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وا�شنطن تاميز توؤكد بخ�شو�ص الوثائقي الفرن�شي 

فرن�سا منزعجة من �سيا�سة الرئي�س تبون
اأكدت �شحيفة وا�شنطن تاميز اأن ال�شريط حول احلراك ال�شعبي املفربك  الذي بثته الثالثاء املا�شي 

قنوات تلفزيونية عمومية فرن�شية كان مرتقب مربزة يف نف�ص ال�شياق اأنها توقعت ردا  من جمموعات 
اإعالمية قوية منزعجة من م�شاعي الرئي�ص عبد املجيد  تبون يف بناء جزائر جديدة .

باية ع 

الذي  م�ؤخرا  ال�صادر  ويف عددها 
يق�م  الذي  العمل  على  فيه  اأثنت 
به رئي�س اجلمه�رية عبد املجيد 
متعددة  الأزمات  مل�اجهة  تب�ن 
ال��صع  عن  الناجمة  الأ�صكال 
اأكدت  البلد،  يف  احلايل  ال�صحي 
رد  احتمال  على  تاميز  وا�صنطن 
اإعالمية  جمم�عات  طرف  من 
منزعجة  م�صالح  ومراكز  ق�ية 

من م�صاعي الرئي�س عبد املجيد 
تب�ن الذي يعكف على بناء جزائر 
للمتطلبات  ت�صتجيب  جديدة 
حراك  عنها  عرب  التي  ال�صعبية 
فيفري الفارط ومل ترتدد ال�صحيفة 
الإ�صالحات  و�صف  الأمريكية يف 
التي  والد�صت�رية  القت�صادية 
بال�صجاعة  اجلزائر  فيها  �رشعت 
البلد  �صيمكن  الذي  والنم�ذج 
الأزمة  من  ق�ة  اأكرث  اخلروج  من 
�صي�ؤول  الإ�صالحات  هذه  لكن 

اإزعاج  اإحلاق  اإىل  الأمر حتما  بها 
وردود فعل، حيث مل ت�صتغرق هذه 

الت�قعات وقتا ط�يال لتتحقق.
وكانت اأطراف فرن�صا حاقدة على 
حققها  التي  الأخرية  املكا�صب 
ال�صعب يف حراكها الذي اأنهى فرتة 
لفرن�صا  متنح  كانت  حكم  نظام 
مزايا وت�صهيالت اقت�صادية ل تعد 
و�صائلها  عرب  قدمت  حت�صى  ول 
الر�صمية  �رشيطان  الإعالمية 
مبت�رة  ب�ص�ر  يف  احلراك  ح�ل 

بهدف  اجلزائري  ال�اقع  عن 
امل�صا�س  وه�  األ  وا�صح، 
خلف  اجلزائر وقد  مب�صداقية 
هذان ال�رشيطان م�جة وا�صعة من 
ال�صتنكار و ال�صتهجان من طرف 
اجلزائريني على �صبكات الت�ا�صل 
طرف  من  حتى  و  الجتماعي 
الإعالم   جمال  يف  املخت�صني 
احلملة  هذه  اأن  اعتربوا  الذين 
ف�لد  الذي متخ�س  اجلبل  مبثابة 
اأن  وخرباء  جامعي�ن  فاأرا واعترب 

طابعا  يكت�صي  ال�ثائقي  الفيلم 
ا�صتفزازيا بنكهة فرن�صا التي حتن 
اإىل املا�صي ال�صتعماري باجلزائر 

ب�صفة  واإفريقيا  خا�صة  ب�صفة 
عامة ، حمذرين من خلفيات هذا 

الإنتاج اخلفية.

24 �ساعة

ظل حبي�ص الأدراج منذ 2009

قانون جترمي اال�ستعمار يعود للربملان
املجل�س  ن�اب  من  عدد  يح�رش 
اإن�صاء جلنة برملانية  ال�صعبي ال�طني 
جترمي  قان�ن  ومتابعة  اإحياء  تت�يل 
اأدراج  حبي�س  ظل  الذي  ال�صتعمار 
بغر�س   2008 �صنة  منذ  الربملان 
حتميل الدولة الفرن�صية عن العتذار 
من  به  ماحلقت  كل  عن  والتع�ي�س 
اأ�رشار طيلة 130 �صنة من ا�صتعمارها 
اأن�اع  اأب�صع  وممار�صة  للجزائر 
التعذيب والقهر . وبح�صب ما اأ�رشت 
ال�صعبي  املجل�س  قبة  من  م�صادر  به 
اأزيد  ال�طني ل« ال��صط » فقد �رشع 
من 30 نائبا ميثل�ن ت�صكيالت �صيا�صية 
اإحياء  اأجل  من  التحرك  يف  خمتلفة 
ال�صتعمار  جترمي  قان�ن  م�رشوع 
ن�اب  اأحد  به  بادر  الذي  الفرن�صي 
ال�طني  التحرير  جبهة  حزب 
باملجل�س ال�صعبي ال�طني خالل �صنة 
الت�رشيعي  م�صاره  يعرف  ومل   2008
منها  اعتبارات  لعدة  اأنداك  الطبيعي 
اأحزاب  طرف  من  وعراقيل  �صيا�صية 
القان�ن  هذا  اأن  رغم  اآنذاك  امل�الة 
نائب بحزب  اآنداك من طرف  اقرتح 
على  وجاء  ال�طني  التحرير  جبهة 
وقعت  التي  ال�صهرية  احلادثة  خلفية 
ووزير  الفرن�صية  اخلارجية  وزير  بني 
عبا�س  �رشيف  حممد  املجاهدين 
على خلفية زيارة ر�صمية فرن�صية اإىل 

اجلزائر  وكذا �صن الربملان الفرن�صي 
 2009 �صنة  ال�صتعمار  لقان�ن متجيد 
لقيت  نف�س امل�صادر فقد  وبح�صب   ،
قب�ل  املبادرة  هذه  اإحياء  اإعادة 
ال�صعبي  املجل�س  ن�اب  اأو�صاط  يف 
يلتحق  اأن  املقرر  من  حيث  ال�طني 
التي  املبادرة  بهذه  منهم  العديد 
فتحت ب�صاأنها لئحة جمع الت�قيعات 
للمطالبة باإعادة اإحياء هذا امل�رشوع 
ف�صائح  يف�صح  اأن  �صانه  من  الذي 
الفرن�صية  ال�صتعمارية  املمار�صات 
 1830 من  اجلزائري  ال�صعب  حق  يف 
اإىل 1962 للراأي العام ال�طني والدويل 
بهذه  املهتم�ن  الن�اب  وي�صعى   ،
برملانية  جلنة  تن�صيب  اإىل  املبادرة 
جترمي  قان�ن  م�رشوع  ملتابعة 
ال�صتعمار باملجل�س ال�صعبي ال�طني 
ت�كل لها مهمة حت�صري  م�رشوع قان�ن 
جترمي ال�صتعمار الفرن�صي بالتن�صيق 
مع امل�ؤرخني والأ�رشة الث�رية خا�صة 
تلك ال�صاهدة على ب�صاعة ال�صتعمار 
الرتاب  كافة  يف  الفرن�صي  وجرائمه 
التفجريات  مقدمتها  يف  ال�طني 
تنهك  اأثارها  تزال  ل  التي  الن�وية 
وي�صعى   . ال�صكان  بحياة  الي�م  اإىل 
بالإ�صافة  امل�رشوع  بهذا  املبادرون 
ال�ح�صية  املمار�صات  ف�صح  اإىل 
لفرن�صا ال�صتعمارية التي تتغنى الي�م 

بالدميقراطية وحماية حق�ق الإن�صان 
م�صاحلها  ل�صمان  التعبري  وحرية 
التي  الدول  ا�صتقرار على  والت�ص�ي�س 
تعار�س ت�جهاتها اإىل مطالبة فرن�صا 
الر�صمية بالعتذار  لل�صعب اجلزائري 
وجمازر  جرائم  من  ارتكبته  كل  عن 
مطالبتها  وكذا  وفردية  جماعية 

بالتع�ي�صات .
يف  وقته  يف  امل�رشوع  هذا  وياأتي 
�ص�رة  ت�ص�يه  فرن�صا  تريد  ظرف 
الذي  ال�صعبي  وحراكها  اجلزائر 
التي  احلكم  وع�صابة  باأذنابها  اأطاح 
ح�صاب  على  م�صاحلها  ت�صمن  كانت 
ل�صيما  اجلزائري  ال�صعب  م�صالح 
احلقائق  من  العديد  �ص�هت  واأنها 
من  باجلزائر  ومايجري  جرى  ح�ل 
تط�رات با�صم حرية التعبري متنا�صبة 
كما  باجلزائر  الب�صعة  بذلك جرائمها 
تنا�صت اأي�صا و�صعها جلماجم اإن�صانية 
عزم  بباري�س    الن�صان  مبتحف 
اإميان�يل  احلايل  الفرن�صي  الرئي�س 
ماكرون يف حملته النتخابية بب�صاعة 
عن  وعزمه  للجزائر  بالده  ا�صتعمار 
ت�ص�ية امللف اإل اأنها بقيت حلد الآن 
تاأخذ  ل  قد  انتخابية  وع�د  جمرد 
ا�صتعادة  عليه  جرت  كما  بالق�ة  اإل 

ال�صيادة ال�طنية يف 5 ج�يلية 1962.
باية ع 

حركة اإنقاذ الأفالن تزكي انعقاد اللجنة املركزية وتوؤكد

الال�سرعية تهدد وجود احلزب العتيد
جبهة  حزب  اإنقاذ  حركة  دعمت 
انعقاد  الجتماع  ال�طني  التحرير 
حلزب  املركزية  للجنة  ال�صتثنائي 
اأمني  لنتخاب  التحرير  جبهة 
من  واخلروج  جديد  للحزب  عام 
الال�رشعية التي يتخبط فيها احلزب 
اىل  لها  بيان  يف  ،داعية  منذ  مدة 
اجليد  والتح�صري  الإ�رشاع  �رشورة 
من  للحزب  ع�رش  احلادي  للم�ؤمتر 
التي  احلزب  ن�صاط  بعث  اإعادة  اجل 
على  كبرية  �صيا�صية  م�اعيد  تنتظره 

غرار تعديل الد�صت�ر .
اأن انعقاد  وجاء يف بيان هذه احلركة 
املركزية  للجنة  ا�صتثنائي  اجتماع 
ال�طني  التحرير  جبهة  حلزب 
قد  كانت  جديد  عام  اأمني  لنتخاب 
حزب  جبهة  اإنقاذ  حركة  به  طالبت 
منذ  به  نادت  و  ال�طني  التحرير 
ا�صتجابة  تعتربه  ،والذي  تاأ�صي�صها 
امل�ج�دة  الأ�صا�صية  مطالبها  لأحد 
التاأ�صي�صي  للبيان  الثاين  البند  يف 

من  احلزب  حترير  وه�  للحركة 
خمتطفيه م�صرية اإىل اأن هذا  القرار 
لقي  ا�صتح�صانا كبريا و�صط منا�صلي 
اعتربوه  مك�صبا  ،الذين  احلركة 
حقيقيا بعد �صه�ر ط�يلة من الن�صال 
اللجنة  لأع�صاء  جديدا  ،وامتحانا 
لل�صخ�س  اختيارهم  يف  املركزية 
العام  الأمني  مبن�صب  والأحق  الأمثل 
�رشط  يحقق  اأن  ي�صرتط  الذي  ،و 
الإجماع يف القاعدة الن�صالية للحزب 
، بعد اأن بات معروف للعام واخلا�س 
التي حتظى  الت�افقية  ال�صخ�صية  ن�ع 
بالقب�ل لدى املنا�صلني يف القاعدة .

وذكرت اللجنة يف نف�س البيان مبطالبها 
ن�صاط  وهي  بعث  بها  تتم�صك  التي 
احلزب يف الق�صمات واملحافظات مع 
والتهمي�س  الإق�صاء  �رشورة  حماربة 
الفا�صد  املال  جانب  حماربة  اإىل 
الن�صالية  الأخالق  قيم  اأف�صد  الذي 
اإىل  اأي�صا  دعا  كما  العتيد  باحلزب 
لعقد  والإ�رشاع  اجليد  التح�صري 

امل�ؤمتر احلادي ع�رش مع اإن�صاء جلنة 
اإطارات  وطنية لتح�صريه مدعمة من 
اإنقاذ  حركة  من  واأع�صاء   احلزب 
على  لك�نهم  ال�طني،  التحرير  جبهة 
جميع  يف  القاعدة  مع  دائم  ت�ا�صل 
بالإ�صافة  واملحافظات  الق�صمات 
اإىل  احلفاظ على الن�صجام وت�ا�صل 
ي�صع  لك�ن احلزب  والت�صبيب  الأجيال 

اجلميع .
كما عربت اأي�صا عن اأملها يف اأن تك�ن 
عن  �صتنبثق  التي  اجلديدة  القيادة 
�صفافة  بطريقة  تاأتي  الجتماع  هذا 
هي  اأو�صحت  كما  نزيهة  لأنها  و 
ال�صلطات  اأمام  احلزب  �صتمثل  من 
خمتلف  ،يف  الر�صمية  والهيئات 
�صيخ�ل  ،والتي  ال�صيا�صية  املحطات 
قان�نية  ب�صفة  القرارات  اتخاذ  لها 
خا�صة منها مناق�صة م�ص�دة الد�صت�ر 
وفق  باأفكار  �صنعه  يف  وامل�صاركة 

مبادئ بيان اأول ن�فمرب 1954
عطار ب

رئي�ص نقابة كنا�ص عبد احلفيظ ميالط لـ"الو�شط" :

وثائقي فران�س5  حول احلراك
 لي�س بريئا

.   على ال�شعب اأن يلتف حول قيادته ال�شرعية 
اأكد رئي�س نقابة كنا�س عبد احلفيظ 
ميالط باأن وثائقي France 5  ح�ل 
يريد  بريء،   لي�س  ال�صعبي  احلراك 
من خالله  تهييج ال�صارع اجلزائري 
ل�قف وتعطيل بناء اجلزائر اجلديدة 
بنزاهة  منتخب  رئي�س  اأول  بقيادة 

بعد احلراك ال�صعبي.
يف  ميالط  احلفيظ  عبد  و�صدد 
ال��صط  جريدة  به  خ�س  ت�رشيح 
باأن  احلراك ال�صعبي الأ�صيل الذي 
خرج ي�م 22 فيفري بعيد جدا عن 
به،  اإل�صاقها  اأريد  التي  الأو�صاف 
الأ�صيل  ال�صعبي  احلراك  باأن  لفتا 
كان هدفه اإ�صقاط العهدة اخلام�صة 
لتنظيم  م�صتقلة  �صلطة  واإن�صاء 
لنتخابات  تف�صي  النتخابات 
ما  وهذا   »: قائال  و�رشيفة،  نزيهة 
ي�م  ب�تفليقة  با�صتقالة  اأول  حتقق 

اأول  باإجراء  اأفريل 2019، وثانيا   02
انتخابات نزيهة بتاريخ 12 دي�صمرب 
2019 اأف�صت لنتخاب الرئي�س عبد 
املجيد تب�ن«. واعترب عبد احلفيظ 
 5 فران�س  قناة  تقرير  باأن  ميالط 
جيدا  تدر�س  مل  فرن�صا  اأن  يظهر 
م�صريا   ، اجلزائري،  ال�صعب  عقلية 
:« كان�ا يت�قع�ن تهييج ال�صعب على 
لعقلية  ب�صبب جهلهم  فاإنهم   ، دولته 
ال�صعب اجلزائري وتركيبته النف�صية 
حقق�ا نتائج عك�صية زادت من حلمة 

ال�صعب دولته.«
وطالب ميالط من ال�صعب اأن يلتف 
ويحمي  ال�رشعية  قيادته  ح�ل 
هذه  ويحبط   12/12 مكت�صبات 
امل�ؤامرات الدنيئة، قائال  :« اإحدى 
حت�رش  للجزائر  املعادية  الدول 
�صخمة  اإعالمية  حملة  لإطالق 

الإعالمية  و�صائلها  كل  يف  منظمة 
املكت�بة وامل�صم�عة واملرئية بداية 
من ي�م 26 ماي 2020 لت�ص�يه �ص�رة 
اإرجاع  وحماولة  اجلديدة،  اجلزائر 
�صتحرك   ،12/12 قبل  ملا  اجلزائر 
واخلارج  الداخل  يف  عمالءها  كل 
امل�صع�رة  احلملة  هذه  مل�اكبة 
لل�صارع  والف��صى  الرتباك  واإرجاع 
ثمن   ، اأخرى  جهة  من  اجلزائري. 
اجلاد  الرد  ميالط   احلفيظ  عبد 
التطاول  على  اجلزائرية  للدولة 
والدولة  اجلزائري  ال�صعب  على 
انت�رش  كما   »: لفتا  اجلزائرية،  
الت�جه ال�طني ي�م 12/12�صينت�رش 
12/12فمن  بعد  ال�طني  الت�جه 
ل  العاتية  الزوابع  على  ينت�رش 

يخ�صى الرياح اخلفيفة.
اإميان  لوا�ص 

منع بن حمودة من ح�شور الأ�شغال بحجة حمله للكورونا

والدة ع�سرية للقيادة اجلديدة لالأفاالن
ال�صتثنائي  الجتماع  عرف 
حلزب  املركزية  اللجنة  لجتماع 
ال�صبت  ال�طني  التحرير  جبهة 
ولدة ع�صرية للقيادة اجلديدة التي 
الي�م  عنها  يعلن  ان  املرتقب  من 
الروؤى  ت�حيد  عدم  ب�صبب  الأحد 
ال�صندوق  اىل  الحتكام  بخ�ص��س 
الأع�صاء  طرف  من  التزكية  او 
بن  جمال  منع  مفاجئة  و�صط 
حم�دة  اأبرز املر�صحني من دخ�ل 
امل�ؤمترات  بق�رش  الأ�صغال  قاعة 
بحجة ارتفاع درجة حراره واحتمال 

ا�صابته بفريو�س وباء ك�رونا .
رغم ان الإجراءات والرتتيبات التي 
كانت بادية  يف ال�صباح الباكر بق�رش 
الأوىل  ال�صاعات  منذ  امل�ؤمترات 
بان  ت�حي  كانت  اأم�س  نهار  من 
ب�صفة عادية  �صتجري  الأم�ر  كافة 
جديد  عام  اأمني  انتخاب  اجل  من 
على  واحل�ص�ل  العتيد  للحزب 
بتاجيل  املركزية  اللجنة  م�افقة 
قرار امل�ؤمتر العادي ع�رش للحزب 
بدخ�ل  عادية  الأج�اء  وظلت   ،
تباعا  املركزية  اللجنة  اأع�صاء 
وج�ه  مابني  امل�ؤمترات  قاعة  اىل 

املجل�س  رئي�س  غرار  على  قدمية 
ب�حجة  �صعيد  ال�طني  ال�صعبي 
وال�ج�ه اجلديدة التي برزت خالل 
ل�ص�ؤون  �صعداين  عمار  زمام  ت�يل 
احلزب ، ال اأن كل �صيئ انقلب مع 
منع اأع�ان املركز الع�ص� جمال بن 
ملن�صب  املر�صحني  اأبرز  حم�دة 
قاعة  دخ�ل  من  العام   الأمني 
الأ�صغال بحجة ارتفاع درجة حرارة 
بفريو�س  ا�صابته  واحتمال  ج�صمه 
منه  جعل  الذي  المر  ك�رونا  وباء 
جتاه  ال�رشعة  جناح  على  يغادر 
حتاليل  ويجري  القطار  م�صت�صفى 

ت�ؤكد انعدامه من ال�باء .
للحزب  اللجنة املركزية  مفاجئات 
مرحلة  اأ�صعب  يجتاز  الذي  العتيد 
النظام  اعتماد  ب�صبب  م�صاره  يف 
املخل�ع  الرئي�س  بقيادة  ال�صابق 
وعلى  عليه  ب�تفليقة  العزيز  عبد 
على  منه  قريبة  اأخرى  اأحزاب 
غرار التجمع ال�طني الدميقراطي 
بل  بن حم�دة  منع  عند  تت�قف  مل 
الثانية  ال�صاعة  حدود  يف  امتدت 
على  احل�ص�ل  عدم  اىل  ون�صف 
كيفية  ح�ل  الأع�صاء  بني  اتفاق 

فمنهم  جديد  عام  اأمني  انتخاب 
من طالب بالتزكية على غرار ع�ص� 
�صادق  ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب 
قيادي�ن  طالب  فيما  ب�قطاية 
اأخرون الحتكام اىل ال�صندوق على 
غرار القيادي ال�صعيد ب�حجة فيما 
متثلت املفاجئة الثالثة والتي تعرب 
املتناف�صني  غياب  يف  اأهمية  اأكرث 
با�صتثناء  العام  الأمني  من�صب  على 
املكتب  ع�ص�  الف�صل   اأب�  بعجي 
�صعداين  فرتة  خالل  ال�صيا�صي 
املكتب  ع�ص�  اأي�صا  تر�صح  كما 
�صالح  حممد  احلايل  ال�صيا�صي 
املكتب  ع�ص�  جانب  اىل  �صل�غة 
الربملان  وع�ص�  ال�صابق  ال�صيا�صي 
ال�صابق عن ولية اجللفة م�صطفى 
الأمني  اأن  يبدو  فيما  كحيلي�س 
�صديق  علي  بالنيابة  احلايل  العام 
ف�صل  وانه  تر�صحه خا�صة  يعلن  مل 
ال�صيا�صي  للمكتب  اجتماع  يف عقد 
اأولأ ام�س اجلمعة اأي �صاعات قبل 
 ، املركزية  اللجنة  اأ�صغال  انطالق 
واىل غاية كتابة هذه الأ�صطر يبقى 
احلزب  بيت  يف  حمتمال  �صيئ  كل 

عطار بالعتيد .
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حممد بن ترار

هذا وقد با�رشت ال�سلطات الوالئية  يف 
امل�ستثمرين  من  الع�رشات  مرا�سلة 
وفق  اال�ستثمار  ل�رشوط  املخالفني 
مع  وزارتي  اأم�سوها  التي  ال�رشوط 
اأجل جت�سيد  من  وال�سياحة  ال�سناعة 
م�ساريع ا�ستثمارية والتي مكنتهم من 
اأر�سية  بالدينار  على  قطع  احل�سول 
اأن  باملاليري  قبل  الرمزي  وقرو�ض 
تتوقف امل�ساريع اأو حتول اإىل �سكنات 
فاخرة كما تبني اأن اأغلب امل�ستثمرين 
باملاليري  على  قرو�ض  حت�سلوا 
القطع  البنوك  وقدموا  هذه  من 
يعد  ما  جت�سيدها  ك�سمانات  دون 
نهب للعقار وتبديد للمال العام ون�سب 
واأمهلت  هذا  واحد  اأن  يف  واحتيال 
املديريات امل�ستثمرين مهلة �سهرين 
اإحالتهم على  بالتزاماتهم قبل  للوفاء 
املعطيات  واأ�سارت  الق�ساء  ،هذا 
قد  ال�سناعة  مديريات  اأن  االأولية 
اإعذار  يفوق  ال800  ما  وجهت 
الغربية   يف  بالواليات  مل�ستثمرين 
حني وجهت مديرية ال�سياحة اكرث من 
200 اعذرا مل�ستثمرين بواليات �سلف 
متو�سنت  ،عني  وهران   ، م�ستغامن   ،
وتلم�سان  والذين ح�سلوا على مواقع 
لال�ستثمار لكن اأ�سحابها مل يحرتموا 

دفرت ال�رشوط .

نهب للعقار ال�شناعي

تلم�سان  وجهت  والية   ففي 
اإعذار  مل�ض  180 مديرية  ال�سناعة 
 ، تثمرين  مل  يج�سدوا  م�ساريعهم 
املقدمة  بااللتزامات  اخلوا  واآخرون 
يف دفرت ال�رشوط  خا�سة وان  الوالية 

للم�ستثمرين  كبريا  عرفت  اإقباال 
اال�ستثمار  ملفات  اأودعو  الذين 
بالوالية   االأمر الذي جعل ال�سلطات 
املحلية تبا�رش عملية تو�سيع املناطق 
ال�سناعية ال�ستقطاب امل�ساريع اأمال 
يف رفع امل�ستوى االقت�سادي  للمنطقة 
ال�سباب  و�سط  الت�سغيل  اآفاق  وفتح 
التي  احلدودية  املناطق  يف  خا�سة 
جتفيف  عقب  للبطالة  تو�سعا  عرفت 
خمطط  �سمن  التهريب  منابع 
يوم  مبا�رشته  مت  مغنية  الذي  الال 
2016/01/25 باأمر من وزارة الداخلية 
،  وقد عملت احلكومة على رفع عدد 
 895 اإىل  ال�سناعية  االأر�سية  القطع 
قطعة خالل �سنة 2018 فقط ، وهذا 
من  لال�ستثمار  ملفا   648 بعد  اإيداع 
قبول  والذين  مت  امل�ستثمرين  قبل 
148 ملفا منها ، لكن  مل يتم جت�سيد 
�سوى م�رشوعان اللذين دخال اخلدمة 
�سوى  االأ�سغال  يتم  مبا�رشة  مل  و 
 194 منح  مّت  كما  م�رشوعا  .  يف  67 
قطعة اأر�سية، و24 م�ساحة خم�س�سة 
مالية  لال�ستثمار  بتكلفة  لال�ستثمار 
اليزال  دج  مليار   77.6 ب  تقّدر 
بعد  م�ساريعهم  مل  يطلقوا  ا�سحبها 
، مت  اإعادة تهيئة املنطقة ال�سناعية 
م�ساحة  على  مبغنية  دامو  بن  الأوالد 
 61 منها  �ض  ُخ�سّ هكتارات،   103
اقت�ساديا،  م�ستثمرا   43 ل  قطعة 
بغالف مايل  يقّدر ب 1.7 مليار دج 
وم�ساريع  �سخمة،  م�ساريع  الإجناز 
ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  خا�سة  اأخرى 

واملتو�سطة.
اأكرث  بخلق  املوؤ�س�سات  هذه  وت�سمح 
بطريقة  �سغل  من�سب  األف   16 من 
 3500 منها  مبا�رشة،  وغري  مبا�رشة 

من�سب �سغل مبا�رش دائم، اإىل جانب 
اأكرث من 10 اآالف من�سب غري مبا�رش؛ 
خمتلف  ت�ستقبل  اأن  املرتقب  من  اإذ 
�ستتدعم  كما   ، ال�سناعية  الوحدات 
دامو  بن  الأوالد  ال�سناعية  احلظرية 
 300 ب  لت�سفية  مبحطة  مبغنية، 
 4.5 يقدر  ب  مايل  بغالف  هكتار، 
 152.37 منها  �ض  ُخ�سّ دج،  ماليري 
هكتارا، بغالف مايل  يقّدر ب 2.43 
مليار دج، يف حني بلغت ن�سبة االإجناز 
باملائة  لكن   80 املنطقة،  هذه  يف 
ن�سبة  يتجاوز  مل  امل�ساريع  اإطالق 
خطرا  يعترب  ما  باملائة  وهو  ال10 

حقيقيا .
توجيه  مت  متو�سنت  عني  وبوالية 
يج�سدوا  مل  مل�ستثمرين  اإعذارا   90
 40 منهم  اال�ستثمارية  م�ساريعهم 
متو�سنت  لعني  ال�سناعية  باملنطقة 
مناطق حمام  على  موزعون  و50 
بوحجر ، �سيدي ال�سايف ،  بني �ساف 
ان هوؤالء  تبني  ، حيث  االأربعاء  وعني 
قطع  ا�ستفادوا من  امل�ستثمرون 

اأر�سية دون جت�سيد م�ساريعهم .
ال�سناعة  مديرية  وجهت  ومبع�سكر 
�سناعيا  م�ستثمرا   89 اإىل  اعذارات 
ا�ستفادوا من قطع اأر�سية لال�ستثمار 
التي  يج�سدوا م�ساريعهم  مل  لكنهم 
اأماال  املنطقة  �سكان  عليها  علق 
الوالية  باقت�ساد  النهو�ض  يف  كبرية 
وفتح منا�سب ال�سغل خا�سة باالأقاليم 
و�سيدي  �سيق  غرار  على  ال�سمالية 
وب�سعيدة  مت  واملحمدية  ،  قادة 
م�ستثمر  ل150  اإعذارات  توجيه 
ال�سابق  قطع  اأر�سية  الوايل  منحهم 
ا�ستثمارية  �سناعية  م�ساريع  الإجراء 
اأغلب  واأن  تتج�سد  خ�سو�سا  مل 

الواليات  امل�ستفيدين  من 
بوالية  عالقة  لهم  املجاورة  وال 
اإح�ساء  مت  �سعيدة  وبالبي�ض 
وزارة  باعذارات  معني  32  م�ستثمرا 
قطع  لهم  منحت  اأن  ال�سناعة  بعد 
الإقامة  الرمزي  اأر�سية  بالدينار 
لكنها مل جت�سد  ال�سناعي  اال�ستثمار 
 76 اإعذار  مت  بلعبا�ض  وب�سيدي   ،
م�ستثمرا  لنف�ض امل�سكل اغلبهم  من 
والغربية  اجلنوبية  دوائر  البلديات 
�سفيزف   ، املاء  راأ�ض  غرار  على 
، وادي �سفيون  ، مرحوم  بادي�ض  ،بن 
بو�سيدي ... ومب�ستغامن  علي  �سيدي 
م�ستثمرا  خا�سة   38 اعذار  مت 
اأوالد  غرار  على  ال�رشقية  املنطقة 
، بوقرياط  وب�سلف  مع اهلل ع�سعا�سة 
حت�سل  102  م�ستثمر  اإعذار  مت 
باملناطق  اأغلبها  اأر�سية  على  قطع 
على  الغربية  وال�سمالية  ال�سناعية 
والد  بوقادير،   ، �سلي  وادي  غرار 

وقد  هذا  ال�سطية و�سلف،   ، فار�ض 
قد  امل�ستثمرين  اأغلب  اأن  تبني 
القطع  بهذه  قرو�ض  على  حت�سلوا 
للبنوك دون  ك�سمان  قدمت  التي 

جت�سيد امل�ساريع.

ا�شتثمارات وهمية يف القطاع 
ال�شياحي

توجيه  ال�سياحي   مت  املجال   ويف 
املجال  يف  م�ستثمرا  ل14  اإعذار 
كما  تلم�سان  ال�سياحي  بوالية 
 03 حق  من  اال�ستثمار  �سحب  مت 
اآخرين  ،خا�سة وان امل�سالح الوالئية 
ا�ستثماريا  ملفا   28 على  وافقت 
دج،  مليار   165 مايل  بحوايل  بغالف 
امل�ستثمرين  هوؤالء  انتقاء  مّت  حيث 
مديرية  لدى  مودعا  ملفا   44 من 
ال�سياحة وُر�سد غالف مايل يقدر  ب 
بغية  �سنتيم  لتج�سيدها  ماليري   310
بالقطاع  النهو�ض  اأجل  النهو�ض 

ال�سياحي على م�ستوى والية تلم�سان 
، لتحويلها اإىل قطب �سياحي بامتياز؛ 
من خالل تهيئة ثالث مناطق للتو�ّسع 
الوالية  بغرب  ال�ساطئي  ال�سياحي 
عجرود  وعني  مهيدي  بن  مر�سى 
ومو�سكاردة ، وبعني متو�سنت اأعذرت 
مل  م�ستثمرا   33 ال�سياحة  مديرية 
فنادق  يج�سدوا  م�ساريعهم  من 
ا�ستفادوا  من  �سياحية  بعدما  ومدن 
تبني  كما   ، الرمزي  اأرا�ض  بالدينار 
ن�سبوا  قد  امل�ستثمرين  بع�ض  ان 
الدولة يف م�ساريع غري حقيقية  على 
حني  يف   ، بوجمعة  باأوالد  خا�سة 
على  ي�ستولون  م�ستثمرين   05 جند 
اإىل  ويحولونها  العمومية  ال�سواطئ 
على  ي�ستوجب  خا�سة  ما  ملكية 
وذلك  التدخل  العليا  ال�سلطات 
امل�ستوى  على  اأ�سحابها  نفوذ  بفعل 
م�ستغامن  فقد  بوالية  اأما  املركزي، 
اإعذار  ال�سياحة  13  مديرية  وجهت 
اأر�سية  منحهم  قطع  مت  مل�ستثمرين 
ع�سعا�سة   ، علي  �سيدي  من  بكل 
 ، م�ساريعهم  جت�سيد  دون  ومزغران 
مل�ستثمرين  االعذارات  وجهت  كما 
مع�سكر  بوالية  بوحنيفية  حمام  من 
اآخر  و13  بلعبا�ض  ب�سيدي  وم�ستثمر 
وقد  هذا   ، ال�سبب  لنف�ض  ب�سلف 
بتحويل  ال�سياحة  وزارة  تفاجاأت 
اإىل  ملكية  العمومية  ال�سواطئ 
خا�سة دون حتقيق اأرباح مقابل ذلك 
وعدم  الع�سوائي  لال�ستثمار  نتيجة 
جعل  وزارة  ما  القوانني  احرتام 
النظر  اإعادة  يف  تبحث  ال�سياحة 
العام  للمال  امل�ساريع  حماية  ببع�ض 
عليه  ق�ست  الذي  العمومي  واملرفق 

اخلو�س�سة يف زمن الع�سابة .

اأطلقت ال�شلطات املحلية  للوليات الغربية باأمر من ال�شلطات العليا حتقيقات معمقة يف الع�شرات من  ال�شتثمارات الوهمية التي ا�شتفاد اأ�شحابها  من 
قطع اأر�شية بالدينار الرمزي  واملاليري من القرو�ض خالل ال�شنوات املا�شية من اجل جت�شيد م�شاريع ا�شتثمارية  وفتح منا�شب ال�شغل لل�شباب البطال 

، ليتبني اأن اأغلب ال�شتثمارات يف املجال ال�شناعي حولت اإىل اأداة لتهريب روؤو�ض الأموال اإىل اخلارج من جهة  ، خا�شة واأن  اأغلبها اأقيم  على اإنقاذ 
موؤ�ش�شات عمومية  �شرعان ما مت  تغيري  طابعها  وت�شريح عمالها مثلما حدث مع موؤ�ش�شات للمواد احلمراء وم�شانع الزيت ، وموؤ�ش�شة الإلكرتونيك ، يف 

حني ا�شتغلت ال�شتثمارات ال�شياحية يف اإقامة �شكنات فاخرة لغري ، دون املبالة بدفرت ال�شروط واللتزامات املقدمة مع ال�شلطات املحلية ، خا�شة وان 
اأ�شحاب هذه ال�شتثمارات من ذوي اجلاه والنفوذ .

حتقيق يف اال�ستثمارات ال�سناعية وال�سياحية 
.     وجهة جمهولة  لقرو�ض البنوك  

م�شاريع حماربة التهريب  باحلدود الغربية                                           

مطالب بفتح حتقيق يف وجهة االأموال املر�سودة
.   وزارة  ال�شناعة وعدت  باإقامة 03 مناطق �شناعية

اجلمعيات  مرا�سلة  فجرت 
النا�سطة باحلدود الغربية و�سكانها 
اإىل رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد 
تبون والوزير االأول عرب العزيز جراد 
اختفاء  م�ساريع  و  كربى  جتاوزات 
طلقتها  اأ لتي  ا يري  ملال با
وزارتي والفالحة من اأجل النهو�ض 
مرحلة  يف  احلدودية  باملنطقة 
جتفيف  مت  الذي  التهريب  بعد  ما 
علق  2016   والتي  بداية  منابعه 
اآماال  �سكان  املنطقة  عليها 
من  الوطني  باالقت�ساد  للنهو�ض 
الناجمة  البطالة  وامت�سا�ض  جهة 
عن جتفيف منابع التهريب من جهة 
الر�سالة  اأ�سارت  . هذا وقد  اأخرى 
قد  كانت  وزارة  ال�سناعة  اأن 
وعدت  باإقامة 03 مناطق �سناعية 
ال�سناعي  اال�ستثمار  حت�سني  بغية 
املوافقة  مت  ال�سدد  هذا  ويف   ،
ا�ستثماري يف جمال  على 75 ملف 

اأجل  من  وال�سيدلة    ال�سحة 
حيث   ، �سغل  من�سب   3800 توفري 
�سناعية  منطقة  اأقامة  ينتظر  كان 
اأوالد بن دامو �رشق مدينة  بناحية 
مغنية ترتبع على م�ساحة 25 هكتار 
تنه�ض  اأن  �ساأنها  من  كان  والتي 
بالقطاع ال�سناعي للمنطقة خا�سة 
بدخول  قدمت  التي  الوعود  بعد 
موؤ�س�سة لرتكيب املعدات الفالحية 
وثالثة  املركبات  لرتكيب  واأخرى 
وموؤ�س�سات  الدراجات  ل�سناعة 
اأخرى التي كانت �ستحول املنطقة 
 ، بامتياز  �سناعية  قبلة  اإىل 
ينتظر  فتح  بو�سعيد  كان  وببني 
الغيار  قطع  ل�سناعة  موؤ�س�سة 
ل�سناعة  واأخرى  اأنواعها  مبختلف 
م�سانع  على  زيادة  الطحالب 
ال�سيدالنية  واملنتجات  لالأدوية 
ما  وهو  كربى  ملوؤ�س�سات  وفروع 
منا�سب  اآالف  فتح  اأن  �ساأنه  من 

ال�سغل وي�ساهم يف جتفيف ما بقي  
وباملنطقة   ، التهريب  منابع  من 
درا�سة  الجناز  اجلنوبية  اأقيمت 
بناحية  �سناعة   منطقة  اأكرب 
باقت�ساد  النهو�ض  بغية  العري�سة 
يف  واإدخالها  اجلنوبية  املناطق 
التنمية  يف  امل�ساهمة  جمال 
درا�سات  وفتحت   ، االقت�سادية 
لربطها مع مناطق الت�سويق خا�سة 
ال�سيار  من  والطريق  املوانئ  عرب 
ال�سيار   الطريق  مع  مزدوج  خالل 
على  ميمون  اأوالد  منطقة  عرب 
وكذا عرب خمطط  كلم   40 م�سافة 
ال�ستكمال  احلديدية  ال�سكة 
وانطلقت   ، االقت�سادية  منظومتها 
 75 ا�ستقبال  ال�سلطات املحلية يف 
وال�سيدلة   ال�سحة  جمال  يف  ملفا 
ال�سناعات  جمال  يف  و14ملف 
الرتكيبية و08 ملفات تخ�ض زراعة 
واملعدات املرتبطة بها و08 ملفات 

تخ�ض امليكانيك و10 ملفات تخ�ض 
ال�سياحة واخلدمات  وكلها م�ساريع 
منا�سب  مئات  توفري  �ساأنها  من 
املنطقة  حتتاجها  التي  ال�سغل 
هاما  اقت�ساديا  حتوال  تعرف  التي 
االقت�ساد  من  خروجها  بفعل 
املخرب  التهريب  على  املبني 
اقت�ساد  اىل  الوطني  لالقت�ساد 
االقت�ساد  تنمية  يف  ي�ساهم  بناء 
ملرحلة  ويح�رش  ويفعله  الوطني 
ذات  جزائر  يف  البرتول  بعد  ما 
ال�سناعة  على  مبني  امن  اقت�ساد 
كما  والذكاء،  وال�سياحة  والفالحة 
م�سنع  القامة  درا�سة  اإطالق  مت 
واآخر   ، الغزوات  بنواحي  للزيوت 
اطالق  مع   ، بالبويهي  للزجاج 
�رشاكة �سينية لتفعيل منجم العابد 
للزنك  بغية حتريك دواليب م�سنع 
املجال  يف  بالغزوات  ،اأما  الزنك 
م�رشوع  مت  اإطالق  فقد  الفالحي 

ب4000 مليار ل�سمان تهيئة  قنوات 
ملغنية  امل�سقي  ال�سقي  باملحيط 
وتو�سيعه اإىل 7000هكتار، انطالقا 
 450 دو  خمزون  بوغرار  من  �سد 
االعتبار  ورد  مكعب  مرت  مليون 
مت  العمل  كما   ، ال�سواين  ل�سد 
جديدة  حميطات  ا�ستحداث  على 
والرم�سي  وبوكانون  بالزوية 
بنواحي  واحلنايا  والبويهي 
مبلغ  ر�سد  طريق  عن  ماقورة 
ماليمقدر ب10 ماليري  لتهيئة  �سد 
مياهه  ت�سب  ماقورة  الذي 
باملغرب ، كما مت العمل على اإن�ساء 
حمطات لت�سفية املياه امل�ستعملة 
والرم�سي  ميمون  واأوالد  ب�سبدو 
دعم  ال�سقي  وذا  م�ساريع  لدعم 
للجملة  ب�سوق  احلدودية  املنطقة 
غرب  ال�سيار  الطريق  مبخرج 
التجارية  احلركة  لتن�سيط  مغنية 
التاييد للفالحني وت�سجيعهم  ومنح 

، وكان من املفرو�ض  االإنتاج  على 
خالل  امل�ساريع  هذه  تتج�سد  اأن 
اإال   ، تقدير  اأكرب  على   2018 �سنة 
واملناطق  واأقيمت  الدرا�سات  اأن 
جمعت  هيئت وامللفات  ال�سناعية 
وجتمدت  جمدت  امل�ساريع  لكن 
املناطق  �سكان  اآمال  معها 
الذي  االأمر  العمل  يف  احلدودية 
املخدرات  تهريب  ن�سبة  من  رفع 
واجلرائم االقت�سادية واالجتماعية 
مرا�سلة  وطالب  هذا  باملنطقة. 
باحلدود  النا�سطة  اجلمعيات 
بفتح  العليا  ال�سلطات  اإىل  الغربية 
امل�ساريع  هذه  جتميد  حتقيق  يف 
دون  العودة  اأموالها  وا�ستهالك 
بالفائدة على �سكان املنطقة التي 
للفقر  وا�ستغالل  بوؤرة  اإىل  حتولت 
بارونات  قبل  من  �سبابها 

املخدرات.
حممد .ب
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مرمي خمي�شة

ت�رصيح  يف  خاخة  �أف�صح  حيث 
�أن  »�لو�صط«،  جريدة  به  خ�ص 
�لبالد  لإنقاذ  �ملنجز  م�رصوعه 
من  يتكون  كوفيد-19،  بر�ثن  من 
�لأوىل  م�صتقلتني، �خلطة  خطتني 
عنو�ن  حتت  بحثة،  تكنولوجية 
عرب  �لرت�جعي  بالتحقيق  »�لك�صف 
مدجمة«ـ  �إلكرتونية  رقاقة  تعميم 
تتيح من خالل م�صاب و�حد،  حيث 
�لآخرين،  �مل�صابني  باقي  معرفة 
قيا�صي  وقت  يف  �لعدوى،  و�أماكن 
من مركز حتكم مركزي، �أما �خلطة 
ت�صمية  عليها  �أطلقت  و�لتي  �لثانية 
»�حلجر �ل�صحي �لذكي«، هي عبارة 
عدة  حتوي  عمالقة،  خطة  عن 
تتيح  لها،  خمطط  �صيناريوهات 
 10 من  �جلز�ئرية،  �ل�صو�رع  �إفر�غ 
ماليني مو�طن، و ت�صارك فيها جميع 
�لدولة، خا�صة  موؤ�ص�صات  و  �لهيئات 
فتفا�صيلها  لهذ�  و  منها،  �لأمنية 
�لكتمان  طي  و�صتبقى  للغاية،  �رصية 
لأنه  هذ� بالإ�صافة  قوله،  حد  على 
�ملعلومات  ت�صنيف  و  �إح�صاء  �صيتم 
بيانات،  قاعدة  �صمن  و�ملعطيات 

ل�صتغاللها لأغر��ص �أخرى.
كما �أ�صاف �ملتحدث ذ�ته، �أن هناك 

خطط �أخرى م�صتقلة، وهي تكاملية 
مب�صاكل  خا�صة  �مل�رصوع،  مع 
�أن  م�صري�  �جلز�ئري،  �ملجتمع 
ت�صابه  و  �لقت�صادية،  �لوباء  تبعات 
على  �أجربته  قد  �حللول،  مبادئ 
�صمها للم�رصوع، وهي خطط د�ئمة 
وتخدم  بل  �لوباء،  بزو�ل  تزول  ل 
بعد  ما  مرحلة  يف  و�لعباد  �لبالد 
جامعة  خريج  وقال  �أي�صا.  كورونا 
خالل  بورقلة،  مرباح  قا�صدي 
حديثه مع »�لو�صط«، �أنه منذ �جنازه 
مل�صودة �مل�رصوع، �لتي كانت جاهزة 
وحماولته  �لفارط،  �أفريل   20 يف 
يت�صل  مل  �لآن  حلد  فاإنه  لت�صويقها، 
به �أي م�صوؤول، لكنه باملقابل ب�صدد 

ر�صمية  مر��صلة  باإعد�د  �ل�رصوع، 
�لقريب  يف  �جلمهورية،  للرئا�صة 
�لكفاء�ت  من  ب�صفته  �لعاجل، 
�ل�صابة، �لتي وعد رئي�ص �جلمهورية، 
بيدها  بالأخذ  تبون،  �ملجيد  عبد 
تبعا  وهذ�  �جلديدة،  جز�ئرنا  لبناء 
من  ح�صبه،  �مل�رصوع  يحتاجه  ملا 
لن  عليا،  �صالحيات  و  تر�خي�ص 
�لرئي�ص  مو�فقة  بعد  �إل  تتحقق 
�لأهد�ف  يخ�ص  فيما  �أما  عليها. 
�لو�عد،  م�رصوعه  �صيحققها  �لتي 
على �أر�ص �لو�قع، فقد �أفاد �لنا�صط 
�صتتمكن  �جلز�ئر  �أن  �جلمعوي، 
بف�صل م�رصوعه، من عودة �لأن�صطة 
�صناعة،  و  جتارة،  من  �لقت�صادية، 

ونقل، مع عودة �حلياة �لطبيعية، يف 
مدة قيا�صية، �إىل جانب �إح�صاء دقيق 
للبطالة و �خلريطة �لجتماعية، مبا 
و�أ�صحاب  و�حلرفيني،  �لتجار،  فيها 
�قرت�ح  مع  بدقة،  �ليومية  �ملهن 
و�مل�صاعدة  لهم،  مقنع  تعوي�ص 
خالل  من  �لتنمية،  عجلة  دفع  على 
�قرت�ح خطط خارج م�رصوع �لوقاية، 
�لبطالة  معدل  خف�ص  يتم  بحيث 
ب�صكل ملمو�ص، و��صتحد�ث م�صاريع 
�خلزينة  مد�خيل  زيادة  من  متكن 
ميز�نية  �إنعا�ص  وبالتايل  �لعمومية، 
�لدولة، و�مل�صاهمة ب�صكل فعال من 
خالل �آليات حديثة، يف �لق�صاء على 
وم�صاكل  �ملو�زية،  �لأ�صو�ق  م�صاكل 

�ل�صكن، �ل�صغل و �لأمن �ملجتمعي.
�ل�صياق، �ملتح�صل  و�أو�صح يف نف�ص 
�لإعالم  دولة يف  مهند�ص  رتبة  على 
و  �صيا�صية  �أبعاد  هناك  �أن  �لآيل، 
كتحقيق  �أي�صا،  للم�رصوع  �أمنية 
و�ملحافظة  �لجتماعية،  �لعد�لة 
و�لق�صاء  �لوطنية،  �لوحدة  على 
�أو  �لفردية  �صو�ء  �جلرمية،  على 
على  �ل�صلم  مبد�أ  �ملنظمة، وحتقيق 
م�صتوى كامل �لرت�ب �لوطني، للتفرغ 
و�لتي  �لدولية،  �خلارجية  للرهانات 
طي  �صتبقى  تفا�صيلها  �أن  �عترب 

�لكتمان، لغاية خروجها للنور.

ك�شف مهند�س دولة يف الإعالم الآيل، مراد �شيف الدين خاخة، اأم�س، عن اجنازه مل�شروع واعد، يحتمل اأن 
يكون مفتاح جناة اجلزائر يف معركة كورونا وما بعدها، خ�شو�شا اأنه يعترب م�شروع وقائي بالدرجة الأوىل، 
وتطبيق اإحدى خطتيه اأو كلتاهما معا، على امل�شتوى الوطني، ميكن البالد من ال�شيطرة على العدوى بن�شبة 

والجتماعية،  القت�شادية  الناحية  من  كثرية،  اأخرى  اأهداف  حتقيق  جانب  اإىل   ،99% نقول  ل  حتى   ،90%
على املدى املتو�شط والبعيد.

قطاعا التعليم العايل والرتبية

حرب برملانية لإلغاء 
م�سابقات التوظيف

�لربملان  قبة  �صهدت 
�لأ�صابيع  �لأخرية  خالل 
من  جلملة  �رص�صة  هجومات 
جانب  �لنو�ب  ��صتهدفت 
�لرتبية  قطاع  يف  �لتوظيف 
وذلك  �لعايل  و�لتعليم  و�لوطنية 
فئات  من  جملة  لطلب  تلبية 
ح�صاب  على  �ملجتمع  ولو 
بع�ص  �جلمهورية  يف  قو�نني 

�لأحيان .
�لنو�ب  مر��صالت  فاإن  كانت 
�لعايل  �لتعليم  وزير  �إىل 
�لعلمي  منطقية  فيما  و�لبحث 
تطهري  يخ�ص  
من  �جلامعات  و�ملعاهد 
�لذين  �لقطاع  �إخطبوطات 
�لعمر  من  �ل75  جتاوزو 
ولز�لو�  ي�صيطرون على دو�ليب 
و�إد�رة  �لبحث  ومر�كز  �ملعاهد 
�لتي  تتحكم  �ملجالت  �لعلمية 
وتاأطري  �إطار�ت  تكوين  يف 
�ملقابل  ت�صجيل  ويف  �لقطاع  ، 
 ، �لبطالني  �لدكاترة  من  �ألف 
�لتوظيف �ملبا�رص  �أن عملية  �إل 
علمية  وفقا  معايري  ودون 
�لعمومية  يعد  �لوظيفة  لقانون 
لن   ، به  للقانون  وخمال  مناف 
على  يعتمد  قانون  �لتوظيف 
�ل�صهادة  ومطابقة  �مل�صابقة 
ومدى  متكن �ملوظف من �صغل 
�ملن�صب ، من جانب �آخر ر��صل 

�لرتبية  وز�رة  �لنو�ب  بع�ص 
و�مل�صابقات  ب�رصورة  �إلغاء 
ومو��صلة �لعمل بقو�ئم �لحتياط 
ل�صنة 2017  �لأمر �لذي من �صاأنه 
�ملتخرجني  حرمان  حقوق 
�صنو�ت 2018 و2019 و2020  من 
يعد  ما  �لتوظيف  وهو  حق 
عدم  بالقانون  وحتقيق  �إخالل 
تكافوؤ �لفر�ص يف �حل�صول على 
قانونا  �ملكفول  �صغل  من�صب 
بالإ�صافة   ، من  د�صتوري  مببد�أ 
�إىل تكر�ر �أخطاء �لتوظيف �لتي 
�لبتد�ئي  �لتعليم  يف  ظهرت 
عليها  مفت�صو�  وقف  و�لتي 
�لأبو�ب  فتح  �لرتبية  بفعل 
�لقطاع  على  بعيدة  لتخ�ص�صات 
على  �صلبا  �ثر  ما  �قتحامه  يف 

�ملرودية .
مبدرية  و�أ�صار  �إطار   هذ� 
بع�ص  �لعمومي  �أن  �لوظيف 
�ل�صعب  �أ�صبحو�  ممثلي 
معاجلة  قانون  على  يعملون 
�أو  �لعاطفة  طريق  �لت�صغيل  عن 
�ل�صيا�صة �ل�صعبوية  عو�ص �للجوء 
�لوحيد  ب�صفته  �إىل  �لقانون 
�جلميع  ويحدد  ين�صف  �لذي 
يف  �ملخولة  و�ل�صبل  �لطرق 
�ختيار �ملوظف وفقا ملقايي�ص 
�أخالقية  وعملية و�لتي   ، علمية 

ل حتددها �إل �مل�صابقة .
حممد. ب

ميكننا ال�سيطرة على عدوى
 كورونا بن�سبة %90

.     �شاأرا�شل الرئي�س لعر�س خمططنا

�ملدنية  �حلماية  م�صالح  قامت 
�إطار  يف  �لأخرية  �صاعة   48 خالل 
�لوقاية من �نت�صار فريو�ص كورونا بـ 
232 عملية حت�صي�صية عرب 44 ولية، 
�حلجر  قو�عد  �حرت�م  على  للحث 
�لجتماعي،  �لتباعد  و  �ل�صحي 
�لعامة  �ملديرية  به  �أفادت  مثلما 
يف  �ل�صبت،  �ملدنية،�أم�ص  للحماية 

بيان لها.
و �أو�صحت ذ�ت �مل�صالح �أنها قامت 
يف �لفرتة ما بني 28 و 30 من �ل�صهر 
يقل عن 232 عملية  �جلاري مبا ل 
ب�رصورة  �ملو�طنني  لتح�صي�ص 

يف  �ل�صحي،  �حلجر  قو�عد  �حرت�م 
تف�صي  من  للوقاية  ن�صاطاتها  �إطار 
حتديد�  م�صت  كوفيد-19،  فريو�ص 

174 بلدية .
ذ�ت  قامت  �لإطار،  ذ�ت  يف  و 
تعقيم  عملية   294 بـ  �مل�صالح 
عامة �صملت 48 ولية و م�صت 192 
بلدية، من من�صاآت وهياكل عمومية 
�ل�صكنية  �ملجمعات  وخا�صة 
و�ل�صو�رع ، حيث خ�ص�صت �ملديرية 
لهاتني  �ملدنية  للحماية  �لعامة 
مدنية  حماية  عون   615 �لعمليتني 
مبختلف �لرتب، 157 �صيارة �إ�صعاف 

�إىل و �صع  بالإ�صافة  و 176 �صاحنة 
�أجهزة �أمنية لتغطية �أماكن لالإقامة 
موجهة للحجر �ل�صحي عرب كل من 
وليات �جلز�ئر و خن�صلة و ورقلة و 

مترن��صت.
بحو�دث  يت�صل  �آخر  �صعيد  على  و 
�لعامة  �أح�صت �ملديرية  �لطرقات، 
�لفرتة  خالل  �ملدنية،  للحماية 
و  �أ�صخا�ص  خم�صة  وفاة  �ملذكورة، 
�آخرين بجروح متفاوتة  �إ�صابة 294 
�أخرى، تدخلت  �خلطورة ومن جهة 
لولية  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
�نت�صال جثة غريق  �أجل  وهر�ن من 

مر�صى  ببلدية  �لكبري  بال�صاطئ 
�حلجاج و يف �إطار تدخالتها نتيجة 
م�صالح  قامت  �جلوية،  �لتقلبات 

�حلماية �ملدنية بعدة 
عمليات لمت�صا�ص �ملياه �ملت�رصبة 
فو�صويا  �صكنا   12 م�صتوى  على 
�إثر �رتفاع من�صوب  ببلدية �لبويرة ، 
على  فيما مت،  بليل،  �أولد  و�د  مياه 
جهاز  و�صع  �لربدي،  بلدية  م�صتوى 
للرتبة  �نزلق  بعد  �أمني،  حر��صة 
�إىل  �ملوؤدي  �جل�رص  ب�صببه  ت�رصر 
غلق  �إىل  �أدىل  مما  �لعريق،  حي 
�لطريق موؤقتا، وفقا للم�صدر ذ�ته.

الوقاية من فريو�س كورونا خالل 48 �شاعة الأخرية

احلماية املدنية تقوم بـ232 عملية حت�سي�سية 

يف فنادق مبدينة وادي �شوف

فر�ض احلجرعلى300 
جزائري مرحل من تون�ض

م�شتغامن

انخفا�ض كبري يف حوادث 
املرور

�رصعت �جلز�ئر �أم�ص يف ترحيل 
جمموعة من رعاياها يف تون�ص  
�لرعايا  من   400 عبور  مت  �أين 
�جلز�ئريني بينهم عائالت، عرب 
قف�صة  منطقة  يف  بري  معرب 
عالقني  كانو�  تون�ص،  جنوبي 
مار�ص  �صهر  منذ  تون�ص،  يف 
موقع  �أورده  ما  ح�صب  �ملا�صي 

�لعربي �جلديد �للكرتوين.
�لتي  �لثانية  �ملرة  هي  وهذه 
ت�صل فيها �جلز�ئر �إىل تفاهمات 

تق�صي  �لتون�صية  �ل�صلطات  مع 
�إىل  جز�ئريني  رعايا  بعبور 
بالدهم، بعد �صماحها يف �ل�صابع 
بعبور  300  �ملا�صي  �أفريل  من 
�ل�صلطات  و�صتفر�ص  جز�ئري، 
�لرعايا  هوؤلء  على  �جلز�ئرية 
ملدة  �ل�صحي  للحجر  �خل�صوع 
خ�ص�صت  فنادق  يف  يوماً   14
و�دي  مدينة  يف  �لغر�ص،  لهذ� 

�صوف.
عبدال�شالم.غ

بولية  �ملرور  حو�دث  عرفت 
م�صتغامن تر�جعا ب 50 يف �ملائة 
�أ�صتفيد  ح�صبما  �صهر  خالل 
�ملديرية  من  �ل�صبت  �أم�ص 

�لولئية للحماية �ملدنية.
و�صجلت ذ�ت �مل�صالح يف �لفرتة 
و23  �أفريل   24 بني  �ملمتدة 
رم�صان(  )�صهر  �جلاري  ماي 
 81 خلف  مرور  حادث   73
جريحا مقابل 138 حادث و159 
من  �لفرتة  نف�ص  خالل  جريحا 
وحد�ت  وقامت  �ملا�صي  �لعام 
�صهر  خالل  �ملدنية  �حلماية 
رم�صان �لأخري ب 1.339 تدخل 
�أغلبها لإ�صعاف و�إجالء �جلرحى 

�مل�صت�صفيات  �إىل  و�ملر�صى 
ومري�ص(  جريح   1.059(
م�صالح  �إىل  �لوفيات  وحتويل 
فيما  وفيات(   6( �جلثث  حفظ 
لإخماد  �لإطفاء  فرق  تدخلت 
�ملحا�صيل  م�ص  حريق   86
�لغابية  و�مل�صاحات  �لزر�عية 
 9 �إ�صابة  يف  وت�صبب  و�ملنازل 
يف  مت  كما  بجروح.  �أ�صخا�ص 
 22 و�إنقاذ  �إ�صعاف  �لفرتة  نف�ص 
وحتويل  خطر  حالة  يف  �صخ�ص 
متويف و�حد �إىل م�صلحة حفظ 
�ل�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  �جلثث 
�إطار  غيفار�« يف  ت�صي  »�رن�صتو 

تنفيذ �جلهاز لهذه �لعمليات.

24 �ساعة

لأ�صاتذة  �لوطنية  �لتن�صيقية  طالبت 
وزير  من  �لبتد�ئي  �لتعليم  طور 
�لرتبية �لوطنية �رصورة �لإ�رص�ع يف 
�أر�ص  �لفئة على  تلبية مطالب هذه 
�لو�قع و�لتي عربت عنها يف �صل�صلة 
طويلة من �لحتجاجات و�لإ�رص�بات 
، حيث �صددت عرب مر��صلة جديدة 
�أنه  »�لو�صط«  يومية  عليها  �طلعت 
هذه  ��صتغالل  �لو�صية  �لوز�رة  على 
�لدخول  غاية  �إىل  �ملمتدة  �لفرتة 

جت�صيد  �أجل  من  �لقادم  �ملدر�صي 
بها يف  �لتي �عرتفت  تلك �ملطالب 
ت�صييع  وعدم  �صابق  ر�صمي  بيان 
�ل�صفحة  هذه  طي  �أجل  من  �لوقت 
هذه  مطالب  وتتمثل  هذ�   ، نهائيا 
و�لرب�مج  �ملناهج  تغيري  يف  �لفئة  
ويخفف  �لتعليم  جودة  يحقق  مبا 
و�ملطالبة  �لتالميذ  على  �ملحفظة 
 14/266 للمر�صوم  �لرجعي  بالأثر 
�جلريدة  يف  �صدوره  تاريخ  من 

معايري  توحيد  وكذ�  �لر�صمية 
�لعلمية  �ل�صهاد�ت  بتثمني  �لت�صنيف 
ورفع  �لفر�ص  تكافوؤ  ملبد�أ  �صمانا 
ل�صتدر�ك  دج  �ألف   30 ب  �لأجور 
�ملتدهورة  �ل�رص�ئية  �لقدرة 
وتخفي�ص �حلجم �ل�صاعي �ملعمول 
�أ�صاتذة  �إعفاء  �إىل  �إ�صافة  �لآن  به 
غري  �ملهام  جميع  من  �لطور  هذ� 
�لبيد�غوجية و�حلق يف �لرتقية �لألية 
رئي�صي  �أ�صتاذ  رتبة  �إىل  �ل�صنف  يف 

كل 5 �صنو�ت ورتبة �أ�صتاذ مكون كل 
يف  �حلق  ��صرتجاع  مع  �صنو�ت   10
مهنة  �إدر�ج  �صمن  �لن�صبي  �لتقاعد 
�لتعليم �صمن �ملهن �ل�صاقة و�إحلاق 
�لرتبية  بوز�رة  �لبتد�ئية  �ملدر�صة 
كاملتو�صطات و�لثانويات و�ملطالبة 
من  �لفئة  هذه  ��صتفادة  يف  باحلق 
�ل�رص�ئح  باقي  غر�ر  على  �ل�صكن 

�لجتماعية �لأخرى .
اأح�شن مرزوق

تن�شيقية اأ�شاتذة البتدائي ترا�شل الو�شاية

املطالبة بالأثر الرجعي للمر�سوم 14/266
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اح�شن خال�ص   

ال يكتفي الد�ستور بالنظر 
م�سدر  باأنه  ال�سعب  اإىل 
التي  وال�سيادة  ال�سلطة 
طريق  عن  ميار�سها 
املوؤ�س�سات واال�ست�سارات 
يف  ورد  كما  ال�سعبية 
املادتني ال�سابعة والثامنة 
بل يعتربه املربر التاريخي 
لوجود الدولة ذاتها بالنظر 
اإىل ال�رشعية التي اكت�سبها 
يف  الطويلة  جتربته  من 
اآخرها  الغزاة  مقاومة 
التحريرية  الثورة  جتربة 
البالء  فيها  اأبلى  التي 
جتمع  اأن  بعد  احل�سن 

احلركة  حول 
طنية  لو ا
وجبهة التحرير 
طني  لو ا
يخية  ر لتا ا
ت�سحيات  وتوج 
ج�سام مكنته من 
مب�سريه  التكفل 
عي  جلما ا
وا�سرتجاع حريته 
الثقافية  وهويته 
وت�سييد موؤ�س�ساته 
ية  ر �ستو لد ا
ال�سعبية االأ�سيلة. 

ديباجة  واأ�سهبت 
الد�ستور بالقول باأن 
االنت�سارات  حتقيق 

وا�سرتجاع  م�سريية 
وبناء  الوطنية  الرثوات 
ال�سيدة  امل�ستقلة  الدولة 
ال�سغط  عن  البعيدة 

اخلارجي كان بف�سل عزم 
وذلك  اجلزائري  ال�سعب 
يبقى  اأن  على  الت�سميم 
حريته  على  وغيورا  حرا 
عززتها  التي  ووحدته 
املحاوالت  لكل  مقاومته 
وحدة  لتهديد  العنيفة 
وا�ستقرار الدولة يف اإ�سارة 
الدموية  الع�رشية  اإىل 
اجلزائر  اجتازتها  التي 
من  الت�سعينيات  خالل 
فبف�سل  املا�سي،  القرن 
ال�سلم  حتقق  اإذن  ال�سعب 
بعد  الوطنية  وامل�ساحلة 
مرتني  فيهما  ا�ستفتي  اأن 
ف�سمم على جعل اجلزائر 
والعنف  الفتنة  مبناأى عن 

وعن خطاب  تطرف  وكل 
اأ�سكال  وكل  الكراهية 
ديباجة  ت�سيف  التمييز، 

الد�ستور. 

ويعترب الد�ستور اأن ال�سعب 
هذه  عرب  دوما،  اأكد 
التي  التاريخية  التجارب 
ال�سعبي  باحلراك  توجها 
به عن حر�سه  الذي عرب 
على ترجمة طموحاته يف 
اإحداث حتوالت اجتماعية 
عميقة، اأنه اأهل الأن يكون 
م�سدر �رشعية موؤ�س�سات 
الدولة ومربر وجود الدولة 
نف�سها التي ما وجدت اإال 
وحماية  وخدمته  لرعايته 
التاريخي  املك�سب 
اال�ستقالل  وهو  لل�سعب 

وال�سيادة.
الذي  التمجيد  وينطلق 
يف  ال�سعب  به  يحظى 
الد�ستور اجلزائري 
اأن  منطلق  من 
ل  �ستقال ال ا
ال  الوطني 
تدعي  اأن  ميكن 
اأو  فئة  حتقيقه 
جهة  اأو  طبقة 
اأية �سخ�سية  اأو 
ية  د قيا
الثورة  خالل 
ية  ير لتحر ا
هو  ما  مثل 
يف  احلال 
الذي  تون�س 
تعترب حلبيب 
قيبة  ر بو
عن  �سابقا 
الذي  التون�سي  ال�سعب 
من  »غبارا  يعتربه  كان 
فا�ستقالل  االأفراد«، 
لل�سعب  اإجناز  اجلزائر 

اجلزائري باأكمله مبا فيها 
الفئات التي مل تنخرط يف 
فيها،  ت�سارك  ومل  الثورة 
املوروثة  ال�سلطة  اأن  ثم 
التحرير  حرب  عن 
اجليل  من  تتكون  كانت 
جي�س  �سباط  من  الثاين 
الذين  الوطني  التحرير 
لل�رشعية  يفتقرون  كانوا 
كان  التي  التاريخية 
االأوائل  القادة  بها  يتمتع 
الذين  للثورة  املفجرون 
احلرب،  بعد  اأحياء  بقوا 
ال�سباط  هوؤالء  قام  لذا 
على  منهم  العديد  بعزل 
بو�سياف  حممد  غرار 
واأيت  بلقا�سم  وكرمي 
وا�ستعني  وغريهم  احمد 
بنب بله وخي�رش وبيطاط 
�سعبوية  دولة  لقيادة 
�سعار  حتت  جماهريية 
من ال�سعب واإىل ال�سعب، 
ال�سعب  اإال  بطل  وال 
اجلزائري قبل اأن ينقلبوا 
وبا�سم  اأي�سا،  عليهم 

حماية الثورة ال�سعبية. 
نحو  التوجه  هذا  ولي�س 
حكرا  ال�سعب  تقدي�س 
هو  بل  اجلزائر  على 
االأحزاب  جميع  �سمة 
قادت  التي  الوطنية 
يف  الدول  �سيا�سات 
العامل العربي وكل الدول 
النهج  انتهجت  التي 
كانت  والتي  اال�سرتاكي 
»�سعوبها  تخاطب  دوما 

على  وتقوم  العظيمة« 
التعبئة العامة املتوا�سلة 
لفئات الفالحني والعمال 
اجلامعات  وطلبة 
تكون  اأن  على  وحتر�س 
متناغمة  ال�سعوب  هذه 
والقرارات  املواقف  مع 
ال�سلطة  تتخذها  التي 

داخليا وخارجيا.  
لكن الد�ستور ذاته يدعو 
اجلزائري  ال�سعب  هذا 
تبني  اإىل  واحلر  ال�سيد 

ت  ما ا لتز ا
لة  و لد ا
اجلزائرية 
ه  جتا
عة  ملجمو ا
لية  و لد ا
يف  ال�سيما 
ت  ال جما
فحة  مكا
وقد  الف�ساد 
ذكرت ديباجة 
الد�ستور ثالثة 
مراجع يف هذا 
وهي  ال�ساأن 
اتفاقية االحتاد 

الف�ساد  ملنع  االإفريقي 
واتفاقية  ومكافحته 
االأمم املتحدة ملكافحة 
الف�ساد واالتفاقية العربية 
وهي  الف�ساد  ملكافحة 
تتعر�س  قد  اتفاقيات 
للتغيري يف اأي حلظة من 
التاريخ كما يدعوه اأي�سا 
باالإعالن  التم�سك  اإىل 

االإن�سان  العاملي حلقوق 
لعام 1948 والعهد الدويل 
االقت�سادية  للحقوق 
والثقافية  واالجتماعية 
للحقوق  الدويل  والعهد 
املدنية وال�سيا�سية الذي 
عام  اإىل  �سدوره  يعود 
1966 وامليثاق االإفريقي 
حلقوق االإن�سان وال�سعوب 
الذي يعود اإىل عام 1981 
حلقوق  العربي  وامليثاق 
عام  ال�سادر  االإن�سان 

معاهدات  وهي   2004
فيها  انخرطت  مثالية 
املعنية  الدول  جميع 
بها دون اأن تكون بحاجة 
انخراطها  تعزز  اأن  اإىل 
يف  �رشيح  �سعبي  بتعبري 

الد�ستور. 
ويف موقع اآخر، ودون ذكر 
ال�سيما  دويل  مرجع  اأي 

اتفاق باري�س لعام 2015 
حول املناخ الذي يدخل 
ابتداء  التنفيذ  حيز 
فاإن  ال�سنة،  هذه  من 
الد�ستورية  التعديالت 
يظل  اأن  كذلك  تقرتح 
اجلزائري  ال�سعب 
البيئة  بتدهور  من�سغال 
للتغري  ال�سلبية  والنتائج 
على  وحري�سا  املناخي 
الو�سط  حماية  �سمان 
واال�ستعمال  الطبيعي 
للموارد  العقالين 
لطبيعية  ا
عليها  واملحافظة 
االأجيال  ل�سالح 

القادمة.
الت�ساوؤل  ويبقى 
حول  مطروحا 
من  الدافع 
ال�سعب  حتميل 
ي  ئر ا جلز ا
التزام الدولة يف 
متباينة  فرتات 
ت  قا تفا با
ودولية  اإقليمية 
هذا  ويتاأكد 
اأن  ندرك  ملا  الت�ساوؤل 
املعاهدات التي يوقعها 
رئي�س اجلمهورية ت�سمو 
الذي  القانون  على 
يعك�س  اأن  يفرت�س 
عن  ال�سعبية  االإرادة 
ال�سعب  ممثلي  طريق 
مبوجب  الربملان  يف 

الد�ستور نف�سه.

الد�ستور وال�سعب العظيم
.    »ال�شعب اجلزائري �شعب حر وم�شمم على البقاء حرا«

هكذا انطلقت ديباجة الد�شتور اجلزائري، وهي انطالقة لها دللة جزائرية خا�شة، اإذ مل تكن مقدمة الديباجة 
بو�شف الأمة اأو الدولة مثال. ويظهر ت�شميم ال�شعب على البقاء حرا يف تاريخه الذي هو تاريخ كفاح وجهاد 

قاده اأبناء اجلزائر، رواد احلرية والوحدة والرقي، وكانت ثمرته عرب الع�شور اإن�شاء دول وم�شاهمة يف الرتاث 
احل�شاري الإن�شاين.

ا�شتمد ال�شرعية من التجربة التاريخية

حول  الت�شاوؤل مطروحا  "يبقى 
الدافع من حتميل ال�شعب 

اجلزائري التزام الدولة يف 
فرتات متباينة باتفاقات 
اإقليمية ودولية ويتاأكد 

هذا الت�شاوؤل ملا ندرك اأن 
املعاهدات التي يوقعها رئي�ص 

اجلمهورية ت�شمو على القانون 
الذي يفرت�ص اأن يعك�ص 

الإرادة ال�شعبية عن طريق 
ممثلي ال�شعب يف الربملان 
مبوجب الد�شتور نف�شه"

الذي  التمجيد  "ينطلق 
يحظى به ال�شعب يف الد�شتور 

اجلزائري من منطلق اأن 
ال�شتقالل الوطني ل ميكن اأن 
تدعي حتقيقه فئة اأو طبقة 

اأو جهة اأو اأية �شخ�شية قيادية 
خالل الثورة التحريرية مثل 
ما هو احلال يف تون�ص الذي 

تعترب حلبيب بورقيبة �شابقا 
عن ال�شعب التون�شي الذي كان 

يعتربه »غبارا من الأفراد« "
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حاوره حممد .م

   من موقعكم كباحث 
جتربة  تقيمون  كيف 

الإنتاج الإعالمي  ؟

البداية  يف  مو�صول  *ال�صكر 
الهادف  االعالمي  ملنربكم 
»الو�صط  اجلزائرية » على هذه 

االلتفاتة االإعالمية وعلى 
انتقاء اأراه بارعا ملو�صوع 
االإنتاج االإعالمي املوجود 
القنوات  يف  خا�صة 
�صهر  يف  التلفزيونية 
رم�صان املنق�صي والذي 
نقا�ش  حمل  اأنه  اأتابع 
االكادميية  االأو�صاط  يف 
على  واإجابة  واالإعالمية 
اأن  اعتقد  الهام  �صوؤالكم 
ب�صكل  التلفزي  االإنتاج 
القنوات  يف  وخا�صة  عام 

يف  يتم  ال  اخلا�صة  التلفزيونية 
تقديري وفق ما يجب اأن يكون 
وان املوجود حلد االآن يكاد ال 
ارجتاليا  يكون عمال  اأن  يتعدى 
يوؤ�ص�ش  ممنهج  وال  موؤطر  غري 
لربامج اأنتجت على عجل اأو مت 
اال�صتعانة بها لتغطية احتياجات 
يف  تو�صع  براجمية  �صبكات 
رم�صان  ك�صهر  هامة  منا�صبات 
فاحل�ص�ش التلفزيونية ال ميكن 
نرى  التي  بالطريقة  تذاع  اأن 
بارجتال للمن�صط وغياب لروؤية 

وغياب  املعالج  املو�صوع  عن 
االأقل  على  جمهور  لدرا�صة 
تقديرية لنجاح الربنامج واآفاق 
لذا   انت�صاره يف �صوء املناف�صة 
باالإعالم  ومهتم  كباحث  فانا 
ثري  جمال  وهو  واالت�صال 
توؤ�صلها  التي  بالقيم واملفاهيم 
وممار�صات  نظرية  معارف 
القنوات  اأن  اعتقد  راقية  

الدقة  بتوخي  مطالبة  اخلا�صة 
االإعالمي  االإنتاج  واحلرفية يف 
وال  اإعالمية  اأبعاد  له  الذي 
العام  ال�صياق  عن  مبعزل  يتم 
الذي  اجلمهور  وخ�صائ�ش 
االإعالمي  املنتج  ي�صتهدفه 
حد  على  واملرئي  امل�صموع 
بداية  منذ  حدث  وما  �صواء 
انزالقات  من  الكرمي  ال�صهر 
�صلطة  اإليها  نبهت  خطرية 
يف  �صعف  اإىل  يوؤ�رش  ال�صبط 
يف  عميقة  لروؤية  وغياب  االأداء 
مهن االإنتاج االإعالمي ال�صمعي 

من  ي�صعف  قد  وهذا  الب�رشي 
عليها  راهن  فتية  جتربة  جناح 

الكثري .

احللول  هي  ما     
باإنتاج  للنهو�ض  املمكنة 

اإعالمي نوعي ؟

*التكوين اأوال وثانيا هو االأ�صا�ش 
القائمني على  اإذ يجب على 
ما  اأتابع  التي  القنوات  هذه 
اإعالمية  م�صامني  من  تبثه 
الكرمي  ال�صهر  هذا  يف 
كوادرها  بتكوين  االهتمام 
�صابة  وهي  االإعالمية 
وتاأطري  ملرافقة  وحتتاج 
البقات  اإعداد  على  م�صتمر 
احل�ص�ش  واإنتاج  الرباجمية 
االأ�صناف  �صمن  التلفزيونية 
كل  ومواكبة  املعروفة 
التطورات ذات البعد املهني 
ال�صمعي  حقل  يف  والتقني 
الب�رشي كما اأن احللول املكنة 
التي نرافع عنها يف هذا ال�صياق 
بالذات تكمن اأي�صا يف االهتمام 
لعلوم  املحني  العلمي  باجلانب 
واالرتكاز  واالت�صال  االإعالم 
الهامة  اجلمهور  درا�صات  على 
ا�صرتاجتيات  يف  املغيبة 
لل�صبكات  االإعالمي  االإعداد 
واملكيفة  العامة  الرباجمية 
اإنتاج  خطط  على  تعتمد  التي 
والق�صرية  التفاعلية  الربامج 
واالأركان  اأي�صا  الراأي  وبرامج 
تن�صيطية  فقرات  يف  املنفذة 
اإذاعية وتلفزية فال  اأو ح�ص�ش 
جناح  عن  نتحدث  اأن  ميكن 
اال�صتغال  دون  اإعالميا  برنامج 
على قدرات اإعالمية واإبداعية 
اجلماعي  بالطاقم  ي�صمى  ملا 
جماليا  والناقل  واملعد  املنفذ 
عن  والباحث  وال�صورة  لل�صوت 
الو�صائط  يف  املنتج  ت�صويق 
منها  اجلديدة  االإعالمية 
امل�صائل  هذا  فكل  الفاي�صبوك 
االعتبار  بعني  توؤخذ  اأن  يجب 

يف االإعداد والتنفيذ لت�صويق اأي 
منتج اإعالمي حملي .

اأداء  تقيمون  كيف     
القنوات  يف  ال�شابة  الوجوه 

اخلا�شة ؟

تقييم  موقع  يف  هنا  *ل�صت 
ي�صتغلون  الذين  االإعالميني 
لها  اإعالمية  موؤ�ص�صات  يف 
توجهاتها وروؤيتها اجتاه ما هو 
عام ولكن اعتقد �رشاحة وهذه 
بق�صايا  ومهتم  باحث  قناعة 
يجب  اأننا  واالإعالم  االت�صال 
الطاقات  هذه  بتكوين  نهتم  اأن 
وقانون  اجلديدة  االإعالمية 
ويف  اجلديدة  حلته  االإعالم يف 
هذا �رشاحة  على  ين�ش  مواده 
ال�صابة  االإعالمية  والطاقات 
االإعالمية  ال�صاحة  يف  هامة 
االإعالم  يحرك  ووجودها 
واإبداعا  حتررا  اأكرث  ويجعله 
البع�ش  يتورط  اأن  يجب  ولكن 
العام  ال�صاأن  ت�صطيح ق�صايا  يف 
وهذا  املجتمع  وهواج�ش 
الكثري  يتفاده  اأن  يجب  الذي 

ادعوه  الذي  ال�صباب  من 
مع  التوا�صل  اإىل  اأي�صا 
االأكادميية  واملعرفة  العلم 
عريقة  اأ�صوال  تنبني  التي 
مع  االإعالمية  للممار�صة 
امليدانية  اخلربة  افتكاك 
مبهنية  وممار�صتها 

واحرتافية

عن  ماذا     
ال�شبط  �شلطات  دور 

الإعالمية ؟

�صلطة  دور  اأن  *اعتقد 
هام  الب�رشي  ال�صمعي  ال�صبط 
املمار�صة  تاأطري  يف  للغاية 
احلقل  هذا  يف  االإعالمية 
تفعيل  اأن  غري  الهام  االإعالمي 
وتو�صيع  الهيئة  هذه  ن�صاط 
هامة  اأولوية  اأ�صحى  ن�صاطها 
هذا  اإىل  اأ�رشت  وان  �صبق  وقد 

االأمر يف العديد من املن�صورات 
اإذ يجب اأن تنظم اأن�صطة تقييم 
يف  االإعالمي  لالأداء  ومتابعة 
واخلا�صة  العمومية  القنوات 

املكثف  االإيقاع  هذا  ويوؤ�ص�ش 
توؤطر  هامة  وروؤية  خلطاب 
القنوات  يف  االإعالمي  العمل 
وخمتلف منابر االإعالم ال�صمعي 
ا�صتحداث  اأن  كما  الب�رشي 
اعتقادي  يف  مهنية  جمال�ش 

ترثي امل�صهد ال�صمعي الب�رشي 
ي�صكل  العمل  يف  جديدة  بروؤية 
عليه  اأوؤكد  وما  االأولويات  اأحد 
الدولة  هيئات  تتجاوز  اأن  هو 
يف  خا�صة  الر�صمية 
منطية  االت�صال  قطاع 
الفعل  وحركة  االأداء 
التي  التجاوزات  اجتاه 
الفاعلني  وتلزم  حتدث 
املعنية  واملوؤ�ص�صات 
بااللتزام عن طريق روؤية 
واأن�صطة مبعايري العمل 
املحرتف  االإعالمي 
الرد  و�صع  يعد  فلم 
توبخ  التي  بالبيانات 
تاأ�صي�ش  كافيا بل يجب 
تقييم  اإ�صرتاجتية 
واالنطالق  ومتابعة 
هو  ما  كل  وحتييد  التكوين  يف 
مميع يف االأداء االإعالمي وهذه 
ور�صات اإ�صالح عميقة يجب اأن 
تتحرك يف قطاع االت�صال ويف 
منها  املهني  اال�صتغال  حقول 
خا�صة حقل ال�صمعي الب�رشي.

بروؤية قال اأنها اإعالمية ومهنية بالدرجة الأوىل اعترب اأ�شتاذ الإعالم والت�شال بجامعة م�شتغامن مدير خمرب الدار�شات الت�شالية والإعالمية 
الدكتور العربي بوعمامة اأن النزلقات اخلطرية التي �شهدتها بع�ض القنوات اخلا�شة خالل �شهر رم�شان املنق�شي تقت�شي مراجعة �شاملة ملنظومة 

العمل الإعالمي يف قطاع ال�شمعي الب�شري والرتكاز على القيم املهنية والأخالقية اإىل توؤطر الن�شاط املهني يف هذا القطاع احل�شا�ض م�شريا اإىل 
غياب معايري يف ر�شم اخلريطة الرباجمية واإعداد ت�شكيل من الربامج الهادفة التي تالم�ض ميولت اجلمهور اإزاء و�شائل الإعالم  هذا ودعا الباحث 

الأكادميي بجامعة م�شتغامن بوعمامة العربي يف حوار خ�ض به »الو�شط  اجلزائرية » اإىل �شرورة الهتمام بالتكوين الإعالمي يف جمال الربجمة 
الإذاعية والتلفزيونية التي يجب اأن تتما�شى مع احلركية الثقافية والفنية وال�شقف املتاح للحركة الإبداعية التي ترتكز على منتج اإعالمي يوجه 

جلمهور غري معروف لدى القائم على العملية الإعالمية ويف اإ�شارة اإىل امل�شمون الإعالمي الذي تعر�شه عدد من القنوات التلفزيونية يف �شهر رم�شان 
الف�شيل اعترب الباحث يف علوم الإعالم اأن الطرح الع�شوائي للق�شايا املعاجلة يف منابر الإعالم وعدم العتماد على درا�شات اجلمهور وافتقار ال�شاحة 

ملوؤ�ش�شات �شرب اأراء قد يجعل من الربامج الإنتاجية على �شخامتها يف فلك وما يريده اجلمهور يف فلك اآخر .

اأ�شتاذ الإعالم الت�شال بجامعة م�شتغامن العربي بوعمامة  ل«الو�شط«

جتاوزات  القنوات اخلا�سة ت�ستهدف منظومة القيم
.    التكوين والتنظيم حلقة مفقودة يف ن�شاط القنوات اخلا�شة 

.     �شلطات ال�شبط الإعالمية مطالبة بتكثيف عملها
.    التكوين الأكادميي والإعالمي معيار يف تقييم الأداء املهني

ال�شبط  �شلطة  اأن دور  "اعتقد 
ال�شمعي الب�شري هام للغاية 

يف تاأطري املمار�شة الإعالمية 
يف هذا احلقل الإعالمي الهام 

غري اأن تفعيل ن�شاط هذه 
الهيئة وتو�شيع ن�شاطها اأ�شحى 

اأولوية هامة"

تقييم  موقع  يف  " ل�شت هنا 
الإعالميني الذين ي�شتغلون يف 
موؤ�ش�شات اإعالمية لها توجهاتها 
وروؤيتها اجتاه ما هو عام ولكن 
اعتقد �شراحة وهذه قناعة 

باحث ومهتم بق�شايا الت�شال 
والإعالم اأننا يجب اأن نهتم 

بتكوين هذه الطاقات الإعالمية 
اجلديدة وقانون الإعالم يف 

حلته اجلديدة" 
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اأفاد  م�سدر مطلع لـ "الو�سط"، 
املعنية   االخت�سا�ص  دوائر  اأن 
و  النفطية  اجلنوب  بواليات 
�رشعت  قد  كانت   ، ال�سياحية 
 24 مع  التحقيق  يف   ، موؤخرا 
املال  اأ�سحاب  من  �سخ�سا 
يف  تورطهم  بتهمة   ، والنفوذ 
ت�سيد منازل فاخرة وم�ستودعات 
اأوعية  فوق  ع�سوائية   وحظائر 
الدولة،  مل�سالح  تابعة  عقارية 
والتي كانت يف االأ�سل خم�س�سة 
�سحية  تنموية  م�ساريع  الإجناز 
تتعلق  و�سكينة  فالحية  واأخرى 
وكذا  االجتماعي  بالنمط 
القطع االأر�سية ال�ساحلة للبناء، 
مل�ساريع  باالإ�سافة  وتربوية 
الكهربائية  املحوالت  اإجناز 
اال�ستعجايل  الربنامج  اإطار  يف 
والغاز  للكهرباء  التوزيع  ل�رشكة 
 ، مترنا�ست   ، ورقلة  بواليات 
غرداية   ، ،ب�سار  ،اأدرار  ايليزي 

، االغواط وب�سكرة ، مما جعل 
االإمنائية  العمليات  هذه  غالبية 
تواجه م�سريا جمهوال بني االإلغاء 
وهو  التق�سف  بحجة  والتجميد 
اجتماعي  بدخول  ينذر  بات  ما 
ويف  مت�سنج،  قادم  ومدر�سي 
ذات  اأو�سح  �سلة  ذي  �سياق 
العدالة  م�سالح  اأن  امل�سدر 
بالواليات املذكورة  حت�سي ما 
يزيد عن 115 ق�سية نزاع على 

ال�سلطات  بني  عقارية  اأوعية 
ادعوا  وخوا�ص  املحلية 
ملكيتهم الأرا�سي هي يف االأ�سل 
م�ست�سفيات  الإجناز  خم�س�سة 
ومرافق تربوية واأخرى �سكنية 
اأر�سية  لتجزئات  باالإ�سافة 

موجهة للمواطنني املحليني .
رئي�ص  طالب  اأخر  جانب  من 
القادر  عبد  اجلمعوية  احلركة 
به  خ�ص  ت�رشيح  يف  تقار، 

م�سالح   من  "الو�سط"   ليومية 
ب�رشورة  الق�سائية  ال�رشطة 
ك�سف النتائج النهائية للتحقيق 
  08 من  اأكرث  قبل  اأجرته  الذي 
بـ  التالعب  ملف  يف  �سنوات 
يف  موجها  عقاريا  هكتارا   14
اإطار املنفعة العامة، مت بيعها 
الأ�سحاب  الرمزي  بالدينار 

املال والنفوذ .
طرح  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
اأكرث  املحلي  لل�ساأن  متابعون 
عجز  �رش  عن  ت�ساوؤل  من 
بالواليات  التنفيذية  االأدوات 
ملف  القرتاح  املذكورة  
التعدي  ظاهرة  مناق�سة 
االحتياطات  على  ال�سارخ 
التابعة  تلك  �سواء  العقارية 
طرف  من  اخلوا�ص  اأو  للدولة 
بارونات العقار �سمن امللفات 
يف  واالإثراء  بالنقا�ص  املعنية 
العادية  الدورات  اأ�سغال  اإطار 
ال�سعبية  للمجال�ص  االأخرية 

الوالئية .

وتعبيد  اجناز  م�رشوع  ي�سهد   
الطريق الرابط بني عا�سمة الوالية 
االإدارية  املقاطعة  و  مترنا�ست 
وترية  كبري يف  تاأخر   ، �سالح  عني 
املوؤ�س�سة  طرف  من  االأ�سغال، 
هاته  باإجناز  املكلفة  املقاوالتية 
اال�ستعجالية،  التنموية  العملية 
الطريق  م�ستعملي  هدد  حيث 
من  عدد  يف  واملغلق  املذكور 
بتنظيم   االأ�سغال،  ب�سبب  املحاور 
الوالية  مقر  اأمام  مفتوح  اعت�سام 
للمطالبة بت�رشيع االأ�سغال لتفادي 
عملية  توقف  �سيناريو  تكرار 

االجناز املتكررة .
م�ستعملي  من  الع�رشات  نا�سد   
بني  الرابط  الوطني  الطريق 
مترنا�ست و عني �سالح يف ت�رشيح 
لهم مع يومية "الو�سط" ال�سلطات 
زيارة  برجمة  ب�رشورة  الوالئية 
للم�رشوع  ا�ستعجاليه  ميدانية 
من  الت�رشيع  اأجل  من  املذكور 

على  ت�سري  التي  اأ�سغاله  وترية 
من  يجعل  مما  ال�سلحفاة  خطى 
اإمكانية ت�سليم امل�رشوع يف �سطره 
الثاين على م�سافة تتجاوز 400 كلم  
ال�سنة  احلالية فر�سية  نهاية  قبل 
الوالية  وايل  اأن   رغم   م�ستبعدة، 
امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل  دومي 
كان  التنفيذية   الهيئة  على  االأول 
قد تدخل يف اأكرث منا�سبة  لتدارك 
اال�سغال  وترية  وت�رشيع  النقائ�ص 
توعد  فقد  �سلة  ذي  �سياق  ويف   ،
حمدثينا مبا فيهم �سائقي �سيارات 
النفعية  املركبات  و  اخلوا�ص 
بتنظيم  الثقيل   الوزن  و�ساحنات 
الوالية    مقر  اأمام  مفتوح  اعت�سام 
للمطالبة بو�سع حد للفو�سى التي 
ال�سالف  امل�رشوع  فيها  يتخبط 
الذكر، من اأجل فر�ص اآليات اأجنع 
اال�ستفادة  لهم  يت�سنى  حتى  عليه 

من خدماته يف القريب العاجل.
جناة ،ح 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  قوات  طرف  من 
اجلرمية  حماربة  اأدراريف  والية 
املواطنني  �سالمة  على  واحلفاظ 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
لالأمن  التابعة  الق�سائية  ال�رشطة 
اأدرار  والية  احل�رشي الثاين باأمن 
من و�سع حد ل�سارق دراجة نارية 

مع ا�سرتجاعها .
اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
والية اأدرار كانت قد ت�سلمت يومية 
وقائع  اأن  منه  ن�سخة   " "الو�سط 
ر�سمية  �سكوى  اىل  تعود  الق�سية 
اأحد املواطنني مفادها  بها  تقدم 
ا�ستهدفت  لل�رشقة التي  تعر�سه 
دراجته النارية من احلجم الكبري، 
تلقيها  وفور  ال�رشطة  قوات 
البحث  عمليات  ال�سكوى با�رشت 
للفاعلني ليتم  للو�سول  والتحري 

امل�ستبه  ال�سخ�ص  على  التعرف 
فيه

لتوقيفه  حمكمة  خطة  و�سع  مع 
وحتويله اإىل مقر االمن ال�ستكمال 
اأمام  تقدميه  مت  اين  التحقيق، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
بدوره اأحال  اأدرارالذي  حمكمة 
امللف اأمام جل�سة املثول الفوري 
حقه 02 �سنوات  يف  لي�سدر 
وغرامة  االيداع  مع  نافذة  حب�ص 
بـ 100.000 دينار  مقدرة  مالية 
جزائري  و20.000دينار  جزائري 
علم  وح�سبما  لل�سحية .  تعوي�ص 
االأمنية  العملية  فاإن  م�سادرنا  من 
جت�سيد  اإطار  يف  تندرج  النوعية 
لتطويق  امليدان  احتالل  خمطط 
اجلرمية ب�ستى اأنواعها خا�سة يف 
من  للوقاية  ال�سحي  احلجر  فرتة 

تف�سي جائحة فريو�ص كورونا .
اأحمد باحلاج 

م�ستقبل  فريق  اإدارة  نا�سدت   
االإدارية  باملقاطعة  املجاهدين  
عني �سالح املنتمي لبطولة الق�سم 
لكرة  مترنا�ست  لرابطة  ال�رشيف  
�سدا�ص  املنتدب  الوايل  القدم، 
العاجل   التدخل  اأجل  من  خل�رش، 
النفطية  ال�رشكات  على  لل�سغط 
الغاز على  باإقليم عا�سمة  العاملة 
�سالح  عني  م�رشوع  �رشكة  غرار 
للتنقيب  الوطنية  واملوؤ�س�سة  غاز 
من  االآبار  يف  االأ�سغال  �رشكة  و 
اأجل  دعم الفريق حتى يت�سنى له 
حتقيق االأهداف املرجوة منه من 
املحلية،  الريا�سية  االأ�رشة  طرف 

فريق  خلق  يف  اأ�سا�سا  واملتمثلة 
على  ال�رشاع  باإمكانه  تناف�سي 
ورقة ال�سعود  لالأق�سام املتقدمة  
، ويف �سياق ذي �سلة ك�سف رئي�ص 
ت�رشيح  �سالح   يف  زقري  النادي 
اأن  "الو�سط"،  جريدة  به  خ�ص 
النادي يعاين من اأزمة مالية خانقة 
يف  االأو�ساع  بانفجار  تهدد  باتت 
باإمكانها  مالية  موارد  غياب  ظل 
الدفاع  �سخرة  رفقاء  متكن  اأن 
تكاليف  تغطية  من  كمبو  بوجمعة 
التنقل واالإيواء والتح�سري للمو�سم 

الكروي القادم   .
اأحمد باحلاج 

با�شرت م�شالح الأمن املخت�شة، بوليات اجلنوب الكبري، التحقيق مع 24�شخ�شا ا�شتولوا على 147 
هكتارا من عقار الدولة، الأمر الذي ت�شبب يف  تاأخر فا�شح يف اإيجاد اأر�شيات منا�شبة لتج�شيد 
م�شاريع تنموية قطاعية عليها، موازاة مع ذلك، فقد تعالت الأ�شوات املطالبة  ب�شرورة ك�شف 
النتائج النهائية للتحقيق الذي اأجري قبل �شنوات قليلة حول تورط دوائر الخت�شا�ص املعنية 

يف بيع 14 هكتارا من عقار الدولة بالدينار الرمزي .

مطالب بك�شف النتائج النهائية لبيع 14 هكتار بالدينار الرمزي 

اأحمد باحلاج 

الطريق الرابط بني عني �شالح –مترنا�شت  

يف اإطار جت�شيد خمطط احتالل امليدان

لدعمهم بالأموال

 اأ�سغال الإجناز ت�سري ببطء 

اأمن اأدرار ي�سع حد ل�سارق 
الدراجات النارية 

م�ستقبل املجاهدين  بعني �سالح 
ي�ستغيث بالوايل املنتدب

اأخبار اجلنوب

حتقيق حول ال�ستيالء على 
147هكتار باجلنوب

اأجه�ص حماولة تهريب 62784 لرتا من الوقود 

الأمن يحكم قب�سته على احلدود اجلنوبية وال�سرقية 
االأمن امل�سرتكة   متكنت قوات 
باحلدود  اجلارية  ال�سنة  خالل 
من  وال�رشقية،  اجلنوبية 
 25 عن  يزيد  ما  اإجها�ص 
الطاقوية  للمواد  تهريب  عملية 
باجتاه حدود دول اجلوار، مما 
يزيد  ما  ا�سرتجاع  من  مكن 
الوقود  من  لرتا   62784 عن 
بينهم  من  31مهربا  توقيف  مع 
من  واآخرين  اأفارقة  رعايا 

جن�سية تون�سية .
ليومية  اأمنية  م�سادر   ك�سفت 
االأمن  اأ�سالك  اأن   ، "الو�سط" 

الـ  خالل  متكنت  امل�سرتكة 
05  اأ�سهر االأخرية، من اإجها�ص 
لتهريب  95 عملية  يزيد عن  ما 
الوقود �سوب دول تون�ص و مايل 
التي  لليبيا،  باالإ�سافة  والنيجر 
تعي�ص موجات نزاع م�سلح مما 
مكن من ا�سرتجاع ما يزيد عن 
62784 لرتا من الوقود، كانت يف 
طريقها لوجهات جمهولة خارج 
مكنت  كما  الوطني،  الرتاب 
التي  النوعية  االأمنية  العمليات 
تندرج يف اإطار التطبيق ال�سارم 
العمليات  غرفتي  لتعليمات 

اجلهويتني   للقيادتني  املركزية 
للدرك  وال�ساد�سة  الرابعة 
الوطني بورقلة و مترنا�ست، من 
بينهم 27  توقيف 31 مهربا من 
جن�سيات  من  جزائريا والبقية 
وكامريونية  وت�سادية  مالية 
وليبية،  وتون�سية  و�سنغالية 
االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
مت  املوقوفني،  مع  القانونية 
اإعداد ملفات ق�سائية �سدهم، 
على  اإحالتهم  مبوجبها  ليتم 
لدى  اجلمهورية  وكالء  ال�سادة 
و  واإيليزي  مترنا�ست  حماكم 

اأين �سدرت يف  والوادي،  اأدرار 
باالإيداع  اأوامر  27 منهم  حق 
يف  املوؤقت  احلب�ص  رهن 
بتهمة  حماكمتهم  انتظار 
باالقت�ساد  واالإ�رشار  التهريب 
الوطني، فيما متت اإدانة البقية 
النفاذ  موقوفة  �سجنا  ب�سنة 
بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
جزائري  قبل  دينار  األف   32
من  الطرد  اإجراءات  ا�ستكمال 
االإقامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
اأوردت  ما  وفق  ال�رشعية  غري 

م�سادرنا .

ب�شكرة 

ترحيل 07  رعايا اأفارقة  بتهمة القامة الغري �سرعية 
 ، االأخريين  اليومني  يف  اأوقفت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
�رشعية  الغري  الهجرة  مكافحة 
للدرك  الوالئية  باملجموعة 
ثالث  يف  بب�سكرة  الوطني 

نفذت  منف�سلة  اأمنية  عمليات  
و  الوالية  عا�سمة  من  بكل 
اأوالد جالل  االإدارية  املقاطعة 
اإفريقي  07رعية   ، وطولقة 
خمتلفة  جن�سيات  يحملون 

وت�ساد  والنيجر  مايل  لدول 
وبعد  الغابون  و  والكامريون 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال 
مع املوقوفني مت تقدميهم اأمام 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

اجلميع  اإدانة  مت  ،اأين  ب�سكرة 
النفاذ مع  �سجنا موقوفة  ب�سنة 
من  الطرد  اإجراءات  ا�ستكمال 
االإقامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 

جناة ،ح الغري �رشعية .

اأحمد باحلاج 
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امل�شتقبل للدرا�شات و 

البحاث املتقدمة

الربيطاين  الوزراء  رئي�س  واأعلن 
بريطانيا  اأن  جون�سون«  »بوري�س 
متاجر  من  االآالف  فتح  �ستُعيد 
واملتاجر  الرئي�سية  ال�سوارع 
خالل  التجارية  واملراكز  الكربى 
�سياق  ويف  املقبل.  يونيو  �سهر 
خالل  اليابان  اأعلنت  مت�سل، 
رفع  عن  اجلاري  مايو  �سهر 
اأنحاء  جميع  يف  الطوارئ  حالة 
توقعت  ال�سياق،  هذا  ويف  البالد. 
كويكي«  »يوريكو  حمافظة طوكيو 
ب�رسعة  �ستدخل  »العا�سمة  اأن 
رفع  من  االأوىل  املرحلة  اإىل 
حالة  احلكومة  اأنهت  اإذا  القيود 
الطوارئ، و�سي�سمح ذلك للمكتبات 
ن�ساطها،  با�ستئناف  واملتاحف 

مفتوحة  املطاعم  و�ستظل 
امل�ساء،  يف  اأطول  لفرتات 
التالية  املراحل  و�ستت�سمن 
ودور  امل�سارح  فتح  اإعادة 
املعار�س«.  واأر�س  ال�سينما 
هذا  يُناق�س  االإطار،  هذا  ويف 
ا�ستعادة  دات  حمِدّ التحليل 
جائحة  ظل  يف  الن�ساط 

كورونا.

»الذعر  �شعود   1-
ال�شتهالكي«:

اأن  جيًدا  احلكومات  تُدرك 
�رسيع  -خا�سة  االأوبئة  انت�سار 
العدوى منها مثل فريو�س كورونا- 
من �ساأنه اأن يولّد حالة من اخلوف 
جتعل  والتي  امل�ستهلكني  لدى 
اال�ستهالكي  الفعل  برد  التنبوؤ 
فاالنخفا�س  للغاية.  �سعبًا  اأمًرا 
اال�ستهالك  معدالت  يف  احلاد 
معدالت  مع  متاًما  يتنا�سب  ال 
 Morbidity املر�س  انت�سار 
كل  فاإن  اآخر،  مبعنى   .Rate
قيام  يقابلها  ال  جديدة  اإ�سابة 
م�ستهلك واحد بخف�س ا�ستهالكه 
يُعرف  فيما  منهم،  الع�رسات  بل 
لالنت�سار  ال�سلوكية  باملرونة 
 P r e v a l e n c e - e l a s t i c

.Behavior
عن  الناجت  املرن  ال�سلوك  وهذا 
ا  انخفا�سً ي�سبب  اخلوف  �سعور 
ا يف الطلب الكلي، ويوؤثر �سلبًا  حاًدّ
الناجت املحلي االإجمايل  على منو 
كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�س 
معدالت  بنف�س  تنت�رس  العدوى 
من  اال�ستهالك  يف  االنخفا�س 

يكون  احلالة،  تلك  يف  عدمه. 
مل  التي  البلدان  حكومات  �سلوك 
كبري  ب�سكل  الفريو�س  فيها  يتف�َسّ 
ميااًل اإىل التعليق اجلزئي للن�ساط 
على  االإبقاء  مع  االقت�سادي 
اخلدمات احليوية، وذلك للتخفيف 
اال�ستهالكي  الذعر  اآثار  من 
الو�سع  �سمح  طاملا  املتوقعة 
ال�سحي بذلك، يف حني متيل الدول 
املرتفعة  االإ�سابة  معدالت  ذات 
للن�ساط  كلي  �سبه  حظر  اإىل  ا  جًدّ
الو�سع  اأن  طاملا  االقت�سادي 
بالتعامل  ي�سمح  ال  اأ�سال  ال�سحي 
مع احلاالت املوجودة بالفعل. من 
الن�ساط  عودة  قرارات  تكون  ثم، 
�سعودا  متنا�سبة  االقت�سادي 
ال�سلوكية  املرونة  مع  وهبوطا 
للم�ستهلكني، اأخذا يف االعتبار اأن 
�سعور اخلوف كما �ساهم اقت�ساديا 
يف خف�س حاد و�رسيع يف معدالت 

�سعودا  ي�سبب  قد  فاإنه  الطلب 
بطيئا ن�سبيا يف هذه املعدالت يف 
اأن�سطة  من  فتح عدد  اإعادة  حالة 
عن  االإعالن  فاإن  لذلك  ال�سوق. 
االقت�سادي  للن�ساط  جزئية  عودة 
»بالونة  دور  تلعب  اأن  �ساأنها  من 
�سعور  اإليه  و�سل  ملا  االختبار« 
للم�ستهلكني،  بالن�سبة  اخلوف 
اإبطاء  فرتة  هناك  واأن  خا�سة 
بني   )Slow down period(
وظهور  االقت�سادي  القرار  اتخاذ 
ظلت  اإذا  تطول  قد  وهي  اآثاره، 
يف  اال�ستهالكي  الذعر  معدالت 
االنح�سار  رغم  مرتفعة  م�ستويات 

الرقمي يف معدالت االإ�سابة.

»الك�شاد«: و�شع  تفادي   2-

رغم اتفاق الدول على االإجراءات 
االأداء  اأن  اإال  املتبعة  االحرتازية 
الن�ساط  غلق  وتاأثري  االقت�سادي 
يتباين  االقت�ساد  موؤ�رسات  على 
من دولة الأخرى. ففي الهند -على 

القطاع  اأن  مبا  املثال-  �سبيل 
الزراعي-  -وخا�سة  الغذائي 
القوة  من   %50 من  اأكرث  يجذب 
العاملة يف الهند؛ فاإن تعطيل 
االقت�سادي  القطاع  هذا 
حالة  حتول  من  يُعّجل  قد 
اإىل   Recession الركود 
 ،Depression ك�ساد 
قطاعات  على  �سيوؤثر  مما 
ومنها  االأخرى،  االقت�ساد 
ما  وهو  ال�سحي،  القطاع 

ت�سعى الدول لتفاديه.
تعليق  قرار  فاإن  وبالتايل، 
اقت�سادية  قطاعات 
اأخرى  قطاعات  وا�ستمرار 
م�ساهمة  على  يتوقف 
الناجت  يف  القطاعات  هذه 
التاأثري  ومدى  االإجمايل،  املحلي 
املبا�رس لقطاع معني على تدهور 
ب�سكل  االقت�سادية  املوؤ�رسات 
دون  للحيلولة  وذلك  جذري، 
هذا،  الك�ساد.  ملرحلة  الو�سول 
وال ينطبق ذلك املنطق فقط على 
االأغذية،  مثل  االأ�سا�سية  ال�سلع 
لقطاعات  ا  اأي�سً ميتد  ولكن 
يف  كبرًيا  ن�سيبًا  حتتل  تكميلية 
للدول،  االإجمايل  املحلي  الناجت 
يف  ال�سيارات  �سناعة  قطاع  مثل 
اأملانيا، والعقارات واالإن�ساءات يف 

فرن�سا وكوريا اجلنوبية.

ال�شحّي: النظام  فعالية   3-

ت�سع  اأن  احلكومات  يف  يُفرت�س 
االإ�سابة يف  ن�سب  لعودة  احتمالية 
بع�س  تخفيف  حالة  يف  االرتفاع 
االقت�سادي،  الن�ساط  على  القيود 
اأن  املفرت�س  من  فاإنه  ثم  ومن 
على  عملت  قد  احلكومات  تكون 
يف  ال�سحي  القطاع  قدرات  زيادة 

ل�سدور  متهيًدا  املا�سية،  الفرتة 
الن�ساط  با�ستعادة  قرارات 
قرارات  فاإن  وبالتايل  تدريجًيّا. 
عودة الن�ساط االقت�سادي ومداها 
ا�ستطاعت  مبا  مرهونة  �ستكون 
رفع  جمال  يف  حتقيقه  الدول 
وهو  ال�سحية،  قطاعاتها  قدرات 
اأملانيا على �سبيل  ما عملت عليه 
جنحت  عندما  احل�رس  ال  املثال 
يف رفع عدد اأ�رّسة العناية املركزة 
األف   40 اإىل  �رسير  األف   28 من 

�رسير.

الفائدة«: »�شعر  معدل   4-

املتخ�س�سون  املحللون  يوؤكد 
مرور  اأن  املالية  ال�سيا�سة  يف 
اقت�سادي  ركود  بحالة  االقت�ساد 

ن�سبة  تخفي�س  ي�ستوجب 
الودائع  على  الفائدة 
�سيولة  لتوفري  واالإقرا�س 
مالية يف االأ�سواق، وذلك الأنه 
الفائدة  تخفي�س  حالة  يف 
يف�سل املواطنون اأن ي�سحبوا 
ودائعهم ويقوموا ب�رساء �سلع 
بقيمة  حتتفظ  عقارات  اأو 
يف  و�سعها  من  بداًل  اأموالهم 
البنوك بن�سبة فائدة �سعيفة، 
يف�سلون  وكذلك املقرت�سون 
االقرتا�س من البنوك يف ظل 
يجعل  الفائدة مما  انخفا�س 
من  اأقل  قرو�سهم  تكلفة 

اأوقات ارتفاع الفائدة، وهو ما من 
ا توفري �سيولة يف ال�سوق  �ساأنه اأي�سً

للتغلب على حالة الركود.
ذات  تكون  ال�سيا�سة  هذه  ولكن 
ن�سب  ذات  الدول  يف  مفعول 
م�رس  يف  )ت�سل  العالية  الفائدة 
مثاًل اإىل 15% على الودائع(، بينما 
الدول  يف  يذكر  ال  اأثر  ذات  تكون 

ذات ن�سب الفائدة التي تقرتب من 
�سفر )مثل فرن�سا ترتاوح الفوائد 
و%0.5(.   %0.2 بني  الودائع  على 
الن�ساط  عودة  اإجراءات  فاإن  لذا 
االقت�سادي تكون اأكرث اإحلاًحا من 
الدول  لدى  االقت�سادية  الناحية 
التي تعتمد على اال�ستهالك ب�سكل 
بها،  الفوائد  ن�سب  وتقل  كبري، 
حيث تكون اأدوات ال�سيا�سة املالية 
يف اأ�سيق تاأثرياتها يف مقابل زيادة 

دور ال�رسكات والقطاع اخلا�س.
اإىل  الغربية  الدول  اجتهت  ولذلك 
الت�رسيع بعودة الن�ساط االقت�سادي 
الفريو�س  على  الق�ساء  عدم  رغم 
نهائًيّا. وبالن�سبة للدول ذات ن�سب 
الفوائد العالية؛ فاإن زيادة ال�سيولة 
وجود  تقت�سي  االقت�ساد  يف 
ل�رسف  متاحة  اقت�سادية  اأن�سطة 

ال�سلع  على  املتوفرة  النقود  تلك 
ن�سب  الرتفاع  تفادًيا  واخلدمات 
الت�سخم ب�سكل كبري، ولذلك مهما 
فاإن  موؤثرة  االإجراءات  تلك  كانت 
حني  بعد  ا  اأي�سً متيل  الدول  تلك 
االقت�سادي  الن�ساط  حجم  لزيادة 

املتوفر لت�رسيف ال�سيولة.

»تعوي�شات  توفري   5-
البطالة«:

ت�ساعدت ن�سبة البطالة يف العديد 
من دول العامل، وتكمن امل�سكلة 
احلقيقية يف فقدان عدد كبري من 
وجود  دون  وظائفهم  املواطنني 
يف  ت�سحيحية  مالية  اآليات  اأي 
تكون  هنا،  من  اخل�سو�س.  هذا 
الن�ساط  اإعادة  الدول يف  �رسعة 
الق�ساء  عدم  رغم  االقت�سادي 
مرهونة  نهائًيّا  املر�س  على 
من  تعوي�س  على  قدرتها  مبدى 

فقدوا وظائفهم.
العديد  قامت  ال�سياق،  ويف هذا 
العمالة  بتعوي�س  الدول  من 
رفعت  حيث  املنتظمة،  غري 
اإعانات  واإ�سبانيا  فرن�سا  من  كل 
ارتفاع  فاإن  ثم،  ومن  البطالة. 
الدول  �سيدفع  البطالة  معدالت 
يف وقت معني لبدء فتح الن�ساط 
االقت�سادي، الأنه يف تلك احلالة 
اإجبار  املنطقي  من  يكون  لن 
دون  منازلها  التزام  على  النا�س 
من  االأدنى  باحلد  تعوي�سها 
الفرد  يفا�سل  حيث  الدخل، 
اأو  االقت�سادي  االإفال�س  بني 
مهما  ولذلك  للمر�س.  التعر�س 
االقت�ساد،  وقوة  حجم  كرب 
معدالت  يف  الزيادة  معدل  فاإن 
متغري  تفاقمه  و�رسعة  البطالة 
عن  االإعالن  �رسعة  يف  حيوي 
االقت�سادي  الن�ساط  ا�ستعادة 

كلًيّا اأو جزئًيّا.
املتغريات  ت�ساهم  ختاًما، 
دفع  يف  ذكرها  ال�سابق 
على  القيود  لتخفيف  الدول 
وعلى  االقت�سادي.  الن�ساط 
اقت�سادات  قوة  من  الرغم 
اأن  اإال  املتقدمة،  الدول 
االقت�سادات  تلك  هيكل 
العوامل  بداخله  يحوي 
على  ت�سجع  التي  الهيكلية 
اأن�سطته  با�ستعادة  التعجيل 
ويتخوف  وقت.  اأ�رسع  يف 
االقت�ساديون  املحللون 
باقت�سادات  املهتمون 
مثل  املتقدمة،  الدول 
واأوروبا،  املتحدة  الواليات 
ثانية  انكما�س  فرتة  حدوث  من 
ومن  االإ�سابات،  عودة  حالة  يف 
ثانية  انكما�س  فرتة  حدوث  ثم 
النمو  ا�ستعادة  من  توؤخر  قد 
ت�سل  ملدة  املعتاد  االقت�سادي 
�سنة  بداًل من  �سنوات  اإىل ثالث 
ون�سف يف حالة عدم حدوث اأي 

تراجعات جديدة.

�شيا�شات العودة:

حمددات ا�ضتعادة الن�ضاط االقت�ضادي يف ظل "كورونا"
اأ�شحى »ا�شتعادة الن�شاط القت�شادي« العنوان الرئي�شي الأبرز لإجراءات دول العامل يف مواجهة جائحة كورونا، فعقب فرتة ت�شل اإىل اأ�شهر من 

تبني اإجراءات الإغالق واحلظر؛ رفعت العديد من الدول تباًعا القيود على الأن�شطة القت�شادية مع تبني تدابري احرتازية ملواجهة احتمالت 
»الرتداد الوبائي« وظهور موجة ثانية من تف�شي الفريو�ض. فعلى �شبيل املثال، بداأت اأملانيا يف 21 اأبريل يف فتح بع�ض املحال التجارية مع تطبيق 

اإجراءات الوقاية والتباعد الجتماعي.

ال�شابق  املتغريات  " ت�شاهم 
ذكرها يف دفع الدول 

لتخفيف القيود على الن�شاط 
القت�شادي. وعلى الرغم 
من قوة اقت�شادات الدول 

املتقدمة، اإل اأن هيكل تلك 
القت�شادات يحوي بداخله 

العوامل الهيكلية التي ت�شجع 
على التعجيل با�شتعادة 
اأن�شطته يف اأ�شرع وقت"

اأن  يف احلكومات  " ُيفرت�ض 
ت�شع احتمالية لعودة ن�شب 

الإ�شابة يف الرتفاع يف 
حالة تخفيف بع�ض القيود 
على الن�شاط القت�شادي، 
ومن ثم فاإنه من املفرت�ض 

اأن تكون احلكومات قد عملت 
على زيادة قدرات القطاع 
ال�شحي يف الفرتة املا�شية"
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ق.ف

)الرتبية وال�سجن(
فهي  ال�سجن  داخل  الرتبية  وبخ�سو�ص 
مرتبطة مبراحل تاريخ احلركة الأ�سرية، 
 1948 حتى   1917 العام  بني  فاملرحلة 
كان فيها م�ساهد �سعبة من حيث اإعدام  
وحممد  حجازي   وفوؤاد  الزير  عطا 
مثل  ل�سجون  بناء  هناك  كان  جمجوم، 
عكا و�رصفند  ونور �سم�ص، بداأ ال�سهاينة 
يعملون وفق مبداأ تعدد ال�سجون حتى ل 
يكون هناك اأ�رصى يف مكان واحد ميكن 
اأن حتدث وحدة بينهم،  �سار هناك بناء 
ب�سكل  ذلك  كل  للأ�رصى   وغرف  اأق�سام 
حتى  التفتيت  نظرية  �سمن  مدرو�ص 
يف   ، حميطة  يف  قوياً  الأ�سري  يكون  ل 
كل  قا�سية   كانت  الرتبية  املرحلة  هذه 
واقع  ويت�رصب  معني  �سيء  يتلقى  اأ�سري 
الإمكان.  قدر  التكيف  يحاول  لكن  موؤمل 
من  مرحلة  فهي  الثانية  املرحلة  اأما 
ن�ساط  وبها   1967 العام  حتى  العام1948 
فدائي م�سلح يف تلك الفرتة وحتديداً عام 
1958 ظهر التمرد كانعكا�ص لنوع الرتبية 
وانعكا�ص لل�سمود  فحدث هروب �سجن 
 1967 بعد  املرحلة  اأما  ال�سهري،  �سطة 
حتى الآن فهي مرحلة  الرتبية واملواجهة 
نف�سه رغم كل  الأ�سري  واثبات  امل�ستمرة 
رغم  والذل  والقهر  التعذيب  حماولت 
حماولت ال�سهاينة ممار�سة �ستى الطرق 
قب�ستهم  اإحكام  يف  واجل�سدية  النف�سية 
املرحلة  هذه  ع�ست  لقد  الأ�رصى.  على 
وتربيت  والت�سعينات  الثمانيات  خا�سة 
يف ال�سجن مباديء النتماء وحب الوطن 
والإيثار والقيم احلميدة، اإذن ميكن القول 
على  بناء  ياأتي  الرتبوي  الفكر  تطور  اأن 
تطور الواقع العتقايل. واإذا كنا نتحدث 
الرتبية  اأن  القول  من  فلبد  الرتبية  عن 
عليها  يح�سل  التي  وهي  ايجابية  نوعان 
الأ�سري من تلقاء نف�سه اأو من تاأثري ظروف 
ال�سجن اأو تنظيمه اأو الأن�سطة التي تُنفذ 
يف ال�سجون وهي التي تُربي حب الوطن 
وتزرع املودة والتعاون والتكاتف. وهناك 
نوع اآخر من الرتبية وهي الرتبية ال�سلبية 
الذي   الحتلل  منها  اأ�سباب  عدة  ولها 
الغريبة   الأفكار  ويزرع  ويقهر  يُعذب 
حتتوي  التي  واملجلت   الكتب  وميرر 
اآخر  �سبب  وهناك  م�سوهة.  ثقافة  على 
وهو  اأحد  به  يتحدث  مل  ال�سلبية  للرتبية 

التنظيمات والف�سائل اأو جمتمع الأ�رصى 
ترتك  الت�رصفات  بع�ص  فهناك   ، نف�سه 
�سلبية،  وتربية  �سلبية  اآثاراً  الأ�سري  يف 
الأ�سري  الف�سائل على  بع�ص  تفر�ص  كاأن 
عنها،  غنى  يف  وهو  يعتنقها  لكي  اأ�سياء 
يف  الف�سائل  بع�ص  تقوم  ملاذا  فمثًل 
معينة  ثورية  م�سلكيات  بفر�ص  ال�سجون 
معتقدات  وتعلم  لقراءة  الأ�رصى  ودفع 
معينة؟ ملاذا يتم هناك يف بع�ص احلالت 
ي�ستفيد  الأ�سري  �سحيح  فكري،  اإرهاب 
من اأي �سيء يف ال�سجن لكن هناك اأمور 

تكون زائدة عن اللزوم.

)املجابهة(
وفيما يتعلق مبواجهة ال�سجان فالأ�رصى 
ي�سطرون اأروع ملمح البطولة ، والتحدي 
مع ال�سجان نقطة بالغة الأهمية، وهناك 
تدل  التي  وال�سور  امل�ساهد  من  العديد 
منها   لل�سجان  الأ�رصى  مواجهة  على 
عندما تكون عندنا اأزمة داخلية  نوجهها  
اأن  من  بكثري  اأف�سل  الحتلل   نحو 
منررها بني زملئنا الأ�رصى. ومن مناذج 
املواجهة اأننا فر�سنا على اإدارة ال�سجون 
 ، الأ�سري  مع  مبا�رصة  التعاطي  عدم 
ال�ساأن  هذا  يف  وا�سح  تنظيم  اأ�سبح  بل 
 ، الأ�سري  با�سم  يتحدثون  وهناك ممثلني 
الأ�سري  اأن  ال�سجان  مواجهة  �سور  ومن 
اإن�ساناً  باأنه  الآخرين  يُ�سعر  نف�سه  يُطور 
قهر  دوماً  ال�سجان  يحاول   . عادياً  لي�ص 
الأ�سري ويقتل فيه روح التحدي من خلل 
النف�سية  واملمار�سات  وال�سبح  التعذيب 
املعنوي،  والتحطيم  النابية،  والألفاظ   ،
اذكر كان ال�سجانون الإ�رصائيليون يقولون 
بع�سها  تقتل  الف�سائل  �سوفوا كيف  لنا:" 
اأنتم  الف�ساد،  مظاهر  �سوفوا   ، بع�سا 
ال�سن  يف  كباراً  اأ�سبحتم  ال�سجون  يف 
اأ�سغر  اللي  ال�سباب  و  حياتكم،  وانتهت 
ولديهم  الأ�رص  وكونوا  تزوجوا  منكم 
توؤثر على  كانت  الأ�ساليب  اأطفال.. هذه 
املواجهة لكن كنا كاأ�رصى، ل نلتفت ملثل 
 ، نتحدى  لزم  نقول:"    ، الأقوال  هذه 
ن�ستمر  لذلك  للأبد"  انتهينا  �سقطنا  اإن 
احلدود،  لأبعد  واملجابهة  املواجهة  يف 
واجلماعي  الوحدوي  العمل  نر�سخ  كنا 
والدرا�سة  للتعلم  ذهبنا  للتحدي  كنماذج 
القدرات.  وتنمية  الثقايف  املناخ  وخلق 
حماولة  ال�سجان  مواجهة  ق�س�ص  من 
التمرد والهرب من ال�سجن وهي ق�س�ص 

يف  جتربة  يل  وكانت  ال�سجون  يف  كثرية 
هذا ال�ساأن اذكر كنت يف �سجن �سطة عام 
التعذيب  اأنواع  ل�ستى  نتعر�ص  كنا   1998
اأنا  كنت  هرب  حماولة  ننفذ  اأن  فقررنا 
فكرة   ، ال�سجن  يف  املغ�سلة  م�سوؤول 
الهرب كانت عبارة عن حفر نفق بجوار 
ال�سجن  �سور  خارج  اإىل  يخرج  املغ�سلة 
بوا�سطة  احلفر  بداأنا  بالفعل  القريب، 
حائط  وك�رصنا  وامللعق  امل�سامري 
عام  مدة  العملية  ا�ستمرت   ، وباطون 
كاملة، كنا ننقل الرمال امل�ستخرجة من 
عرب  الفارغة  املعلبات  بوا�سطة  احلفر 
�سلّة القمامة اأو اإذابة الرمال يف املاء.من 
، ب�سفتي  ال�سجن  مهماتي ا�سلل حرا�ص 
لهم  اأحتدث  كنت  املغ�سلة،  عن  م�سئولً 
معلومات  لهم  وانقل  الأ�رصى  واقع  عن 
وجود  واختلق  الأ�رصى  عن   م�سللة 
لهم،  فاأحكيها  امل�ساجني  بني  م�سكلت 
وبذلك كنت اك�سب ود احلرا�ص و اح�سل 
منهم على اأي �سيء اأريده  ل�سالح عملية 
الهروب. كان من املقرر هروب 22 اأ�سرياً 
، دوري ال�ساد�ص، هرب 3 اأ�رصى وبالفعل 
ارتكب  الثالث  الأ�سري  ال�سجن،  غادروا 
كرتونة  و�سع  عدم  وهو  واحداً  خطاأ 
على فتحة النفق اخلارجية، واأثناء مرور 
�ساهدوا  ال�سجن  الحتلل خارج  جيبات 
واملنطقة  املكان  وطوقوا  الفتحة  
واإغلقه  ال�سجن  باقتحام  وقاموا  كلها 
ف�سلت  �سحيح  جميعا،  وعزلنا  بالكامل 
عملية الهروب يف هدفها الرئي�سي لكنها 
املجابهة  يف  وا�سح  جهد  مبثابة  كانت 
يف  املواجهة  ق�س�ص  ومن  ال�سجان.  مع 
عن  الإ�رصاب  واأثناء  ال�سبع  بئر  �سجن 
يحكي  ال�سجن  حرا�ص  اأحد  كان  الطعام 
يلتزمون  ول   ، يفطرون  الأ�رصى  اأن 
معنويات  حتطيم  يريد  كان  بالإ�رصاب، 
اأمام  احلار�ص  لهذا  فقلت  الأ�رصى، 
الأ�رصى لت�سدقون اليهود كلمهم كذب، 
اأمر  الإ�رصاب   ، الإ�رصاب  يف  ا�ستمروا 
�رصوري لتحقيق مطالبنا. عندما حتدثت 
بذلك جاء حرا�ص ال�سجن ونقلوين لغرفة 
الإدارة واأجربوين على خلع ملب�سي من 
التفتي�ص  بحقي  مار�سوا   ، التفتي�ص  اأجل 
العاري حتت تهديد ال�سلح ، ثم اح�رصوا 
الب�ص  وقالوا:"  ملب�سي  غري  ملب�ص 
ل�سبني  الهدوم   لب�ص  رف�ست  هدومك"، 
اأنني  والثاين  هدومي  لي�ست  هذه  الأول 
فقررت  التفتي�ص،  باإهانة   �سعرت 

الإ�رصاب عن لب�ص امللب�ص، توقفت عن 
اللب�ص وو�سل الأمر ملدير ال�سجن الذي 
ح�رص مع اجلنود واعتذروا وحتدثوا اأنهم 
كنت  امللب�ص،  بلب�ص  فقمت  اخطئوا 
اإن�سان  الأ�سري  اأن  ر�سالة  تو�سيل  اأريد 
واأن  اأدميته  من  احلط  اللئق  غري  ومن 
الأعراف  لكل  انتهاك  العاري  التفتي�ص 
العاري  التفتي�ص  الإن�سانية.  واملواثيق 
له يُذكرنا مبا كانت تقوم  الذي تعر�ست 
به �سلطات الحتلل الأمريكي يف �سجن 
الحتلل  كان  لقد   ، بالعراق  غريب  اأبو 
يف  الأ�ساليب  نف�ص  يتبع  الإ�رصائيلي 
وهذا  املحتلة  فل�سطني  داخل  �سجونه 
من  الكثري  له  وتعر�ص  له  تعر�ست  ما 

الأ�رصى.

)الإبعاد(
ام�سي  كنت  غزة،  اإىل  اإبعادي  بخ�سو�ص 
يف �ساحة ال�سجن، قالوا اإن الأخبار ت�سري 
اإىل وجود �سفقة لتبادل الأ�رصى ، رحت 
واأثناء   ، ومنت  قراآن   قراأت  غرفتي  يف 
نومي حلمت اأنه جاءين �سيخ  قال:" اأنت 
مروح وال�سفقة الأ�سبوع القادم"، �سحيت 
لل�سباب احللم، فقالوا ميكن روؤية  وقلت 
اأنني مثقل يف  �سحيحة، ومنهم من قال 
وخلل  اأحلم.  اأ�سغاث  وهذه  الطعام 
هناك  اأن  الأخبار  �سمعنا  التايل  اليوم 
ال�سفقة، وعلقنا  اتفاقية  فعًل مت توقيع 
الإ�رصاب عن الطعام الذي كنا نخو�سه 
للإذاعة  لن�ستمع  ذهبنا  الأيام،  تلك  يف 
الإفراج  املنوي  الأ�رصى  قوائم  لنطالع 
اأع�ساب  و�سد  فرتة حرجة  كانت  عنهم، 
و �سغط نف�سي، مّر 100 ا�سم،  مّر 200 
الرقم  وعند  موجود،  غري  ا�سمي  ا�سم، 
هلل  املذيع   وقال  ا�سمي  جاء   418
غزة.  اإىل  مبعد  لكن  حمرر  جرادات 
حزنت  الوقت  نف�ص  ويف  كثرياً  فرحت 
و�سلنا  حتى  الليلة،  تلك  يف  اأمن  مل   ،
اأيام  اأوىل  ال�سعداء.  وتنف�سنا  مل�رص 
التحرر كنت غري م�ستوعب �سيء، فجاأة 
اأحترر من ال�سجن، وهذا فرح كبري، لكن 
يح�رصون  النا�ص  كان  الأهل،  عن  بعيداً 
ويذهبون، هناك عزائم، والدي واإخوتي 
 ، غادروا  ثم  الزمن  من  فرتة  جاءوا 
ا�ستقبال.  خري  ا�ستقبلوين  القطاع  اأهل 
اأ�سكنوين يف اأحد الفنادق  ثم ا�ستاأجرت 
عمري  كان   ، غزة  من  تزوجت  �سقة، 
بالبهجة  45 �سنة،  يوم زواجي مل ا�سعر 

الكبرية لأنني مبعد ليوجد عندي اأخت 
اأو اأخ  ل يوجود اأهلي وهذا يف حد ذاته 
والأهل  الزملء  �سحيح  �سعب،  اأمر 
كل  اأقدم  فاأنا  معي  يق�رصوا  غزة مل  يف 
لكن   ، والتقدير لأهل قطاع غزة  ال�سكر 
�سارت  اأي�ساً.  مهم  اأمر  اأ�رصتي  وجود 
ال�سجن ل تزال  اأثار  حياتي طبيعية لكن 
بداية  مع  الإجنابية  فقدرتي  موجودة، 
اأثار  ب�سبب  �سفر  ت�ساوي  كانت  الزواج 
التعذيب،  ذهبت للأطباء للعلج، قررت 
اأُطلق زوجتي  حتى ل اظلمها معي،  اأن 
لكن مع ا�ستمرار العلج حت�سنت حالتي، 
وا�ستطعت  الطلق،   قرار  تراجعت عن 
جنني  هم  اأبناء   3 لدي  واأ�سبح  الإجناب 
وكرمل وحممد. �سكنت يف �سقة يف اأبراج 
الطريان  ق�سفها  مت  ثم  الزهراء  مدينة 
عام  غزة  على  العدوان  يف  الإ�رصائيلي 
ثانية،  �سقة  ا�ستاأجرت  ذلك  بعد   2014
ثم قررت �رصاء اأر�ص وبناء بيت م�ستقل 
بعيداً عن املدن، وبالفعل فقد �سكنت يف 
خميم الن�سريات يف مكان ريفي وزرعت 
بالطبيعة  اهتم  اأنا   ، البيت  بجانب  ورد 
الأماكن  اإىل  بالذهاب  اهتم  كثرياً، 
اأهو  اخلالية بعيداً عن النا�ص، ل اعرف 
النف�سي  التفريغ  يف  رغبتي  اأم  النعزال 
بعد �سنوات طويلة من الأ�رص يف غياهب 
�سجون الحتلل. حالياً اعمل حما�رصاً 
يف جامعة فل�سطني، وخمت�ص يف اللغات 
ال�رصق  ق�سايا  يف  وخمت�ص  والرتجمة، 
الإذاعية  الربامج  يف  اأُ�سارك  الأو�سط، 
�سعبنا  ق�سايا  عن  للحديث  والتلفزيونية 
بق�سايا  واحلديث  الأ�رصى  وق�سايا 
الإ�رصائيلية  وال�سوؤون  الأو�سط  ال�رصق 
وقانوين  اإعلمي  م�ست�سار  واعمل 
ومرتجم   ، جامعي  وحما�رص  حملف 
الكادر  قيادة  �سمن  والعمل   ، قانوين 
تاأ�سي�ص  يف  �ساهمت  كما  الفتحاوي، 
حبي  رغم  واملحررين.  الأ�رصى  ملتقى 
الذهاب اإىل الأماكن اخلالية وال�ستمتاع 
الفعاليات  يف  اأُ�سارك  اأنني  اإل  بالهدوء 
اأحب  مهمة  ر�سالة  يل  دوماً  املجتمعية، 
الفعاليات  يف  اأ�سارك  اأن  اأحب  تاأديتها، 

املنا�رصة للأ�رصى، اأُحاول قدر الإمكان 
 ، خريية  جمعية  اأن�ساأت  �سعبي،  خدمة 
وموؤ�س�سات يف  منظمات  عملت يف عدة 
قدرتي  ب�سبب  الأ�رصى.  خدمة  جمال 
يل  كان  الأجنبية  باللغات  احلديث  على 
ن�ساط اإعلمي خلل اأحداث  م�سريات 
وال�سفة  غزة  على  والعدوان  العودة، 
نقل  على  جاهداً  فاعمل  والقد�ص، 
الرواية الفل�سطينية ال�سليمة للعامل. وهنا 
ينق�سه  �سعبنا  اأن  مهمة  نقطة  اأُو�سح 
بحاجة  نحن   ، لغات  بعدة  متخ�س�سني 
خمتلفة  بلغات  وخمت�سني  ناطقني  اإىل 
وتفنيد  �سعبنا  هموم  عن  يحكوا  حتى 
الدعاية ال�سهيونية، كما اأن �سعبنا بحاجة 
ملتخ�س�سني يف ال�سوؤون الدولية والعربية. 
ويف ق�سية املبعدين اأطالب هنا الهتمام 
يتاح  لهم ملف توثيقي و  باأن يكون  بهم  
مبعدين  مثال  اأهلهم،   مع  التوا�سل  لهم 
لهم  طريق  توفري  مطلوب  بغزة  ال�سفة 
اأو ال�سكن يف الأردن حتى  لزيارة الأردن 
يكونوا قريبني من اأهلهم و هناك حاجة 
وعدم  والأ�رصى  باملبعدين  للهتمام 
يف  النظر  واإعادة   ، برواتبهم  امل�سا�ص 
الهتمام  و�رصورة  الكيدية   التقارير 
بهوؤلء املبعدين واإعطاوؤهم دور �سيا�سي 
فالكثري منهم يحمل درجات علمية عليا  

لكن ل يتم منحهم املجال والفر�ص.

 )حتمًا �سنعود(
اهلل  رحمها   1989 عام  توفيت  والدتي 
قبل  تويف  فقد  اهلل  رحمه  والدي  اأما   ،
ُمنعت  غزة،  يف  وجودي  اأثناء  �سنوات   3
،حزنت  جنازته  يف  امل�ساركة  من  طبعاً 
يزورين  كان  واأنه  خا�سة  عليه  كثرياً 
بنداً  يت�سمن  لغزة  اإبعادي  قرار  دوماً،  
جلنني  العودة  ومنع  الإبعاد  باأن  خا�ساً 
هو اأمر �ساري املفعول مدى احلياة. لكن 
هذا القرار حرب على ورق وباإذن �سنعود 
اهلل  اإن�ساء  وحيفا،  ويافا  والقد�ص  جلنني 
يتحرر جميع  باأن  �سعبنا  اأمنيات  تتحقق 
الأ�رصى وتتحقق العودة وتتحرر القد�ص 

وتتحرر فل�سطني كل فل�سطني . 
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�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية 

الأ�ضري املحرر هالل جرادات يروي جتربته الن�ضالية 

اأفاد نادى الأ�سري اأن قوات الحتلل 
املا�سية  الليلة  اعتقلت  الإ�رصائيلي 
وفجر اأم�ص)13( مواطناً من ال�سفة. 
وقال نادي الأ�سري اإن اأربعة مواطنني 
يف  بلدات  عدة  من  اعتقالهم  جرى 
اأحدهم  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة 
اُعتقل على يد قوة من امل�ستعربني، 

الربغوثي  عادل  الدين  نور  وهو 
)26 عاماً( من بلدة بيت رميا، وهو 
الربغوثي  م�سطفى  الأ�سري  �سقيق 
املحكوم بال�سجن ملدة )14( عاماً، 
اعتقلت  الحتلل  قوات  اأن  علماً 
�ساعات  ملدة  موؤخراً  عادل  والده 
اهلل  رام  ومن  عنه،  الإفراج  قبل 

اأي�ساً اعتقل الحتلل مواطنني من 
و�سلواد،  �سخيدم  واأبو  نعلني  بلدات 
وهم: اجلريح حممود بدر اخلواجا، 
وحممود عماد �سليم، والفتى يو�سف 
اعتقال  جرى  فيما  العنيد.  رائد 
بلدات  عدة  من  مواطنني  خلم�سة 
يف طولكرم وهم: عبد الرحيم وليد 

رائد عمار  وكرم  )28 عاماً(،  �سباح 
قفني،  بلدة  من  وهما  عاماً(   20(
عاماً(   18( عدوان  نبيل  وحممود 
خالد  اإىل  اإ�سافة  فرعون،  بلدة  من 
جمال جابر )19 عاماً(، ووليد ع�سام 
جرى  حيث  عاماً(،   26( ع�سفور 
املحتلة  الأرا�سي  داخل  اعتقالهما 

املعتقلني  اإىل  يُ�ساف  1948م.  عام 
وهما:  العي�ساوية  بلدة  من  طفلني 
وحممود  الرجبي،  و�سام  �سعدي 
فريد  على  علوة  عبيد،  حممد 
اإ�سافة  عاماً(،   50( عبيد  يو�سف 
من  اعتقاله  جرى  اآخر  �ساب  اإىل 
قوات  اأن  اإىل  يُ�سار  �سعفاط.  خميم 

العيد  اأيام  خلل  اعتقلت  الحتلل 
غالبيتهم  الأقل  على  مواطناً   )16(
ذلك  رافق  وبلداتها،  القد�ص  من 
بحق  والتنكيل  بال�رصب  اعتداءات 
وجه  على  املقد�سيني  املواطنني 
ا�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  اخل�سو�ص، 

عمليات ال�ستدعاء.

الحتالل يعتقل )13( مواطنًا من ال�ضفة بينهم جريح
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تقرير: على �سمودى

من الذاكرة ..

مع  يحيى  كان   ، الأيام  هذه  مثل  يف 
املقاومة  يف  ال�سالح  ورفاق  اإخوانه 
باإمكانيات  املعركة  يخو�سون 
املئات  مقابل  وحمدودة  متوا�سعة 
املدعومني  الحتالل  جنود  من 
واأف�سل  والطائرات  بالدبابات 
بداأنا   " ويقول   ، املختارة  الوحدات 
ملعرفتنا  والتح�سري  ال�ستعداد 
ظل  يف  و�سيكاً  اأ�سبح  العدوان  اأن 
تهديدات �سارون بتدمري املخيم الذي 
توحدت   ،" الدبابري  ع�ش  و�سفه ب" 
و�سكلنا  الواحد  اخلندق  الف�سائل يف 
ق�سمت   ، م�سرتكة  عمليات  غرفة 
املجموعات  ووزعت  املقاتلني 
عن  دفاعاً  والثبات  لل�سمود  واملهام 
وي�سيف   ،" واأحالمنا  و�سعبنا  اأر�سنا 
حزبية  اأو  ع�سبوية  هناك  يكن  مل   "
القرار  وحدة  امليدان  يف  الوحدة   ،
والبنادق وحفزت اأهايل املخيم على 
يف  ودعمنا  وم�ساندتنا  معنا  الوقوف 
املعركة والت�سدي لالجتياح "، ويكمل 
الحتالل  وهجمات  الق�سف  رغم   "
املقاومة  �سمدت   ، املتالحقة 
وعجز  القتحام  حماولت  و�سدت 
الكمائن  اأمام  التقدم  عن  الحتالل 
املحلية  والعبوات  الر�سا�ش  وزخات 
ومقاتلي  اأطفال  كما  انتظرتهم  التي 

املخيم يف كل ركن وزاوية.

مقاومة و�سهداء ..

 خالل معركة املخيم ، كان الأ�سقاء 
زياد  وابن عمتهم  ويحيى وطه  زكريا 
�سهداء  كتائب  وقائد  موؤ�س�ش  العامر 
لالحتالل  مطلوبني   ، الأق�سى 
اأبناء  كباقي  امللحمة  يف  وي�ساركون 
املحرر  ويقول   ، ومقاومته  املخيم 
 ، واملقاومة  ال�سف  وحدة   " يحيى 
من  وزادت  كثرياً  معنوياتنا  رفعت 
وحب  املقاتلني  وبطولت  اإقدام 
والتفاف الأهايل حولنا ، فقد رف�سوا 
رغم معرفتهم بالعدوان اخلروج وتركنا 
وحدنا يف �ساحة املعركة "، وي�سيف 
" قاتلنا على قلب رجل واحد من اأجل 
فل�سطني وحقوقنا ، وفرحتنا ازدادت 
بف�سل الحتالل على التقدم يف كافة 
 ، ال�سادمة  اللحظة  لكن   ، املحاور 
كانت ا�ست�سهاد القائد زياد العامر يف 

اليوم الأول من املعركة بعدما قن�ش 
با�سلة  معركة  وقاد  اإ�رسائيلي  جندي 
"، ويكمل " تاأثرنا جميعاً ، لكن اأكملنا 
ل�ساحات  املخيم  ليتحول  امل�سوار 
املقاتلون  فيها  ا�ست�سبل   ، معارك 
وبينهم  ال�سهداء  �سقوط  توايل  رغم 

�سقيقي البطل طه الزبيدي.

ال�سهيد طه ..

طه  ولد   ، املنا�سلة  عائلته  و�سط   
ن�ساأ    " يحيى  ويقول   ،  1980 عام 
وعا�رس  املخيم  يف  وعا�ش  وتربى 
بها  مرت  التي  املعاناة  حمطات  كل 
الحتالل  ا�ستهداف  ب�سبب  عائلتنا 
جمال  املنا�سل  وعمي  لوالدي 
تعليمه  وخالل  كثرياً  تاأثر   ، الزبيدي 
روح  لديه  برزت   ، الوكالة  مبدار�ش 
يف  وق�سيته  ل�سغبه  الوطني  النتماء 
يف  "انخرط  وي�سيف   ،" مبكر  �سن 
واأن�سطتها  الطالبية  املجموعات 
راأ�ش  وكان  والجتماعية   الوطنية 
حربة يف مقاومة الحتالل  ،" وكلما 
والرف�ش  الوعي  بذور  لديه  تكرب  كرب 
لالحتالل "، ويكمل " رغم �سغر �سنه 
ومتيز   ، احلجر  بانتفا�سة  �سارك    ،
امل�سريات  يف  والإقدام  بال�سجاعة 
لأول  عر�سه  ،مما  واملواجهات 
�سهور"،  �ستة  اعتقال يف حياته ملدة 
م�سريته  اأكمل   ، بعد حترره   " ويتابع 
على   لالعتقال  فتعر�ش   ، الن�سالية 
اخلا�سة  الإ�رسائيلية  القوات  يد 
اأثناء ن�ساط وطني يف املخيم ، وبعد 
حترره ، عاد ملتابعة درا�سته ، جنح يف 
الثانوية العامة وح�سل  على دبلوم يف 

ال�سحافة والإعالم  ، فقد كان يتمنى 
انتفا�سة  لكن   ، �سحفياً  ي�سبح  اأن 
طريق  واختار  حياته  غريت  الأق�سى 

املقاومة.

معركة املخيم ..

تاريخ 8-4-2002 ، يوم حمفور لالأبد 
ا�ست�سهد كما  ، ففيه  يف ذاكرة يحيى 
يقول "  �سقيقي الغايل على قلبي طه 
، كان عقد  عن عمر يناهز 24 عاماً 
اأ�سبح  لكنه   ، للزواج  وي�ستعد  قرانه 
مطلوباً لالحتالل بعد اندلع انتفا�سة 
والبطويل  الن�سايل  لدوره  الأق�سى 
بال�سجاعة  متيز  طه   " وي�سيف   ،"
، كان مقاتاًل �سلباً  ورفيق  والإقدام 
دربي يف ال�سالح واملقاومة ، ق�سينا 
فرتة الجتياح معا ، لكنه متيز باجلراأة 
دوما يف ال�سفوف الأوىل يف املقاومة 
والتحدي لالحتالل "، وي�سيف " توىل 
املقاتلة يف  طه م�سوؤولية املجموعة 
خرج   ، اليوم  ذلك  ويف   ، الدمج  حي 
لبع�ش لوقت حلارة احلوا�سني وخالل  
تعر�ش   ، ملوقعه  العودة   حماولته 
لر�سا�ش قنا�ش اإ�رسائيلي وا�ست�سهد 
اإخراجه  لنا  يتن�سى  ومل  الفور  على 
�سيارات  منع  الحتالل  لن  للم�سفى 
الإ�سعاف من دخول املخيم "، ويكمل 
" بعد ا�ست�سهاده ، نقلته جمموعة من 
املقاتلني لداخل احد املنازل ، ولكن 
فجيء اجلميع بقيم الحتالل بق�سف 
احلي بالقنابل احلارقة التي �سقطت 
جثمانه  واأحرقت  املنزل  على 
على  تعرفنا   " وب�ستدرك   ،" بالكامل 
جبهته  على  التي  الع�سبة  من  جثته 

واملكتوب عليها عبارة " لاإله ال اهلل 
كان   لقد   ، اأي�سا  �سعره  من  وبع�ش   "
وقع خرب  ا�ست�سهاد طه موؤملاً للجميع 
لكن   ، زكريا  ول�سقيقي  يل  خا�سة 
، فهو �سهيد  له هذه املكرمة  نبارك 
واأبناء  اأر�سه  عن  والدفاع  املقاومة 
وكل  ذكراه  يخلد  زال  ما  الذي  �سعبه 
حتى  جنني  خميمى  معركة  �سهداء 
اليوم " ، ويتابع " رغم الأمل واجلراح  
وتوايل �سقوط ال�سهداء واجلرحى من 
الأ�سدقاء والأحبة واأبناء �سعبنا الذين 
اأكملنا   ، املخيم  عن  للدفاع  هبوا 
ورف�سا  موحداً  وقلباً  يداً  امل�سوار 
ظل  يف  خا�سة  والرتاجع  الت�سليم 
لنا  فتحوا  الذين  املخيم  اأهايل  دعم 
منازلهم ووفروا لنا الطعام وال�رساب 
الذين  ال�سهداء  منهم  وكان  واحلماية 

لن نن�ساهم.

عائلة منا�سلة ..

 بهذه الروح ، قاتل يحيى مع املقاومة 
يف املخيم حتى اعتقل خالل معركة 
ني�سان ، ليبداأ   م�سرية ثانية للن�سال 
خلف ق�سبان  �سجون الحتالل التي 
ا�ستعاد فيها اأي�سا ذكريات رحلة كفاح 
والده الذي زرع يف قلبه واأ�سقاءه قيم 
والدي   " ويقول   ، والت�سحية  الن�سال 
ال�سهيد  حممد زبيدي تنحدر عائلته 
من  القريبة  الزرقاء  ج�رس  قرية  من 
كباقي  منها  �رسدت  والتي  قي�سارية 
�سعبنا يف نكبة عام 1948 "، وي�سيف 
 ، " عندما كان والدي ب�سن 20 عاماً 
عا�ش مرارة املوت والقتل و الت�رسد 
املوت  من  وعائلتنا  جنا  واملعاناة، 
قرية  من  يتنقلون  وهم  باأعجوبة 
التحدي  بروح  متم�سكني  لأخرى 
حلم  يغادره  مل   " وي�سيف   ،" والأمل 
العودة حلظة واحدة حتى بعد و�سوله 
ملخيم جنني وا�ستقراره فيه بعد ب�سع 
ق�ساوة  ورغم   ، النكبة  من  �سنوات 
والدي  انخرط   ، املخيم  يف  احلياة 
ليتعر�ش   ، املقاومة  �سفوف  يف 
مرة  من  لأكرث  والعتقال  للمطاردة 
قوة  اأكرث  يخرج  اعتقال  كل  ويف    ،
وحتدي وا�ستعداد للت�سحية "، ويكمل 
الن�سال  روح  �سغرنا  منذ  فينا  "زرع 
ال�ست�سالم   وعدم  للوطن  والنتماء 
اأثار  رغم  منا�ساًل  حياته  وق�سى   ،
الأمرا�ش  له  �سببت  التي  ال�سجون 
والوجع ، فق�سى �سهيداً وهو يو�سينا 

باإكمال امل�سوار حتى العودة.
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الأ�سري املحرر يحيى الزبيدي 

ف�صول من معركة خميم جنني و رحلة 
عائلته بني ال�صهادة والأ�صر 

ل�سهر " اأفريل "، الكثري من املعاين وال�سور واملحطات والذكريات التي يحتفظ بها الأ�سري املحرر يحيى حممد عبد 
الرحمن الزبيدي ، 40 عاماً ، من خميم جنني ، ففيه ا�ست�سهد �سقيقه طه وابن عمته زياد العامر ، وجنا و�سقيقه 
زكريا الزبيدي من املوت بر�سا�ض الحتالل وحتت اأنقا�ض الدمار الذي خلفه بعد معركة وجمزرة خميم جنني 
ال�سهرية التي ي�ستقبل ذاكرها الثامنة ع�سرة ، حراً يف منزله بعدما ق�سى خلف الق�سبان 16 عامًا ون�سف ، لكن 
خلف الق�سبان ما زال يقبع اأ�سقاءه القائد ال�سابق لكتائب �سهداء الأق�سى زكريا الزبيدي ع�سو املجل�ض الثوري 
الذي ما زال موقوفًا، داود الذي تعر�ض لعتقالت عديدة وجربيل الذي حترر من الأ�سر بعد 12 عامًا واأعاد 

الحتالل زجه خلف الق�سبان ال�سهر املن�سرم وحوله لالعتقال الإداري.

يو�سف  الدكتور  الأ�ستاذ  ا�ستقبل   
القد�ش  جامعة  رئي�ش  ذياب 
مكتبه  يف  نابل�ش  فرع  املفتوحة- 
عام  مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور 
احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز 
وذلك  القد�ش  جامعة  يف  الأ�سرية 
ع�سو  اهلل  ن�رس  تي�سري  برفقة 
ورجل  فتح  الثوري حلركة  املجل�ش 
ح�سني  واأبو  عودة  غالب  الأعمال 
الكعابنة ، وقد هدفت الزيارة ب�سكل 
ذياب  الدكتور  اطالع  اإىل  اأ�سا�سي 
على اآخر منجزات املركز وت�سليمه 
ن�سخة من تقرير عمل املركز . ويف 
م�ستهل حديثه اأكد الدكتور اأبو احلاج 
للقاءات  ا�ستمرار  ياأتي  اللقاء  اأن 
الطرفني  جمعت  التي  ال�سابقة 
اأبقت  والتي  املا�سية  الفرتة  خالل 
اأجل  من  قائمة  التوا�سل  ج�سور 
وال�ستماع  املقرتحات  من  الإفادة 
برامج  كل  ول  النظر  وجهات  اإىل 
التي  اأهم املنجزات  املركز، وعدد 
قام عليها املركز يف الآونة املوؤخرة 
والتي ج�سدها التقرير ال�سنوي العام 
لأن�سطة مركز اأبو جهاد والذي قام 
املنجزات  بع�ش  وذكر  با�ستعرا�سه 
عدد  وا�ستعر�ش  كما  فيه.  الواردة 
م�سريا  املركز،   منجزات  من  اآخر 
وفاًء  عمله  ميكن  ما  اقل  اأنها  اإىل 

الأ�رسى  اآلف  مئات  لت�سحيات 
والعرب  الفل�سطينيني  والأ�سريات 
يزالوا  ول  تكبدوها  التي  واآلمهم 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
من  احلالية  بالظروف  وخا�سة 
وركز  كما  كورونا،  فايرو�ش  انت�سار 
الأكادميي  اجلانب  على  حديثه 
املتوا�سل  بالعمل  املتعلق  للمركز 
احلركة  م�ساق  تدري�ش  على 
الفل�سطينية،  باجلامعات  الأ�سرية 
�سوطا  قطع  املركز  اأن  اإىل  م�سريا 
على  ال�سوء  ت�سليط  باجتاه  كبريا 
ق�سية  بطرح  الأكادميي  الأ�سلوب 
جدا  املفيد  ملن  وانه  الأ�رسى، 
املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  ا�ستمرار 
اأبو  مركز  وان  الوطنية،  الأكادميية 
حفظ  باجتاه  بثبات  ي�سري  جهاد 
 . الأ�سرية  الوطنية  احلركة  ارث 
اإعجابه  ذياب  الدكتور  اأبدى  بدوره 
معربا  املركز،  مبنجزات  ال�سديد 
عن يقينه بان ر�سالة املركز ر�سالة 
الطبيعي  ومن  بها  ونفتخر  م�رسفة 
اأن يح�سل املركز على دعم واإ�سناد 
والذي  الوطنية  املوؤ�س�سات  كافة 
اإكمال م�سريته ، وعرب  �سيعينه على 
عن �سكره ل�ستالم ن�سخة من تقرير 
الوطنية  القيمة  ذو  املركز  عمل 

الكبرية . 

الدكتور ابو احلاج.. 

املركز قطع �صوطا كبريا باجتاه 
ت�صليط ال�صوء على الأ�صلوب 

الأكادميي بطرح ق�صية الأ�صرى

تدهور الو�صع ال�صحي  للأ�صري 
امل�صاب بال�صرطان كمال اأبو وعر

تدهوراً  اإن  الأ�سري،  نادي  قال 
ال�سحي  الو�سع  على  طراأ  جديداً 
بلدة  من  وعر  اأبو  كمال  لالأ�سري 
قباطية، ق�ساء جنني، جّراء اإ�سابته 
وبني  احلنجرة.  يف  �رسطاين  بورم 
وعر  اأبو  الأ�سري  اأن  الأ�سري  نادي 
عالج  جل�سة  لـ50  خ�سع  الذي 
املا�سية،  الفرتة  خالل  اإ�سعاعي 
موؤخراً،  جديدة  فحو�ش  اأجرى 
والتي اأثبتت اأن الورم ازداد حجمه، 
الوزن،  يُعاين من نق�ش يف  بداأ  كما 
وعدم قدرة على التوا�سل مع رفاقه 
الأ�رسى عرب احلديث، و بداأ يعتمد 
نادي  ولفت  ذلك.  يف  الكتابة  على 
اأبو  الأ�سري  معاناة  اأن  اإىل  الأ�سري 
وعر من ال�رسطان بداأت تظهر معه 
منذ اأواخر عام 2019م، وقد خ�سع 
اإدارة  تراع  مل  فيه  اإ�سعاعي،  لعالج 
مر�ش  وقواتها،  الحتالل  �سجون 
له  �ُسجلت  وقد  وعر  اأبو  الأ�سري 
خالل  املحامني  اأحد  عرب  �سهادة 
العام املا�سي، عن ا�ستمرار تقييده 
الإ�سعاعي،  عالجه  عملية  اأثناء 
نقله  يف  ال�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة 
"البو�سطة"  بعربة  ت�سمى  ما  عرب 
اإ�سافية  عذاب  رحلة  تُ�سكل  التي 
له. وحذر نادي الأ�سري من خطورة 
يواجهه  الذي  ال�سحي  الو�سع 

�سلطات  حمماًل  وعر،  اأبو  الأ�سري 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  الحتالل 
حياته، وحياة ما يقارب )700( اأ�سري 
على  اأ�رسى  ع�رسة  منهم  مري�ش، 
ال�رسطان  مر�ش  من  يعانون  الأقل 
ومن اأورام بدرجات متفاوتة. يُ�سار 
عاماً(   46( وعر  اأبو  الأ�سري  اأن  اإىل 
حمكوم بال�سجن لـ6 موؤبدات و)50( 
عاماً، وهو معتقل منذ عام 2003، 
ويقبع اليوم يف �سجن "جلبوع".وكان 
الأ�رسى قد وجهوا يوم اأم�ش ر�سالة 
قالوا فيها" اإننا يف احلركة الأ�سرية 
ننا�سد املوؤ�س�سات الدولية، والقيادة 
حقوق  وموؤ�س�سات  الفل�سطينية 
الفل�سطينية،  واملقاومة  الإن�سان، 
التدخل ال�رسيع لإنقاذ حياة الأ�سري 
حالته  تتفاقم  الذي  وعر  اأبو  كمال 
ونحمل  يوم  بعد  يوماً  ال�سحية 
ولكل  لالحتالل  الكاملة  امل�سوؤولية 
ملطلبنا  ال�ستجابة  يف  يق�رس  من 
ذكره  اجلدير  ومن  عنه."  بالإفراج 
الذين  ال�سهداء  الأ�رسى  عدد  اأن 
الإهمال  نتيجة جلرمية  اُ�ست�سهدوا 
اإىل  و�سل  البطيء(،  )القتل  الطبي 
نذكر  1967م  عام  منذ  اأ�سرياً   )68(
ب�سام  ال�سهيدين  الأ�سريين  منهم 
ال�سايح، و�سامي اأبو دياك، وهم من 

بني )223( �سهيداً من الأ�رسى.  

اجلزء 01
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اأنواع خمتلفة لل�صيام املتقطع 
ت�صاعد على فقدان الوزن

تعتمد اأ�صكال ال�صيام املتقطع على 
اإذا  الوزن  اإنقا�ص  اأنه ميكنك  فكرة 
قمت بتحديد فرتة الوقت امل�صموح 
لك فيها بتناول الطعام وتقول ديفيا 
التغذية  اخت�صا�صية  �صيلفاكومار، 
 Divine �رشكة  وموؤ�ص�صة  والكاتبة 
املتقطع  »ال�صيام   :Diets LLC
يركز على متى يجب على ال�صخ�ص 
الطعام  نوع  ولي�ص  الطعام،  تناول 

الذي يتناوله«.
يعني  فقط  حمدودة  لفرتة  والأكل 
اأنك ت�صوم لبقية الوقت، ولكن يُ�صمح 
من  اخلالية  امل�رشوبات  بتناول  لك 
القهوة.  مثل  احلرارية  ال�صعرات 
حالة  بدء  هو  ال�صيام  من  والغر�ص 
وجود  اأثناء  الكيتوزية.  ت�صمى  اأي�ص 
الطبيعية(،  الأي�ص  )حالة  الكيتوزية 
للح�صول  الدهون  اجل�صم  يحرق 

على الطاقة بدل من ال�صكر.
ووفقا للدرا�صات املحدودة ق�صرية 
ال�صيام املتقطع يعمل  فاإن  املدى، 
على  الأ�صخا�ص  م�صاعدة  على 
اأ�صابيع.  غ�صون  يف  الوزن  اإنقا�ص 
من  العديد  هناك  ذلك،  ومع 
املتقطع،  لل�صيام  املختلفة  الطرق 
معرفته  يجب  ملا  دليل  اإليك  لذلك 
طريقة  حتديد  يف  مل�صاعدتك 

ال�صيام التي قد تكون منا�صبة لك.

- ال�شوم املتقطع 16: 8:

الطرق  اأكرث   8  :16 نهج  يكون  رمبا 
ويطلق  املتقطع.  لل�صيام  �صيوعا 
بالوقت  مقيد  �صيام  اأحيانا  عليه 
ملدة  ت�صوم   ،8  :16 الإ�صدار  ويف 
16 �صاعة وحتد من تناولك الطعام 

ملدة 8 �صاعات خالل اليوم.
النا�ص  اإن معظم  �صيلفاكومار  وقول 
كجزء  الإفطار  وجبة  يتخطون 
 16 ت�صتغرق  التي  ال�صيام  فرتة  من 
الطعام  تناول  ميكنك  لذا،  �صاعة. 
ال�صاعة  12 ظهرا حتى  ال�صاعة  من 

8 م�صاء، على �صبيل املثال.
ومع ذلك، قد يختار البع�ص تخطي 
الع�صاء بدل من ذلك. لهذا، ميكنك 
الطعام اخلا�صة  تناول  حتديد فرتة 
بك بني ال�صاعة 9 �صباحا و5 م�صاء 

كل يوم.
ناتايل  التغذية  لأخ�صائية  ووفقا 

األني، الأ�صتاذة امل�صاعدة ال�رشيرية 
يختار  مي�صوري،  ولية  جامعة  يف 
معظم النا�ص ن�صخة من 16: 8 ، لأنه 
ببع�ص  مقارنة  اتباعها  الأ�صهل  من 

الإ�صدارات الأخرى.
وت�صري الأبحاث اإىل اأن هذا النوع من 
ال�صيام املتقطع ميكن اأن ي�صاعدك 
حت�صني  ورمبا  الدهون  فقدان  على 
من  لديك،  الكولي�صرتول  م�صتويات 

بني الفوائد ال�صحية الأخرى.

- اليوم البديل:

النهج  هذا  فاإن  ال�صم،  يوحي  كما 
املتقطع هو عبارة عن  ال�صيام  من 
ملدة  طبيعي  ب�صكل  الطعام  تناول 
ال�صعرات  تقييد  اأو  وال�صوم  يومني 
الثالث  اليوم  يف  ب�صدة،  احلرارية 
وتقول األني اإن نهج ال�صوم املتقطع 
عن طريق اليوم البديل اأقل �صيوعا. 
النوع  يكون  قد  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صيام املتقطع  الأكرث �صعوبة من 
للمحاولة. كما يقول مقال عام 2017 
للتغذية: »قد  ال�صنوية  يف املراجعة 
لأنه  عمليا  ال�صيام  نظام  يكون  ل 
اأيام  يف  ال�صديد  اجلوع  اإىل  يوؤدي 

ال�صيام«.
نو�صي  ل  عام،  »ب�صكل  واأ�صافت: 
تناول  عدم  ال�صعب  فمن  بذلك. 
ب�صاأن  �صاأقلق  كامل.  ليوم  الطعام 
�صكريات الدم وم�صتويات الأن�صولني 
وقدرتك  لديك  الطاقة  وم�صتويات 

�صت�صعر  وهل  التفكري.  على 
باجلوع؟«

- ال�شيام املتقطع 5:2:

بالأكل   ،5:2 املتقطع  ال�صوم  يتميز 
يف  اأيام  خم�صة  طبيعي ملدة  ب�صكل 
الأ�صبوع وخف�ص ال�صعرات احلرارية 
اأو  ب�صكل كبري ملدة يومني متتاليني 
بـ  نف�صها  الن�صاء  وتقيد  متباعدين. 
500 �صعرة حرارية، والرجال بـ 600 

�صعرة حرارية يف اأيام ال�صيام.
وبع�ص النا�ص يف�صلون نهج 5:2  لكن 
درا�صة ن�رشت يف 2018 ، وجدت اأنه 
يف حني اأن هذا الإ�صدار كان فعال 
يف فقدان الوزن، اإل اأنه مل يكن اأكرث 
ال�صعرات  تقييد  نهج  من  فاعلية 
يحاول  الذي  امل�صتمر  احلرارية 
ال�صعرات  عدد  تقليل  النا�ص  فيه 

احلرارية التي ي�صتهلكونها كل يوم.

- وجبة واحدة يف اليوم:

واحدة  )وجبة   OMAD نظام 
تق�رش  الذي  املكان  هو  اليوم(  يف 
�صاعة  على  الطعام  تناول  فرتة  فيه 
وال�صيام ملدة  يوم  واحدة فقط كل 
نوع  وهذا  املتبقية.  �صاعة   23
املتقطع،  ال�صيام  من  متطرف 
فعالة  ا�صرتاتيجية  يكون  اأن  وميكن 

لفقدان الوزن لبع�ص النا�ص.
تقليل  يف  اأي�صا  ي�صاعد  اأن  وميكن 

لأمرا�ص  اخلطر  عوامل  بع�ص 
القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، 
يجب اأن تكون قادرا على ال�صتمرار 
الوجبات  كاملة بني  �صاعة  ملدة 23 
تناول  يف  الإفراط  اإغراء  ومقاومة 
الطعام خالل فرتة الأكل، لأن اجلوع 
اجلانبية  الآثار  اأحد  هو  ال�صديد 

ال�صائعة لهذه الطريقة. 

من ميكنه اإتباع ال�شيام 
املتقطع؟

اآمن  املتقطع  ال�صيام  اأن  حني  يف 
ب�صكل عام ملعظم البالغني الأ�صحاء، 
اإل اأنه غري خم�ص�ص للجميع وتقول 
األني: »الأ�صخا�ص امل�صابون مبر�ص 
اأو املر�صعات  اأو احلوامل  ال�صكري 
الأطفال، ل يجب  اأو  الريا�صيون  اأو 
متقطع«.  ب�صكل  ال�صيام  يتبعوا  اأن 
الذين  الأ�صخا�ص  على  يجب  كما 
اأي�صا  الأكل  ا�صطرابات  من  يعانون 
والنظام  املتقطع،  ال�صيام  جتنب 

الغذائي املقيد ب�صكل عام.
وبالن�صبة للبالغني الأ�صحاء العاديني، 
تقدم األني الن�صيحة التالية: »اإذا كنت 
ترغب يف جتربته، فاخرت ال�صاعات 
والتي  خاللها  تاأكل  اأن  تريد  التي 
تريد ال�صيام فيها. وحدد اختيارات 
وانظر  الأوقات  تلك  خالل  �صحية 
ما اإذا كان ينا�صبك« ويف الواقع، قد 
يكون ما تاأكله اأثناء ال�صيام املتقطع 

هو ما ي�صاعد يف منع اآلم اجلوع.

ما �صر املالب�س البي�صاء عند الأطباء؟
رمزا  اليوم  الأبي�ص  اللون  اأ�صبح 
امل�صايف  يف  والعاملني  لالأطباء 
وراء  ال�رش  فما  ال�صحي،  واملجال 

اختيار هذا اللون ملالب�صهم؟
حتى منت�صف القرن التا�صع ع�رش مل 
املجال  يف  والعاملون  الأطباء  يكن 
خا�صة  مالب�ص  اأي  يرتدون  الطبي 
املر�صى،  معاينة  اأو  فح�ص  اأثناء 
مئزرا  يرتدون  اجلراحون  وكان 
كي  فقط  �صيقة  وقفازات  طويال 
العمليات  اأثناء  بالدماء  يتلطخوا  ل 

اجلراحية.
اللون  اأهمية  اإىل  التفت  من  واأول 
ذلك  يف  الأطباء  رداء  يف  الأبي�ص 
الإنكليزي  الطبيب  هو  الوقت 
والذي  لي�صرت،  جوزف  املعروف 
التعقيم  علم  موؤ�ص�صي  من  يعترب 
و�صاحب  اجلراحية،  العمليات  يف 
هذا  يف  النظريات  من  العديد 

املجال.

املالب�ص  اأن  حينها  لي�صرت  اعتقد 
مطهرة  خ�صائ�ص  متلك  البي�صاء 
م�صببات  على  الق�صاء  على  قادرة 
على  الأطباء  وت�صاعد  الأمرا�ص، 
التعامل مع املر�صى دون اأن يكونوا 
هذه  ولقيت  العدوى،  لنقل  م�صدرا 

من  العديد  عند  قبول  النظرية 
العاملني يف املجال الطبي.

وبعد وفاة لي�صرت بـ 6 �صنوات تقريبا 
الإنلفونزا  عدوى  انت�صار  ومع 
نظرية  بداأت  اأوروبا   يف  الإ�صبانية 
الأبي�ص  للون  بالن�صبة  الطبيب  هذا 

وتظهر  تتبلور  الأطباء  ومالب�ص 
من  الكثري  وبداأ  الواقع،  اأر�ص  على 
عاجلوا  الذين  واملمر�صني  الأطباء 
النا�ص يف تلك الفرتة  باعتماد هذا 

اللون يف مالب�صهم.
ع�رش  التا�صع  القرن  اأوا�صط  ومنذ 
بداأت العديد من البلدان يف اعتماد 
الأطباء،  مالب�ص  يف  الأبي�ص  اللون 
اجلراحني  بدلة  نظافة  وكانت 
الظاهرة  الدم  بقع  وقلة  البي�صاء 
عليها بعد العملية دليال على مهارة 

اجلراح.
النف�ص  علماء  من  العديد  ويعتقد 
مالب�ص  يف  الأبي�ص  اللون  اأن  اليوم 
احلالة  على  اأيجابا  يوؤثر  الأطباء 
النف�صية لدى املر�صى، ويوحي لهم 
بالإيجابية  �صعورا  ويعطيهم  بالثقة 
نف�ص  يف  الأطباء  ومينح  والهدوء، 
الرتكيز  على  اأكرب  قدرة  الوقت 

والتعامل مع احلالت املر�صية.

ال�شحة العاملية

حرارة اجلو املرتفعة 
ل حتمي من كورونا

لأ�صعة  نف�صك  تعري�ص  اأن  العاملية من  ال�صحة  حذرت منظمة 
ال�صم�ص اأو لدرجات حرارة اأعلى من 25 درجة مئوية، ل ي�صاعد 

يف الوقاية من الإ�صابة بعدوى كورونا.
اليوم  »تويرت«  من�صور عرب  للمنظمة يف  الإقليمى  املكتب  واأكد 
مهما   ،19-COVID مبر�ص  ي�صاب  قد  الإن�صان  اأن  اجلمعة 
ذات  بلدان  »اأبلغت  واأ�صاف:  حارا  اأو  م�صم�صا  الطق�ص  كان 
وحلماية   ،19 ـ  كوفيد  مبر�ص  اإ�صابة  حالت  عن  حار  طق�ص 
وجتنب  جيدا  يديك  غ�صل  على  احر�ص  املر�ص،  من  نف�صك 
مالم�صة العينني والأنف والفم«ويف من�صور ثان، اأكدت املنظمة 
على اإمكانية التعايف من مر�ص  COVID-19، م�صرية اإىل اأن 
»اإ�صابتك بفريو�ص كورونا امل�صتجد ل تعني اأنك �صتظل مري�صا 

اإىل الأبد«.

اأف�صل الطرق حلماية نف�صك 
وكبح انت�صار الفريو�س هي:

غري  على  يبدون  الذين  بالأ�صخا�ص  قرب  عن  الت�صال  •جتنب  	
ما يرام.

غري  يداك  تكون  حني  وفمك،  واأنفك  عينيك  مل�ص  •جتنب  	
مغ�صولتني.

�صلة  يف  األقه  ثم  ال�صعال،  اأو  العط�ص  عند  منديال  •ا�صتخدم  	
املهمالت واغ�صل يديك.

•اغ�صل يديك كثريا باملاء وال�صابون. 	
• 	

�صائعات طبية عليك 
جتاهلها

ي�صتمر فريو�ص كورونا يف النت�صار يف جميع اأنحاء العامل، ول يوجد 
انت�صار  له عالج معروف حتى الآن. ول�صوء احلظ، مل يحد ذلك من 
ي�صكل  الآخر  والبع�ص  ن�صبيا  �صار  غري  بع�صها  واإر�صادات،  ن�صائح 

خطرا على ال�صحة.
قمنا بالنظر يف اأكرث املزاعم انت�صارا عرب الإنرتنت، وبحثنا عن راأي 

العلم فيها.
الثوم

الثوم ملنع  بتناول  تو�صي  في�صبوك  كثرية عرب موقع  ر�صائل  انت�رشت 
الإ�صابة بفريو�ص كورونا.

»طعام  الثوم  اأّن  من  الرغم  على  اإنه  العاملية  ال�صحة  منظمة  وتقول 
اأّن  �صحي وقد ي�صاعد يف مواجهة امليكروبات«، ل يوجد دليل على 

تناول الثوم قد يحمي من الإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجد.
ويف الكثري من احلالت - طاملا اأن العالجات البديلة ل متنعك من 
ل  قد  العالجات  فهذه   - مثبتة  اأدلة  على  مبنية  طبية  ن�صيحة  اتباع 

ت�رش يف حّد ذاتها.
لكن، رمبا ت�صبح �صارة يف بع�ص الأحيان. فقد ن�رشت �صحيفة »�صاوث 
ا�صطرت  امراأة  ق�صة  املثال،  �صبيل  على  بو�صت«،  مورنينغ  ت�صاينا 
لتلقي العالج يف امل�صت�صفى ب�صبب تعر�صها للتهاب �صديد يف احللق 

بعد تناولها 1.5 كيلوغرام من الثوم.
ومن املعروف اأّن تناول الفاكهة واخل�رشوات و�رشب املياه، جميعها 
دليل على  اأي  يوجد  لكن، ل  ب�صحة جيدة.  البقاء  ت�صاعدنا يف  اأمور 

مكافحة  يف  الأطعمة  هذه  من  نوع  اأي  �ص فائدة  و فري
كورونا.

احلل »املعجزة«
جوردان  يوتيوب  موقع  جنم  يزعم 
املتابعني  اآلف  لديه  الذي  �صاثر، 
مواقع  على  خمتلفة  من�صات  عرب 
التوا�صل الجتماعي، اأّن ثاين اأك�صيد 

الكلور وهو عامل تبيي�ص ي�صتخدم يف 
والبقع،  الأقم�صة  وتبيي�ص  التنظيف  مواد 
ي�صاعد على »التخل�ص« من فريو�ص كورونا.

املا�صي، من خماطر  العام  الأمريكية  والدواء  الغذاء  اإدارة  وحذرت 
�رشب ثاين اأك�صيد الكلور على ال�صحة. كما اأ�صدرت ال�صلطات ال�صحية 

يف بلدان اأخرى تنبيهات حول هذا املو�صوع.
وتقول اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اإّنها »لي�صت على علم باأي بحث 
يثبت اأن هذه املنتجات اآمنة اأو فعالة لعالج اأي مر�ص«. وحذرت من 
اأّن �رشب »منتجات ثاين اأك�صيد الكلور ميكن اأن ي�صبب الغثيان والقيء 

والإ�صهال واأعرا�ص اجلفاف ال�صديد«.



الدوليان  الالعبان  تر�شيح  مّت 
من  ديلور  واأنديه  �شليماين  اإ�شالم 
اجل التناف�س على التتويج بجائزة 
الأف�شل العب  فوي  فيفيان  مارك 
جويل اإفريقي يف الدوري الفرن�شي، 
الدويل  الثنائي  انتقاء  جاء  حيث 
على  التناف�س  اجل  من  للخ�رض 
اللقب نظري االأداء الذي قدماه مع 
الكروي  املو�شم  خالل  فريقهما 
واملتابعة  االأنظار  حمط  جعلهما 
حيث  »الليغ1«،  حمبي  طرف  من 
تاألق �شليماين ب�شكل خا�س خالل 
الن�شف االأول من املو�شم الكروي 
وكان مفاجاأة  فرن�شا،  املنتهي يف 
املو�شم هناك بعدما اف�س رفقة 
مدربه  قيادة  حتت  موناكو  نادي 
ال�شابق الربتغايل ليوناردو جاردمي 
الطي �شبق له العمل حتت قيادته 

ل�شبونة  �شبورتينغ  نادي  رفقة 
ب�شورة  ظهر  حيث  الربتغايل، 
يف  م�شاهمته  خالل  من  الفتة 
»االإمارة«  مدينة  ت�شكيلة  ت�شجيل 
هدفا   16 جمموع  الفرن�شية 
 7 ومنح  اأهداف   9 ت�شجيل  منها 
املقابل،  يف  حا�شمة.  متريرات 
ناديه  باألوان  التالق  ديلور  وا�شل 
املو�شم  اأنهى  الذي  وهو  مونبلييه 
الكروي هدافا للمو�شم الثاين على 
التوايل لفريقه، بعدما �شجل هذا 
اأهداف يف  املو�شم جمموع ت�شعة 
مهاجما  ويجد  الفرن�شي.  الدوري 
الت�شكيلة الوطنية مناف�شة قوية يف 
قائمة الالعبني املر�شحني للتتويج 
باجلائزة اأين لن تكون مهتهم �شهلة 
يف  يتناف�شان  حيث  اإحرازها،  يف 
اإىل  11 العبا  ت�شم جمموع  قائمة 

جانب كل من املغربي بون�س عبج 
فيكتور  رمي�س،  العب  احلميج 
ع�شيمان مهاجم نادي ليل، حبيب 
وديني�س  ميتز  فريق  هداف  ديالو 
بوانغا العب �شانت ايتيان، اإدري�شا 
جرمان،  �شان  باري�س  جايي  جانا 
�شيمون  موزي�س  رين،  نيانغ  مباي 
تراوري  هاماري  واملايل  نانت 

رين.
عي�شة ق.

�شان  باري�س  نادي  اإدارة  ت�رض 
حرمان الفرن�شي يف احل�شول على 
خدمات الالعب الدويل اجلزائري 
ا�شماعيل بن نا�رض املحرتف يف 
االيطايل،  ميالن  نادي  �شفوف 
�شبور«  »لو10  موقع  ك�شف  حيث 
الفرن�شي اأن رئي�س الفريق نا�رض 
اخلليفي يعمل �شخ�شيا على ملف 
متو�شط ميدان املنتخب الوطني 
ت�شكيلة  من  خطفه  يف  منه  �شعيا 
اللومباردي« رغم �شعوبة املهمة، 
حيث تقدمت اإدارة »البي ا�س جي« 
ميالن  نظريتها  اإىل  اأويل  بعر�س 
تبلغ قيمته 30 مليون اأورو رف�شته 
التي ت�رض من جهتها يف  االإخرية 
ب�شفوفها  الالعب  على  احلفاظ 

االأ�شكال  من  �شكل  باأي  وترف�س 
حيث  بخدماته،  التفريط  يف 
االإعالمي  امل�شدر  نف�س  اعترب 
اأن بن نا�رض �شوف ي�شكل حديث 
ال�شاعة يف �شوق انتقاالت الدوري 
الفرن�شي يف ظل حر�س اخلليفي 
على التعاقد معه، وهو الذي تاألق 
ب�شكل الفت يف اول مو�شم له مع 

امليالن وكان مفاجاأة املو�شم 1يف 
الدوري االيطايل خا�شة واأنه جنح 
يف احل�شول على من�شب اأ�شا�شي 
يف ت�شكيلة الفريق واأ�شحى ركيزة 
الفني ويف  الطاقم  رفقة  اأ�شا�شية 

ح�شابات مدربه.
واأ�شاف املوقع اأن حميط الالعب 
ال يرف�س فكرة التحاق بن نا�رض 
بت�شكيلة نادي العا�شمة الفرن�شية، 
خا�شة واأن املدير الريا�شي للبي 
فتح  ليوناردو  الربازيلي  جي  اأ�س 
باب �شوق االنتقاالت بعر�س قيمة 
اأولية للعر�س املايل يف انتظار ما 
�شوف ت�شفر عليه املفاو�شات بني 

الطرفني خالل االأيام القادمة.
عي�شة ق.
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عامل  اجلزائر  فرق  معظم  تفتقد 
تغيري  ظل  يف  الفني  اال�شتقرار 
ب�شكل  للمدربني  االأندية  اإدارات 
�رضيع، وتربز يف هذا ال�شدد، جتربة 
املدرب التون�شي معز بوعكاز الذي 
و�شل اإىل البطولة الوطنية عام 2014 
من بوابة احتاد بلعبا�س، بعد جتربة 
�شطيف  لوفاق  بدين  كمح�رض  اأوىل 
عام 2007، لكن املالحظ يف �شريته 
الو�شول يف  هو  له  اإجناز  اأح�شن  اأن 
الكاأ�س  لنهائي   2019-2018 مو�شم 
مع �شبيبة بجاية، الذي خ�رض اللقب 

مل�شلحة �شباب بلوزداد.
بوعكاز  تنقالت  كرثة  وجتذب 
االأنظار، حتى اأنه مر خالل ال�شنوات 
ال�شت املنق�شية بت�شع جتارب، ثالث 
الذي عمل  بلعبا�س،  منها مع احتاد 
فيه م�شاعدا للمدرب الفرن�شي جون 
واالم، قبل اأن يتحول ملدرب رئي�شي 
وبعدها   ،2016-1015 مو�شم  يف 
غليزان  �رضيع  من،  كال  تباعا  درب 
احتاد  اإىل  ليعود  وهران،  ومولودية 
بلعبا�س ومنه ل�شبيبة بجاية، ثم �شبيبة 
ال�شاورة التي مل يعمر بها طويال، اإذ 
املو�شم،  بداية  قبل  ان�شحب  اأنه 
لتكون الوجهة بجاية لتدريب ال�شبيبة 
مرة اأخرى ثم االن�شحاب وااللتحاق 

بربج بوعريريج لتدريب االأهلي.

عبد الرحمن مهداوي

مهداوي  الرحمن  عبد  ارتبط 
لكن  الع�شكري،  الوطني  باملنتخب 
اأ�رضف  الذي  املدرب  هذا  ا�شم 
تردد يف  على اخل�رض يف كان 1998 
التي  املحلية  الفرق  من  كبري  عدد 
عمل بها، على غرار احتاد احلرا�س 
تلم�شان  ووداد  اجلزائر  ومولودية 
ح�شني  ون�رض  ق�شنطينة  ومولودية 
واأوملبي  �شعيدة  ومولودية  داي 
ودفاع  بجاية  ومولودية  العنا�رض 
تاجنانت، وهذا ف�شال عن جتربة يف 

ليبيا مع اأهلي بنغازي.

حاج �شعيد من�شور  

مر وفاق �شطيف يف بداية الت�شعينات 
باأزمة نتائج، وكان الفريق يعاين خطر 
اإىل مدرب  اإدارته  ال�شقوط، فلجاأت 
فل�شطيني مقيم باأملانيا يدعى حاج 
اجلزائر  اإىل  قدم  الذي  من�شور، 
ب�شرية ذاتية متوا�شعة، لكن بخربات 
من�شور  حاج  وجنح  كبرية،  علمية 
يف  االأمان  بر  اإىل  الوفاق  قيادة  يف 
بعد  متكن  كما  املو�شم،  ذلك  نهاية 
ذلك من هند�شة لقب احتاد ال�شاوية 
ميزته  لكن   ،1994-1993 بطولة  يف 
لكونه  الرتحال،  كرثة  تبقى  االأوىل 
اجلزائرية،  االأندية  بكل  تقريبا  مر 
احتاد  اإىل  �شطيف  وفاق  من  بدءا 
�شباب  احلرا�س،  احتاد  ال�شاوية، 
احتاد  وهران،  مولودية  ق�شنطينة، 

برج  اأهلي  مع�شكر،  غايل  اجلزائر، 
جمعية  البليدة،  احتاد  بوعريريج، 

ال�شلف وغريها.
كمال موا�شة 

يف  موا�شة  كمال  املدرب  ي�شغل 
الوقت احلا�رض من�شب مدرب احتاد 
عنابة، الذي دربه عدة مرات �شمن 
بطل  خاللها  جنح  طويلة،  حمطات 
�شبيبة  مع  االإفريقي  االحتاد  كاأ�س 
القبائل عام 2001، يف ترك ب�شماته 
اأ�رضف  التي  الفرق  كل  مع  تقريبا 
حمطاته  وتبقى  اأكرثها،  وما  عليها 
مع �شبيبة القبائل، ومولودية اجلزائر، 
ق�شنطينة،  و�شباب  البليدة،  واحتاد 
مروره  اإليها  االأف�شل.وي�شاف  هي 
العلمة،  مولودية  الربج،  اأهلي  بفرق 

دفاع تاجنانت، جمعية وهران.
ق.ر.

وزير  جمع  الذي  اللقاء  �شكل 
علي  �شيد  والريا�شة  ال�شباب 
االأوملبية  اللجنة  ورئي�س   خالدي 
اجلزائرية بالنيابة حممد مريجة 
منا�شبة  املن�رضم  اخلمي�س 
لتاأكيد االرادة امل�شرتكة من اأجل 
التعاون  ترقية عالقة  العمل على 
واأفاد  الطرفني،  بني  والتكامل 
والريا�شة  ال�شباب  وزارة  بيان 

به  خ�س  الذي  اال�شتقبال  اأن 
االوملبية  اللجنة  رئي�س   الوزير 
بتاأكيد  �شمح  بالنيابة  اجلزائرية 
اجل  من  امل�شرتكة  االرادة 
التعاون  ترقية عالقة  العمل على 
مل  وعلى  الطرفني  بني  والتكامل 
�شمل العائلة االوملبية والريا�شية 
اجلزائرية ، يف جو من الطماأنينة 
العليا  امل�شلحة  الإعالء  والثقة 

للبالد، كما كانت املقابلة فر�شة 
الق�شايا  حول  الروؤى  لتبادل 
الريا�شية ذات االهتمام امل�شرتك 
اخلا�شة  التح�شريات  ال�شيما 
اجلهوية  الريا�شية  باملواعيد  
االلعاب  مقدمتها  ويف  والدولية 
االوملبية بطوكيو 2021 وااللعاب 

املتو�شطية بوهران 2022.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

حذرت  فقد  ال�شدد  هذا  ويف 
اإدارة الفريق اأي �شخ�س يتحدث 
جمل�س  رئي�س  عدا  ما  با�شمها 
اأملا�س  انال�رض  عبد  افدارة 
الفريق  يف  االإعالم  وخلية 
الطرف  فاإن  ذلك  عدا  وما 

�شوف  للتعليمات  املخالف 
يتعّر�س اإىل عقوبات قا�شية من 
النادي،  على  امل�شوؤولني  طرف 
البيان  يف  امل�شوؤولون  وهدد 
بعيدا  بالذهاب  اال�شتنكاري 
اأجل  من  العدالة  اإىل  واللجوء 
�شخ�س  لكل  الق�شائية  املتابعة 
ق�شية  يف  الفريق  با�شم  يزج 

زعزعة  على  ويعمل  ال�شاعة 
والهيئات  املولودية  بني  العالقة 
على  والعمل  البالد  يف  الكروية 
ت�شفية احل�شابات ال�شيقة معها 

عرب هذا املنرب.
�رضكة  تدخلت  املقابل،  يف 
اأغلبية  مالكة  �شوناطراك 
ب�شكل  الفريق  يف  االأ�شهم 

جمل�س  من  وطالبت  ر�شمي 
االإدارة حتويل كافة الوثائق التي 
ت�شكيلة  مدافع  انتقال  تخ�س 
ال�شابق  فريقه  من  »العميد« 
�شيتكفل  حيث  ال�شلف،  جمعية 
الق�شية  بتويل  املجمع  حمامي 
املناجري  عالقة  عن  والك�شف 
من  لالعب  بانتقال  �شعداوي 

حت�شل  كان  الذي  وهو  عدمه 
مبلغ  على  ال�شابقة  االإدارة  من 
100 مليون �شنتيم مقابل انتقال 
بينما  املولودية،  اإىل  مرواين 
باملعني  عالقته  االأخري  نفى 
املدير  مع  تفاو�س  اأنه  واأو�شح 
ال�شعيد  قا�شي  كمال  الريا�شي 
مع  عالقة  اأي  ميلك  وال  بنف�شه 

اآنفا،  املذكور  الالعبني  وكيل 
بينما نفى رئي�س جمل�س االإدارة 
باالأمر  عالقته  حري�س  ال�شابق 
منه  للمقربني  اأو�شح  الذي  وهو 
يتحمل م�شوؤولية ما وقع،  اأنه ال 
من  ال�شعيد  قا�شي  اأن  باعتبار 
مع  التوقيع  �شالحية  ميلك  كان 

الالعبني.

�شركة �شوناطراك تفتح حتقيقا وتكلف حماميها مبتابعة الق�شية

اإدارة مولودية اجلزائر ت�ضتنكر 
وتهدد باللجوء اإىل العدالة

•      حري�ش يوّرط قا�شي ال�شعيد يف ق�شية مرواين  

بوعكاز يت�ضّدر رحالة البطولة الوطنية

تاأكيدا لالرادة امل�شرتكة لرتقية عالقة التعاون والتكامل بينهما

خالدي ي�ضتقبل مريجة حت�ضريا 
للمواعيد الريا�ضية الدولية

ا�شتنكرت اإدارة نادي مولودية اجلزائر الزج با�شم الفريق يف ق�شية لعبها مرواين الذي يتم احلديث عن 
منح املناجري ن�شيم �شعداوي عمولة انتقال الالعب من فريقه ال�شابق جمعية ال�شلف نحو �شفوف النادي 
العا�شمي دون اأن يكون مناجريا له، حيث اأ�شدرت اإدارة الفريق بيانا تندد من خالله اإدخال املولودية يف 
ق�شية الت�شجيل ال�شوتي امل�شرب منذ اأيام يورط رئي�ش نادي وفاق �شطيف فهد حلفاية برتتيب املقابالت

النادي اللومباردي رف�ش عر�شا اوليا بقيمة 30 مليون اورو

اخلليفي يتكفل مبفاو�ضات ا�ضتقدام بن 
نا�ضر اإىل البي اأ�س جي

يتواجدان �شمن قائمة ت�شم 11 لعبا حول جائزة فيفيان فوي

�ضليماين وديلور مر�ضحان الأف�ضل العب 
اإفريقي بالليغ1
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دعاء

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

ياِط َنِقَمِتَك  لَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

ثالثة �أذكار تنال بها �سفاعة 
�لنبي  �سلى �هلل عليه و�سلم 

االأول: ال اإله اإال اهلل
اهلل  ر�ضي  هريرة   اأبي  حلديث 
يا ر�ضول اهلل من  اأنه قال:   ، عنه 
يوم  ب�ضفاعتك  النا�س  اأ�ضعد 
�ضلى  اهلل   ر�ضول  فقال  القيامة؟ 
يا  ظننت  »لقد   : و�ضلم  عليه  اهلل 
اأبا هريرة اأن ال ي�ضاألني عن هذا 
احلديث اأحد اأول منك؛ ملا راأيت 
من حر�ضك على احلديث، اأ�ضعد 
النا�س ب�ضفاعتي يوم القيامة من 

من  خال�ضا  اهلل  اإال  اإله  ال  قال: 
قلبه« 

النبي  �ضلى  الثاين: ال�ضالة على 
ال�ضباح  يف  و�ضلم   عليه  اهلل 

وامل�ضاء
عنه  اهلل  ر�ضي  الدرداء  اأبي  فعن 
اأن النبي  �ضلى اهلل عليه و�ضلم    ،
قال: »من �ضلى على حني ي�ضبح 
ع�رشا،  مي�ضي  وحني  ع�رشا، 

اأدركته �ضفاعتي يوم القيامة«

الثالث: ذكر االأذان
ر�ضي  اهلل  عبد  بن  جابر  حلديث 
�ضلى  اهلل   ر�ضول  اأن  عنهما،  اهلل 
قال  »من  قال:  و�ضلم   عليه  اهلل 
حني ي�ضمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة، وال�ضالة القائمة، 
والف�ضيلة،  الو�ضيلة  حممدا  اآت 
الذي  حممودا  مقاما  وابعثه 
يوم  �ضفاعتي  له  حلت  وعدته، 

القيامة«

�ل�سدقات �أ�سا�سها حمبة �هلل عز وجل 
الزكاة  فر�س،  الزكاة  باملنا�ضبة: 
�رشيبة  دفعت  اإذا  ال�رشيبة،  مثل 
يف  �رشف  و�ضام  يعطونك  هل 
قدمت  لو  اأما  ال، �رشيبة،  الدولة؟ 
ميكن  كهدية،  م�ضتو�ضف  بناء  لهم 
فيه،  يقدرونك  احتفاالً  يعملوا  اأن 
تقدير  دون  فمن  ال�رشيبة  اأما 

قال:   وجل  عز  فاهلل  �رشيبة،  الأنها 
الُْقْربَى  َذِوي  ُحِبِّه  َعلَى  امْلَاَل  َواآَتَى 
]�ضورة  َوامْلَ�َضاِكنَي﴾   َوالْيَتَاَمى 

البقرة االآية:177[
َكاَة﴾  اَلَة َواآَتَى الَزّ  دققوا:  َواأََقاَم ال�ضَّ
االآية:177[  البقرة  ]�ضورة 
واآتى املال  الزكاة غري  اإيتاء  معنى 

اأما  فر�س،  الزكاة  حبه،  على 
اأما  عقوبات،  هناك  فدفع،  املال 
اهلل  حمبة  فاأ�ضا�ضها  ال�ضدقات 
َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبّه﴾  عز وجل:  
اإما  االآية:177[  البقرة  ]�ضورة 
اهلل  حب  على  اأو  املال،  حب  على 

عز وجل، كالهما �ضحيح املعنى.

�لإكثار من �ل�سالة على �لنبي
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  اأجاب 
اأجعل  كم  �ضاأله:  حني  اأبٍيّ  على 
لالإكثار  هه  فوَجّ �ضالتي؟  من  لك 
 : اأبٌيّ من ذلك، وهذا ن�ضه؛ ))قال 
قلت: يا ر�ضول اهلل، اإين اأُْكِثُ ال�ضالة 

عليك، فكم اأجعل لك من �ضالتي؟ 
فقال: ما �ضئت، قال: قلت: الربع، 
قال: ما �ضئَت، فاإن زدَت فهو خرٌي 
لك، قلت: الن�ضف، قال: ما �ضئت، 
فاإن زدت فهو خرٌي لك، قال: قلت: 

فاإن  �ضئت،  ما  قال:  فالثلثني، 
اأجعل  قلت:  لك،  خرٌي  فهو  زدت 
تُكفى  اإًذا  قال:  كلها،  �ضالتي  لك 

ك، ويُغفر لك ذنبك(( هُمّ

ف�سل �ل�سالة على �لنبي 
�سلى �هلل  عليه و�سلم عامة

ورد عن النبي كثرٌي من االأحاديث التي حتث على ال�ضالة عليه دون تخ�ضي�س 
يوم اأو حتديد حال؛ ولهذا ينبغي على امل�ضلم اأن يتقرب اإىل اهلل بال�ضالة على النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف 
كل وقت وحني؛ فقد �رشع اهلل لنا اأن ن�ضلَي ون�ضلم على نبيه �ضلى اهلل عليه و�ضلم ب�ضكل مطلق بال حتديد يوم 
لُّوا َعلَيِْه َو�َضِلُّموا تَ�ْضِليًما    لُّوَن َعلَى النَِّبِيّ يَااأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا �ضَ َ َوَماَلِئَكتَُه يُ�ضَ اأو حال؛ فقد قال تعاىل: ﴾ اإَِنّ اهلَلّ
]االأحزاب: 56[، فهذه االآية عامة يف احلث على ال�ضالة والت�ضليم عليه، بل هي خ�ضي�ضة اختُ�َسّ بها النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم دون غريه من االأنبياء عليهم ال�ضالم.

ل جتعلو� بيوتكم قبوًر�
وكذلك حثنا النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم على ذلك؛ فعن اأبي هريرة قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

»ال جتعلوا بيوتكم قبوًرا، وال جتعلوا قربي عيًدا، و�ضلوا علَيّ فاإن �ضالتكم تبلغني حيث كنتم«

من ف�سائل �لت�سبيح
 

ُ تََعاىَل:   َواْذُكْر َربََّك َكِثرًيا َو�َضِبّْح ِبالَْع�ِضِيّ َواالإبَْكاِر   تاأمل اأمر اهلل تعاىل لزكريا عليه ال�ضالم بكثة ذكره،    َقاَل اهلَلّ
ِبالَْع�ِضِيّ َواالإبَْكاِر  ، وهو من باب عطف اخلا�س  اأمره بالت�ضبيِح بعد الذكِر،   َو�َضِبّْح  َكِثرًيا  ، ثم  َربََّك  َواْذُكْر 
على العام؛ لكي تعلم اأن الذكَر اأعُمّ ِمَن التَّ�ْضِبيِح، واإمنا خ�س اهلل تعاىل الت�ضبيح بالذكر بعد ذلك لعظيم ف�ضله، 

وملزيد العناية به.
بُْع َواالأْر�ُس َوَمْن ِفيِهَنّ َواإِْن ِمْن �َضْيٍء  َماَواُت ال�َضّ ومن ف�ضِل التَّ�ْضِبيِح اأنه عبادة املخلوقات جميًعا..   تُ�َضِبُّح لَُه ال�َضّ

اإِال يُ�َضِبُّح ِبَحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفَقُهوَن تَ�ْضِبيَحُهْم اإِنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفوًرا  

ما ظنك باثنني �هلل 
ثالثهما

هل كان ر�ضول اهلل - �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
- م�ضطراً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ اأمل 
يكن ربه - �ضبحانه - قادراً على اأن ينقله 
اإىل املدينة نقاًل مبا�رشاً كما حدث يف 

رحلة االإ�رشاء واملعراج؟ مِلَ كانت الهجرة 
اإذن، وما الهدف والر�ضالة التي تبعثها اإىل 

اأمة امل�ضلمني �َضلَِفهم وَخلَِفهم؟ ندرك 
تلك الر�ضالة وهذا الهدف من املواقف 

املختلفة يف الهجرة: عندما تتبعت قري�س 
ر�ضول اهلل و�ضاحبه اأبا بكر َحّتى انتََهوا اإىَل 
بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا 
َر�ُضوَل اهلّلِ لَو اأَّن اأََحَدُهم نََظَر اإىَل َما حَتَت 
َقَدَميِه الأَب�رَشَنَا. َفَقاَل َما َظّنك ِباثننَِي اهلّلُ 

ثَاِلثُُهَما؟ ال حَتَزن اإّن اهلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذا املوقف الأدركنا معنًى �ضامياً 

ينبع من اأ�ضل عقيدة امل�ضلم واإميانه 
باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. الذي 
يقول لل�ضئ كن فيكون... ذلك املعنى هو 
الثقة باهلل وح�ضن الظن به والتوكل عليه 

- �ضبحانه -... مع العمل واالأخذ باأ�ضباب 
النجاح. يقول - �ضبحانه وتعاىل- يف 

حديٍث، قد�ضي: اأنا عند ظن عبدي بي، 
واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين يف نف�ضه 

ذكرته يف نف�ضي، واإن ذكرين يف ملٍئ، ذكرته 
يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن تقرب اإيّل �ضرباً 
تقربت اإليه ذراعاً، واإن تقرب اإيّل ذراعاً 
تقربت اإليه باعاً، واإن اأتاين مي�ضي اأتيته 
هرولة. ماذا كانت نتيجة هذا التوكل: 

لقد اأعمى اهلل عنه عيون امل�رشكني عند 
خروجه من بينهم، بل ونث على روؤ�ضهم 

الرتاب.. وحجب اأب�ضارهم عنه عند الغار.. 
واحلمامة والعنكبوت.. وق�ضة �رشاقة بن 
مالك.. و.... }و من يتوكل على اهلل فهو 

ح�ضبه * اإن اهلل بالغ اأمره{.  
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بقلم خل�شر  بن يو�شف 

متار�شني  بداأِت  متى      
الق�ش�ص   ( ة  الأدبَيّ الكتابة  

الق�شرية  (  ؟

اأنا عا�شقة للكتابة و مدمنة الكتب 
منذ �شغري ، اأول ق�شة كتبتها كانت 
عن اأمي حبيبتي ، جناحي و قوتي 
و  �شديقتي  اأمي  يد  على  مبنية 
تواأم روحي ، اأما بخ�شو�ش الدعم 
و الت�شجيع ، كان ذلك انطالقا من 
عائلتي  و كل الف�شل يعود الأمي ، 
كما ال اأن�شى عائلتي الثانية » نادي 

خري جلي�ش« 
من  البد  هدف  اأو  عمل  الأي 
يواجهها  �شعوبات  و  عراقيل 
اإال  النجاح  روح   تكتمل  وال  الفرد 

باالإ�رشار .

    هل ترين اأن الق�شة هي 
القالب واملعمار الأدبي الأن�شب ؟

نظري  وجهة  من  اأرى   ، �شحيح 

املعمار  و  القالب  هي  الق�شة  اأن 
االأدبي االأن�شب ، ذلك اأنه البد لكل 
ت�شاعد  قد   ، هادفة  عربة  ق�شة 
و  �شخ�شيته  بناء  على  القارئ 

حتفيز نف�شه ...

عن  اأكرث  حدثينا      
اإ�شدارك  الأخري  ؟ 

ق�ش�شية  جمموعة   « القطر�ش   «  
يعي�شها  اجتماعية  ق�شايا  تعالج 
يواجهها يف حياته  و   ، املرء حقا 
الق�ش�ش تعرب  اأن معظم  ، حقيقه 
و  القوة  و  واملكابدة   ال�شرب  عن 

التم�شك باحلياة.
دعني اأعرفك عن مفردة » قطر�ش« 
كلمة عربية نقلها الربتغاليون  ، » 
اأكرب  من  طائر  هو  القطر�ش« 
يف  فعالة  مبقدرة  يتميز  الطيور 
طريان  ، يتميز هذا الطائر بالقوة 
و الت�شحية ، كما اأنه عا�شق للبحر 
مولعة  اأنا   ، باحلياة   متم�شك   ،
اإعجابي  دفعني    ، الطائر  بهذا 
العنوان ملولودي  لتوظيف هذا  به 

كل  اأن �شفاته جت�شد  كما   ، االأول 
 ... طياته  كتابي يف  يحملها  كلمة 

واأراه باأنه  ميثلني

    هل كل ق�ش�شك جمرد 
خيال   ؟

كنت واقعية يف كل ق�شة ، لكل ق�شة 
خاطرة عبارة عن مقدمة حتفيزية 
للق�شة ، حاولت اأن اأج�شد القوة يف 

كل كلمة ...
معظم الق�ش�ش واقعية و حقيقية 
التي  االآالم  و  حياتي  عن  تعرب   ،
�رشبت  الذي  اخلذالن  و  عاي�شتها 
من كاأ�شه وعلقمه املر يف كل مّرة 
كل  تخطى  يف  مّكنتني  قوتي    ،
العراقيل و ال�شعاب التى واجهتها 
ما  دائما  املوؤمل  الواقع  هذا  و   ،
 ، جارف  بقلب  للكتابة  يدفعني 

على اأمل التخفيف و الن�شيان

يف  تاأخرك  يعزي  ما  اإىل   *
الن�شر ؟

 ، الن�رش  يف  تاأخري  �شبب  يعود 
دقيقة  و  �شادقة  اأكون  اأن  اأردت 

يف كل كلمة اأ�شعها ، اأن اأ�شل اإىل 
جرح كل قارئ و اأ�شمده بالتفاوؤل 
امل�شي  اآخر  مبعنى   ، االأمل  و 
كلما   ، اجلبل  ك�شعود  احلياة  يف 
�شعدنا كل ما تغريت االأ�شياء التي 
خطوات  اأت�شلق  اأن  اأي   ، نراها 

النجاح بهدوء و ثقة .

اهتمامات  لديك  هل     
اأدبية اأخرى ؟

اأخرى  اأدبية  اهتمامات  لدي  نعم 
اخلواطر  كتابة  موهوبة يف  فاأنا   ،

واأجيد فّنها   

اإىل  الأدباء  بع�ص  يلجاأ      
الكتابة حتى يتخل�شوا من اآلمهم 

ملاذا تكتب �شل�شبيل؟

موهبة  لي�شت  الكتابة   ، �شحيح 
يكتم  من  اأجد  مل   ، وجع  اإمنا  و 
غري  وحدتي  ياأن�ش  و  اأ�رشاري 
هي  الكتابة  الورقة...  و  القلم 

اأ�شعر  ال  الذي  الوحيد  ال�شديق 
بالثقة اإال معه

    اإىل ماذا تطمح �شل�شبيل 
وما اأهدافها م�شتقبال ؟

م�شهورة  كاتبة  اأكون  الأن  اأطمح 
اترك  الأن  اأطمح   ... وناجحة 
ب�شمة يف مدينتي و عائلتي ...اأن 
 ، يائ�ش  لكل  تفاوؤل  بذرة  اأكون 
و يف  نف�شانية  الأكون طبيبة  اأطمح 
حتفيزية  متحدثة  نف�شه  الوقت 

اجتماعية

   كلمة اأخرية ؟
موهبة... منا  لكل  اأقول  اخلتام  يف 
نحتاج فقط اإىل ال�شرب و االإ�رشار...
كونوا على يقني اأن لي�ش هناك �شببا 
مقنعا  لتخلى عن هدفك و فقدان 
ياأن�ش  من  االأمل  اجعل  اأملك... 
يدفعك  ما  التفاوؤل  من  و  ف�شلك 
للمحاولة مرة اأخرى دون ا�شت�شالم 
االأ�شتاذ  الفا�شل  اأيها  لك  �شكرا   ،
�شكري  جزيل   ، يو�شف  بن  خل�رش 
الغّراء  جلريدتكم  امتناين  وعميق 

على اتاحة هذا الف�شاء لنا .

الكاتبة ال�شاعدة بو�شبولة ب�شملة �شل�شبيل لـ"الو�شط" 

الكتابة لي�شت ترفا ..هي رئتنا الثالثة
بو�شبولة ب�شملة �شل�شبيل مواليد 2003 من ولية �شطيف ، حتديدا مدينة العلمة ، طالبة يف الطور الثانوي 
�شعبة اآداب ، هوايتها الكتابة ، الر�شم، الت�شوير ...مولعة بحب القراءة و التطلع ، متحدثة حتفيزية على 

مواقع التوا�شل الجتماعي .

من تنظيم الوكالة اجلزائرية لالإ�شعاع الثقايف

�شمري ق�شيمي ي�شرف على ور�شة الكتابة الروائية
�شمري  اجلزائري  الروائي  ي�رشف 
الكتابة  »ور�شة  على  ق�شيمي 
تنظمها الوكالة  التي  الروائية« 
اجلزائرية لالإ�شعاع الثقايف يف اإطار 
االفرتا�شي  و�شيكون  برناجمها 
تدريبية  ور�شات   عرب  ذلك 
اأ�شبوعية متكررة با�شتعمال تطبيق 
املبادرة  هذه  اأن  ،  كما  زووم 
يف  للراغبني  موجهة  اأ�شا�شا 
الكتابة  وتقنيات  مهارات  اكت�شاب 

االأدبية، خا�شة يف فن الرواية .
 
 

م�شاركة  مفتوحة جلميع 
الفئات العمرية

 
حت�شلت   الذي  البيان  وح�شب 
ن�شخة   »  على  »الو�شط  يومية 
جلميع  مفتوحة  الور�شة  فهذه 
�شن  ي�شرتط  وال  العمرية  الفئات 
حمدد للمر�شحني فاملهم اأن تكون 
عامل  ولوج  يف  قوية  رغبة  لديهم 
على  واالطالع  والق�شة،  الرواية 
هذا  يف  والكتابة  املعرفة  اأدوات 

بني  اأهم  �رشوط  ومن  املجال 
املر�شحني  امل�شاركة  امتالك 
و  بعد،  عن  للتكوين  ا�شتعدادا 
تطبيق  على  ح�شاب  لديه  يكون 
فعلى  منه  ن�شخة  زووم  على 
اإر�شال  امل�شاركة  يف  الراغبني 
بن�شخة  مرفوقة  الذاتية  �شريهم 
مقطع  مع  التعريف،  بطاقة  عن 
يتجاوز  ال  تاأليفهم  من  اأدبي 
مقيا�شا  يكون  ثالث  �شفحات، 
الربيد  عرب  لالختيار،وهذا 
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التتويج باإ�شدارات من 
تاأليف امل�شاركني

 
واملرتجم  الروائي  اختري   ولقد 
اجلزائري �شمري ق�شيمي لالإ�رشاف 
على هذه الور�شة اخلا�شة بالكتابة 

باإ�شدارات  �شتتوج  الروائية   التي 
العلم  ،مع  امل�شاركني  تاأليف  من 
عام  ولد  املبدع  قد  هذا  اأن 
حا�شل  العا�شمة،  باجلزائر   1974
على اللي�شان�ش يف احلقوق ، اأن�شاأ 
عنيت  اأدبية  �شفحة   1994 عام 
برتجمة االأدب اجلزائري املكتوب 
ترجم  من  اأول  فكان  بالفرن�شية، 
حداد  ومالك  ديب  حممد  �شعر 
ال�شاعرة  اأعمال  من  كبريا  وجزءا 
اجلزائرية نادية قندوز. ففي عام 
2008 ن�رش روايته االأوىل »ت�رشيح 
ال�شجن  عن  تتحدث  ب�شياع«، 
بجائزة  عنها  وفاز  اجلزائر  يف 
عن  للرواية  �شعيداين  ها�شمي 
اأف�شل اأول رواية جزائرية، ثم �شنة 
»يوم  الثانية  روايته  �شدرت   2009
رواية  اأول  لتكون  للموت«،  رائع 
القائمة  بلوغ  من  تتمكن  جزائرية 
العاملية  للبوكر-اجلائزة  الطويلة 
 2010 عام  العربية-.ويف  للرواية 
»هالبيل«،  الثالثة  روايته  ن�رش 
ع�شق  »يف  وي�شدر  اأعماله  لتتواىل 
التي   2011 �شنة  عاقر«  امراأة 

اختارت جملة »بانيبال« االإجنليزية 
ف�شوال منها لتن�رشها مرتجمة اإىل 
ن�رش   2012 عام  ويف  االجنليزية، 
رواية »احلامل« التي و�شلت للقائمة 
ويف  زايد.  ال�شيخ  جلائزة  الطويلة 
»حب  روايته  �شدرت   2014 عام 
اإىل  ترجمت  مائل«،  خريف  يف 
 EDITION عن الفرن�شية 
 2016 2017. ويف  SEUIL عام 
املا�شاء«،  »كتاب  روايته  �شدرت 
حازت يف نف�ش ال�شنة على اجلائزة 
ثم  جبار.  اآ�شيا  للرواية  الكربى 
»�شالمل  روايته   2019 عام  اأ�شدر 
املتو�شط  من�شورات  عن  تروالر« 
وقد  باجلزائر  والربزخ  مبيالنو 
من  العديد  ق�شيمي  يف  �شارك 
على  العاملية  االأدبية  امللتقيات 
لالأدب  العاملي  املهرجان  غرار 
لالحتاد  الدويل  وامللتقى  بربلني 
االأوروبي مبر�شيليا »اإعادة التفكري 
يف اأوروبا«، كما �شارك يف ع�شوية 
املهرجانات  من  العديد  حتكيم 

ال�شينمائية يف الوطن العربي.
حكيم مالك

على  امل�رشف  املجل�ش  اأعلن 
الدويل  فرانكفورت  معر�ش 
اإقامة  اأملانيا  يف  للكتاب 
يف  املقرر  موعده  يف  املعر�ش 
جائحة  رغم  املقبل  اخلريف 

كورونا.
على  عزمه  املجل�ش  واأو�شح 
يف  للكتاب  معر�ش  اأكرب  اإقامة 
)اأكتوبر(   18 اإىل   14 من  العامل 
املعار�ش،  اأر�ش  يف  املقبل 
داخل  مركزي  غري  وب�شكل 
املدينة، وعرب العامل االفرتا�شي 

يف نف�ش الوقت.
�شخ�ش  األف   300 من  اأكرث  كان 
العام  فرانكفورت  اإىل  قدموا 
الذي  املعر�ش  لزيارة  املا�شي 
جهة   7500 نحو  فيه  �شاركت 

عر�ش من اأكرث من 100 دولة.
�رشف  �شيف  كندا  و�شتكون 
وذكر  العام،  هذا  املعر�ش 
اجلهة  مع  يت�شاور  اأنه  املجل�ش 
املنظمة ل�شيف ال�رشف الإعداد 

» خطة تتنا�شب مع املوقف«.
�شحية  خطة  املعر�ش  واأعلن 
مف�شلة تتعلق بالنظافة ال�شحية 
الزائرين  �شالمة  ل�شمان 
وقال  والعاملني،  والعار�شني 
بو�ش:  يورغن  املعر�ش،  مدير 
»اإقامة املعر�ش هذا العام اأكرث 

اأهمية من اأي وقت م�شى«.
من  املعر�ش  اإدارة  وطلبت 
امل�شاركني والزائرين اال�شتعداد 
»ب�شبب  وقالت:  تغريات،  الأي 
جائحة كورونا، �شريتبط تنظيم 
معر�ش فرانكفورت 2020 بقدر 
واأ�شافت  الغمو�ش«  من  كبري 
اأنها تتوقع » ا�شتمرار وجود عدد 
الندوات«  على  القيود  من  كبري 

يف اأكتوبر اأي�شاً.
الفعاليات  من  الكثري  واألغيت 
يف  اأملانيا  يف  الكبرية  االأدبية 
ربيع هذا العام  اأو تاأجلت ب�شبب 

الوباء العاملي.
وكالت

من 14 اإىل 18 اأكتوبر2020

معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 
يف موعده رغم كورونا
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اإىل غاية 13 جوان املقبل

هذه هي مواقيت 
العمل اجلديدة 

العمومي  للوظيف  العامة  املديرية  ك�شفت 
اأنها  اأم�س،  لها،  بيان  الإداري، يف  الإ�شالح  و 
قد حددت مواقيت العمل اجلديدة، اإىل غاية 
تدابري احلجر  لتمديد  تبعا  13 جوان املقبل، 
املنزيل اجلزئي، املتعلقة بالوقاية من انت�شار 

وباء كوفيد 19 و مكافحته.
غاية  اإىل  و  اأنه  العامة،  املديرية  بيان  واأفاد 
العمل  اأوقات  تكون   ،  2020 جوان   13 يوم 
املطبقة يف املوؤ�ش�شات و الإدارات العمومية، 
ال�شبت  يوم  اإىل غاية  30 ماي  ال�شبت  يوم  من 
13 جوان 2020 ، من الأحد اإىل اخلمي�س من 
الرابعة  ال�شاعة  اإىل  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة 
يف  العاملني  للم�شتخدمني  بالن�شبة  م�شاء، 
اجلزئي،  املنزيل  للحجر  اخلا�شعة  الوليات 
ال�شاعة  اإىل غاية  ال�شاعة اخلام�شة م�شاء  من 
ال�شابعة �شباحا، و يتعلق الأمر بكل من "باتنة، 
وزو،  تيزي  تيارت،  تلم�شان،  البليدة،  بجاية، 
اجلزائر، �شطيف، �شيدي بلعبا�س، ق�شنطينة، 
عنابة، املدية، برج بوعريريج، وهران، تيبازة 
وعني الدفلى. كما اأو�شح ذات البيان، بالن�شبة 
اخلا�شعة  الوليات  يف  العاملني  للم�شتخدمني 
ال�شابعة  للحجر املنزيل اجلزئي، من ال�شاعة 
ذلك  ال�شابعة �شباحا، مبا يف  اإىل غاية  م�شاء 
من  العمل،  مواقيت  ف�شتكون  �شعيدة،  ولية 
الن�شف  و  الرابعة  غاية  اإىل  �شباحا  الثامنة 
مواقيت  حددت  اأخرى،  جهة  من  و  م�شاء. 
العمل، من ال�شاعة ال�شابعة ون�شف �شباحا اإىل 
للم�شتخدمني  بالن�شبة  م�شاء،  الثالثة  ال�شاعة 
اليزي  مترنا�شت،  اأدرار،  وليات:  العاملني يف 
،الأغواط،  ،غرداية  ورقلة   ، ب�شار   ، تندوف   ،
امل�شدر  اإليه  ي�شري  مثلما  الوادي،  و  ب�شكرة 
للوظيفة  العامة  املديرية  وتلفت  ذاته. 
امل�شتثنني  امل�شتخدمني  اأن  اإىل  العمومية، 
كذا  و  اجلزئي،  املنزيل  احلجر  اإجراء  من 
خا�شة  رخ�شة  يحوزون  الذين  امل�شتخدمني 
لتنقل، اأثناء �شاعات احلجر، �شيبقون خا�شعني 
ل�شاعات العمل العتيادية ، املن�شو�س عليها 

يف التنظيم �شاري املفعول.
مرمي خمي�سة

املركب ال�سناعي للن�سيج 
بالأغواط

اإنتاج وتوزيع  
100 األف كمامة 

بالأغواط  للن�شيج  ال�شناعي  املركب  يعتزم 
�شيتم  التي  واقية  كمامة  األف   100 اإجناز 
يف  وذلك  الولية،  مواطني  على  توزيعها 
اإطار جهود الوقاية ومكافحة تف�شي فريو�س 
كورونا امل�شتجد )كوفيد-19(، ح�شبما اأفاد 

م�شوؤولو هذه الوحدة.
من  معتربة  كمية  من  املركب  وا�شتفاد 
واملتمثلة  الكمامات  لإجناز  الأولية  املادة 
يف 20 األف مرت طويل من القما�س، اإ�شافة 
املطاطي  اخليط  من  كبرية  كمية  اإىل 
الإنتاج،  يف  ت�شتخدم  اأخرى  وم�شتلزمات 
بالنيابة،  املركب  مدير  لـ"واأج"  اأو�شح  كما 

م�شطفى ملداين.

التي  الغزيرة  الأمطار  ت�شببت 
البويرة  ولية  على  اأم�س  تهاطلت 
ل  ولو  مادية  خ�شائر  عدة  يف 
احلماية  لعنا�رص  املحكم  التدخل 
خا�شة  الكارثة  حلدثت  املدنية 
بليل  اأولد  منطقة  م�شتوى  على 
رعب  ليلة  �شكانها  عا�س  التي 
منازلهم  غرق  خلفية  على  حقيقية 
الواد  من�شوب  ارتفاع  بعد  بال�شيول 
اأجلت  حيث  ل�شكناتهم  املحاذي 
عائلة   12 املدنية  احلماية  م�شالح 
التي  املياه  قوة  جترفها  كادت 
املنازل  يف  معتربة  خ�شائر  خلفت 
حالة  و�شط  خارجا  �شكانها  فر  و 
الهلع والرعب وبذلت ذات للم�شالح 
اأجل  من  الليلة  طيلة  جبارة  جهود 
اإجالئهم واإخراج كميات املياه من 
داخل املنازل هذا فيما جدد �شكان 

الفوري  ترحيلهم  مطلب  احلي 
جت�شيد  يف  ال�شلطات  متاطل  بعد 
الوعود التي اأطلقتها عليهم خا�شة 
كل  يف  يتكرر  ال�شيناريو  هذا  واأن 
مرة تت�شاقط فيه قطرات الأمطار 
خا�شة  يالحقهم  ظل  الواد  وخطر 
وباملنا�شبة  ال�شتوية  املوا�شم  يف 
ت�رصيح  يف  ال�شكان  ممثل  نا�شد 
�شخ�شيا  الوايل  "الو�شط"  ليومية 
يف  ق�شيتهم  يف  النظر  اأجل  من 
�شلة  ذي  �شياق  ويف   ، وقت  اأقرب 
�شوارع  الأمطار  مياه  اأغرقت 
الربدي  واد  بلديتي  من  كل  واأحياء 
الكميات  �شكلت  اأين  ب�شام  وعني 
مياهها  ت�شللت  بركا  املت�شاقطة 
لبع�س املنازل واملحالت التجارية 
دون ت�شجيل اأي خ�شائر تذكر ماأدبة 

اأو ب�رصية .

اأمطار طوفانية بالبويرة

اإجالء 12 عائلة يف ليلة رعب

�سفقات الريا�سة املدر�سية والتكوين  وال�ساتدة الحتياطيني

تقارير اللجان تك�شف تبديد اأموال عمومية  
.     الق�سية  قد جتر عدة م�سوؤولني اىل العدالة

حممد بن ترار

امل�شادر  ذات  واأ�شارت  هذا 
حممد  الرتبية    وزير  اأن  
اوجواط  قد وقف على تراكمات 
الت�شيري   يف  كبرية  وجتاوزات 
اللجان    تقارير  قدمتها  والتي 
الريا�شة  ملفات  ت�شيري  تخ�س 
املدر�شي  الإطعام   ، املدر�شية 

،الأ�شاتذة الحتياطني والتوظيف 
ناهيك  الحتياطية  القوائم  من 
تبني  التي  التكوين   دورات  عن 
وقد  وهمية  منها  العديد   اأن 
اإىل  الإطارات  من  العديد  جتر 
تبني  بعدما  خا�شة   ، العدالة 
دورات  من  ع�رصات   وجود 
عن  ناهيك  وهمية   التكوين  
جتاوزات كبري يف ت�شري املطاعم 

الريا�شة   وملف   ، املدر�شية 
وهي  الحتياطيني  وتوظيف 
ملفات �شتحيل العديد من روؤ�شاء 
امل�شالح على العدالة بتهم �شوء 

ا�شتغالل الوظيفة و�شوء الت�شيري 
وتتحكم  العام    املال  وتبديد 
املدراء   من  العديد  حتويل  يف 

والأمناء  العامني
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ك�سفت م�سادر مقربة من وزارة الرتبية الوطنية اإن 
حركة وا�سعة �ست�سمل مدراء الرتبية وكذا الأمناء 

العامني  للمديريات مع اإحالة الع�سرات على العدالة 
على خلفية التقارير التي قدمتها جلان التحقيق  يف 

العديد من امللفات تخ�ص تبديد املال العام  .

للك�شافة  الفداء  فوج  من  اأع�شاء  كرم 
نهاية  باملدية  اجلزائرية  الإ�شالمية 
الرمز  املجاهد  الفارط  الأ�شبوع 
العائلي  مبنزله  بوهدة"  "م�شطفى 
يعد  الذي  وهو  التيطري،  بعا�شمة 
الك�شفي  الن�شاط  موؤ�ش�شي  اأبرز  اأحد 
املبادرة  هذه  جاءت  حيث  بالولية، 
موؤ�ش�س  ل�شت�شهاد   79 والذكرى  تزامنا 
اأبدى  فيما  باجلزائر،  الك�شفية  احلركة 
�شعيدي  لعجال  خمتار  والدكتور  القائد 
الذي  الرجل  هذا  لقيمة  كبريا  احرتاما 

مت  كما  التاريخية،  باملرجعية  و�شفه 
�شفحة  على  �شريته  من  وم�شات  ن�رص 
قدمه  ما  اأكدت  الفداء  لفوج  الفاي�شبوك 
هذا البطل للجزائر من ت�شحيات ج�شام، 
وهو الذي ولد �شنة 1921 باملدية، ويعد 
ومن  التحريرية  الثورة  مفجري  من 
املدية،  يف  ال�رصية  املنظمة  موؤ�ش�شي 
يف  تاريخية  م�شادر  ح�شب  اأي�شا  �شارك 
الجتماع ال�رصي املنعقد يف بلكور رفقة 
بلقا�شم،  ايت  يتقدمهم  الثورة  عمالقة 
رابح بيطاط ، وديدو�س مراد، كما �شجن 

نف�س  يف  بلة  بن  احمد  رفقة  بالبليدة 
الزنزانة اأياما قبل فرار هذا الأخري حتت 
اأنغام واإن�شاد ابن املدية كذلك املجاهد 
حمودي رحمة اهلل عليه الذي قام بتمويه 
اجلانبني خالل العملية، ومن بني حمطاته 
اأي�شا امل�شاركة يف اأحداث 8 ماي 1945، 
يف  املظاهرات  توقيف  وراء  كان  كما 
املدية بعد تلقيه اأخبارا توؤكد نية اجلي�س 
الفرن�شي لإبادة املتظاهرين وهو القرار 

الذي جنب زهق الأرواح، .

الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية باملدية 

فوج الفداء يكرم القائد الرمز "م�شطفى بوهدة" 

غرداية

حريق يدمر نحو 2 هكتار 
من الأحرا�ش 

موؤ�س�سة بريد اجلزائر

�شحب 341 مليار دينار 
خالل �شهر رم�شان

ما بعد كورونا

املهن التي �شتكون اأكرث اأجرا

2 هكتار من  بنحو  اأتلفت م�شاحة 
الأحرا�س والق�شب ممتدة ب�شفاف 
م�شتوى مدخل  ميزاب على  وادي 
جراء  )غرداية(  العطف  مدينة 
يخلف  ومل  اجلمعة  ن�شب  حريق 
به  اأفادت  خ�شائر ب�رصية، ح�شبما 

م�شالح احلماية املدنية. 
وقد هرعت فرق احلماية املدنية 
اندلعه  فور  احلريق  موقع  اإىل 
ملكافحته وحماية واحات النخيل 

مبحيط  الواقعة  وال�شكنات 
�شبكات  حماية  وكذا  احلادث، 
العابرة  والكهرباء  الغاز  توزيع 
للمنطقة، وفق ذات امل�شدر وتنقل 
وايل ولية غرداية، بوعالم عمراين 
الأمنية  اللجنة  اأع�شاء  مبعية 
اإىل موقع احلادث ملتابعة  للولية 
النريان  لإطفاء  التدخل  عملية 
للك�شف عن  ق�شائي  وفتح حتقيق 

مالب�شات اندلع احلريق.

اجلزائر،  بريد  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
بعمليات  قاموا  زبائنها  اأن  اأم�س، 
رم�شان  �شهر  خالل  �شحب 
 340.7 حوايل  بلغت  املبارك، 

مليار دينار.
لها،  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  واأو�شحت 
متت  قد  ال�شحب،  عمليات  اأن 
مليار   10.9 بلغ  يومي،  مبتو�شط 
الأموال  بلغت  حني  يف  دينار، 
امل�شحوبة ذروتها، بتاريخ 21 ماي 
�شحب  ت�شجيل  مت  حيث  اجلاري، 
28 مليار دينار، م�شريا اأن اإجمايل 
عدد املعامالت بكل اأنواعها، قد 
باملتو�شط،   86،081،712 لـ  و�شل 
يف  معاملة   3،443،268 يعادل  مبا 

اليوم.
ذروة  اأن  البيان،  ذات  اأ�شاف  كما 
عمليات ال�شحب بلغت 6،277،161 
معاملة، م�شجلة خالل يوم 20 ماي 
اأن عمليات �شحب  2020، يف حني 

ال�شبابيك  عرب  امل�شجلة  الأموال 
لربيد  التابعة   ،GAB الآلية 
اإجمايل  من   ٪  28 مثلت  اجلزائر، 
عمليات ال�شحب، وهذا مقابل 22 
٪ م�شجلة خالل نف�س الفرتة، من 

الن�شاط ال�شابق 2019.
املتنقلة،  الربيد  مكاتب  واأ�شهمت 
ح�شب نف�س امل�شدر، ب�شكل فعال 
يف احلد من ال�شغط على �شبابيك 
وال�شبابيك  الربيدية،  املكاتب 
املدن  يف  خا�شة  لالأموال،  الآلية 
الكربى، والتي ن�شطت مع مراعاة 
احرتام م�شافة التباعد املفرو�شة، 
خالل هذه الفرتة، حيث مت ت�شجيل 
ما يعادل  154،385 عملية �شحب، 
وذلك عرب 57 مكتب بريدي متنقل، 
على  اأجريت  عملية   7،275 مقابل 
م�شتوى 18 مكتب متنقل، يف ال�شنة 

املا�شية اأي 2019.
مرمي خمي�سة

الوطني  الدرك  م�شالح  متكنت 
غرب  الربدي  وادي  ببلدية 
بحر  البويرة  ولية  عا�شمة 
حد  و�شع  من  الفارط  الأ�شبوع 
خمت�شة  اإجرامية  �شبكة  لن�شاط 
وحيازة  املخدرات  ترويج  يف 
اأ�شلحة بي�شاء على  ، حيث نفذت 
اإثر  بها  لالإطاحة  حمكمة  خطة 

ال�شتغالل اجليد للمعلومات التي 
و�شلتها حول ن�شاط هذه ال�شبكة 
و اأ�شفرت عملية املداهمة على 
 2،5 وحجز  �شخ�شا   14 توقيف 
اإىل  اإ�شافة  املخدرات  من  كلغ 
قدر  مايل  ومبلغ  بي�شاء  اأ�شلحة 

بحوايل 260 مليون �شنتيم .
اأح�سن مرزوق

البويرة

الدرك ي�شع حدا ل�شبكة 
ترويج املخدرات

م�سالح ولية �سعيدة

ا�شتثناء بع�ش الن�شاطات 
من رفع احلجر 

اأم�س،  �شعيدة،  ولية  م�شالح  اأعلنت 
التي  التجارية  الن�شاطات  بع�س  ا�شتثناء 
من  الجتماعي،  التباعد  مببداأ  تخل 
كـاملقاهي،  املنزيل،  احلجر  رفع  قرار 
املر�شات،  و  احلمامات  املطاعم، 
مبختلف  والنقل  الأ�شبوعية،  الأ�شواق 
اأنواعه، م�شرية اإىل اأن تدابري رفع احلجر 
ول  الأ�شخا�س،  بحركة  تتعلق  املنزيل، 

تعني التخلي عن التدابري الوقائية.
رفع  قرار  باأن  للولية،  بيان  اأفاد  كما 
احلجر ال�شحي، �شيكون مرفوًقا بالإبقاء 
ال�شارم،  ال�شحي  التاأطري  نظام  على 
طرف  من  ال�شحية  الـمراقبة  وتعزيز 
امل�شالح املخت�شة، حفاظا على �شالمة 
وباء  لتف�شي  وتفاديا  املواطن،  �شحة  و 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
مرمي خمي�سة

حمام ال�سلعة بامل�سيلة

تاأخر اإجناز م�شروع 
م�شت�شفى 60 �شريرا 

يعي�س قطاع ال�شحة ببلدية حمام ال�شلعة 
�شمال ولية امل�شيلة،على وقع الكثري من 
،التي  وامل�شاكل  والتجاوزات  النقائ�س 
بتكفل  ال�شكانية،  املطالب  تلبي  ل 
�شحي مريح لل�شكان املنطقة واملناطق 
وا�شحا  اأ�شبح  لها،حيث  املجاورة 
يتكبدها  التي  املعاناة  تلك  للعيان 
املر�شى يف البحث عن عالج يف العيادة 
الأطباء  وا�شح يف  نق�س  اجلوارية جراء 
الأخ�شائيني،ونق�س يف التجهيزات الطبية 
ال�شلعة  بلدية حمام  �شكان  نا�شد  ،حيث 
ب�رصورة  العرجا"  ال�شيخ  امل�شيلة"  واإيل 
يف  الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ 
اآجال الجناز  ظل متاطل وعدم احرتام 
يعد  امل�رصوع،الذي  ال�شتعجال يف  بغية 
الو�شع  تدهور  ظل  يف  للمنطقة  مك�شبا 
ال�شحي بالعيادة اجلوارية التي اأ�شبحت 

تعي�س �شغطا وا�شحا .
عبدالبا�سط بديار

جمل�ص الوزراء ينعقد اليوم 

بعث ال�شناعة والفالحة يف 
اجلنوب وملف كورونا

يعقد جمل�س الوزراء �شباح اليوم الأحد 
التوا�شل  بتقنية  الدوري  اإجتماعه 
املجيد  عبد  برئا�شة  بعد  عن  املرئي 
القائد  اجلمهورية  رئي�س  تبون، 
الدفاع  وزير  للقوات امل�شلحة،  الأعلى 

الوطني.
الجتماع  هذا  اأعمال  جدول  ويت�شمن 
درا�شة عدد من العرو�س الوزارية ذات 
وخمطط  الوطنية،  بالذاكرة  العالقة 
وترقية  الوطنية،  ال�شناعة  بعث  اإعادة 
اجلنوب،  يف  الفالحية  ال�شتثمارات 
الو�شعية  وتطّور  الإدارة،  ورقمنة 
مواجهة  زاويتي  من  الوطنية  ال�شحية 
وال�شناعة  كورونا،  جائحة  تف�شي 
الوكالة  اآفاق  جانب  اإىل  ال�شيدلنية، 
والنظام  ال�شباب  ت�شغيل  الوطنية لدعم 

البيئي للموؤ�ش�شات النا�شئة.

اإن  القت�شاد  جمال  يف  خرباء  قال 
تف�شي  فيها  ت�شبب  التي  الأزمة، 
اإبراز  يف  �شاهمت  كورونا،  فريو�س 
خلرباء  ووفقا  املهن  بع�س  اأهمية 
يف  التقدمي  التعليم  معهد  من 
املتخ�ش�شني يف  رواتب  فاإن  رو�شيا، 
قد   ، و"الت�شويق"  "التوا�شل"،  جمال 

ت�شجل ارتفاعا، حيث حتتاج الأعمال 
عدد  وزيادة  خدماتها  لتطوير 
ولالأ�شباب  الأزمات  فرتة  العمالء يف 
ال�شغل  اأن ي�شهد �شوق  نف�شها، ميكن 
جمال  يف  املتخ�ش�شني  على  طلبا 
وحمللي  املعلومات،  تكنولوجيا 

البيانات وامل�شوقني عرب الإنرتنت.

تعزية خا�شة
املجل�ص  تلقى  واحلزن  الأ�سى  ببالغ 
اجلزائريني  لل�سحفيني  الوطني 
برئا�سة  ورقلة  ولية  مكتب 
ال�سحفي حكيم ال�سيخ عزي نباأ وفاة 
العايل  عبد  ال�سحفي  الزميل  والدة 
بكاري داعيا املوىل العايل القدير اأن 
ف�سيح  وي�سكنها  برحمته  يتغمدها 
ويلهم  ال�سوؤال  عند  ويثبتها  جناته 
وان  هلل  وان  وال�سلوان  ال�سرب  ذويها 

اليه راجعون ر. بوخدميي

اأح�سن مرزوق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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