  املمثلني 

؟ 

الذين  املمثلني  فكل  هلل  احلمد 
�ضاركوا معي  يف هذا ال�ضيتكوم 
كانوا جد رائعني وهم : عبد النور 
بن اأحمد ، ال�ضيخ �ضارف ، ر�ضتم 
نوح   ، فرحات  عبدالرحمن   ،
ما�ضيني�ضا  ال�ضالم  ،عبد  خدمي 
جلواط،  حممد  م�ضعودي، 
 ، براين  في�ضل  جلواط،   مراد 
عابد،  خمطار  �ضدوقي،  نا�رص 
�ضارة اأكحل، جياليل جاوت�ضي ، 

 ، بو�ضامة  القادر  عبد   ، �رصيفة 
اإميان م�ضعودي  ، واأ�ضكر اأي�ضا 
الطاقم الفني والتقني لهذا العمل   
كرمي جتيني الذي قام بالرتكيب 
توىل  الذي  �ضدوقي   نا�رص  و 
وميلود  عوائل  و�ضعيد  الت�ضوير 
بومتي يف الإ�ضاءة   و م�ضطفى 
اجليرنيك   مو�ضيقى  بودية  
كملتقط  عامر  بن  وبلقا�ضمي 
لقد  فلقد  وعليه  لل�ضوت  
باحرتافية   اجلميع  مع  تعاملت 
اأجل   من  طاقتي  كل  وقدمت 
احلقيقية  الإ�ضافة  تقدمي  
هو   هديف   كان  و   ، العمل  لهذا 
برباعة  ال�ضخ�ضية  تقم�ش 
واجلمهور  املخرج  لأر�ضي  
اجلزائري  الذي  تعود له الكلمة 
الأخرية،   فتحقيق اأي جناح ل 
مير اإل بر�ضا  اجلمهور ،فهذا 
�ضيعطي نتائجا مذهلة للممثل 
اأكرث  ت�ضجيعه  ي�ضاهم يف  ، مما 
تقدمي  من  ميكنه  وهذا  فاأكرث 

اأ�ضياء جميلة م�ضتقبال .

     ما م�ضري فيلم »اأحمد 
الوهراين » ؟

يتناول الفيلم اجلزائري » اأحمد 
الأقدام  مو�ضوع   « الوهراين 
ويتطرق  باجلزائر   ال�ضوداء 
احلب   لق�ضة  تفا�ضيله  يف 
فيه  ج�ضدت  التي    « بني«ماغي 
الأقدام  من  وهي  البطولة  دور 
جزائري   �ضاب  مع  ال�ضوداء  
ولكن لالأ�ضف ال�ضديد مل يعر�ش 
على  اجلزائري  الفيلم  هذا 
لعدم  راجع  وهذا  بعد  اجلمهور 
 ، الالزمة  الإمكانيات  توفر 
اأحد  املمثلني يف  لوفاة  اإ�ضافة 
هذا  الفيلم وهو  املمثل  �ضمري 
كان  فلقد   ، اهلل  رحمه  بودهري 
من املفرو�ش اأن ي�ضارك  معي 
يف هذا العمل الفني  رفقة  بطل 

الفيلم  يو�ضف قوا�ضمي  واملمثلة 
فراح �ضايح ،ولهذا ف�ضيتم اإعادة 

ت�ضوير هذا العمل من جديد.

جتاربك  تتمثل  فيما        
التمثيلية  ياترى  ؟ 

من  العديد  يف  �ضاركت 
التلفزيونية   الأعمال 
على  عر�ضت  التي 
اجلزائري  امل�ضاهد 
وكانت  جتربتي الأوىل 
ال�ضينما  عامل  مع 
اجلزائرية  كانت مع 
امل�رصحي   املخرج 
حممد بلفا�ضل   يف 
فيلم طويل بعنوان » 

هذه    وتعد    « الوهراين  اأحمد 
الأوىل  الإخراجية  التجربة  
اأعمال   هكذا  مع  للمخرج  
الثانية   جتربتي  وكانت    ،
حممد   الكبري  املخرج  مع  
اأقدم  من  يعد  الذي  حويدق  
خمرجي التلفزيون فلقد اأخرج 
الربامج  من  يح�ضى  ل  عددا 
والأفالم  امل�ضل�ضالت   و 
معه   �ضاركت   والذي  الطويلة 
ف�ضاء  بعنوان«  �ضكات�ش   يف 
على  عر�ضه  مت   الطرقات« 
معي  و�ضاركت  الباهية   قناة 
الفنانة  مرمي  العمل   يف هذا 
عميار املعروفة عند اجلمهور 
يف   امل�ضل�ضل الدرامي  » اأولد 
الثالثة  جتربتي  ».اأما  احلالل 
عبد  باملخرج  جمعتني  فلقد 
�ضل�ضلة  يف  اعمر   بن  النور 
�ضارك فيها ممثلني كبار وكانت 
ال�ضنة  هذه  لتعر�ش  مربجمة 
الكورونا  جائحة  ب�ضبب  ولكن 
مت تاأجيلها   يف انتظار عر�ضها 
  ، املقبل  العام  يف   للجمهور 
يف  �ضابقا   �ضاركت  اأنني  كما 
�ضنة  بوهران  للجمال  م�ضابقة 

.2014
احلجر  كان  هل         
ال�ضحي �ضببا يف اللجوء اإىل 
ككتابة  اأخرى  ن�ضاطات  

ال�ضيناريو مثال ؟ 
 

احلجر ال�ضحي بالن�ضبة يل هو  
�ضيناريوهات   لكتابة   فر�ضة 

جديدة.

التي  العالقة  هي  ما       
جتمعك بال�ضيناريو ؟

 
،فاأنا  ال�ضيناريو  يخ�ش  فيما 
ال�ضيناريوهات   كتابة  اأع�ضق 
وتغمرين فرحة عارمة  عندما 
يطلب مني كتابة �ضيناريو لفيلم 
،واأول  �ضيتكوم  اأو  م�ضل�ضل  اأو 
 « لفيلم  كان   كتبته   �ضيناريو 
اأحمد الوهراين »فلقد اأعطاين 
واأنا  الفكرة  بلفا�ضل  املخرج 
اأي�ضا  وكتبت   ، بالكتابة  قمت 
فيلم  و  كوميدي  �ضيتكوم 

ال�ضيناريو  عن  يتحدث  ق�ضري 
مدى   ويربز  خا�ضة  ب�ضفة 
يرتجم  فهو  لل�ضيناريو   حبي 
اأحا�ضي�ضي عندما اأكتب ،ولهذا 
كتبتها  التي   الأعمال  فكل 
الوطني  الديوان  عند  موجودة 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق 
»اأوندا«   يف انتظار  املجاورة 
عر�ضها  على ال�ضا�ضة ال�ضغرية 
اجلزائري  اجلمهور  ليكت�ضفها 

الذي يع�ضق الفن الراقي .
 

مدينة  عن  كلمة       
وهران ؟

 
من  مدينة  اأجمل  هي  الباهية 
فهي   احلبيبة  اجلزائر  مدن 
ا�ضم على م�ضمى واأنا اأع�ضقها 
كثريا  بنا�ضها املعروفني بالكرم 
والتفتح ، وعليه فاجلزائر كلها 

حتب وتع�ضق مدينة وهران.
هوايتك   هي  ما        

املف�ضلة؟

الأفالم   م�ضاهدة  اأحب 
ال�ضينمائية، الأمريكية، الهندية 

وامل�ضل�ضالت   والفرن�ضية  
وامل�رصية  وال�ضورية  الرتكية 
واللبنانية والتون�ضية واملغربية 
واخلليجية ،واأهوى كثريا  �ضماع  
املو�ضيقى اجلزائرية والعربية 

والغربية.

     ماذا عن الواقع الثقايف 
 يف مدينة وهران ؟

ككل املدن  اجلزائرية  فحاليا 
ب�ضبب  متوقف  �ضيء  كل 
اإلغاء  مت  فلقد  كورونا  جائحة 
الثقافية  التظاهرات  جميع 
يعاين  واجلميع  اجلزائر  يف 
بالن�ضبة  �ضواء  الأزمة  من هذه 

للمخرجني اأو املنتجني .
 

      فيم تتمثل م�ضاريعك 
امل�ضتقبلية ؟ 

 
هناك اأعمال فنية  قادمة باإذن 
اهلل تعاىل وعليه ف�ضوف اأ�ضارك  
يف اأعمال م�رصية  عربية  
ال�رصكة  مع  م�ضرتكة 
لالإنتاج  امل�رصية  العربية 
والتوزيع  ال�ضينمائي  
الأ�ضتاذ  ل�ضاحبها   الفني 
اأبو اخلري   اأمين  املهند�ش  
واأ�ضكره كثريا  لختياره يل 
العمل  هذا  يف  للم�ضاركة  
بعد  اهلل   �ضاء  واإن  العربي،  
�ضاأتوجه  ال�ضحي   احلجر 
مبا�رصة  اإىل جمهورية م�رص 
الفيلم  هذا  لت�ضوير  العربية  
�ضباب   « بعنوان   ال�ضينمائي  
�ضت�ضارك  والذي  جاي«   رايح 
م�رصية  �ضينمائية  وجوه  فيه  
خمتلف  من   فنانني  و  كبرية 
اأنني  كما   ، العربية  البلدان  
العرو�ش   من  جمموعة  تلقيت 
ومنتجني  خمرجني  طرف  من 
من وهران واجلزائر العا�ضمة 
جائحة  مرور  بعد  كله  وهذا 

الكورونا.
 

اأخرية       هل من كلمة 
؟
 

ال�ضعب  كل  اأحفظ   اللهم 
كل  من  والعربي  اجلزائري 
عن   يرفع  اأن  اهلل  وندعو  �رص 
من  يحمنا  واأن  اللبالء  هذا 
وي�ضفي كل املر�ضى  وباء   كل 
اأن  ونتمنى  امل�ضت�ضفيات  يف 
يعودوا  يف القريب العاجل اإىل 
ل  غامنني  �ضاملني  عائالتهم 
فاقدين ول مفقودين ، واأوجه 
يتابعني  الذي  جلمهوري  حتية 
دائما واأمتنى اأن  اأك�ضب ر�ضاه 

دائما لأنه هو الأ�ضا�ش.

املمثلة وال�ضيناري�ضت  لندة كناين  ح�ضريا لـ » الو�ضط«

�ص�أمثل بلدي اجلزائر يف اأ�صخم عمل فني عربي مب�صر
 حتدثت املمثلة املبدعة لندة كناين يف هذا احلوار ليومية »الو�ضط« عن م�ضاركتها  يف �ضل�ضلة » عي�ش ت�ضوف » للمخرج عبد احلليم بن مو�ضى والتي تبث  حاليا 

على قناة الفجر اجلزائرية خالل �ضهر رم�ضان 2020 ،بالتايل فلقد ا�ضتطاعت هذه املبدعة احلا�ضلة على �ضهادة اللي�ضان�ش يف احلقوق اأن جتمع بني عاملي التمثيل 
وال�ضيناريو،  موؤكدة لنا ذات املتحدثة  اأنها  تع�ضق كتابة ال�ضيناريو لأنه يرتجم اأفكارها اإىل اأعمال اإبداعية موجهة للجمهور بالدرجة الأوىل ،كما ك�ضفت ابنة 

مدينة وهران  يف هذا اللقاء  ال�ضيق عن متثيلها لبلدها اجلزائر يف اأ�ضخم عمل فني عربي مب�ضر رفقة كبار جنوم التمثيل ال�ضينمائي يف م�ضر والوطن العربي .  

من  طيبة  اأ�ضداء  جاءتني  " لقد 
طرف  الأ�ضدقاء الذين  اأعجبوا 
كثريا بهذا ال�ضيتكوم  الرم�ضاين 
الذي يبث  حاليا على قناة الفجر 

وال�ضيء الذي اأعجبهم فيه هي 
الر�ضائل التي حتملها  هذه ال�ضل�ضلة  

املوجهة للمجتمع اجلزائري  
بالدرجة الأوىل "

من  مدينة  اأجمل  هي  " الباهية 
مدن اجلزائر احلبيبة فهي  ا�ضم 
على م�ضمى واأنا اأع�ضقها كثريا  

بنا�ضها املعروفني بالكرم والتفتح 
، وعليه فاجلزائر كلها حتب 

وتع�ضق مدينة وهران "
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مديرية التنظيم و ال�ضوؤون العامة

رقم : 20 /18

و�ضل اإيداع ملف جتديد
 جمعية والئية

�صفر   18 امل�ؤرخ يف   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
اإيداع ملف جتديد   2020/03/17 : الي�م  ، مت هذا 

جمعية ذات �صبغة والئية
للريا�صة و  ال�الئية  الرابطة   : ت�ضمية اجلمعية   -

العمل
 18 ال�الئي  الريا�صي  املركب   : االجتماعي  املقر 

فيفري بلدية االأغ�اط -
- املودع : علي بن �صالح 

- الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س الرابطة 
مالحظة : يجب القيام ب�صكليات االإ�صهار تطبيقا 

لن�س املادة 18 من القان�ن املذك�ر اأعاله 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تعـــــــــــزية
بقل�ب را�صية بق�صاء اهلل وقدره تلقت اأول 
اأم�س عائلة  » عزيزي »  نباأ وفاة املغف�ر 
لها باإذن اهلل تعاىل االأم واجلدة العزيزة »  
احلاجة م�صع�دة عليلي�س »  التي انتقلت 
،  وبهذا امل�صاب اجللل  اإىل ج�ار ربها 
يتقدم االأ�صتاذ » خل�رض . بن ي��صف«  اإىل  
اأ�رضة  وكافة   « عزيزي  عامر   « االأ�صتاذ 
م�صاعر  واأ�صدق  التعازي  باأحر  الفقيدة 
امل�ىل  �صائال   ، والتعاطف  امل�ا�صاة 
ال�ص�ؤال  عند  يثبتها  اأن  القدير  العلي 
ويتغمدها ب�ا�صع رحمته وي�صكنها ف�صيح 
 ، ور�ص�انه  بعف�ه  عليها  وينعم   ، جناته 
وال�صل�ان  ال�صرب  جميل  ذويها  يلهم  واأن 

، واإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن .



تقرير: علي �سمودي

فرحة منقو�سة ..
عا�ش جتربة  الذي   ، عالم  املحرر 
ملدة  الق�ضبان  خلف  االعتقال 
اأمل  اأن  ي�ؤكد   ، ون�ضف  �ضن�ات   3
وتتزايد  تتفاقم  االأ�رسى  ومعاناة 
�ضهر  خالل  خا�ضة  املنا�ضبات  يف 
رغم  تاأثرهم  اىل  م�ضرياً   ، رم�ضان 
�ضربهم ومعن�ياتهم العالية بفقدان 
االأهل واحلرمان من اجتماع ال�ضمل 
املرارة  جتربة  ع�ضت   " ويق�ل   ،
ن�ضتعيد  ونحن  رم�ضان  يف  وال�جع 
احلنني  وم�ضاعر  والذكريات  ال�ض�ر 
من  ي�جد  فال   ، لالأهل  وال�ض�ق 
كل  على  رم�ضان  �ضهر  اأيام  اأ�ضعب 
اأ�ضري "، وي�ضيف " ال تختلف ال�ض�رة 
رم�ضان  تغيب  ففي   ، منزلنا  يف 
عن  والبهجة  وال�ضعادة  الفرح 
حبيبنا  غياب  ظل  يف  عائلتي  منزل 
والدينا   " وي�ضيف  ح�ضام"،  واأخينا 
املري�ضني والطاعنني يف ال�ضن ، ما 
رحيلهما  قبل  ينتظران  حريته  زاال 
واأمل  حزن  يف  عا�ضا   ، ،  17  عاماً 
مدار  على  خا�ضة  الينتهي  ووجع 
الفارغ  مكانه  رم�ضان  حيث  �ضهر 
ويلتم  بينهم  ليجل�ش  ينتظره  الزال 
الي�م   " ويتابع   ،" العائلة  �ضمل 
معنى  �رساب  اأو  اأو  لطعام  ،النكهة 
منق��ضة  �ضتبقى  وفرحتنا  ل�ضعادة 

ون�ضاأل   ، عنا  ح�ضام  بعيد  لطاملا 
رب العاملني اأن يحميه وكل االأ�رسى 
ال�ضجان  على  بانت�ضارهم  ونفرح 

وك�رونا وع�دتهم اإلينا قريباً.

من حياته..
 ، جنني  غرب  كفردان  بلدة   يف 
بتاريخ  الن�ر  ح�ضام  االأ�ضري  اأب�رس 
ليك�ن  اخلام�ش   ،  1980  /  3/
نفر  ،   11 من  املك�نة  عائلته  يف 
ويق�ل �ضقيقه املحرر عالم " تلقى 
اأنهى  حتى  بلدتنا  مبدار�ش  تعليمه 
ال�ضف العا�رس ، ول�ضدة حبه لعائلته 
ومل�ضاعدة والده ، حتمل امل�ض�ؤولية 
بعد  لكن   ، حيفا  يف  للعمل  وت�جه 
وخل�ف   ، االأق�ضى  انتفا�ضة  اندالع 
الط�ق  ظل  يف  حياته  على  عائلتنا 
 ، االحتالل  و�ضيا�ضات  واحل�ضار 
لرتك  وا�ضطر  ل�ضغ�طها  خ�ضع 
العمل يف الداخل ، وعمل يف مطعم 

مبدينة جنني.

االعتقال والهدم  ..

 ب�ضكل �رسي ، ان�ضم ح�ضام ل�رسايا 
حلركة  الع�ضكري  اجلناح  القد�ش 
تتمكن  ومل   ، االإ�ضالمي  اجلهاد 
الفاعل  دوره  معرفة  من  عائلته 
ويروي   ، حتى  اعتقل  باملقاومة 
ن�ضالية  بروح  متتع   ، عالم  �ضقيقه 
�ضعبه  اأبناء  �ضارك   ، عالية  ووطنية 

، مل  ال�طنية  والفعاليات  امل�ضريات 
اعتقاله يف  بعد  لكن   ، يكن مطل�باً 
25-9-2003 ، وانتهاء فرتة التحقيق 
خلية  يف  ع�ض�  كان  اأنه  علمنا   ،
 ، االإ�ضالمي  اجلهاد  حلركة  �رسية 
حالياً  االأ�رسى  رفاقه  مع  و�ضارك 
يف  �ضليط  ورامي  ال�ضعدي  نهار 
دفاعاً  فدائية  ون�ضاطات  عمليات 
له  ووجه   ، و�ضعبنا  اأر�ضنا  عن 
االحتالل تهمة امل�ضاعدة يف اإي�ضال 
املجاهدة هبة دراغمة من ط�با�ش 
لتنفيذ عملية يف العف�لة ا�ضت�ضهدت 
خاللها ، ويق�ل " بعد فرتة ، متكن 
الذي  ح�ضام  اعتقال  من  االحتالل 
زنازين  يف  التحقيق  رهن  احتجز 
التعذيب  وبعد   ، اجللمة  �ضجن 
 3 امل�ؤبد  بال�ضجن  ح�كم   ، والعزل 
 ، ون�ضف  عاما  ل50  اإ�ضافة  مرات 
وكنت وقتها خلف الق�ضبان اأي�ضاً "، 
ويكمل " مل ينتهي عقاب االحتالل ، 
ففي تاريخ  14 / 7 / 2004 ، هدم 
ليك�ن   ، عائلتي  منزل  االحتالل 
املعاناة  وحياة  الت�رسد  م�ضريها 
بنقله  ح�ضام  طالت  التي  امل�ضتمرة 
العق�بات  وفر�ش  ال�ضج�ن  بني 

التع�ضفية بحقه.

التحدي بالتعليم ..

املحرر  يق�ل   ، واعتزاز  بفخر 
عالم " ا�ضتطاع �ضقيقي اأن يتحدى 

ويح�له  ،  لينريه  وعتمته  ال�ضجن 
فاأكمل   ، والنجاح  لل�ضم�د  لقلعة 
الثان�ية  تعليمه وح�ضل على �ضهادة 
اجلامعة  يف  در�ش   ، بنجاح  العامة 
تخ�ض�ش  العربية  وباللغة  العربية 
على  ليتعرف  ال�ضيا�ضية  العل�م 
طبيعة وتفكري االحتالل وح�ضل على 
�ضهادة البكال�روي�ش "، وي�ضيف " مل 
حلظة  كل  فا�ضتثمر   ، بذلك  يكتفي 
جامعة  اإىل  فانت�ضب   ، ال�ضجن  يف 
ليح�ضل   ، غزة  قطاع  يف  االأق�ضى 
يف  ثانية  بكال�ري��ش  على  �ضهادة 
علم التاريخ،  وال يزال طم�حا بحب 
العلم لدرجة انه يعكف على درا�ضة 
اآخر يف جامعة القد�ش  بكال�ري��ش 

املفت�حة.

زيادة احلكم ...
واالنتظار  ال�ضرب  من  �ضن�ات   بعد 
باإ�ضافة  ح�ضام  االحتالل  عاقب   ،
حلكمه  ون�ضف  �ضن�ات  خم�ش 
،  بتهمة تهريب اأجهزة خل�ية لداخل 
االت�ضال  يف  ال�ضتخدامها  ال�ضجن 
الفعلي  حكمه  ،  لي�ضبح  االأهل  مع 
اإىل  باالإ�ضافة  مرات  ثالث  امل�ؤبد 
55 عاما ون�ضف ، ويق�ل عالم " كل 
هذه املمار�ضات مل تنال من عزميته 
التي  حياته  ف�ا�ضل   ، ومعن�ياته 
كر�ضها خلدمة االأ�رسى ، كما خا�ش 
مع  جماعيا  ،  اإ�رسابا   2014 عام 
االأ�ضري  مع  رفيقه  ت�ضامنا  اال�رسى 
وكافة  عزله  الإنهاء  ال�ضعدي  نهار 
باالنت�ضار  ت�ج  والذي  املعزولني 

على االحتالل واإدارة �ضج�نه.

حمطات و�سور ..

االحتالل  عاقب   ، �ضه�ر   8  منذ 
 ، ال�ضن  والدي االأ�ضري الطاعنني يف 
ويق�ل عالم " تكرث �ض�ر املعاناة يف 
حياة عائلتي منذ اعتقاله ، واأ�ضعبها 
ووالدي  رمزية  والدتي  منع  قرار 
الذي جتاوز العقد الثامن من الزيارة 
ومما زاد االأمر �ض�ء عزله وانقطاع 
" ال ي�جد  اأخبار ح�ضام "، وي�ضيف 
ال�الدين  حالة  عن  تعرب  كلمات 
وحلمهما  املر�ش  من  وقلقهما 
بزفافه  والفرح  حراً  روؤيته  ال�حيد 
�ضعادة حتى  ، فال ي�جد يف حياتنا 
يف املنا�ضبات "، ويكمل " مل جتف 
دم�ع والدتي عندما تزوجنا جميعاً 
وح�ضام خلف الق�ضبان ، اأ�ضبح لدينا 
40 حفيداً ال يعرف�ن خالهم وعمهم 
اإال عن طريق ال�ض�ر ، فحتى اأطفالنا 
معاقبني اأمنياً وحمرومني من زيارته 
والعقاب  العزل  رغم   " ويتابع   ،"
الذي ينفذه االحتالل �ضد �ضقيقي ، 
ما زال  �ضامدا يف �ضج�نه ، وعي�نه 
الفل�ضطينية  دولتنا  �ض�ب  مفت�حة 
اأمل  على  القد�ش  وعا�ضمتها 
االحتالل  من  واخلال�ش  باحلرية 
ولكن فجر احلرية  اأمده  الذي طال 
قد اقرتب باإذن اهلل تعاىل ، وناأمل اأن 

نعي�ش معا يف العيد القادم. 
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 قبل ك�سف وتف�سي فريو�س " كورونا "، بداأت رحلة املعاناة اجلديدة لعائلة االأ�سري ح�سام عدنان توفيق عابد بعدما اأقدم االحتالل على انتزاعه من بني االأ�سرى 
وعزله ، وما زالت اأخباره مقطوعة واأ�سباب عقابه جمهوله لتتفاقم معاناة عائلته بني التوتر والقلق من تف�سي فريو�س " كورونا "، وا�ستقبال �سهر رم�سان للعام 

ال�سابع ع�سر على التوايل يف غياب الذي يق�س م�ساجع والده الطاعنني يف ال�سن ، ويقول �سقيقه االأ�سري املحرر عالم عابد " ب�سكل مفاجاأ ودون معرفة االأ�سباب ، 
نقل �سقيقي بداية لزنازين العزل يف �سجن رميون ثم جمدو ، وال يتوفر لدينا اأي معلومات عن م�سريه واأو�ساعه حتى اليوم ، فقبل اإلغاء الزيارات ب�سبب اجلائحة 

، رف�ست اإدارة ال�سجون ال�سماح لنا بزيارته "، وي�سيف " ف�سلت كافة اجلهود للح�سول على اإجابات حول و�سعه مما يثري خوفنا وقلقنا على حياته خا�سة يف ظل 
كورونا ، فاإذا كان االحتالل يهمل االأ�سرى ب�سكل عام ، فكيف باملعزولني اأمثال �سقيقي الذين يحتجزون يف ظروف تعترب بيئة للمر�س واخلطر " ، ويكمل " كلنا 
نعي�س حالة رعب وتوتر كبرية على اأو�ساع ح�سام كافة اال�سرى خلف ال�سجون املظلمة والتي ت�سكل خطرا كبريا على حياتهم ب�سكل م�ستمر "، ويكمل " ننا�سد 

املوؤ�س�سات الدولية واحلقوقية و نادي االأ�سري وهيئة اال�سرى العمل وال�سغط على االحتالل من اجل معرفة م�سري �سقيقي  واإخراجه ب�سكل فوري من العزل.

�سقيق االأ�سري ح�سام عابد : 

قلقنا على حياته يف ظل عقاب عزله وتف�شي كورونا 
.    حمكوم بال�سجن املوؤبد 3 مرات اإ�سافة لـ  55 عامًا ون�سف

على  فروانة  النا�رس  عبد  كتب   
مترد  الفاي�ضب�ك:  عرب  �ضفحته 
على  ال�رسباتي  "امل�اطن" 
فالتمرد  م�رسوع.  حق  ال�ضجان 
احلرية.  ِعماُد  ه�  الظلم  على 
و�رسخاتنا  مناداتنا  �ضياق  ففي 
�ضبل  وت�فري  االأ�رسى  الإنقاذ 
ال�قاية و احلماية لهم من خطر 
"ك�رونا"،  بفايرو�ش  االإ�ضابة 
ال�رسباتي  اأمين  االأ�ضري  اأقدم 
وامللقب بامل�اطن ي�م 26 مار�ش 

املا�ضي، على ا�ضعال النريان يف 
غرفة ال�ضجانني يف �ضجن نفحة 
على  احتجاجا  ال�ضحراوي، 
ملطالب  ال�ضجن  اإدارة  جتاهل 
ا�ضتهتارها  وا�ضتمرار  االأ�رسى 
بحياتهم و�ضحتهم وعدم اتخاذها 
ملنع  الالزمة  ال�ضحية  التدابري 
بعد  �ضيما  ال  الفايرو�ش،  انت�ضار 
اإ�ضابة  ال�ضج�ن  اإدارة  اأعلنت  اأن 
ال�باء.  بهذا  ال�ضجانني  عدد من 
اإدارة  اأقدمت  ذلك  اأعقاب  ويف 

االأ�ضري  نقل  على  نفحة  �ضجن 
االنفرادي  العزل  اإىل  ال�رسباتي 
داخلية  حماكمة  له  واأجرت 
قا�ضية،  عق�بات  عليه  وفر�ضت 
ويقبع االآن يف عزل "اأهلي كيدار" 
امل�ضدد يف بئر ال�ضبع يف ظروف 
يتزايد  فالقلق  لذا  جدا،  قا�ضية 
ال�ضحي  وو�ضعه  حياته  على 
االنفرادي  عزله  ا�ضتمرار  جراء 
ووقف زيارات االأهل واملحامني 
معه  الت�ا�ضل  اآليات  وانقطاع 

ربحي  اأمين  االأ�ضري  اأن  ،يذكر 
وامللقب  عام(   52( ال�رسباتي 
بامل�اطن، ه� من �ضكان القد�ش 
ويق�ضي  ومعتقل منذ عام 1998 
)مدى  امل�ؤبد  بال�ضجن  حكما 
"امل�اطن"  ذاته  وه�  احلياة(. 
العلم  واأنزل  �ضبق  الذي 
�ضاحة  يف  واأحرقه  االإ�رسائيلي 
ال�ضجانني.  اأعني  واأمام  ال�ضجن 
الذي  "امل�اطن"  فان  والي�م 
اأحرق "الك�رونا" يف �ضجن نفحة، 

بجانبه  يقف  من  اإىل  بحاجة 
االنفرادي"  "عزله  قرار  ويحرق 
ويفر�ش على اإدارة ال�ضجن اإنهاء 
عزله واإعادته اإىل غرف ال�ضجن 
والعي�ش بني اإخ�انه ومع زمالئه 
من  يُعترب  العزل  اإن  االأ�رسى. 
اأقل  واأن  التعذيب،  اأن�اع  اأق�ضى 
اأنها  ما ت��ضف به زنازين العزل 
قب�ر االأحياء. و�ضلطات االحتالل 
االنفرادي"،  "العزل  اإىل  تلجاأ 
االأذى  واإحلاق  االأ�ضري  ملعاقبة 

واجل�ضدي  واملعن�ي  النف�ضي 
به، وقتل روح املقاومة والتحدي 
فلنعمل  االأ�ضري.  لدى  والتمرد 
اأمين  االأ�ضري  عزل  اإنهاء  على 
ال�رسباتي وامللقب بـ "امل�اطن" 
اأق�ضام  واإغالق  املعزولني  وكافة 
كل  االنفرادي.  العزل  وزنازين 
االأ�ضري  اإىل  والتقدير  االحرتام 
"امل�اطن" امين ال�رسباتي. ومن 
غزة لك منا ملي�ن �ضالم وحتية.

، وزنازين العزل قبور لالأحياء

التعذيب اأنواع  اأق�شى  االنفرادي" من  "العزل 
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ب�ضاأن الأمر الع�ضكري لالحتالل الإ�ضرائيلي

ورقة موقف �سادرة عن نادي الأ�سري 
   يف �ضوء اللغط واجلدل والقلق الناجم عن اإ�ضدار احلاكم الع�ضكري لل�ضفة الغربية، اأمراً ع�ضكريًا يتمحور حول خم�ض�ضات 

عائالت اأ�ضرانا الأبطال يف �ضجون الحتالل، فاإننا يف نادي الأ�ضري نحدد موقفنا ا�ضتناداً اإىل قراءة معمقة للنهج العدواين 
حلكومة الحتالل، والتي تت�ضرف وفقًا لإ�ضرتاتيجية مدرو�ضة تطبقها خطوة وراء خطوة، وكان من بينها ما يخ�ص 

خم�ض�ضات عائالت الأ�ضرى، وبناء على ذلك فاإننا نوؤكد على ما يلي:
ق.ع

ق�ضية  اإ�رسائيل  ا�ضتخدمت  اأوالً: 
االأ�رسى  عائالت  خم�ض�ضات 
املجتمع  اأمام  كذريعة  وال�ضهداء 
فيه  �ضعت  الذي  الوقت  ففي  الدويل، 
ال�ضتجالب  الفل�ضطينية  الدبلوما�ضية 
ب�ضبب  االحتالل  دولة  على  ال�ضغط 
وموا�ضلتها  التو�ضعية  �ضيا�ضتها 
فيها،  واال�ضتيطان  االأر�ض  ل�رسقة 
على  ننفقه  ما  اأن  اإ�رسائيل  وجدت 
يُ�ضكل  اأن  ميكن  االأ�رسى،  عائالت 
ال�ضتجالب  خاللها  من  ت�ضعى  مادة 
الفل�ضطينية،  القيادة  على  �ضغط 
االإرهاب،  وت�ضجع  تدعم  اأنها  بدعوى 
علما باأن التقارير الداخلية ملخابرات 
تقول  واجلي�ض  "ال�ضاباك"  االحتالل 
ذلك،  عك�ض  االإ�رسائيلية  للحكومة 
العدد  اأن  من  ذلك  على  اأدل  ولي�ض 
تراجع م�ضتمر  لالأ�رسى يف  االإجمايل 
ونزل العدد عن �ضقف اخلم�ضة اآالف 

اأ�ضري.
اأن  ويجب  االحتالل  دولة  تعلم  ثانياً: 
الذي  القانون  اأن  اأي�ضاً،  نحن  نعلم 
وبدء  تفعيله  ومت  الكني�ضت  اأ�ضدره 
 ،2019 �ضباط  �ضهر  يف  به  العمل 
القانون  مع  �ضارخ  ب�ضكل  يتعار�ض 
تعيد  �ضوف  ما  يوًما  واأنها  الدويل، 
ال�ضعب  اأموال  من  �رسقته  ما  كل 
على  وافقت  ولذلك  الفل�ضطيني، 
جمموع  تقريباً  ي�ضاوي  قر�ضاً  منحنا 
يتم  اأن  على  االآن،  حتى  �رسقته  ما 

ت�ضديد القر�ض من اأموال املقا�ضة.
 2019 عام  الكني�ضت  قانون  اإن  ثالثاً: 
يف  ال�ضادر  اجلديد  الع�ضكري  واالأمر 
م�ضحون  مناخ  يف  جاءا   2020 العام 
يف  واحلزبية  ال�ضخ�ضية  باملزايدات 

متتالية  انتخابية  حمالت  ثالث  ظل 
اإ�رسائيل،  تاريخ  يف  مثلها  يحدث  مل 
ال�ضيا�ضية  الطبقة  �ضلوك  متثل  واإذ 
والبط�ض  بالرعونة  االأحزاب  كل  ومن 
واالأمن  للجي�ض  كان  بينما  واملزايدة، 
نتنياهو  اأن  وحتى  خمالف،  اآخر  راأيا 
قانون  على  تعديل  اإدخال  حاول 
االأخرية،  اللحظات  يف  الكني�ضت 
اأو  القانون  تنفيذ  حق  مُينح  بحيث 
"للكابينت"  ح�رسياً  به  العمل  جتميد 
وذلك  امل�ضغر(  الوزاري  )املجل�ض 
لتوظيفه يف ممار�ضة ال�ضغط واالبتزاز 
ملنظمة التحرير الفل�ضطينية، فال يهم 
االحتالل كيف ننفق موازنتا، وال يهمه 
اأي�ضاً �ضلم اأولوياتنا يف االإنفاق ولي�ض 
واالبتزاز  لل�ضغط  ذريعة  �ضوى  االأمر 
اال�ضتحقاق،  من  والهروب  واملناورة 
جديدة  بهموم  واإ�ضغالنا  واإنهاكنا 
دحر  وهو  االأهم  بو�ضلتنا عن  حترف 

االحتالل.
الع�ضكري  االأمر  خطورة  اإن  رابعاً: 
يعيد  االحتالل  كون  يف  متكن  االأخري 

ب�ضط �ضيطرته و�ضيادته على املناطق 
لالتفاقيات  وفقاً  تعترب  التي  )اأ( 
ال�ضيادة  حتت  اإ�رسائيل،  مع  املربمة 

الفل�ضطينية الكاملة.  
على  الع�ضكري  االأمر  اإن  خام�ضاً: 
باملعنى  اخلطورة  من  عالية  درجة 
لقراءة  ندعو  ولذلك  اال�ضرتاتيجي، 
وفقاً  معه  والت�رسف  بعمق  م�ضمونه 
ونحذر  اخلطرية،  وم�ضامينه  ملعانيه 
وتب�ضيطها،  االأمور  ت�ضطيح  من 
اأ�ضا�ض  على  معاجلتها  وبالتايل 
"الفهلوة وال�ضطارة" من خالل اللجوء 
اال�ضتمرار  من  متكن  فنية  الإجراءات 
اخلا�ض  الفل�ضطيني  القانون  بتفعيل 
فيما  وحتديداً  واملحررين،  باالأ�رسى 
االأ�رسى  عائالت  مع  باالتفاق  يتعلق 

واملحررين.
الفل�ضطيني  ال�ضعب  نا�ضل   : �ضاد�ضاً 
من  واالأ�رسى  ال�ضهداء  مقدمته  ويف 
واإقامة  واال�ضتقالل  احلرية  اأجل 
القد�ض،  دولة ذات �ضيادة وعا�ضمتها 
ومل ينا�ضل من اأجل اإن�ضاء منظومات 

واجتماعية  واقت�ضادية  م�رسفية 
واأهلية ونقابية، تاأمتر يف النهاية ويف 

الق�ضايا االأ�ضا�ضية باأمر االحتالل.
اإ�رسائيل  اأن  موؤخرا  يرتدد   : �ضابعاً 
خلق  ذلك  وراء  من  هدفت  رمبا 
براأينا  وهذا  فل�ضطينية  داخلية  اأزمة 
يف  خمتلفون  اأننا  فر�ضية  على  مبني 
احلقيقة  اأن  حني  يف  املو�ضوع،  هذا 
اإجماعية  ق�ضية  االأ�رسى  ق�ضية  اأن 
عليه  وبناء  الوطني،  ال�ضعيد  على 
الداخلي  الو�ضع  على  للقلقني  نقول 
التحدي اجلدي  اأن هذا  الفل�ضطيني، 
العدواين،  الع�ضكري  باالأمر  املتمثل 
الوحدة  لتعزيز  �ضبباً  يُ�ضكل  اأن  ميكن 
الوطنية الفل�ضطينية عرب اال�ضطفاف 
والوقوف بحزم من اأجل اإ�ضقاط هذا 

االأمر الع�ضكري اجلائر.
موقف  بلورة  اإىل  ندعو  ثامناً: 
اإجراءات  مواجهة  يف  موحد  وطني 
بينها  من  التي  االحتالل  و�ضيا�ضات 
اآلية  واعتماد  االأخري  الع�ضكري  االأمر 
�ضمود وت�ضدي وحتدي ومقاومة لهذا 
العدوان ال�ضافر، الذي ينفذ مب�ضامني 
خمتلفة ولعل اأخطرها نوايا االحتالل 
الغربية  اأجزاء كبرية من ال�ضفة  ب�ضم 
القد�ض  له  تتعر�ض  وما  الإ�رسائيل 
واإجراءات  �ضيا�ضات  من  واأهلها 
مواطنيها  وتهجري  لتهويدها  تهدف 

احلقيقيني ب�ضكل تراكمي متدرج.
تا�ضعاً: ندعو االأخوة االأ�رسى واالأ�رسى 
مع  العاملة  واملوؤ�ض�ضات  املحررين 
اإ�ضرتاجتية،  روؤيا  تبني  اإىل  االأ�رسى 
لها،  م�ضاند  وطني  عام  راأي  وخلق 
االحتالل  باأن  ويقني  ثقة  على  ونحن 
"الكابينت"  قانون  اإلغاء  اإىل  �ضي�ضطر 

وكذلك االأمر الع�ضكري اجلديد.

بقلم/ د. عماد م�ضباح خميمر

حممود  الفل�ضطيني  �ضاعرنا  يقول 
القوياُت  هَنّ  اجلميالت  دروي�ض: 
اأوجز  لقد  "ياأ�ٌض ي�ضيء وال يحرتق"، 
الوطني  تاأريخه  يف  دروي�ض  حممود 
العميق للمراأة الفل�ضطينية باأنها جمال 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  ق�ضية  من  يتخذ 
�ضكله وم�ضمونه وكينونته، اجلميالت 
من  هن  القويات،  هن  الفل�ضطينيات 
يجربن الياأ�ض على اأن يتخذ رغماً عنه 
وجهاً م�ضيئاً ي�ضتعل نوراً ال اإحرتاقاً، 
الوطني  الن�ضال  من  جعلن  من  هن 
مالزمة  �ضفة  وكاأنه  الفل�ضطيني 
للجمال، ولي�ض اأي جمال ولكنه جمال 
عن  دفاعاً  وقتالها  ن�ضالها  املراأة يف 

وجود �ضعبها وكينونة ذاتها.
اأردنية  منا�ضلة  هي  هل�ضة  ترييز 
القدمية  البلدة  يف  ولدت  فل�ضطينية، 
يف مدينة عكا �ضمال فل�ضطني، لعائلة 
قدم  م�ضيحية،  اأردنيَّة  اأ�ضول  من 
من  1946م  عام  فل�ضطني  اإىل  والدها 
حنا  نادية  هي  اأّمها  الكرك.  مدينة 
االأعلى.  اجلليل  يف  الرامة  قرية  من 
ترييز هل�ضة هي جميلة من جميالت 
فل�ضطني والوطن العربي، هي منا�ضلة 
وتفتحت  الوطني  وعيها  ت�ضكل 
يت�ضم  �ضهيوين  اإحتالل  على  اأعينها 
االإحاللية،  االإق�ضائية  بالعن�رسية 
الثقافية  باأ�ضكالها  االإبادة  من  ويتخذ 
والتاريخية والوطنية واجل�ضدية كاأداة 
حتقيق  �ضبيل  يف  االأولوية  ق�ضوى  لها 
وجود  باإلغاء  الالاإن�ضاين  م�رسوعه 
لوجوده  حتقيقاُ  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
من  غفلة  يف  واحلادث  الطاريء 
مل�ضاره،  واإنحراف  التاريخ  منطقية 
اأ�ض�ض لوعي املنا�ضلة ترييز  كل ذلك 
يكن  مل  الذي  الوعي  هذا  هل�ضه، 
ووطنية  عربية  قومية  م�ضاعر  جمرد 
ولكنه  ال�ضدر،  بها  يجي�ض  فل�ضطينية 
كان حمركاً لفعل ثوري ون�ضايل يتخذ 
من املواجهة املبا�رسة مع االإحتالل 
كاأ�ضا�ض ملجابهة ومواجهة امل�رسوع 

ال�ضهيوين.
الهوية  هل�ضه  ترييز  املنا�ضلة  حملت 
العربية ومنذ  الفل�ضطينية -  والرواية 
الـ 17  تتجاوز  وهي مل   – العام 1971 
لتقول  هل�ضه  ترييز  انطلقت  عاماأً- 
الفل�ضطينية  الرواية  باأن  اأجمع  للعامل 
وهي  االأ�ضل  هي  العربي  بعمقها 
الهوية  واأن  واجلغرافيا،  التاريخ 
الفل�ضطينية هي مالمح فل�ضطني التي 
لن ت�ضوهها الرواية ال�ضهيونية الزائفة 
املنا�ضلة  وغادرت  زوراً،  واملختلقة 
ال�ضابة مدينتها عكا اإىل لبنان لتن�ضم 
الوطني  التحرير  حركة  �ضفوف  اإىل 
ع�ضواً  لت�ضبح  فتح   – الفل�ضطيني 
مقاتاًل  فيها، ع�ضوية مل تكن �رسفية، 
ولكنها كانت ع�ضوية فاعلة اإخرتاقية، 
والقتال  الكفاح  باأن  ترييز  لتوؤكد 
الرجال،  على  حكراً  لي�ض  واملقاومة 
واإميانها  باإرادتها  املراأة  ولكن 
بق�ضيتها قادرة على على القيام بهذا 
الدور، لتحدث اإخرتاقاً يف دور املراأة 

واالإعداد  الرتبية  مربع  من  وتنتقل 
�ضنع  مرحلة  اإىل  لالأبطال،  الوطني 

البطولة والقيام بها.
امل�رسوع  �ضانعة  فتح  حركة  والأن 
الهوية  على  احلار�ضة  وهي  الوطني 
الفل�ضطينية بعمقها العربي، فاإن ترييز 
هل�ضه كانت تدرك باأن حركة فتح هي 
الكل  جمع  على  القادرة  احلا�ضنة 
توجهاته  بكل  والعربي  الفل�ضطيني 
والدينية،  والثقافية  االأيديولوجية 
الريادة  لها  فتح  حركة  فاإن  وبالتايل 
الفل�ضطينية  املراأة  من  جتعل  اأن  يف 
خطوط  اأوىل  يف  مقاتلة  والعربية 
االإحتالل  مع  املبا�رسة  املواجهة 
اأرادت  ما  لترييز  وكان  ال�ضهيوين، 
الن�ضايل  الثوري  الفعل  ممار�ضة  يف 
االإحتالل  مواجهة  يف  املبا�رس 
اإختطاف  عملية  فكانت  ال�ضهيوين، 
الثامن  يف  �ضابينا  البلجيكية  الطائرة 
ثالثة  1972 مب�ضاركة  مايو  اأيار/  من 
منا�ضلني اآخرين من حركة فتح ) رميا 
االأطر�ض(،  وزكريا  طه  وعلي  عي�ضى 
اللد  مطار  اإىل  الطائرة  هذه  واإقتياد 
الأ�رسى  تبادل  بعملية  القيام  بهدف 
ال�ضجون  من  واأردنيني  فل�ضطينيني 

ال�ضهيونية بركاب هذه الطائرة.
مار�ض  ال�ضهيوين  االإحتالل  اأن  اإال   
باإقتحام  وقام  كعادته  واخلداع  الغدر 
الطائرة بوا�ضطة قوات خا�ضة تخفت 
وانتهت  االأحمر،  ال�ضليب  بلبا�ض 
رميا  زميلتها  مع  واعتقالها  باإ�ضابتها 
عي�ضى واإ�ضت�ضهاد املنا�ضلني علي طه 
للمحاكمة  وقدمت  االأطر�ض،  وزكريا 
مرتني  املوؤبد  بال�ضجن  عليها  وحكم 
واأربعني عام، ق�ضت منها 10 �ضنوات 
بعد  بالنفي  انتهت  اأن  اإىل  ال�ضجن  يف 
لالأ�رسى  تبادل  ب�ضفقة  عنها  االإفراج 
هل�ضة  لترييز  وكان   "  .1983 عام 
على  اأبداً  نادمة  غري  باأّنها  ت�رّسيح 
اإنها  قالت  حيث  امل�ضلح،  عملها 
عملية  خالل  اال�ضت�ضالم  رف�ضت 
بالذكر  اجلدير  ومن  الطائرة،  خطف 
املدنيني  الرهائن  عاملت  ترييز  اأن 
م�ضكلتها  اأن  واأعلنت  ح�ضنة،  معاملة 
والدولة  املوؤ�ض�ضة  مع  باالأ�ضا�ض 

ال�ضهيونية ".
ذلك  منذ  هل�ضه  ترييز  عا�ضت  لقد 
مار�ض   28 يف  وفاتها  يوم  اإىل  الوقت 
من  منعها  بعد  االأردن  يف   ،2020
يكفي  هل  ولكن  فل�ضطني،  دخول 
النفي واالإبعاد لنزع فل�ضطني من روح 
اجلمال  من  جعلت  منا�ضلة  ووجدان 
مفهوماً اآخر، جماالً ي�ضيف الكثري من 
الفل�ضطينية  للرواية  االأ�ضيل  الرونق 
االإ�ضتمرارية  ومينحها  العربية   -
والدميومة، منا�ضلة اآمنت باأن املراأة 
هي القوية التي حتمل القومية العربية 
جمياًل،  حلماً  الفل�ضطينية  وق�ضيتها 
الياأ�ض  اأمامه  يتحطم  حديدياً  واأماًل 
الطريق  ي�ضيء  نوراً  لي�ضبح  ويرتاجع 

للقادمني من االأجيال القادمة ....
ترييز هل�ضة    

الثورية  لالأ�رسار  احلاملة  �ضيدتي   "
.... لروحك �ضالم "

ترييز هل�ضة
الرواية الفل�سطينية - العربية يف 

جمال اإمراأة منا�سلة

كتب: وليد الهوديل

الذي  االأمل  حجم  تقدير  ميكن  ال 
اإطالق �رساحه  اأ�ضري قد مت  ي�ضاحب 
على  �ضائرا  يخرج  اأن  بدل  ولكنه 
بيده  م�ضريا  الراأ�ض  مرفوع  قدميه، 
ممّدد  يخرج  به  اإذا  الن�رس،  بعالمة 
اأكتاف  على  مرفوعا  نع�ض،  على 
الرجال، يخرج ج�ضدا بينما روحه يف 
اأعايل ال�ضماء عند بارئها، كم ر�ضمت 
�ضورة  خميلتها،  يف  �ضور  من  اأمه  له 
امل�ضئومة  بوابتهم  من  يطّل  عندما 
وقد تخلّ�ض من كّل ظاللهم ال�ضوداء، 
�ضورة وهو يرك�ض نحوها والفرح ي�ضّع 
تلهث  وهي  لها  و�ضورة  وجهه،  من 
وهو  و�ضوره  املجنون،  لعناقه  راك�ضة 
غارق يف ح�ضنها وهي غارقة يف ثنايا 
روحه املعّذبة واملحّررة من جحيمهم، 
ثم �ضورة وهو يعانق حمبيه الواحد تلو 

االآخر، و�ضورة وهي تاأخذ بيده كطفل 
مدلّل قد فقد اأّمه ثم عاد اإليها بكل ما 
يحمل من لهفة وحب وحنني، يعودان 
للبيت حيث اأعّدت يف البيت له ما ي�ضبع 
�ضوقها الذي ال نهاية له، اإىل اأن ت�ضل 
�رسيكة  له  تر�ّضح  وهي  ال�ضورة  اإىل 
اجلميلة  ال�ضور  اآالف  اجلميلة،  حياته 
دخلت  قد  ال�ضور  ماليني  قل  بل 
يف  �ضنوات  �ضت  مدار  على  خميلتها 
�ضجونهم اللعينة. نور الربغوثي اأم�ضى 
من حب�ضته التي قوامها ثمانية �ضنوات 
بني  املتبقية  امل�ضافة  �ضنوات،  �ضت 
التي  ال�ضور  ا�ضقاط ماليني  اأمه وبني 
ر�ضمتها من خميلتها اإىل اأر�ض الواقع 
�ضنتان ويف هذه امل�ضافة �ضت�ضتمر يف 
الزاهية  اأ�ضكالها  وبكل  ال�ضور  ر�ضم 
مل  التي  الوحيدة  ال�ضورة  واجلميلة، 
�ضارت  التي  ال�ضورة  هي  تر�ضمها 
ال  م�ضّجى  نور  فيها  وخرج  حقيقة 

تلّوح  يد  وال  نف�ض  وال  فيه  حراك 
ب�ضارة الن�رس على ال�ضّجان واالحتالل 
وخروجه مرفوع الهامة، م�رسق الوجه 

بن�ضارة واألق ال مثيل له.
هذا  لكل  يت�ضع  كيف  االأم  لقلب  يا 
احلجم من االأمل، كيف ال ينفجر وكيف 
ال ت�رسب �ضظاياه كل اأ�ضحاب القلوب 
ال�ضّجان  قلب  يتحّمل  كيف  القا�ضية، 
لريى  املراآة  يف  املحتّل  ينظر  وكيف 
وجه االإجرام الب�رسي كلّه وقد جت�ّضد 
ب�رسيته  مع  يتعاي�ض  كيف  وجهه،  يف 
الذئاب  ويف �ضدره قد جتمعت قلوب 

ال�رس�ضة بكّل األوانها واأنواعها؟
نزل  واالإخوة  واالأخوات  واالأب  االأم 
هربت  كال�ضاعقة،  اخلرب  عليهم 
خّزنوها  التي  تلك  ال�ضور  ماليني 
هذه  اأمامهم  وقفت  اجلميل،  لالإفراج 
البقاء  على  ت�رس  �ضاخ�ضة  ال�ضورة 
اللئيم  املحتّل  بقّوة  نف�ضها  وتفر�ض 

�ضّجت  له،  �ضورة  باأب�ضع  ياأتي  عندما 
وبالغ�ضب  تارة  باحلزن  �ضدورهم 
اإىل  االجرام  ي�ضل  ملاذا  اأخرى،  تارة 
بدم  هكذا  املريعة؟  الدرجة  هذه 
تهرب  هكذا  امل�ضهد،  يتحّول  بارد 
املوت،  �ضورة  وتاأتي  اجلميلة  ال�ضور 
التي  االنتقام  �ضورة  القهر،  �ضورة 
اىل  اأو�ضلوه  كيف  الب�رس،  ت�ضّور  تفوق 
حريته،  طريق  عليه  وقطعوا  املوت 
بقنبلة  املوت  �ضناعة  تفّننوا يف  كيف 
كبرية األقوها عليه هكذا دفعة واحدة؟ 
وناأتي لنتحّدث كثريا عن: من يتحّمل 
اأمام جرمية  �ضاذج  �ضوؤال  امل�ضئولية؟ 
بهذا احلجم؟ اأيكفي لعدم تكرار هذه 
واال�ضتنكار  ال�ضجب  بيانات  اجلرمية 
من  الفعل،  لهذا  باالإدانة  املطالبة  اأو 
الدويل  املجتمع  نطالب  من؟  يطالب 
واأثقال  اآالمه  االّم  قلب  عن  ليخّفف 

احزانه؟

الأ�سري ال�سهيد نور الربغوثي وحجم الأمل؟!
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كم يبقى »كوفيد-19« منت�صرا يف الهواء؟
ك�سفت نتائج درا�سة اأجراها علماء 
اأمريكيون، اأن اجلزيئات املجهرية 
مع »كوفيد-19« التي تنطلق خالل 
احلديث، ميكن اأن تبقى يف الهواء 

8-14 دقيقة.
 Proceedings of وتفيد جملة
 the National Academy
 ،  )of Sciences )PNAS
املعهد  من  علماء  جمموعة  باأن 
واأمرا�ض  لل�سكري،  الوطني 
اأجروا  والكلى،  اله�سمي  اجلهاز 
اإن�سان  تكلم  ت�سمنت  جتربة، 
خاللها ب�سوت عال مدة 25 ثانية، 
»حافظ  عبارة  يكرر  خاللها  كان 
 )stay healthy( �سحتك«  على 
جرى  ذلك  بعد  مغلق.  مكان  يف 
م�سح املكان باأ�سعة الليزر لي�سبح 
اجلزيئات  هذه  روؤية  بالإمكان 

املجهرية وح�ساب عددها.
اأنه  اإىل  التجربة  نتائج  وت�سري 
الليزر،  اأ�سعة  »ظهر من ا�ستخدام 
عال  ب�سوت  التكلم  خالل  اأنه 
جزيئات  اآلف  تنطلق  اأن  ميكن 
اللعاب املجهرية يف الثانية. وهذه 
اجلزيئات يف مكان مغلق و�سكون 
ثانية.  و14   8 بني  تختفي  الهواء، 
ويعتقد العلماء اأن »هناك احتمال 

مكان  يف  الفريو�ض  لنتقال  كبريا 
مغلق خالل احلديث الطبيعي من 
�سخ�ض اإىل اآخر عن طريق الرذاذ 

املنطلق عند التكلم«.
املعروف  »من  اخلرباء،  وي�سيف 
فريو�سات  اأن  بعيدة  فرتة  منذ 
تنتقل  اأن  ميكن  التنف�سي  اجلهاز 
التي  املجهرية  اجلزيئات  مع 
والعط�ض.  ال�سعال  عند  تنطلق 

التكلم  اأن  معروفا  يكن  مل  ولكن 
ا  اأي�سً ب�سوت عادي ينتج عنه 

اآلف جزيئات اللعاب«.
اإىل  الباحثون،  وي�سري 
الدرا�سة  هذه  يف  اأنهم 
اهتمام  اأي  يولوا  مل 

بل  الكبرية،  للجزيئات 
على  اهتمامهم  ركزوا 

فقط  املجهرية  اجلزيئات 

الهواء  يف  تبقى  اأن  ميكن  التي 
فرتة اأطول.  ومع ذلك، 
هذه  حتتوي  قد 
على  اجلزيئات 
من  كافية  كمية 
خالل  الفريو�ض 
ب�سوت  الكالم 
ي�سهل  ما  عال، 

انتقال العدوى.

ال�صيام ومر�صى القلب
عن  ال�سائم  امتناع  لأن  ال�سيام  من  القلب  مر�سى  ي�ستفيد 
الطعام ما يقارب 14 �ساعة يوميا يعمل على خف�ض املجهود 
الذي يقوم به القلب يف �سخ الدم اإىل املعدة كما تقل ن�سبة 
الدهون يف الدم فيتح�سن عمل القلب. ولكن يجب احلر�ض 
على عدم تناول كميات كبرية من الطعام عند الإفطار حتى 
ل يتم اإجهاد القلب. ب�سكل عام فاإن مر�سى ال�رشايني التاجية 
اأية  من  يعانون  ل  الذين  الدم  �سغط  وارتفاع   وال�سمامات 
م�ساعفات ميكنهم ال�سيام بعد ا�ست�سارة الطبيب املخت�ض 
وين�سح اأن تكون وجباتهم بعد الإفطار خفيفة وموزعة على 
اأكرث من وجبتني متفرقة حتى ل متتلئ املعدة ويجهد القلب. 
بالدهون  والغنية  املاحلة  الأغذية  عن  البتعاد  يجب  كما 
بالذبحة  امل�سابون  املر�سى  والكولي�سرتول.  امل�سبعة 
م�ستقرة  حالتهم  كانت  اإذا  ال�سيام  ي�ستطيعون  ال�سدرية 
واحدة  مرة  تناولها  ميكن  اأدوية  توجد  حيث  العالج  بتناول 

اأو مرتني يف اليوم.

اإنتفاخات البطن يف رم�صان
يعطي  ال�سيام  فرتة  وال�رشب  الأكل  عن  ال�سائم  امتناع  لأن 
فر�سة لع�سالت واأغ�سية اجلهاز اله�سمي باأن تتقوى ويزيد 
عملها وحيويتها. ويجب على املر�سى البتعاد عن الأطعمة 
تناول  عند  واملخلالت  والبهارات  واحللويات  الد�سمة 

الطعام.

 اال�صطرابات املزمنة 
للأمعاء و ال�صوم

لالأمعاء  املزمنة  ال�سطرابات  عالج  يف  ال�سيام  يفيد  كما 
وامل�سحوبة بتخمر املواد الن�سوية والربوتينية حيث يح�سل 
اجلهاز اله�سمي على الراحة خالل فرتة ال�سيام وهذا يعطي 

الأمعاء فر�سة للتخل�ض من الف�سالت املرتاكمة فيها.

القرحة و ال�صوم
لهم  بالن�سبة  منا�سب  غري  ال�سيام  احلادة:  القرحة  مر�سى 
األ يرتكوا املعدة فارغة لفرتة طويلة فالقرحة  لأنهم يجب 
تزداد �سدة بزيادة حمو�سة املعدة لذلك ين�سح بتناول من 4 
– 6 وجبات �سغرية يوميا من اأجل تعديل حمو�سة املعدة.

مر�سى القرحة الغري حادة:  فيمكنهم ال�سيام بحر�ض على 
حتديد  املمكن  ومن  �ساعة   12 كل  الأدوية  تناول  يتم  اأن 

املواعيد دون حدوث ت�سارب مع ال�سيام.

الريا�صة يف رم�صان
ال�سنة،  اأيام  باقي  عن  ميزات خمتلفة متيزه  الكرمي  لل�سهر 
الأغذية  املختلفة،  الأن�سطة  احلياة،  وترية  حيث  من  �سواء 

املتنوعة والكمية الكبرية يف نف�ض الوجبة.
ول �سك اأن العالقات العائلية والجتماعية املميزة يف �سهر 
حول  امل�سائية  واجلل�سات  ال�سهرات  تكرث  حيث  رم�سان، 
موائد الطعام، توؤثر على اأ�سلوب احلياة العادي وخا�سة على 
فكثري  منتظم.  ب�سكل  الريا�سة  الذين ميار�سون  ال�سخا�ض 

من الأ�سخا�ض ميتنعون عن ممار�سة الريا�سة يف رم�سان.
ل �سك اأن ملمار�سة الريا�سة خالل ال�سوم املتوا�سل خطورة 
معينة، لأنه عند ال�سوم ين�ساأ نق�ض يف الطاقة وال�سوائل يف 
اجل�سم، مما يوؤدي اإىل اجلفاف يدخل اجل�سم اإىل �سغط قد 
من  بناوؤها  يتم  التي  اجل�سم  خاليا  وتلف  انهيار  اإىل  يوؤدي 
تقل  �ساعات،   10  –  8 ملدة  ال�سوم  خالل  الريا�سة.  خالل 
كمية اجللوكوجني يف الكبد وتقل كميته يف الع�سل بنحو %50، 
دون اأية عالقة بالن�ساط اجل�سماين. هذا النخفا�ض يف كمية 

اجللوكوجني يوؤدي اإىل حتول احلوام�ض الأمينية اإىل �سكر. 
وبعد  فارغة  معدة  على  رم�سان  يف  الريا�سة  ممار�سة  اأما 
�سوم 8 -10 �ساعات فهي تزيد من ا�ستهالك الدهن كم�سدر 
للطاقة، لكن هنالك تاأثري اأي�سا على الربوتني يف اجل�سم اإذ 

يتم ا�ستهالكه كطاقة

بات اأطباء اجللد يتابعون موؤخرا، 
القدمني،  اأ�سابع  خا�ض،  باهتمام 
مع تزايد القلق من ظهور اأعرا�ض 
من  عدد   على  كورونا  فريو�ض 
غري  املكان  هذا  يف  الأ�سخا�ض 
املعتاد ويعد الطفح اجللدي وتورم 
امل�سابني  بع�ض  لدى  القدمني 
بني  من  واحدا  كورونا  بفريو�ض 
العديد من الألغاز املحيطة بهذا 

املر�ض.
الأ�سخا�ض،  لبع�ض  وبالن�سبة 
حتى  اأو  الأوىل  الأعرا�ض  فاإنها 
بينما  يالحظونها،  التي  الوحيدة 
اإ�سبع  مل�سكلة  اآخرون  يتعر�ض 
حتى  اأو  الوقت،  نف�ض  يف  القدم 
من  املعاناة  بعد  اأ�سابيع  ب�سعة 
اأعرا�ض كوفيد 19، الأكرث �سيوًعا 

وخطورة.
الأ�سئلة  اأو  النظريات  بني  ومن 
جمرد  ذلك  هل  املطروحة: 
من  ناجم عن عدوى بدلً  التهاب 

الربد؟ هل يزعج الفريو�ض بطانة 
، وهل  الدموية يف اجللد  الأوعية 
جمهرية؟  دموية  جلطات  ي�سبب 
طبيبة  فرميان،  اأ�ستري  وتوقعت، 
بو�سطن  يف  اجللدية  الأمرا�ض 
تتابع  اأن  املتحدة،  بالوليات 
عدة  جلدية  �سكاوى  وتفح�ض 
اأنواعا  ت�سمل  الوباء،  انت�سار  مع 
خمتلفة من الطفح اجللدي، عندما 

من  �سديد  مبر�ض  النا�ض  ي�ساب 
فرميان  وقالت  اأخرى  فريو�سات 
ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى  من 
خا�سية  عرب  فح�ست  اأنها  العام، 
من  اأكرب  عدًدا  بعد،  عن  العالج 
الأ�سابيع  خالل  القدم  اأ�سابع 
من  اأكرب  بدرجة  املا�سية  القليلة 

حياتها املهنية كلها.
ويُطلق على تلك الأعرا�ض »اأ�سابع 

من  املعاناة  وتكون   ،»19 كوفيد 
تورم اأحمر، موؤمل ومثري للحكة يف 
بع�ض الأحيان على اأ�سابع القدم، 
على  عادة  الأطباء  يراه  اأمر  وهو 
الذين  الأ�سخا�ض،  واأيدي  اأقدام 
ق�سوا وقًتا طوياًل يف الهواء الطلق 

يف الربد.
وقالت الأكادميية الأمريكية لطب 
الأمرا�ض اجللدية: ل تت�سابق اإىل 
اأ�سابع  كانت  اإذا  الطوارئ  غرفة 

القدم هي م�سدر القلق الوحيد.
ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  يف 
ن�سيحة  الأكادميية  اأ�سدرت 
بعد  عن  الطبي  الفح�ض  باأن 
لالأ�سخا�ض  الأوىل  اخلطوة  هو 
كان  اإذا  عما  يت�ساءلون  الذين 
 »19 كوفيد  قدم  »اأ�سابع  لديهم 
للرعاية  اآخر  �سبب  لديهم  ولي�ض 

العاجلة.

اأ�ضابع كوفيد-19

 حقيقة »علمة كورونا« التي حريت العلماء

خف�ض م�صتويات الكولي�صرتول يف اجل�صم؟
يزيد ارتفاع الكولي�سرتول لدى الفرد من خطر 
الدموية،  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة 
اأق�رش. فما الذي ميكن فعله  ما يجعل حياته 

خلف�ض م�ستويات الكولي�سرتول؟.
ويعد الكولي�سرتول نوعا من الدهون يف الدم، 
يوجد  ول  الإمكان.  قدر  عليه  ال�سيطرة  يجب 
لذلك  اأعرا�ض،  اأو  عالمات  اأي  عادة  للحالة 
كمية  الب�سيط  الدم  اختبار  يحدد  اأن  ميكن 
و�سيقي�ض  ج�سمك  يف  املنت�رشة  الكولي�سرتول 
 ،)TC( الكلي  الكولي�سرتول  الدم  اختبار 
اجليد  والكولي�سرتول  ال�سار،  والكولي�سرتول 
ومن الناحية املثالية، يجب اأن تكون م�ستويات 

الإمكان.  قدر  منخف�سة  ال�سار  الكولي�سرتول 
وعلى الرغم من اأن ارتفاع الكولي�سرتول ميكن 
اأن يكون وراثيا، وهذا يعني اأن ال�سخ�ض ال�سليم 
اأ�سياء  هناك  اأن  اإل  به،  يُ�ساب  قد  وال�سحي 
ميكن القيام بها للم�ساعدة يف تقليل م�ستويات 

الكولي�سرتول.
يوؤدي  اأن  املرجح  من  املثال،  �سبيل  وعلى 
م�ستويات  زيادة  اإىل  الكحول  و�رشب  التدخني 

الكولي�سرتول لدى الفرد، وينبغي جتنبها.
م�ستويات  خف�ض  طرق  اإحدى  وتتمثل 
اأن  اأن تكون ن�سطا ج�سديا -  الكولي�سرتول يف 
ت�سعد الدرج بدل من امل�سعد، وامل�سي بدل 

من القيادة وممار�سة الريا�سة وهناك طريقة 
اأخرى خلف�ض م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم، 
تتمثل يف تقليل ا�ستهالك الأطعمة الدهنية، مع 
حماولة جتنب فطائر اللحم والنقانق والأطعمة 
وحتتوي  الهند  جوز  زيت  على  حتتوي  التي 
جميع هذه املواد الغذائية على دهون م�سبعة، 
لذا فهي لي�ست جيدة لل�سحة وبدل من ذلك، 
ال�سلمون،  مثل  الزيتية،  الأ�سماك  تناول  اخرت 
مع ا�ستبدال الأرز الأبي�ض واخلبز واملعكرونة 
زيادة  وينبغي  الأ�سمر  واخلبز  البني  بالأرز 
وتناول  واخل�رشوات،  الفواكه  كمية  ا�ستهالك 

وجبات خفيفة من املك�رشات والبذور.



قال رابح ماجر اأ�سطورة الكرة 
اجلزائرية وبورتو الربتغايل اإن 
اأن يكون  الإ�سابة حرمته من 
واإفريقي  عربي  لعب  اأول 

الإيطايل،  الدوري  يف  ين�سط 
اإنرت  مفاو�سات  عقب  وذلك 
ماجر،  واأو�سح  معه،  ميالن 
لربنامج  ت�رصيحات  خالل 
قناة  على  الثالثة«  »جمهور 
 »2 �سبورت�س  تامي  »اأون 
عر�سني  »تلقيت  امل�رصية: 
من اإنرت ميالن وبايرن ميونخ 
عندما كنت مع بورتو«.وتابع: 
رف�س  الربتغايل  »النادي 
عر�س بايرن، ب�سبب تفاو�س 
كنت  اأي�سا  اأول،  معي  الأخري 

م�سواري  بداية  يف  قريبا 
�سان  باري�س  من  الحرتايف 
املقابل  لكن  جريمان، 
ويف  منا�سبا،  يكن  مل  املادي 
امل�سرية  بهذه  اأفتخر  النهاية 

الكبرية«.
الإفريقية  الكرة  جنوم  وعن 
�ساديو  اأن  »اأرى  قال:  حاليا، 
اأوباميانغ وحممد  ماين وبيري 
هم  حمرز  وريا�س  �سالح 
احلايل،  الوقت  يف  الف�سل 
والنتائج خري دليل على ذلك«، 

واأردف ماجر: »�سالح وحمرز 
جنحا يف فر�س نف�سيهما مع 
�سيتي،  ومان�س�سرت  ليفربول 
العربية«. للكرة  فخر  وهما 
ون�سح جنم حماربي ال�سحراء 
يف  بالبقاء  �سالح  ال�سابق، 
الكبري  النجاح  بعد  ليفربول، 
من  هناك،  حققه  الذي 
خالل الفوز بدوري الأبطال، 
واقرتاب فريقه من ح�سم لقب 

الربميريليغ هذا املو�سم.
ق.ر.

تقرر تاأجيل موعد ا�ستئناف 
تدريباتها  الإيطالية  الأندية 
ف�سلت  بعدما  اجلماعية، 
التابعة  العلمية  اللجنة 
املبادئ  اإقرار  يف  للحكومة 
للريا�سات  التوجيهية 
الوقت  يف  اجلماعية 
نقلته  ملا  وفقا  املنا�سب، 
الإيطالية  الأنباء  وكالة 
»اأن�سا« عن م�سادر يف وزارة 
الريا�سة، فاإن املوافقة على 
لفريو�س  جديد  بروتوكول 
منحت  تكون  رمبا  كورونا 
لتاأجيل  �سيوؤدي  ما  البارحة 
 24 ملدة  الفرق  تدريبات 
نف�سه،  الوقت  يف  �ساعة، 

على  قادرة  الفرق  �ستكون 
ب�سكل  التدريب  موا�سلة 
وهو  مع�سكراتها،  يف  فردي 
منذ  به  امل�سموح  الأمر 
الوقت  يف  وذلك  ماي  الرابع 
الذي بداأت فيه احلكومة يف 
تخفيف الغلق ال�سامل للبالد 
الذي ا�ستمر ل�سهرين، وكانت 
بني  خالف  نقطة  هناك 
الإيطايل  والحتاد  الوزارة 
الدوري  القدم، ورابطة  لكرة 
اأن يتدرب كل  والأندية وهي 
والطاقم  الالعبني  جمموعة 
العزل،  يف  ا�سبوعني  ملدة 
الفرق  اأطباء  اأن  وحقيقة 
ميكن اأن يتحملوا امل�سوؤولية 
العدوى  عن  القانونية 
لأن�سا،  ووفقا  املحتملة، 
باقرتاح  الرابطة  تقدمت 
من  املزيد  اإجراء  يت�سمن 
عن  للك�سف  الفحو�سات 

فريو�س كورونا.
الريا�سة  وزير  وا�ستكى 
مطلع  �سبادافورا  فين�سينزو 
طلبات  من  ال�سبوع  هذا 

من  يبدو  ما  على  متناق�سة 
الأوىل  الدرجة  دوري  اأندية 
فريو�س  بروتوكول  لتخفيف 
:«ا�ستئناف  كورونا.وقال 
�سيتم  اجلماعية  التدريبات 
نتقدم  مل  لربوتوكول  وفقا 
العلمية  اللجنة  ول  اأنا  ل  به 
للحكومة، ولكن، قبل  التابعة 
الحتاد  به  يل  تقدم  �سهر 
القدم  لكرة  الإيطايل 
:«اأنا  واأ�ساف  والرابطة«، 
باأن  ملعرفتي  متفاجئ  الآن 
يف  �سعوبات  لديها  الرابطة 
الذي  الربوتوكول  تطبيق 
تقدموا به، يف الغلب ب�سبب 
هذا  ولكن  الأندية،  تراجع 
لي�س �سيئا طلبناه اأدركوا الآن 
يوجد  ل  الندية  بع�س  اأن 
فيها  تدخل  مرافق  لديها 
رابطة  وخططت  العزل«، 
ل�ستئناف  الإيطايل  الدوري 
الدوري يوم 13 جوان املقبل 
ال�سالمة  لإجراءات  وفقا 

التي و�سعتها احلكومة.
ق.ر.

الدويل  الالعب  عربرّ 
ا�سماعيل  اجلزائري 
رغبته  عن  نا�رص  بن 
بجميع  الفوز  يف  ال�سديدة 
ميالن  ناديه  رفقة  الألقاب 
هذا  يف  وقال  اليطايل، 
اإىل  بالعودة  اأنه  اخل�سو�س 
ارتداء  وعند  الفريق  تاريخ 
م�ساعر  تداهمه  القمي�س 
بحما�س  ي�سعر  جتعله  قوية 
واإرادة �سديدة من اأجل منح 
اأر�سية  على  ميلكه  ما  كل 
اإىل  النادي  ويقود  امليدان 
الألقاب  جميع  اكت�ساح 
متو�سط  ق  وتطررّ املمكنة، 

الوطنية  الت�سكيلة  ميدان 
ال�سويدي  والنجم  اإىل زميله 
ابراهيموفيت�س  زالتان 
املوقع  مع  ت�رصيح  خالل 
الر�سمي للنادي اللومباردي، 
طينة  من  انه  اأو�سح  عندما 

ي�ساعدون  الذين  الالعبني 
تقدمي  اأجل  من  الزمالء 
اأر�سية  على  منهم  الأف�سل 
لعب  اأنه  م�سيفا  امليدان، 
يف  املثالية  عن  يتنازل  ل 
اإىل  دوما  وي�سعى  اللعب 
مل  يف  الأف�سل  حتقيق 
ويدفع  يخو�سها  مباراة 
تطبيق  اإىل  الالعبني  بقية 
رف�سه  ب�سبب  الأمر،  نف�س 
ال�سقوط يف اأي خطاأ خالل 
ل  الأمر  اأن  واأردف  اللعب، 
على  ي�ساعده  لأنه  يزعجه 

التطور وحت�سني امكانياته.
ال�سابق  الالعب  وا�ستطرد 

الجنليزي  اأر�سنال  لنادي 
يجل�س  ال�سودي  النجم  اأن 
تغيري  غرف  يف  اأمامه 
يتحول  وبالتايل  املالب�س، 
يف  امامه  اأ�سحوكة  اإىل 
تطبيق  يف  ف�سل  حال 
املطلوبة  التمارين  اأحد 
خالل  الفني  الطاقم  من 
م�سيفا  التدريبية،  احل�سة 
يحب  ابراهيموفيت�س  اأن 
واللعب  الظهور  موا�سل 
العايل  امل�ستوى  يف  دوما 
ميادين  اعتزال  غاية  اإىل 

الكرة امل�ستديرة.
عي�شة ق.
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الدوليون  الالعبون  ي�ستعيد 
يف  املحرتفون  اجلزائريون 
قطر اأجواء املناف�سة واللعب 
جويلية   24 تاريخ  من  ابتداء 
الحتاد  اأعلن  بعدما  املقبل، 
القطري لكرة القدم عن عودة 
وا�ستئناف  الكروي  الن�ساط 
نف�س  يف  قطر  جنوم  دوري 
بعد  ذكره  ال�سالف  التاريخ 
توقفه لأ�سابيع ب�سبب اجتياح 
مثلما  للبالد  كورونا  وباء 
دول  �سائر  على  الأمر  هو 
العامل، اأدى اإىل تعطيل جميع 
التي  الكروية  املناف�سات 

اأ�سحت تعود ب�سفة تدريجية، 
للعبة  القطري  واأعلن الحتاد 
اأن ا�ستئناف الدوري القطري 
�سهر  مدار  على  ميتد  �سوف 
من الزمن ويتوا�سل اإىل غاية 
من  املقبل،  اأوت   26 تاريخ 
املباريات  لعب  موا�سلة  اأجل 
على  التعرف  من  والنتهاء 
ان  وقت  يف  الدوري  بطل 
الدحيل يت�سدر جدول ترتيب 
الدوري القطري اأمام مالحقة 
اللذان  وال�سد  الريان  من  كل 
الثنائي  ي�سمان يف �سفوفهما 
براهيمي  يا�سني  اجلزائري 

وبغداد بوجناح، بالإ�سافة اإىل 
تواجد كل من الثنائي عدلن 
رفقة  هني  و�سفيان  قديورة 
يف  يطو  بن  وحممد  الغرافة 

�سفوف الوكرة.
ع.ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

ويف هذا ال�سدد، اأقدم عا�سور جلول 
يف  هادي  الغني  عبد  تعيني  على 
من�سبه اجلديد، اأين تنقل الرجالن 
على  وطافا  بولوغني  ملعب  اإىل 
تقدمي  اأجل  من  املكاتب  خمتلف 
ملختلف  للفريق  اجلديد  املدير 

العاملني يف �سفوفه، ومنحه نظرة 
حول  الكافية  واملعلومات  �ساملة 
بالأمر  املعني  يجد  حتى  الفريق 
ت�ساعجه  التي  الت�سهيالت  خمتلف 
على ال�رصوع يف اف�سل الظروف يف 
ميلك  الذي  وهو  اجلديدة،  مهامه 
له  ت�سمح  التي  الت�سيريية  اخلربة 
العا�سمي  النادي  هيكلة  باإعادة 

خا�سة من الناحية الإدارية.
يف �سياق اآخر، رف�س رئي�س جمل�س 
اخلو�س  العا�سمي  للنادي  الإدارة 
يف ق�سية الت�رصيب ال�سوتي لرئي�س 
حلفاية  فهد  �سطيف  وفاق  نادي 
ترتيب  يف  التورط  له  ين�سب  الذي 
�سدد  الغر�س  ولهذا  املباريات، 
عا�سور جلول اأن املو�سوع ل يعني 

بعيد  ول من  قريب  الحتاد ل من 
ول يحق لهم اإبداء راأيهم يف الأمر 
قبل الك�سف عن مالب�سات الق�سية 
عرب  التحقيق  قيد  تتواجد  التي 
وا�ستطرد  خمت�سة،  جهات  عدة 
ال�سلوكيات  اأن مثل هذه  املتحدث 
�سمعة  على  كثريا  توؤثر  اأ�سحت 
ول  اجلزائرية  امل�ستديرة  الكرة 

وتفادي  حماربتها  �سوى  بديل 
الوقوع يف الفخ.

ويف مو�سوع منف�سل، �رصعت اإدارة 
بخ�سو�س  الجراءات  يف  الحتاد 
مباريات  ا�ستقبال  اإىل  النتقال 
عندما  جديد،  ملعب  يف  النادي 
ال�سباب  وزارة  اإىل  بطلب  مت  تقدرّ
على  احل�سول  اأجل  من  والريا�سة 

ملعب  على  احل�سول  يف  املوافقة 
عقب  مبا�رصة  اجلديد  الدويرة 
انتهاء الأ�سغال، وذلك يف ظل الرغبة 
امل�سوؤولني  طرف  من  ال�سديدة 
اأبناء »�سو�سطارة« يف  على ت�سكيلة 
جت�سيد هدف الإدارة اجلديدة من 
اأجل حتويل الحتاد اإىل فريق كبري 

من حيث المكانيات والنتائج.

ب اول اأم�س هادي مديرا عاما الحتاد العا�شمة ن�شّ

عا�ضور جلول: ق�ضية حلفاية ال تهمنا 
وما يحدث ي�ضر ب�ضمعة اجلزائر

اإدارة االحتاد ترا�شل ال�شلطات لطلب اال�شتقبال مبلعب الدويرة 	•  

جزائريو قطر ي�ضتاأنفون 
املناف�ضة يف 24 جويلية

بت اإدارة نادي احتاد العا�شمة اول ام�س املدير العام اجلديد للفريق عبد الغاين هادي الذي كان حا�شرا اأول  ن�شّ
ام�س مبلعب عمر حمادي ببولوغني رفقة عا�شور جلول رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س املدير العام ل�شركة �شري 

بور مالكة اأغلبية اأ�شهم الفريق العا�شمي، حيث اقدم االأخري على تعيني املدير العام للفريق والذي انطلق يف 
عمله ر�شميا من اأجل ال�شروع يف العمل اجلدي ال�شتعادة ال�شورة احلقيقية للفريق التي اهتزت منذ �شائفة العام 

املنق�شي ب�شبب اأزمة امل�شاكل النابعة عن املالك ال�شابق جممع حداد

�شّدد على مثالية ابراهيموفت�س على ار�شية امليدان

بن نا�ضر: اأريد الفوز بجميع االألقاب رفقة امليالن

تاأجيل عودة التدريبات اجلماعية يف اإيطاليا

تيبا�س:

 جتربة البوند�ضليغا ملهمة واأمتنى العودة يف 12 جوان
رئي�س  تيبا�س  خافيري  اأبدى 
لكرة  ال�سبانية  الرابطة 
بتجربة  اإعجابه  القدم 
عودة  يف  الأملاين  الدوري 
توقف  فرتة  بعد  الن�ساط، 
كورونا،  وباء  تف�سي  ب�سبب 
وقال تيبا�س، يف ت�رصيحات 
 »El Partidazo« لربنامج

جًدا  �سعيد  »اأنا  الإذاعي: 
رئي�س  وهناأت  اأجلهم،  من 
قاموا  حيث  البوند�سليغا، 
بعمل جيد للغاية، واأنا فخور 
به«،  يُحتذى  مثال  وهم  بهم 
اإ�سبانيا،  يف  الو�سع  وعن 
�ستقررها  »العودة  اأجاب: 
ولي�س  ال�سحية،  ال�سلطات 

رغم  حُمدد،  موعد  لدينا 
اأن يكون ذلك يف  اأريد  اأنني 
ونحن  ممكن،  وقت  اأقرب 
ا�ستكمال  اأجل  من  نعمل 
جوان   12 يوم  املو�سم 
»يجب  واأ�ساف:  املقبل«، 
يركزوا،  اأن  الالعبني  على 
جديدة  مرحلة  كل  ويف 

عدد  يزداد  التدريبات  من 
الالعبني، لذا يجب اأن يكون 
»مع  وختم:  حذر«،  هناك 
الإجراءات الأمنية املوجودة 
لدينا، من امل�ستحيل عملًيا 
اأن يكون هناك اأي عدوى يف 

التدريبات«.
ق.ر.

ماجر ين�ضح �ضالح بالبقاء مع ليفربول
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يا من عزم على �لتوبة 
احذر من الت�سويف فاإنه اأكرب جنود اإبلي�س, واأكرث �سياح اأهل النار من الت�سويف, وامل�سوف يبني الأمر على 

ما لي�س اإليه, وهو البقاء, فلعله ل يبقى, واإن بقى فرمبا مل يقدر على الرتك غداً كما يقدر عليه اليوم, 
والإن�سان كلما طال عمره زاد �سعفه, فمن عجز عن مقاومة الذنوب مع قوته, كيف يطمع يف ذلك مع تقدم 
عمره, و�سعف حاله؟! ثم اإنك بت�سويف التوبة اآثرت املع�سية على الطاعة فتعجلت الإثم, وفاتك عز التقوى 
ولذة الطاعة, واعلم اأن تاأخري التوبة يف حال ال�سباب قبيح, ويف حال امل�سيب اأقبُح واأقبح, ف�ساحب ال�سيب 

ل ينتظر غري املوت, فقبيح منه الإ�رصار على الذنب حينئٍذ, اأيقظنا اهلل واإياكم من رقدة الغفلة.

��ستحباب تعويد �لأطفال على �ل�سيام:
اِر: »َمْن  ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم - َغَداَة َعا�ُسوَراَء اإَِل ُقَرى اْلأَنْ�سَ لَّى اهلَلّ ٍذ َقالَْت: اأَْر�َسَل النَِّبُيّ - �سَ بَِيِّع ِبنِْت ُمَعِوّ َعْن الُرّ

َعُل  بْيَانَنَا, َوَنْ ُم �سِ ِوّ اِئًما َفليَ�ُسْم« َقالَْت: َفُكنَّا نَ�ُسوُمُه بَْعُد َونُ�سَ بََح �سَ �سْ بََح ُمْفِطًرا َفلْيُِتَمّ بَِقيََّة يَْوِمِه, َوَمْن اأَ اأَ�سْ
ْعَطيْنَاهُ َذاَك, َحتَّى يَُكوَن ِعنَْد اْلإِْفَطاِر َعاِم اأَ لَُهْم اللُّْعبََة ِمْن الِْعْهِن, َفاإَِذا بََكى اأََحُدُهْم َعلَى الَطّ

»م�ساحبة �لقر�آن يف »�سهر �لقر�آن«
ثالث اآيات يف ثالث �سور, تبني اأن القراآن الكرمي, نزل يف ليلة واحدة من هذا ال�سهر الكرمي 
»رم�سان« وهي ليلة القدر:  الآية الأول: هي قوله تعال يف: ))�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه 

القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان فمن �سهد منكم ال�سهر فلي�سمه ومن كان 
مري�سا اأو على �سفر فعدة من اأيام اأخر يريد اهلل بكم الي�رص ول يريد بكم الع�رص ولتكملوا 

العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم ت�سكرون(( ]البقرة )185( فهي �رصيحة يف اأنه تعال 
اأنزله يف �سهر رم�سان, وهو �سامل لأيامه ولياليه من اأوله اإل اآخره. الآية الثانية: هي الآية 

الثالثة من �سورة الدخان, يف قوله تعال: ))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�سلني )5( رحمة من ربك اإنه هو ال�سميع العليم 
)6( ]الدخان وينبغي حمل هذه الليلة املباركة, على اأنها اإحدى 

ليايل �سهر رم�سان, الذي ن�ست اآية البقرة على اأن 
القراآن نزل فيه, ولكنها تبقى مبهمة يجوز اأن تكون 

اأي ليلة من لياليه, بدون حتديد. الآية الثالثة: 
هي الآية الأول يف �سورة القدر يف قوله تعال: 
))اإنا اأنزلناه يف ليلة القدر)1(وما اأدراك ما ليلة 

القدر)2( ليلة القدر خري من األف �سهر)3( 
تنزل املالئكة والروح فيها باإذن ربهم من 
كل اأمر)4( �سالم هي حتى مطلع الفجر(( 

)5( ]القدر

�لفر�ر �إىل �هلل عز وجل

عالمة قبول �لعمل
الطاعات  قبول  اأعظم عالمات  ومن  �سيء عالمة,  لكل 
بعدها  �ساحلة  لأعمال  العبد  يوفق  اأن  واحل�سنات, 
�سلوك  على  العمل  اأثر  وظهور  اخلري,  على  وال�ستقامة 
رم�سان  فليكن  اجلوارح,  وعمل  القلب  واإخال�س  العبد 
نقطة انطالق ومنبع اخلريات, وما بعده امتداد ونتيجة 

للتناف�س يف ال�ساحلات.

كيف ند�وم على �لعمل �ل�سالح؟
ملا كان للنف�س اإقبال واإدبار بح�سب الزمان واملكان واحلال؛ 
تقوميا  ونتعهدها  الروحانية  حال  عليها  نحافظ  اأن  ينبغي 
وتثبيتا �ساعة الركود والفتور, واإياك اأن تكن من عّباد رم�سان, 
�سعارك   وليكن  ال�سهور,  و�سائر  و�سوال  رم�سان  رب  فاهلل 
وبعدها  اخلريات  مبوا�سم  ال�ساحلة  الأعمال  على  املداومة 
اإذا  وال�سالم)  ال�سالة  عليه  يقول  وجل,  عز  اهلل  تلقى  اأن  اإل 
اأراَد اهللُ بعبٍد خرًيا ا�ستعَملَُه, ِقيَل: وما يَ�ستعِملُُه؟ قال: يفتَُح لُه 

ى عليه َمْن َحْولَُه ( عماًل �ساحًلا بني يَدْي موِته حتى ير�سَ

مفتاح توبة �ملذنبني
باهلل وعظمته  ا�ست�سعار عظمة من ع�سيناه, فمن كان عاملاً 
مع  منه  يقع  فال  ويخ�ساه,  يهابُه  فاإنه  وجالله,  وكربيائه 
النا�س  تفكر  »لو  بع�سهم:  قال  كما  ذلك ع�سيانه,  ا�ستح�سار 
قال  �سديد,  وبط�سه  األيم,  فعقابه  ما ع�سوه«  اهلل,  يف عظمة 
]الربوج:12[ وقال  اإن بط�س ربك ل�سديد {  اهلل تعال: } 
عز وجل : } واأن عذابي هو العذاب الأليم { ]احلجر:50[ 
واخلوف من اهلل اأ�سل كل خري, وما فارق اخلوف قلباً اإل خرب, 
فهو �رصاج القلب الذي يب�رص به اخلري من ال�رص, والنفع من 
من  اخلوف  حل  واإذا  لل�سهوات,  املحرق  النار  وهو  ال�رِصّ, 
بتوفيق  يتخل�س  ف�سوف  ال�سعيف  العبد  قلب  يف  اجلليل  اهلل 
واأبعدته عن  التي ملكت عليه نف�سه  ال�سهوة,  اأ�رص  له من  اهلل 
ربه, و�سي�ستيقظ من غفلته التي جعلته غري م�ستعد لآخرته, 

و�سيخرج من ظلمات املعا�سي اإل نور الطاعة.

دعاء

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

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

اإل  يُلِجئهم  ال�سدة مما  بهم  ينزل  اأن  بعباده  وتعال  �سبحانه  بعباده, ومن رحمته  فربنا جل جالله رحيم 
الإنابة اإليه, والتوبة مما هم عليه من خطايا واآثام؛ قال العالمة عبدالرحمن ال�سعدي رحمه اهلل: »ورحمته 
تعال �سبقت غ�سبه وغلبته, وظهرت يف خلقه ظهوًرا ل ينكر ... وعلم تعال من م�ساحلهم ما ل يعلمون, 
ر لهم فيها ما ل يريدون, وما ل يقدرون, ورمبا اأجرى عليهم مكاره تو�سلهم اإل ما يحبون, بل رحمهم  وقَدّ
بامل�سائب والآلم«. فاهلل جلت قدرته قد يْقدر ما حت�سل به ال�سدة يف معاي�س النا�س بنق�سها, وقد يقدر 
بالتوبة,  اإليه  يرجعوا  اأن  رجاء  اأعمالهم؛  بع�س  جزاء  والأوبئة  الأمرا�س  بظهور  النا�س  اأنف�س  يف  ال�سدة 
والإنابة, فالكافر باعتناق الإ�سالم, والعا�سي امل�سلم بالرجوع اإل اهلل؛ فت�سلح اأحوالهم, وت�ستقيم اأمورهم, 
وهذا من رحمة اهلل عز وجل بهم؛ قال اهلل عز وجل: َوَما نُِريِهْم ِمْن اآيٍَة اإَِلّ ِهَي اأَْكرَبُ ِمْن اأُْخِتَها َواأََخْذنَاُهْم 
ِبالَْعَذاِب لََعلَُّهْم يَْرِجُعوَن ]الزخرف: 48[؛ قال العالمة ال�سعدي رحمه اهلل: »لعلهم يرجعون اإل الإ�سالم 

ويذعنون له, ليزول �رصكهم و�رصهم«.

�لإنابة �لإنابة
 قبل غلق باب الإجابة. والغنيمة الغنيمة, بانتهاز الفر�سة 

يف هذه الأيام العظيمة, فما منها عو�س ول لها قيمة, 
فمن اأ�سبح اأو اأم�سى وهو على غري توبٍة, فهو على خطر, 
قال �سبحانه وتعال: } ومن مل يتب فاأولئك هم الظاملون 

�ملغفرة ملن �سام رم�سان 
�إمياًنًا و�حت�ساًبا: 

ُ َعلَيِْه  لَّى اهلَلّ ِ - �سَ َعْن اأَِبي ُهَريَْرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلَلّ
اَن اإِمَياًنا َواْحِت�َساًبا, ُغِفَر لَُه َما  اَم َرَم�سَ َو�َسلََّم -: »َمْن �سَ
َم ِمْن َذنِْبِه«]10[. َوَعنُْه, اأََنّ َر�ُسوَل اهللِ - �سلى اهلل  تََقَدّ

ُمَعُة اإَِل  ْم�ُس, َواجْلُ لََواُت اخْلَ عليه و�سلم - َكاَن يَُقوُل: »ال�سَّ
, َما  َراٌت َما بَيْنَُهَنّ اَن, ُمَكِفّ اُن اإَِل َرَم�سَ ُمَعِة, َوَرَم�سَ اجْلُ

اْجتُِنبَِت الَْكبَاِئُر«

ماذ� عليك �لآن و�أنت تودع �سهر رم�سان ؟ 
مبثل  رم�سان  تودع   : اأولً 
بالطاعة  ا�ستقبلته  ما 
والإح�سان  والرب  والإميان 
اهلل  قال  كالتي  تكن  ول   ,
تعال فيها : \« َوَل تَُكونُوا 
ِمْن  َغْزلََها  ْت  نََق�سَ َكالَِّتي 
تَتَِّخُذوَن  اأَنَْكاًثا  ٍة  ُقَوّ بَْعِد 
اأَْن  بَيْنَُكْم  َدَخاًل  اأَمْيَانَُكْم 
ٍة  َمّ ٌة ِهَي اأَْربَى ِمْن اأُ تَُكوَن اأَُمّ
َولَيُبَِيَّنَّ  ِبِه   ُ اهلَلّ يَبْلُوُكُم  ا  َ اإَِنّ
ُكنْتُْم  َما  الِْقيَاَمِة  يَْوَم  لَُكْم 
�سورة   )92( تَْختَِلُفوَن  ِفيِه 

النحل .
قال اأهل التف�سري : املراأة 

الآية  يف  املق�سودة 
الكرمية هي امراأة عا�ست 
الإ�سالم  قبل  ما  زمن  يف 
)اجلاهلية(, وا�سمها رابطة 
اأو رايطة اأو ريطة من بني 
تلقب  امراأة  وكانت  متيم, 
اجلعرانة,  اأو  باجلعراء 
املو�سع  ينت�سب  واإليها 
بني  باجلعرانة  امل�سمى 
والطائف,  املكرمة  مكة 

وهو ميقات لالإحرام.
كانت  ذلك  جانب  واإل 
مكة,  بخرقاء  ت�سمى 
املثل  بها  وي�رصب 

ق�سة  فما  احلمق,  يف 
كانت  حمقها؟.لقد 
كل  جتتمع  املراأة  هذه 
من  وجمموعة  هي  يوم, 
والعامالت  اجلواري 
بالعمل  فتاأمرهن  لديها, 
ال�سوف  ون�سج  غزل  على 
اإذا  ثم  ونحوهما,  وال�سعر 
وانتهني  النهار  انت�سف 
من اأداء عملهن يف الغزل؛ 
اأمرتهن بنق�سه, اأي اإف�ساد 
ما غزلنه واإرجاعه اأنكاثاً, 
اأو خيوطاً,  اأنقا�ساً  مبعنى 
وذلك باإعادة تقطيع الغزل 

ثم  �سغرية,  قطع  اإل 
املربومة,  خيوطها  تنكث 
فتُخلط بال�سوف اأو ال�سعر 
ثم  به,  وتن�سب  اجلديد 
ما  اأو  باملطارق  ت�رصب 
�سابه, على اأن يقمن بغزله 
التايل  اليوم  يف  جمدداً 
هذه  جتهد  وهكذا,   ,
وعامالتها  نف�سها  املراأة 
بالعمل ثم تف�سده بحمقها 

وخراقتها.
 تف�سري الطربي 17 /283 , 

تف�سري ابن كثري 599/4.
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كتاب »الطاعون 
االأمريكي«

كالدويل  مويل  للموؤلف 
الكتاب  ويتناول  كرو�شبي، 
التاريخ،  مدار  على  كيف  اأنه 
ال�شفراء  احلمى  اأ�شابت 
واأوقفت  بال�شلل،  احلكومات 
املدن  واأفرزت  التجارة، 
العا�شمة  ونقلت  املحجورة، 
نتيجة  وغريت  االأمريكية، 
 ،1900 عام  ففي  احلروب. 
املتحدة  الواليات  اأر�شلت 
ثالثة اأطباء اإىل كوبا الكت�شاف 
كيفية انت�شار احلمى ال�شفراء. 
من  واحدة  اأطلقوا  هناك، 
اإثارة  الب�رشية  الدرا�شات  اأكرث 
للجدل يف التاريخ. هذا الكتاب 
االأمريكي،  الطاعون  يناق�ش، 
وق�شة احلمى ال�شفراء واأثرها 

املرعب.

Superbugs  كتاب

والباحث  الطبيب  يقف  حيث 
واأ�شتاذ االأخالق مات مكارثي 
)موؤلف الكتاب( على اخلطوط 
�رشيرية  لتجربة  االأمامية 
حيوًيا  م�شاًدا  تخترب  رائدة 
اجلراثيم  ملحاربة  جديًدا 
بنت  التي  والبكترييا  القاتلة 
املنقذة  لالأدوية  مقاومة 
للحياة يف تر�شانتنا املت�شائلة 
التجربة  هذه  تعمل  ب�رشعة. 
اخلارقة  للبكترييا  كخلفية 

ولن  اإلزامي،  ب�شكل  للقراءة 
م�شتقبل  على  اإال  النتائج  توؤثر 

الب�رشية.
تاريخ  مكارثي  وي�شتك�شف 
البكترييا وامل�شادات احليوية، 
األك�شندر فليمينغ  من اكت�شاف 
اإىل م�شادر غام�شة  للبن�شلني، 
املبتكرة  اجلديدة  لالأدوية 
عينات  يف  توجد  ما  )غالبًا 
احلم�ش  معاجلة  اإىل  الرتبة(، 
املعروفة  املتطورة  النووي 
ي�شلط  ما  ”كري�شرب“،  با�شم 
و�شولنا  كيفية  على  ال�شوء 
كل من  املنعطف من  يف هذا 
ونلتقي  املذهل.  االخرتاق 
رميي،  مثل  باملر�شى،  ا  اأي�شً
عدوى  تعاين  التي  املراهقة 
دوين،  اإىل  ونادرة،  خطرية 
رجل اإطفاء متقاعد يف مدينة 
نيويورك يعاين �شعفا يف جهاز 

املناعة، وغريها الكثري.

رواية »عام العجب«

يف رواية ”عام العجب“ للموؤلف 
جريالدين بروك�ش، تبداأ الق�شة 
قما�ش  قطعة  حتمل  عندما 
م�شابة الطاعون من لندن اإىل 
خادمة  تظهر  معزولة،  قرية 
اأنها  على  فريث“  ”اآنا  تدعى 

بطلة ومعاجلة.
الق�شة  من  م�شتوحاة  الرواية 
وهي   ،Eyam لـ  احلقيقية 
التالل  بالد  يف  تقع  قرية 
فاإن  اإجنلرتا،  يف  الوعرة 
هي   Year of Wonders
ا�شتح�شار مف�شل غني للحظة 

رواية   ويف  التاريخ.  يف  فريدة 
مذهل  عاطفي  ذكاء  بروك�ش 
وبطلة ملهمة، متزج بني احلب 
والتجديد  واخل�شارة  والتعلم 

يف قراءة �شاحرة وال تن�شى.

رواية »ال�ضاللة«

للموؤلف: ديفيد الفام، تتحدث 
يف  �شتحدث  كارثة  عن 
طائرة  تهبط  بعدما  الكوكب، 
 JFK مطار  يف   777 بوينج 
على  مظلمة  وتظل  الدويل، 
الوقت  نف�ش  ويف  املدرج، 
على  ال�شيطرة  مركز  يقوم 
هجوم  من  وتخوًفا  االأمرا�ش، 
بالدكتور  باالت�شال  اإرهابي، 
وفريقه  جودويذر  اإفرامي 
امل�شتجيبني  اخلرباء  من 
البيولوجية.  حيث  للتهديدات 
م�شن  و�شيط  بوجود  ي�شتبه 
ظل  يف  ”هارمل“  اإ�شبانيا،  من 

هدف اأكرث قتامة وراء احلدث، 
اإىل  يهدف  قدمي  لتهديد  تبعا 

تغطية الب�رشية يف الظالم.

رواية »بوؤرة �ضاخنة«

ترتكز االأحداث يف رواية ”بوؤرة 
ريت�شارد  للكاتب  �شاخنة“ 
بري�شتون، حول ظهور مفاجئ 
لفريو�ش �شديد العدوى ومميت 
و�شط  يف  ممطرة  غابة  من 
�شواحي  يف  وكذلك  اأفريقيا، 
وا�شنطن العا�شمة، وال يتواجد 
عالج له ويف غ�شون اأيام قليلة 
ميوت 90 % من �شحاياه. حيث 
ع�شكري  فريق  اإر�شال  يتم 
والعلماء  اجلنود  من  �رشي 
الفريو�ش  هذا  تف�شي  لوقف 

”الفتاك“، والغريب.
ال�شاخنة“  ”البوؤرة  تروي 
مع  الدرامية،  الق�شة  هذه 
ظهور  عن  تقرير  اإعطاء 

والقاتلة  النادرة  الفريو�شات 
باجلن�ش  ”ا�شطدامها“  و 

الب�رشي.

رواية »الطاعون«

هذه الرواية حاز عنها املوؤلف 
نوبل  جائزة  على  كامو  األبري 
�شدرت  اأنها  ورغم  االأدب،  يف 
اأكرث  من  اأنها  اإال   ،1947 عام 
العامل  يف  تداوال  الروايات 
وتتناول ق�شة عمال يف املجال 
الطبي يتاآزرون يف عملهم اإبان 
الطاعون  وباء  انت�شار  زمن 

مبدينة وهران اجلزائرية.
من  العديد  الرواية  وتطرح 
ماهية  حول  العالقة  االأ�شئلة 
الطارئة  واحلوادث  القدر، 
وكيف  االإن�شان،  م�شار  على 

ميكن لالإن�شان فهم ذلك.

رواية »عام الفي�ضان«

ثالثية  من  الثاين  الكتاب  تعد 
”MaddAddam“، للموؤلف 
ويحدث  اآتود،  مارجريت 
ولفرتة  يهداأ  الذي ال  الفي�شان 
تغيري  اإىل  يوؤدى  ما  طويلة، 
ويطم�ش  نعرفها  كما  االأر�ش 
بني  من  االإن�شان.  حياة  معظم 
�شابة  راق�شة  ”رين“،  الناجني 
النوادي،  اأحد  داخل  حمبو�شة 
و“توبي“ املح�شن داخل اأحد 

املزارع.
احلاكمة  ال�شلطات  و�شط 
واأ�شكال  والفا�شدة  الغام�شة 
تغري  التي  اجلديدة  احلياة 
رين  على  �شيتعني  اجلينات، 
ب�شاأن  قرارات  اتخاذ  وتوبي 
ما  وهو  التالية،  خطواتهما 

يهدد وجودهما على االأر�ش.

كتاب »داء الكلب«

وا�شيك،  بيل  للموؤلفان:  كتاب 
ويتناول  مرييف،  ومونيكا 
الذي  فتًكا  االأكرث  الفريو�ش 
الكلب“  بـ“داء  العلم  يعرفه 
من  ب�شدة  ينت�رش  مر�ش  وهو 
فيقتل  الب�رش،  اإىل  احليوانات 
املائة  يف  مائة  من  يقرب  ما 
من �شحاياه مبجرد اأن تتجذر 
هذا  ويف  الدماغ.  يف  العدوى 
ب�شدة،  املثري  اال�شتك�شاف 
وا�شيك  بيل  ال�شحفي  ير�شم 
موريف،  مونيكا  والبيطرية 
التاريخ  من  �شنة  اآالف  اأربعة 
الثقافية  واالأ�شاطري  والعلوم 

لداء الكلب.

على هام�ش االأزمة

كتب و روايات تناولت الكوارث والأوبئة
االأوبئة واالأمرا�ش لي�ضت باملو�ضوع اجلديد على االأدب العاملي فالكثري من االأدباء حتدثوا عنها بن�ضيج من اخليال واحلقيقة ومن اأبرزها:

اأحد اأكرث الكتب مبيًعا بح�ضب نيويورك تاميز

�شدور كتاب »دكتور يل والفريو�س الذي يرتدى التاج«
جديد  كتاب  اأخرياً  �شدر 
الطبيب  ق�شة  يحكى  لالأطفال، 
دق  الذى  وينلياجن،  ىل  ال�شيني 
فريو�ش  انت�شار  خطر  ناقو�ش 
كورونا يف بالده قبل اأن ميوت به، 
بقمع  ووجهه  كونه  بطاًل  واعترب 

ال�شلطات.
والكتاب يحمل عنوان »دكتور يل 

التاج«،  يرتدى  الذي  والفريو�ش 
وهو  كافالو،  فران�شي�شكا  كتبته 
بح�شب  مبيًعا  الكتب  اأكرث  اأحد 
كافالو،  وقالت  تاميز  نيويورك 
اأن  اأمل  على  الكتاب  كتبت  اإنها 
ي�شاعد يف تثقيف االأطفال حول 
اأ�شاب  الذي  اجلديد،  الفريو�ش 
وقتل  �شخ�ش  مليوين  من  اأكرث 

اأنحاء  جميع  يف  األفاً   130 نحو 
به  �رشحت  ما  بح�شب  العامل، 

ملوقع �شي ان ان.
الكثري  »هناك  كافالو:  واأو�شحت 
اأ�شعر  والقلق،  اليقني  عدم  من 
ال  واأنى  خا�شة  بنف�شي  بذلك 
الكتاب  اأن  واآمل  يل،  اأطفال 
فر�شة  للعائالت  يوفر  اأن  ميكن 

ما  حول  املفتوح  للتوا�شل 
امل�شور،  الكتاب  يحدث«ويتبع 
قاباًل  كافالو  جعلته  الذي 
الطبيب  ق�شة  جماًنا  للتحميل 
ونزاهته  ب�شدقه  ا�شتهر  الذي 
عن  امل�شئول  البطل  ال�شني،  يف 
اأن  قبل  الفريو�ش  �شفارة  تفجري 

يتطور وينت�رش عاملياً.

ويف اأواخر دي�شمرب من عام 2019 
، كان يل يعمل يف م�شت�شفى ووهان 
من  حتذيراته  جاءت  املركزى، 
بال�شار�ش«  »�شبيه  مر�ش  انت�شار 
يف ووهان، لكن ال�شلطات اعتربوه 

مروج �شائعات.
ت�شليط  تريد  اإنها  كافالو  وقالت 
ال�شوء على ق�شة »يل« الأنه »رمز 

العلماء«،  اإىل  اال�شتماع  الأهمية 
هذا   ، خمتلفة  »بطرق  م�شيفة 
حدث  الذي  ال�شيء  نف�ش  هو 
يف  واالأطباء  العلماء  من  للعديد 
القادة  رف�ش  حيث  اأخرى،  دول 
واالأطباء  العلماء  اإىل  اال�شتماع 
كبرية  تاأخريات  يف  ت�شبب  مما 

وجعل االأزمة اأ�شواأ بكثري«.
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املجل�س ال�شعبي الوالئي بالبويرة

توا�صل خرجات 
وحمالت جلنة ال�صحة

توا�سل جلنة ال�سحة على م�ستوى املجل�س 
الدوؤوب  ن�ساطها  بالبويرة  الوالئي  ال�سعبي 
وباء  تف�سي  اأزمة  بداية  منذ  با�رشته  الذي 
كورونا على م�ستوى الوالية بت�سطري برنامج 
و  قرب  عن  الو�سع  ملتابعة  مكثف  يومي 
وخملفات  امل�ستجدات  كل  على  الوقوف 
اللجنة  رئي�سة  اأكد  ال�سياق  ويف   ، اجلائحة 
"�سليحة قارو" عن قيام اأع�ساء هذه اللجنة 

 اأح�شن مرزوقبخرجات ميدانية.                               

احلجر ال�شحي بعني متو�شنت ، 
تلم�شان و�شيدي بلعبا�س

توقيف 4423 �صخ�صا  
ويحجز 580 مركبة  

لواليات  الأق�سى  االأمن  مديريات  ك�سف   
وعني  تلم�سان  بلعبا�س،  )�سيدي  الغربية 
متو�سنت ( قد �سجلت عدة تدخالت  لفر�س 
ت�سجيل  مت  اأين  تطبيقه  بداية  منذ  احلجر 
احلجر  بقواعد  اخل  �سخ�سا    4423 توقف 

وحجز 580 مركبة  و266 دراجة .
حممد بن ترار

الغزوات وتلم�شان

الإطاحة ب04 
مروجني للمخدرات 

من  تلم�سان  والية  اأمن  عنا�رش  متكنت 
ترويج  يف  خمت�سة  اأ�رشار  ب�سبكة  االإطاحة 
وحجز  اأ�سخا�س    04 وتوقيف  املخدرات  
اأكرث من  100غ كيف وكمية من املهلو�سات  
من   بكل  منف�سلتني  عمليتني  اثر  وذلك 

م.بالغزوات وتلم�سان .

تيبازة 

توقيف مروجني ملنتجات 
�صيدلنية على الفاي�صبوك 
توقيف  بتيبازة من  ال�رشطة  متكنت م�سالح 
الرتويج  يف  متورطني  اأ�سخا�س  اأربعة 
�رشعية  غري  بطريقة  �سيدالنية  ملنتوجات 
ح�سب  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
لذات اجلهاز  بيان  االثنني  اأم�س  به  اأفاد  ما 
االأمني و جاء يف البيان اأنه يف اإطار مكافحة 
مكافحة  فرقة  قامت  ال�سبريانية،  اجلرائم 
من  تيبازة  والية  باأمن  املعلوماتية  اجلرائم 
اأ�سخا�س   04 من  تتكون  لع�سابة  حد  و�سع 
ت�ستغل الو�سع ال�سحي الراهن الذي تعي�سه 
كورونا  فريو�س  وباء  انت�سار  ظل  يف  البالد 
من اأجل ترويج منتوجات �سيدالنية باجلملة 
التوا�سل  مواقع  على  �رشعية  غري  بطريقة 

االجتماعي.

يوا�سل امل�رشح اجلهوي  بالعلمة  
منذ حلول �سهر رم�سان املعظم 
اال�ستثنائية   الظروف  ظل  ويف   ،
الثقافية  الن�ساطات  وتعليق 
االفرتا�سي  العامل  اإىل  وحتويلها 
على  للحفاظ  عقالين  كحل 
برناجمه  بث   ، اجلميع   �سالمة 
الثقايف الفني املكثف تزامنا مع 
فرتة احلجر املنزيل الذي فر�سه 
انت�سار فريو�س كورونا كوفيد 19 

القاتل .
العديدة  الن�ساطات  اإىل  اإ�سافة 
اجلهوي  امل�رشح  اأطلقها  التي 
بالعلمة توا�سل االأ�ستاذة الدكتورة 
�سنع  يف   " عائ�سة   بن  ليلى   "
التحدي  رافعة   ، والتميز  االإبداع 
اإظهار  عاتقها  على  حتمل  وهي 
الفعل االبداعي والثقايف تاأ�سي�سا 

للثقافة االفرتا�سية . 
خل�شر بن يو�شف 

امل�شرح اجلهوي  بالعلمة  

منرب افرتا�صي لالأعمال الفنية 
وجل�صات حميمية للمكا�صفة 

كبري اأطباء �شابق مبنظمة ال�شحة العاملية

كورونا قد "يتال�صى طبيعيا" قبل تطوير لقاح �صده!

ع.غ/وكاالت

الطب  كلية  �سيكورا، عميد  وكتب 
"تويرت":  على  باكنغهام  بجامعة 
"هناك فر�سة حقيقية باأن يحرتق 
قبل  طبيعي  ب�سكل  الفريو�س 
الت�رشيح  لقاح"واأثار  اأي  تطوير 
جعل  ما  ن�سبيا،  كبري  فعل  رد 
الحق  وقت  يف  يو�سح  �سيكورا 
كان  كما  �سخ�سيا،  راأيا  كان  اأنه 
للتنفيذ"  قابل  "�سيناريو  يفكر يف 
غري  "الو�سع  يف  ممكنا  يكون  قد 
العامل  وقال  احلايل.  املعروف" 
الذي  "ما  يعرف  اأحد  ال  اإنه 
النا�س  وحث  بالتاأكيد"،  �سيحدث 
التباعد  بقواعد  االلتزام  على 

االجتماعي.
يف  وال�رشكات  البلدان  وتت�سابق 
لقاح  لتطوير  العامل  اأنحاء  جميع 

اأودى  الذي   ،"19 ـ  "كوفيد  �سد 
�سخ�س   312000 من  اأكرث  بحياة 
جونز  جلامعة  وفقا  االآن،  حتى 

هوبكنز.
ويف وقت �سابق من هذا االأ�سبوع، 
ك�سفت منظمة ال�سحة العاملية اأن 

حاليا  تخ�سع  حمتملة  لقاحات   8
يخ�سع  بينما  اإكلينيكية،  لتجارب 
املقرتحة  العالجات  من   110
للتقييم قبل ال�رشيري. وبداأت دول 
من بينها بريطانيا وال�سني اختبار 
ذلك،  ومع  الب�رش  على  لقاحات 

متى  الوا�سح  غري  من  يزال  ما 
جاهزا،  الفعال  العالج  �سيكون 
نظرا الأنه من املتوقع اأن ي�ستغرق 
حتى  اأو  �سهورا  الناجح  التطوير 
حذر  ذلك،  على  وعالوة  �سنوات 
االأمريكي  الوطني  املعهد  رئي�س 
واالأمرا�س  احل�سا�سية  الأمرا�س 
من  فو�سي،  اأنتوين  املعدية، 
اللقاح  باأن  �سمان  يوجد  "ال  اأنه 

�سيكون فعاال بالفعل".
من  �سنوات  من  الرغم  وعلى 
حتى  يوجد  ال  واالختبار،  البحث 
التنف�سية  للمتالزمة  لقاح  االآن 
احلادة الوخيمة، واملعروفة با�سم 
ال�سار�س، والتي ظهرت الأول مرة 
يف عام 2002، اأو ملتالزمة ال�رشق 
 ،)MERS( التنف�سية  االأو�سط 
يف  ال�رشيع  انت�سارها  بداأت  التي 

عام 2012.

عني  والية  م�سالح  اأ�سدرت 
 )2( قرارين  االأحد  اأم�س  متو�سنت 
دخول  مبنع  اأولهما  يق�سي  والئيني 
املواطنني اإىل ال�سواطئ املتواجدة 
القرار  يلزم  فيما  الوالية  باإقليم 
على  املتوافدين  املواطنني  الثاين 
و  املحالت  و  االإدارية  امل�سالح 
ارتداء  باإجبارية  التجارية  املراكز 
يلزم  الذي  و   الواقية  الكمامات 
و  املحالت  هذه  اأ�سحاب  اأي�سا 
العاملني بها باإرتدائها، ح�سبما علم 

لدى م�سالح الوالية.
الوالئيان  القراران  هذان  ياأتي  و 
عني  وايل  طرف  من  املوقعان 
متو�سنت لبيبة ويناز بالنظر اإىل عدم 
اإحرتام التدابري ال�سحية و الوقائية 
ملكافحة فريو�س كورونا و االإخالل 
حيث  االجتماعي  التباعد  بقواعد 
تدعيم  اإىل  القرارات  هذه  ترمي 
من  للحد  املتخذة  االإجراءات 
ح�سبما   ،19 كوفيد  جائحة  انت�سار 

اأبرزه ذات امل�سدر.

عني متو�شنت

منع التوافد على ال�صواطئ 
و اإجبارية اإرتداء الكمامات 

 Ooredoo جمموعة  اأعلنت 
املالية  نتائجها  عن  لالت�ساالت 

للثالثي االأّول ل�سنة 2020.
 Ooredoo يخ�س  فيما 
)اجلزائر(، فقد بلغت االإيرادات 
خالل الثالثي االأّول ل�سنة 2020، 

19،7 مليار دينار جزائري. 
قبل  املحققة  االإيرادات  و�سلت 
وال�رشائب  الفوائد  احت�ساب 
واالإطفاء  واال�ستهالك 

مليار   6،6 اىل   )EBITDA(
دينار جزائري يف الثالثي االأّول 

ل�سنة 2020.
فقد  الزبائن،  عدد  يخ�س  فيما 
بلغت قاعدة الزبائن يف الثالثي 
اىل  م�سرتك  مليون   12،3 االأّول 
نهاية مار�س 2020.خالل الثالثي 
ا�ستثمرت   ،2020 ل�سنة  االأّول 
 3،2 )اجلزائر(   Ooredoo

مليار دينار جزائري.

الع�رشات  اأم�س  �سبيحة  اأحتج 
االأجرة  �سيارات  �سائقي   من 
العمومي  النقل  وحافالت 
النقل  مديرية  اأمام  بتلم�سان 
االأول  م�سوؤولها  يطالبون 
بالتدخل من اأجل تعوي�سهم عن 
اخل�سائر التي يالقونها مند اأكرث 

من �سهرين .
يف  اأنه  املحتجون  واأ�سار  هذا 

الوقت الذي تالحقهم  م�ساريف 
على  التاأمني  تخ�س  كبرية 
 ، جهة  من  والركاب  املركبات 
الوطني  ال�سندوق  لدى  والتاأمني 
للعمال غري  االأجراء ، باالإ�سافة 
ترخي�س  كراء   م�ساريف   اإىل  
الذي   املجاهدين  لدى  العمل 
و12  8ـاأالف  بني  �سهريا  يرتاوح  

األف دج  .  .

احل�شيلة املالية للثالثي االأّول 2020

على  حتافظ   Ooredoo
مكانتها يف ال�صوق الوطنية 

تلم�شان

�صائقوا احلافالت و�صيارات 
الأجرة يحتجون 
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قال اأكادميي رائد وكبري اأطباء االأورام ال�شابق مبنظمة ال�شحة العاملية، كارول �شيكورا، 
اإن "كوفيد ـ 19" قد "يتال�شى من تلقاء نف�شه" قبل اأن ياأتي العامل باأي لقاح.

قلم جاف

الديوان اجلمهوري 
للمظامل 

الوليد فرج

و  الرقابة  تعزيز  بنظام   دول  عدة  تاأخذ 
اإدارات  عرب  احلريات  و  للحقوق  احلماية 
الدولة و املرفق العام ب�ستى اخت�سا�ساته 

.
توؤ�س�س  التي  الرقابة  االآليات  و  النظم  اإن   
خارج الهيئات املنتخبة وتاأتي تعزيزا لها ، 
كهيئة حماية دفاع تكفل وقاية احلقوق من 
الأي مت�رشر من جتاوز  فيكون   ، االنتهاك 
مرفق عام اأن يحيل �سكواه للهيئة العمومية 
املدافعة عن احلقوق ولهذه اأن تتحرك من 

تلقاء ذاتها .
الهيئة  اأن هذه  ويف ظل دولة احلقوق نرى 
اجلمهوري  )الديوان  �سكل   يف  تكون 
و  كربى  �سالحيات  له  تكون  للمظامل( 
م�ساألة  يف  احلق  وله  مو�سعة  اخت�سا�سات 
له  اأو  عمومية  وظيفة  ي�سغل  �سخ�س  اأي 
عالقة باملرافق العام ، اأو هيئة اأو موؤ�س�سة  
وله اأن ي�ستعني باأي جهة اأو �سخ�س مبنا�سبة  

تاأدية مهام ، اأو للممار�سة بع�سها .
الديوان  رئي�س   ، اجلمهورية  رئي�س  يعني 
ال  و   ، واحدة  لعهدة  للمظامل  اجلمهوري 
الديوان  لدى  الوظيفة  بني  اجلمع  يجوز 
ويحدد  الربملان  اأو  احلكومة  ع�سوية  و 
التنايف  حاالت  للديوان  االأ�سا�سي  القانون 

االأخرى . 
للمظامل  اجلمهوري  الديوان  ي�ساأل  ال  و 
الربملان  اأو  اجلمهورية  رئي�س  اأمام  اإال 
وعلى هذا االأخري اأن ي�سعر مكتب الديوان 
باملو�سوع حمل ال�سوؤال، مبدة معقولة قبل 
اجلل�سة . يعترب هذا الديوان جمهر رقابة و 
ملجاأ حقوقيا  حقيقيا لكل �سحية تع�سف 
اأو ظلم ، مع الت�سديد على دوره  اأو جتاوز 
الرقابي جتاه االإدارة و عالقتها باملواطن 

و عمل املرفق العام و �سفافية اأداءه ، .
مع توفر النية و االإرادة ال�سيا�سية يف اإعادة 
ميكن  اجلمهورية(  )و�سيط  مرفق  بعث 
حتقيق  فكرة الديوان بتطوير الو�سيط مع 
احِلراك  من طموحات  كواحدة   ، د�سرتها 

ال�سعبي .

ماذا يحدث داخلها

خمتربات اأمريكية "�صرية" 
تطوق رو�صيا وال�صني ؟

يف  االأمريكية  البيولوجية  املختربات  تثري 
املخاطر  ب�سبب  متزايدة  خماوف  اخلارج، 
حياة  على  فيها  تت�سبب  قد  التي  املحتملة 
تقارير  وفق  و�سحتهم،  املحليني  ال�سكان 
الرو�سي،  اخلارجية  وزير  وقال  عدة. 
�سريغي الفروف، موؤخرا، اإن ن�رش وا�سنطن 
دول  يف  البيولوجية  للمختربات  املكثف 
عن  ك�سفها  وعدم  ورو�سيا،  لل�سني  جماورة 
من  كثريا  يثري  البيولوجية  التجارب  طبيعة 
خمتربا   15 وا�سنطن  �سيدت  الت�ساوؤالت، 
املعلومات  لكن  بالبلدين،  يحيط  بيولوجيا 
اأمريكية  خمتربات  عن  تتحدث  الرو�سية، 
يف  دولة،  وع�رشين  �سبع  يف  تنت�رش  �رشية، 
ال�سابق  ال�سوفياتي  االحتاد  جمهوريات 
،ففي اأوكرانيا وحدها 15 خمتربا بيولوجيا، 

وفقا ملعلومات مو�سكو.
بحثيًة  �سبكًة  وا�سنطن  ويف جورجيا متتلك 
بحثًيا  معهًدا  و11  خمتربات  ثالثة  من 
عن  وا�سنطن  ك�سف  عدم  وكان  �سغرًيا. 
املختربات،  هذه  وا�ستخدامات  وظائف 
اأي�سا،  �سينيني  خرباء  من  ت�ساوؤل  حمل 
املختربات  بطبيعة  االهتمام  تزايد  اإذ 
البيولوجية والفريو�سية االأمريكية مع تف�سي 
للمطالبة  البع�س  دفع  مما  كورونا،  وباء 
باإغالقها، ال�سيما مع عدم اليقني ب�ساأن ما 
البالد  يف  االإن�سان  �سحة  تعر�س  كانت  اإذا 

املوجودة بها اإىل اخلطر.
وكاالت

تتوا�سل هذه االيام بوالية البوير
ة �ستى مظاهر اال�ستهتار واالإخال
ل باإجراءات الوقاية من االإ�سابة ب
فريو�س كورونا الذي اليزال يح�س
د يوميا مزيد ال�سحايا بني امل�س
ابني واملتوفني ، ولعل اأغرب ت�س
بع�س اأ�سحا رف هو ما يقوم به  
ب حمالت بيع املالب�س واالأحذي
ة التي قررت ال�سلطات غلقها مج
ددا بعد فرتة ق�سرية من اإعادة  ف
حتها ،حيث يقدم هوؤالء على بيع 

�سلعهم باللجوء لبع�س  احليل كفت
ح ن�سف االأبواب اأو التظاهر باإ�سل
اح واجهات حمالتهم حتى يبعدو
ا االأنظار عنهم ، كما ك�سف لنا بع
�س املواطنني مبدينة البويرة اأن 
بابني ي�ستغل ذات  هناك حمالت  
ون الواجهة املقابلة لل�سكنات مل
مار�سة ن�ساطهم ب�سفة عادية جد
ا ويبقى ال�سيء املحري اإقبال البع
�س خا�سة فئة الن�ساء اللواتي ي�س
طحنب معهن االأطفال من اأجل اق

تناء مالب�س عيد الفطر غري مبايل
املحدق من تل ن متاما باخلطر  
ك الت�رشفات امل�سينة التي حتار
بها امل�سالح االأمنية و فرق الرقا
بة لدى مديرية التجارة بكل حزم 
واتخاذ االإجراءات القانونية يف ح
ق املخالفني ت�سل حد الغلق الن
هائي للمحل واملتابعة الق�سائية ب
تهمة االإخالل باإجراءات احلجر ا

ل�سحي .
اأح�شن مرزوق

ت�شرفات م�شينة بالبويرة

جتار يبيعون مالب�س العيد خل�صة
عيد الفطر 

ليلة ترقب هالل �صوال 
اجلمعة املقبل   

و  لالأهلة  الوطنية  اللجنة  تعلم 
موعد  اأن  ال�رشعية  املواقيت 
�سهر  هالل  لرتقب  ال�سك  ليلة 
هجري   1441 لعام  �سوال 
املقبل،  اجلمعة  يوم  �سيكون 
اأفاد به اليوم االثنني  ح�سب ما 
و  الدينية  ال�سوؤون  لوزارة  بيان  

االأوقاف.
و اأ�سار البيان اإىل اأنه و "اإحياء 

�ستعقد  املباركة،  ال�سنة  لهذه 
ندوة خا�سة بليلة ال�سك ابتداء 
االإمام  بدار  من �سالة املغرب 
باملحمدية، �ستبث عرب و�سائل 
جددت  باملنا�سبة،  االإعالم"و 
وزارة ال�سوؤون الدينية اأملها يف 
وباء  القدير  العلي  اهلل  يرفع  اأن 
الب�رشية  و  اجلزائر  كورونا عن 

جمعاء.

م.ب
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