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رئي�س اجلمهورية ووزير الدفاع الوطني

لوبيات ت�ستهدف اجلي�ش لأنه
 حطم اأطماعها

.     ثاين لقاء خالل اأربعة اأ�شهر
.     ترقية ال�شناعات احلربية كخيار ا�شرتاتيجي

اأكد رئي�س اجلمهورية, القائد الأعلى للقوات امل�شلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد املجيد تبون, اأم�س 
الثالثاء باجلزائر العا�شمة, وقوفه »باملر�شاد« �شد اللوبيات التي ت�شتهدف اجلي�س الوطني ال�شعبي 

بحمالت »يائ�شة«.

عبدال�شالم.غ

وقال �لرئي�س تبون يف كلمة �ألقاها 
�أمام  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  مبقر 
�جلي�س  وم�ستخدمي  �إطار�ت 
بتقنية  وتابعها  �ل�سعبي  �لوطني 
�لتو��سل �ملرئي عن بعد, قياد�ت 
�لقو�ت و�لنو�حي �لع�سكرية �ل�ست 
و�ملد�ر�س  �لكربى  و�لوحد�ت 
�لوطني,  �لرت�ب  كامل  عرب  �لعليا 
�أن »�ملوقف �لوطني �لثابت ل�سليل 
�أزعج  �لوطني,  �لتحرير  جي�س 
�حلاقدين  من  �جلز�ئر  �أعد�ء 
بلوبيات  و�ملت�سرتين  و�حلا�سدين 
ما ز�لت �أ�سرية ما�س توىل �إىل غري 
�للوبيات  هذه  �أن  م�سيفا  رجعة«, 

ومعروفة  مهدها  يف  »معروفة 
باأدو�تها  ومعروفة  بامتد�د�تها 

ونحن لها باملر�ساد«.
وخاطب رئي�س �جلمهورية �إطار�ت 
عجب  »ال  بالقول,  �جلي�س  و�أفر�د 

�أن ي�سرت�سلو� يف 
من  للنيل  �له�ستريية  حمالتهم 
من  يتعلمو�  مل  الأنهم  معنوياتكم 
�أن  الأدركو�  و�إال  �لتاريخ,  جتارب 
�سليل  �ليائ�سة �سد  هذه �حلمالت 
ومهما  �لوطني  �لتحرير  جي�س 
�أ�سحابها يف  تنوعت فنون و�رشور 
�لت�سليل لن تزيد �سعبنا �إال �لتفافا 
�إال  جي�سنا  تزيد  ولن  جي�سه,  حول 

�ن�سهار� يف �ل�سعب«.
هو  هذ�  �أن  تبون  �لرئي�س  و�أبرز 

+جي�س  لعبارة  �لعميق  »�ملغزى 
�سعب خاوة خاوة+ �لتي 

ربوع  يف  �ملاليني  حناجر  رددتها 
�لوطن وعلى �متد�د �أ�سابيع وعلى 
مر�أى وم�سمع من �لعامل كله«, مبا 
�ساهم يف »�إنقاذ �لبالد من �مل�سري 
م�سطر�  كان  �لذي  �ملجهول 
�الأمل  عهد  �إىل  بها  و�لقفز  لها 

و��ستعادة �لثقة بالنف�س«.
�أن  على  �جلمهورية  رئي�س  و�سدد 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  �أفر�د 
هو  مكانهم  �أن  �أثبتو�  »�لبو��سل« 

»د�ئما �إىل جانب �ل�سعب«.
ذلك  »�أثبتم  بالقول  و�أ�ساف 
�لقريب من خالل  باالأم�س  خا�سة 
وقوفكم مع �حلر�ك �ملبارك لبناء 

ب�سدد  نحن  جديدة,  جمهورية 
�أول  بيان  ر�ية  حتت  �أ�س�سها  و�سع 
بعيونكم  �ليوم  وتثبتونه  نوفمرب, 
�ل�ساهرة على حدود �لبالد و�أمنها 
�لو�سائل  كل  لو�سع  وباال�ستعد�د 
�حتياجات  لتلبية  و�الإمكانيات 
عند  �لعمومية  �ل�سحة  قطاع 
�لت�سدي ملنع  �ل�رشورة يف معركة 

تف�سي جائحة كورونا«.
هذ�  �إىل  تبون  �لرئي�س  وتطرق 
مع  جمعه  �لذي  �لثاين  �للقاء 
�جلي�س  وم�ستخدمي  �إطار�ت 
�أربعة  �أقل من  �ل�سعبي يف  �لوطني 
�أ�سهر, معربا عن �أمله يف �أن تكون 
�لقائد  بني  حميدة  »�سنة  هذه 
�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة و�إطار�ت 

�سليل  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س 
جي�س �لتحرير �لوطني«.

ع�رشنة  م�ساعي  عن  حديثه  ويف 
رئي�س  �أكد  �مل�سلحة,  �لقو�ت 

�جلمهورية �أنه تابع »بفخر 
يف  �لع�سكرية  �ملناور�ت  و�إكبار 
مل�س  و�أنه  �لوحد�ت«,  خمتلف 

»عن قرب, من خالل 
�لرئي�سية,  �لعملياتية  �ملوؤ�رش�ت 
لتحديث  �ملر�سومة  �خلطة  نتائج 
�مل�سلحة  قو�تنا  قدر�ت  وع�رشنة 
�لعامل  يف  �حرت�فيتها  درجة  ورفع 
بتعزيز  ومت�سكها  �ملنطقة  ويف 
�لعامل«و�أعرب  يف  و�الأمن  �ل�سالم 
باأن  قناعته  عن  تبون  �لرئي�س 
كخيار  �حلربية  �ل�سناعات  »ترقية 

عن  �أهمية  تقل  ال  ��سرت�تيجي, 
ومتنوع  قوي  وطني  �قت�ساد  بناء 
وثو�بتها  �الأمة  �سيادة  حماية  يف 

وقيمها وتعزيز تالحم �أبنائها«.
رئي�س  توجه  كلمته,  ختام  ويف 
�ىل  و�لتقدير  بالتحية  �جلمهورية 
»�حلماة �الأ�ساو�س �ملر�بطني على 
�لتنظيمات  مو�جهة  يف  �حلدود 
�الإرهابية وكذ� يف �له�ساب و�جلبال 
نف�سه  له  ت�سول  من  لكل  للت�سدي 
موؤكد�  �لوطن«,  با�ستقر�ر  �لعبث 
�أنهم »يحملون �أرو�حهم على �أكفهم 
من �أجل �أن يكونو� فعال باأخالقهم 
�لع�سكرية �ملثالية و�إر�دتهم �ل�سلبة 
خلف  خري  �لفوالذية,  وعزميتهم 

خلري �سلف«.

24 �ساعة

اللواء �شنقريحة يثمن بخ�شو�س م�شروع تعديل الد�شتور 

معامل اجلزائر اجلديدة تت�سح اأكرث فاأكرث
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س  ثمن 
�ل�سعيد  �للو�ء  بالنيابة,  �ل�سعبي 
عاليا,  �لثالثاء,  �أم�س  �سنقريحة, 
تعديل  م�رشوع  م�سودة  يف  جاء  ما 
رئا�سة  طرحتها  �لتي  �لد�ستور 

�جلمهورية للنقا�س.
��ستقباله  لدى  �سنقريحة  �للو�ء  وقال 
رئي�س �جلمهورية مبقر وز�رة �لدفاع 
�لد�ستور  »�إعد�د م�سودة  �أن  �لوطني, 
�لقانون  يف  خمت�سني  قبل  من 
�أي�سا,  قيا�سي  وقت  ويف  �لد�ستوري 
�أطلقها  �لتي  �لور�سات«  �أهم  كان من 
رئي�سا  �نتخابه  منذ  تبون  �لرئي�س 
»الأهمية  نظر�  وذلك  للجمهورية, 
تنظيم  �إعادة  يف  �جلديد  �لد�ستور 
لتتالءم  �لبالد  يف  �ل�سيا�سية  �حلياة 
�ملرحلة  وم�ستجد�ت  متطلبات  مع 

�جلديدة«.
�سنقريحة  �للو�ء  ثمن  �ل�سدد,  وبهذ� 
�مل�سودة,  هذه  يف  جاء  ما  »عاليا« 
تدخل  �إمكانية  يخ�س  فيما  »�سو�ء 
خارج  �ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س 
�حلدود �لوطنية �أو فيما يتعلق بتو�زن 
باحلريات  تعلق  ما  وكذ�  �ل�سلطات, 

�لفردية وحقوق �الإن�سان«. 
و�أكد �أن طرح هذه �مل�سودة للنقا�س, 
�ل�سادقة  �لنية  على  قاطع  »دليل 
للبالد,  �لعليا  لل�سلطات  و�ملخل�سة 
�لوطني  �الإجماع  حتقيق  بهدف 
�ملن�سود يف �سياغة �لقانون �الأول يف 

�لبالد , �أال وهو �لد�ستور«.
رئي�س  خاطب  مت�سل,  �سياق  ويف 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  �أركان 
»لقد  بالقول  تبون   �لرئي�س  بالنيابة 
رئي�سا  �نتخابكم  منذ  بحق  وفقتم 
من  �لعديد  جت�سيد  يف  للجمهورية 
بها  �لتزمتم  �لتي  �النتخابية  �لوعود 
خالل  من  �جلز�ئري,  �ل�سعب  �أمام 
�لوطنية  �لور�سات  من  �لعديد  فتح 
�لتغيري  �أعمال  ومبا�رشة  �لهامة 

�ملن�سود«.
�جلز�ئر  »معامل  �أن  على  و�سدد 
فاأكرث,  �أكرث  تت�سح  �أ�سحت  �جلديدة 
�لتي  �الإيجابية  �لديناميكية  بف�سل 
�ملجاالت  جميع  يف  بالدنا  �سهدتها 
هذه  �أن  �إىل  م�سري�  و�الأ�سعدة«, 
ل�سعبنا  �الأمل  »�أعادت  �لديناميكية 

�الأبي و��ستعاد بف�سلها �ملو�طن ثقته 
يف موؤ�س�سات دولته«.

»كل  �أن  �سنقريحة,  �للو�ء  و�أو�سح 
هذه �خلطو�ت �لهامة مت قطعها بكل 
�لق�سرية  �لزمنية  �لفرتة  رغم   ثقة, 
�جلمهورية  رئي�س  تويل  منذ  ن�سبيا« 
وكذ�  �لبالد,  �سوؤون  ت�سيري  مقاليد 
تز�من هذه �لفرتة مع تف�سي جائحة 
فريو�س كورونا يف بالدنا, »مما طرح 
و�لتحديات  �ل�سعوبات  من  �لعديد 
و�حلمد  �جلز�ئر,   ��ستطاعت  �لتي 
�سباقة  وكانت  بل  بنجاح  هلل,رفعها 
يف �تخاذ جممل �لتد�بري �لوقائية يف 
بف�سل  ذلك  مت  �ملجاالت«كما  كافة 
�ملتبناة  �ل�ساملة  �ملقاربة  »جناعة 
�سحيا و�قت�ساديا و�جتماعيا الحتو�ء 
-�أ�ساف  �نت�ساره«,  من  و�حلد  �لوباء 
هذه  �أن  �أكد  �لذي  �ملتحدث-  ذ�ت 
بجدو�ها  �أقر  »�ل�سائبة,  �ملقاربة 

�لقا�سي و�لد�ين«.
ولدى تطرقه �إىل �مللف �القت�سادي, 
»حظي  �أنه  �سنقريحة  �للو�ء  �أكد 
على  ال�سيما  �مل�ستحق,  باالهتمام 
�ملحروقات«,  �أ�سعار  تدهور  �إثر 
»�لعمل  خالل  من  ذلك  ويتجلى 
يف  �لكربى  �لتو�زنات  ��ستعادة  على 
�مليز�نية و�لتحكم يف حجم �لو�رد�ت 
وتر�سيد �لنفقات �لعامة و�لعمل على 
تنويع �ل�سادر�ت وجلب �ال�ستثمار�ت 
�الأجنبية يف �لقطاعات �ملنتجة, من 
�أجل حتقيق �الكتفاء �لذ�تي وتقلي�س 

فاتورة �ال�ستري�د و�لتبعية للخارج«. 
�لكبري  �ل�سعبي  ب«�الرتياح  ونوه 
�حلكومة  �تخاذ  عقب  �مل�سجل 
وم�ستعجلة  �سجاعة  الإجر�ء�ت 
م�سيفا  �لظل«,  مناطق  �سكان  جتاه 
 « �إىل  ترمي  �الإجر�ء�ت  هذه  �أن 
من  ال�سيما  معاناتهم  من  �لتخفيف 
وتفعيل  جو�رية  �سيا�سة  تبني  خالل 
�ملبادر�ت �ملحلية ودمج فئة �ل�سباب 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف   ,
بر�مج  �إعمال  وكذ�  و�الجتماعية 
وم�ساريع  و��ستثمار�ت  تنموية 
�ساأنها  من  و�جتماعية,  �قت�سادية 
منا�سب  وخلق  �لبطالة  �مت�سا�س 
من  �لفئة  هذه  ومتكني  جديدة  �سغل 
�مل�ساهمة يف تطوير وتنمية �لبالد«. 

خارطة طريق  لبناء اجلي�س 
وتقويته

حماور  �أهم  �سنقريحة  �للو�ء  عر�س 
�لتي  »�لو�عدة«  �لطريق  خارطة 
�سعى �إىل جت�سيدها �مليد�ين, و�لتي 
خل�سها يف »مو��سلة حت�سري وحد�ت 
�لوطني  للجي�س  �ملعركة  قو�م 
بلوغها  �أجل  من  وتطويرها  �ل�سعبي 
يف  و�الحرت�فية  �المتياز  م�ستوي 
دون  �لعمل  ومو��سلة  �ملجاالت  كل 
هو�دة على بناء جي�س قوي وع�رشي 
قادر على �أد�ء مهامه �لد�ستورية يف 

كل �لظروف و�الأحو�ل«. 
مكافحة  جهود  »مو��سلة  جانب  �إىل 
على  �خلناق  وت�سديد  �الإرهاب 
و�جلرمية  �لتهريب   �أ�سكال  كافة 
للحدود,  �لعابرة  ال�سيما  �ملنظمة 
يف  �ليقظة  على  �حلفاظ  خالل  من 
�مل�ستمر  و�لتكييف  درجاتها  �أعلى 
�ملنت�رشة  �لعملياتية  للت�سكيالت 
»�حلر�س  �حلدود«وكذ�  طول  على 
تقدي�س  مبد�أ  جعل  على  �ل�سديد 
�لعمل و�لتفاين فيه و�لتحلي بالكفاءة 
و�لنز�هة  و�جلدية  و�ملقدرة 
للجي�س  �ملطلق  و�لوالء  و�الإخال�س 
�الأ�سا�سية  �ملعايري  هي  وللوطن, 
�أ�سمى  وتقلد  �لرتب  يف  لالرتقاء 
جانب  �إىل  و�مل�سوؤوليات«,  �لوظائف 
مت�س  �لتي  �الآفات  كافة  »حماربة 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�س  ب�سمعة 

وبوحدته وتالحم �سفوفه«.
ويف ختام كلمته, قال �للو�ء �سنقريحة 
�نح�سار  يف  �أمله  عن  �أعرب  �لذي 
�ملقبلة,  �الأيام  يف  كورونا  جائحة 
على  �أننا  �لرئي�س,  �ل�سيد  »تيقنو� 
�أي جهد بل  �لعهد باقون ولن ندخر 
يظل  كي  جهودنا  ق�سارى  �سنبذل 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي دوما موحد� 
�ملر�سو�س,  كالبنيان  ومتما�سكا 
جي�س ملتزم كل �اللتز�م باملحافظة 
و�لدفاع  �لوطني  �ال�ستقالل  على 
�لبالد  ووحدة  �لوطنية  �ل�سيادة  عن 
�سيکون  جي�س   �لرت�بية,  و�سالمتها 
�سمت  يف  �لعمل  �لد�ئم  منهجه 

وحكمة وتب�رش«.

بعد ا�شتالم اللجنة املكلفة األف رد:

م�سودة الد�ستور ت�سمنت 324 تعديال
.      امل�شروع جاهز نهاية ال�شهر 

م�ستوى  على  مبهمة  �ملكلف  ك�سف 
لعقاب,  حممد  �جلمهورية,  رئا�سة 
�النتهاء  يتم  �أن  �ملتوقع  من  �أنه  �أم�س, 
مل�رشوع  �لنهائية  �لن�سخة  �إعد�د  من 
�ل�سهر  نهاية  قبل   �لد�ستور,  تعديل 
الحق  وقت  يف  لعر�سه  �جلاري, 
�للجنة  �أن  م�سري�  �ل�سعبي,  لال�ستفتاء 
�لردود, حول م�سودة  �ملخت�سة مبتابعة 
�لد�ستور, قد ��ستقبلت �أكرث من �ألف رد, 
�لوطنية,  و�ل�سخ�سيات  �الأحز�ب,  من 
�ملدين, عن طريق  �ملجتمع  ومنظمات 
�إما �لربيد �الإلكرتوين, �أو �لربيد �لعادي, 

�أو �لت�سليم �ملبا�رش.
�سيفا  نزوله  خالل  �أكد لعقاب,  حيث 
على �لتلفزيون �لعمومي, �سهرة �الثنني, 
 20 �إىل  �سيتو��سل  �لردود,  ��ستقبال  �أن 
جو�ن �جلاري, من �أجل تبويبها وتنظيمها 
�إىل  لت�سليمها  خمت�سة,  جلنة  قبل  من 
باأنه  باملنا�سبة,  مذكر�  �خلرب�ء,  جلنة 
�أزيد من 1500 ن�سخة من  توزيع  قد مت 
م�رشوع تعديل �لد�ستور, على �الأحز�ب, 
وو�سائل  و�ل�سخ�سيات,  و�جلمعيات 

�الإعالم من �أجل �إثر�ئها.

ل مفر من مترير امل�شودة على 
الربملان

�أحز�ب  باأن  ذ�ته,  �مل�سوؤول  �أف�سح  كما 
�حلر�ك  من  و�سخ�سيات  معار�سة 
مناق�سة  مع  جتاوبت  قد  �ل�سعبي, 
مقرتحات  وقدمت  �لد�ستور,  م�سودة 
بعني  �أخذها  �سيتم  الإثر�ئها,  قيمة 
�لنهائية,  �لن�سخة  �العتبار, الإعد�د 
30 جو�ن  قبل  �لد�ستور  تعديل  مل�رشوع 
م�سودة  �أن  باملنا�سبة,  موؤكد�  �جلاري, 
و  �ملعار�سة  �أحز�ب  حتمي  �لد�ستور 

�لطبقة �ل�سيا�سية.
للمناق�سة  �لن�سخة  مترير  وبخ�سو�س 
نف�س  قال  �لربملان,  غرفتي  على 
عبد  �جلمهورية,  رئي�س  �أن  �مل�سدر, 
�لن�سخة  مترير  باإمكانه  تبون,  �ملجيد 
�إحالتها يف  ثم  �لربملان,  للمناق�سة على 

وقت الحق لال�ستفتاء �ل�سعبي.

اجلزائر اأمام د�شتور �شبه رئا�شي
عن  ذ�ته,  �ل�سياق  يف  لعقاب,  ورد 
عدم  بخ�سو�س  �ملوجهة  �النتقاد�ت 
�ل�سيا�سي  �لنظام  طبعة  يف  �لف�سل 
�جلز�ئر  باأن  مو�سحا  �مل�سودة,  يف 
تقلي�س  بعد  رئا�سي,  �سبه  د�ستور  �أمام 
خا�سة  �جلمهورية,  رئي�س  �سالحيات 
طبيعة  تربز  �لعامل  يف  �لد�ساتري  �أن 
�لنظام �ل�سيا�سي, من خالل �ملو�د �لتي 
حتويها, وال تن�س بالعبارة على طبيعته.

فيما  �مل�سوؤول,  ذ�ت  �سدد  كما 
�لد�ستور,  من  �لر�بعة  يخ�س �ملادة 
�لتي جعلت من �الأمازيغية, كلغة وطنية 
ور�سمية, مادة �سماء ال ميكن �أي تعديل 
عنا�رش  �لهدف حت�سني  �أن  �أن مي�سها, 
�مل�ساومة,  عن  و�إبعادها  �لهوية, 
و�ال�ستغالل �حلزبي, و�أن ال تبقى منافذ 
يف  �أجنبية  قوى  �أو  �خل�سوم,  لتدخل 

�ل�ساأن �لد�خلي.
م�سودة �لد�ستور ت�سمنت 324 تعديال 

�حلملة  مدير  تطرق  �أخرى,  جهة  من 
حملته  خالل  تبون,  لرئي�س  �النتخابية 
تعديل  م�رشوع  م�سودة  �أن  �النتخابية, 
�إ�سالحات  طياتها  �لد�ستور, حملت يف 
عميقة, بدليل د�سرتة 23 حق, م�سيفا �أن 
�حلر�ك  مطالب  مع  يتجاوب  �مل�رشوع 
قل�ست  قد  �مل�سودة  �أن  كما  �ل�سعبي, 
بناء  �جلمهورية,  رئي�س  �سالحيات  من 
�أنها و�سعت  �إىل جانب  على طلب منه, 
�رشوط �لع�سوية, وحددت مهام جمل�س 

�الأمة.
مبهمة  �ملكلف  ك�سف  �لباب,  هذ�  ويف 
�أن م�سودة  �جلمهورية,  رئا�سة  لدى 
تعديال  بـ324  جاءت  �لد�ستور,  تعديل 
و  �ل�سكل,  حيث  من  تعديال   142 منها 
182 تعديال من حيث �مل�سمون, �أي ما 
ن�سبته 63 باملائة, معترب� �أن 82 باملائة, 
فيما  جاءت  قد  �لتعديالت,  هذه  من 
�أن  حني  يف  و�حلريات,  باحلقوق  يتعلق 
42 تعديل, جاء فيما يخ�س �لتو�زن بني 

�ل�سلطات و تنظيمها.

وليد عقون
هذه اأهمية الرقابة الد�شتورية 

�خلرب�ء  جلنة  مقرر  �سدد  جهته,  من 
حول  �ملقرتحات  باإعد�د  �ملكلفة 
و�لناطق  �لد�ستور  تعديل  مر�جعة 
�أم�س,  عقون,  وليد  با�سمها,  �لر�سمي 
�لتي  �لد�ستورية  �لرقابة  م�ساألة  على 
ي�سمنها �ملجل�س �لد�ستوري و�ملحكمة 
ممار�سات  نتجنب  حتى  �لد�ستورية, 
خمالفة  يف  �ل�سابقني  �مل�سوؤولني 
�لد�ستور, و�لتعدي عليه الأن د�ستور بال 

رقابة, ال معنى له.
لالإذ�عة  ت�رشيح  يف  عقون,  و�أو�سح 
�جلز�ئرية, �أن �للجنة �سطرت عملها من 
باأكرث  حزبي,  ولي�س  موؤ�س�ساتي  منطلق 
من 148 تعديل �أي ما يقارب 63 باملائة 
نحتفظ  حتى  �لد�ستور  مر�جعة  يف 
�أنه  باالن�سجام يف هذ� �ملجال, م�سري� 
م�رشوع  يرفق  �جلز�ئر,  يف  مرة  الأول 
وهو  �الأ�سباب,  بعر�س  �لد�ستور  تعديل 
يعترب  كما  بحيثياته,  تغري  مبد�أ  و�سع 
علما قائما بذ�ته وي�سهل �لنقا�س, ملن 

يريد �أن يتقدم باقرت�حات.
مراجعة الد�شتور ا�شتندت على 

حماور   7

مت�سل,  �سياق  يف  ذ�ته,  �ملتحدث  قال 
�إن عملية مر�جعة هذ� �الأخري وتعديله, 
�جلز�ئري,  �لر�هن  ملقت�سيات  تخ�سع 
وت�ستند على مبادرة رئي�س �جلمهورية, 
�ستة  على  �لقائمة  تبون,  �ملجيد  عبد 
م�ساألة  ر�أ�سها  على  �أ�سا�سية,  حماور 
�حلريات و�لعد�لة, ومطالب �ملو�طنني 
�للجنة  �أن  موؤكد�  �حلر�ك,  خالل 
موؤ�س�ساتي  منطلق  من  عملها,  �سطرت 
تعديل,   148 من  باأكرث  حزبي,  ولي�س 
مر�جعة  يف  باملائة   63 يقارب  ما  �أي 
يف  باالن�سجام  نحتفظ  حتى  �لد�ستور, 

هذ� �ملجال.
مرمي خمي�شة
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حممد مرواين

اللغة الجنليزية خيار علمي 
مو�شوعي حمظ

خريجي  ر�سالة  وحملت  هذا 
اإدراج  عن  رافعت  التي  التخ�س�ص 
املدار�ص  يف   « االجنليزية  »اللغة 
االبتدائية العديد من االعتبارات التي 
عامليا  املتداولة  اللغة  هذه  جتعل 
التعليم  برامج  يف  ح�سورا  واالأكرث 
ا�سرتاجتيا  خيارا  والتنمية  والتكوين 
االأوىل  بالدرجة  مو�سوعيا  علميا 
على حد تعبري اأ�سحاب املقرتح وهم 
ينقلونه  الذي  مقرتحهم  اأن  يوؤكدون 
ومنابر  االت�سال  و�سائل  خمتلف  عرب 
االإعالم املتاحة موجه خ�سي�سا لوزير 
تعميم  نحو  للتوجه  الوطنية  الرتبية 
قاعدي  تربوي  طور  يف  اللغة  هذه 
التكوين الرتبوي  واأ�سا�سي يف خارطة 
االأ�ساتذة  واعترب  الرتبية  قطاع  يف 
البيداغوجي  �سقه  يف  املقرتح  اأن 
خا�سة  التعليم  منظومة  �سالح  يف 
قبل  من  املو�سوعة  التقديرات  وان 
اللغة  اأن  توؤكد  االأ�ساتذة  من  العديد 
االجنليزية يف م�سار التعليم االبتدائي 
من  اال�ستفادة  للتالميذ  �ست�سمح 
م�ساحة وا�سعة للغة متحركة حا�رضة 
يف خمتلف املجاالت وهذا له تبعاته 
العلوم  لغة  �سيا�سة  على  اأي�سا  الهامة 
قطاع  يف  التعليم  اأطوار  خمتلف  يف 

الرتبية الوطنية .
رفع حجم ال�ساعي للمادة مطلب ملح

الذي  اأي�سا  املقرتح  وت�سمن  هذا 
االبتدائي  الطور  اأ�ساتذة  عنه  يرافع 
االبتدائية  املدار�ص  من  العديد  عرب 
اللغة   « ملادة  ال�ساعي  احلجم  رفع 
تكوين  م�سارات  وفتح   « االجنليزية 

ت�سمح  االبتدائي  الطور  يف  جديدة 
التعليمي  الطور  هذا  يف  للتالميذ 
هذه  من  اال�ستفادة  والقاعدي  الهام 
اأن  املقرتح  �ساحب  واعترب  اللغة 
يواجه  الذي  الوطنية  الرتبية  قطاع 
�سو�سيو  جماالت  يف  عديدة  حتديات 
مهنية لالأ�ساتذة ويف منظومة التكوين 
امللفات  من  والعديد  واملناهج 
االإ�سرتاتيجية ذات البعد اال�ست�رضايف 
ملف  على  اأي�سا  باال�ستغال  مطالبة 
املرافعني  نظر  يف  و�سي�ساهم  اللغة 
احلجم  رفع  اجلديد  التوجه  عن 
يف  االجنليزية  اللغة  ملادة  ال�ساعي 
بيداغوجيا  هامة  فر�ص  اإعطاء 
اللغة  هذه  من  لال�ستفادة  للتالميذ 
يف الطور االبتدائي ولهذا انعكا�ساته 
وعلى  التعليمية  االأطوار  باقي  على 
توجها  تتبنى  التي  اجلامعة  م�ستوى 
يف ذات ال�سياق بعد �سارات هامة من 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
مناق�سة  يف  االجنليزية  اللغة  باإدراج 

اأطروحات الدكتوراه .

اإعادة النظر يف معامل املادة

ت�سمنت  التي  ومن جملة املقرتحات 
معامل  رفع  الهام  حمتواها  الر�سالة 
الطور  يف   « االجنيلزية  »اللغة  مادة 
معامل  من  واال�ستفادة  االبتدائي 
جديد يعطي بيداغوجيا للمادة اأهمية 
باملقرتح  املعنيون  االأ�ساتذة  وح�سب 
اأن حت�رض  موؤ�رضات هامة يجب  فان 
على  الر�سمية  ال�سلطات  اهتمام  يف 
االجنليزية  باللغة  القرار  م�ستويات 
عدد  ورفع  املادة  معامل  رفع  منها 
ويتعلق  بالتدري�ص  اخلا�سة  ال�ساعات 
االأمر باحلجم ال�ساعي كما اأن من اأهم 
التوجه  هذا  عن  املعربة  املوؤ�رضات 
بني  نقا�ص  فنح  املح�ص  التعليمي 
اأ�ساتذة  من  البيداغوجية  االإطارات 
و�رضكاء فاعلون يف املنظومة الرتبوية 
يف   « االجنليزية  »اللغة  تعميم  يخ�ص 
االأطوار  باقي  ويف  االبتدائي  الطور 
االأ�ساتذة  ويرى  الثالث  التعليمية 
و�سائل  يتوا�سلون مع عدد من  الذين 

االإعالم �سمن ر�سالة املقرتح اخلا�سة 
الطور  يف  االجنليزية  اللغة  باإدراج 
املوؤ�رضات  هذه  اأن  االأول  التعليمي 
عنها  تعرب  اأن  يجب  للتوجه  الهامة 
اأي�سا اإرادة �سيا�سية يف املو�سوع ترى 
ملختلف  بالن�سبة  ا�سرتاجتيا  التوجه 

املوؤ�س�سات التعليمية يف البالد .
اأ�شحاب املقرتح : نتطلع لدعم 

الوزارة للمطلب 

االجنليزية  اللغة  خريجوا  وقال  هذا 
اإىل  يتطلعون  اأنهم  املقرتح  اأ�سحاب 
مع  الوطنية  الرتبية  وزارة  تتفاعل 
»اللغة  اإدراج  يخ�ص  الذي  املقرتح 
االبتدائي ملا  الطور  » يف  االجنليزية 
جلامعيني  عمل  منا�سب  من  �سيوفر 
عن  اللغة  هذه  يف  عالية  كفاءات  لهم 
اأجنبية  لغة  اإعطاء  ويف  تكوين  م�سار 
العلوم  بحر  يف  التداول  يف  هامة 
منظومة  يف  ح�سورا  والتكنولوجيا 
الرتبية اجلديدة التي يبدو اأن م�سارات 
ما  �ستعالج  الهامة  االإ�سالحات  من 
�ساع من فر�ص ثمينة يف بناء منظومة 
من�سجمة ومتكاملة من حيث التاأطري 
خريجوا  ويراهن  والرتبية  والتكوين 
هذا  جت�سيد  على  االجنليزية  اللغة 
املطلب الذي يرافعون عنه منذ مدة 
القادمة يف  االأجيال  ان حق  معتربين 
جزائر قوية مزدهرة لن يكون اال على 
يد كفاءات ولغة تقوي من ح�سور هذا 
العامل  منابر  خمتلف  يف  الطاقات 
تعداد  ويبقى  هذا  والتنموية  العلمية 
خمتلف  يف  االجنليزية  اللغة  اأ�ساتذة 
الرتبوية  واملوؤ�س�سات  املدار�ص 
يلبي  ومعترب  هام  لتعداد  حاجة  يف 
تعميم  يخ�ص  الذي  الوطني  االحتياج 
موؤ�س�سات  خمتلف  عرب  اللغة  هذه 

الدولة اجلزائرية .

جدد عدد من خريجي »اللغة الجنليزية » احلاملون ل�شهادات جامعية يف »اللغة الجنليزية مب�شتغامن 
مطلبهم لوزارة الرتبية الوطنية لإدراج »اللغة الجنليزية » يف الطور الأول من امل�شار الرتبوي وقد حرر 

عدد من املعنيني و�شبق للعديد منهم اأن در�س واأطر املادة بعدد من بلديات الولية ر�شالة ت�شمنت هذا 
املقرتح الهام حتوز جريدة الو�شط » على ن�شخة منها ويرافع املعنيون عن اإدراج اللغة الجنليزية يف الطور 

البتدائي لعتبارات عديدة اأكدوا اأنها غري »م�شي�شة » معربين عن ارتياحهم لعملية �شرب الآراء التي دعت 
اإليها الوزارة منذ مدة وخ�شت تدري�س اللغة الجنليزية يف خمتلف اأطوار التعليم البتدائي واملتو�شط 
والثانوي ويراهن اأ�شاتذة يدعمون املقرتح على ا�شتجابة وزارة الرتبية الوطنية للبادرة التي يبدو اأنها 

توجه هام تعرب عنه ال�شلطات ر�شميا من خالل مراجعة لغة التلقني والعلوم والتعامل يف الإدارات

ا�شرتاط 08 �شنوات �شمن عقود ماقبل الت�شغيل

�إدماج 148 �ألف موظف 
بد�ية من �لأ�سبوع �ملقبل

وال�سمان  الت�سغيل  وزارة  ك�سفت 
يف  االنطالق  عن  االجتماعي 
األف موظف كان  اإدماج 148  عملية 
ي�ستغل �سمن عقود ما قبل الت�سغبل  
ب�سفة نهائية خالل االأ�سبوع املقبل  
على  القطاعات  خمتلف  يف  وذلك 
املحلية  االإدارات   ، الرتبية  راأ�سها 

والبلديات ، الربيد ،ال�سحة.
العملية جاءت بعد ا�ستكمال درا�سة 
 08 اأثبتو   الذين  ال�سباب  ملفات 
املوؤ�س�سات  �سنوات خدمة يف هذه 
خالل  من  ملفاتهم  مراجعة   ما   ،
 ، الدرا�سي  االطالع على م�ستواهم 
الدماجهم وفقا مل�ستواهم العلمي ، 
والرتبية   البلديات  قطاع  ويعد  هذا 
امل�ستقطبة  القطاعات  اكرب   احد 
التوظيف  يف  اجلديد  لل�سباب 
خالل  من  خربة   اكت�سب  والذي 

العمل بعقود ما قبل الت�سغيل ، هذا 
وك�سفت  م�سادر مقربة من درا�سة 
التوظيف  ع�سوائية  اأن  امللف 
دون  الت�سغيل  قبل  ما  عقود  �سمن 
االعتماد على املوؤهل العلمي كانت 
تاأخر درا�سة امللفات وعرقلة  وراء 
العملية  لعدة اأيام  حيث مت الوقوف 
على �سباب يعمل يف منا�سب اإدارية 
لذلك  العلمي  املوؤهل  حيازة  دون 
،ليتم  التاأكد من املعطيات البيانية 
�سنوات   08 اأثبتوا  الذين  لل�سباب 
اأن تنطلق  من اخلدمة فعليا ، على 
عملية ثانية لالإدماج بعد امل�سادقة 
على  قانون املالية التكميلي  والذي 
من �ساأنه اأن يفتح اأكرث من 10االف 
خمتلف  يف  جديد  عمل  من�سب 

القطاعات .
حممد بن ترار

يطالبون بادراج املادة يف الطور البتدائي

خريجو� �لجنليزية ي�ستنجدون بوزير �لرتبية 

بعد ال�شماح باإعادة بث برنامج ال�شيخ �شم�س 
الدين، جلول حجيمي لـ«الو�شط«:

»�أ�سكر �سلطة �سبط �ل�سمعي 
�لب�سري على تفهمها«

فيما مت اإيداع 06 م�شوؤولني احلب�س بتيبازة

حتقيقات تهز دو�وين 
�لت�سيري �ل�سياحي  

ثمن رئي�ص التن�سقية الوطنية لالأئمة، 
�سلطة  اأم�ص، قرار  حجيمي،  جلول 
بتخفي�ص  الب�رضي،  ال�سمعي  �سبط 
الربنامج  على  املفرو�سة  عقوبة 
ين�سطه  الذي  »ان�سحوين«،  الديني 
لهم  الدين، �ساكرا  �سم�ص  ال�سيخ 
من  مل�سه  الذي  والتعاطف  التقبل 
املو�سوع  ال�ستيعاب  ال�سبط،  �سلطة 
التخفيف،  خالل  من  واال�ستجابة   ،

ورفع التجميد على الربنامج.
ت�رضيح  يف  حجيمي  اأو�سح  كما 
اأنه  »الو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
وطلب  اجلهات،  كل  حت�سي�ص  بعد 
اجلمهورية،  رئي�ص  تدخل  التن�سيقية 
عبد املجيد تبون، حلماية املرجعية 
الدينية واأهلها، من التغول من طرف 
هاهي  الدينية،  ال�سوؤون  وزارة  اإدارة 
يف  النظر  ال�سبط تعيد  �سلطة  اليوم 
الكلي،  التوقيف  من  العقوبة،  درجة 
من  بداية  ينتهي  جزئي،  توقيف  اإىل 

ال�سياق، اأن  نف�ص  يف  م�سريا  اليوم، 
التعامل  يف  حمقة  ال�سبط  �سلطة 
ب�رضامة مع كل الربامج، باخل�سو�ص 
وم�ساعر  الدين،  ل�سعائر  ت�سيء  التي 
ومت�ص  الكراهية،  وتبث  امل�سلمني، 

بوحدة ومتا�سك الوطن.
االأئمة  اأن  ذاته،  املتحدث  اأكد  حيث 
النعرات  اإثارة  على  النا�ص  اأبعد  هم 
تكون  اأمور  يف  والوقوع  وامل�ساكل، 
�سبب التوتر، نا�سحني للحق وال�سالح، 
اأن اخلطاأ وارد ال�سك، فكلنا  م�سيفا 
مع  حديثه  خالل  ومنوها  ب�رض، 
القطاع،  واأهل  االأئمة  اأن  »الو�سط«، 
قد اأثبتوا وبجدارة وا�ستحقاق يف كل 
واحدة،  يد  اأنهم  واملحن،  الظروف 
للمجابهة  ترابطا  ومتا�سكا  حفاظا 
لكل من يريد باجلزائر واأهلها ال�رض، 
مربزا اأنهم لطاملا كانوا يف ال�سفوف 

االأمامية، خدمة للوطن واملواطن.
مرمي خمي�شة

بالتعاون مع  ال�سياحة  وزارة  با�رضت 
م�سالح ال�سبطية الق�سائية حتقيقات 
الت�سيري  دواوين  ت�سيري  يف  معمقة 
على  الوقوف  خلفية  على  ال�سياحي 
وجتهيز  اجناز  كربى  يف  جتاوزات 
املوؤ�س�سات الفندقية خالل الع�رضية 
من  الدواوين  بالعديد  املا�سية 
 ، ، وهران  العا�سمة   ، تيبازة  خا�سة 
�سلوع  تبني  اأين  تلم�سان  وق�سنطينة 
اإطارات �سامية يف نهب مبالغ مالية 

يف ت�سيري املركبات ال�سياحية .
الت�سيري  بديوان  البداية  وكانت  هذا 
ال�سياحي لتيبازة اأين تبني  تبديد اأكرث 
ب06  اأطاحت  والتي  500مليار  من 
اإطارات من مهند�سني ومدير ديوان 
ال�سابق  واحلايل  ال�سياحي  الت�سيري 
احلب�ص  اإيداعهم  مت  والذين   ،
انتظار  ا�ستكمال  يف  املوؤقت 
اإىل  كل  تو�سعت  التحقيقات  التي 
ال�سياحي  الت�سيري  من  موؤ�س�سة 
يف  جتاوزات  لق�سنطينة  بفعل 
االجناز والت�سيري خا�سة خالل الفرتة 

التي �سبق تظاهرة ق�سنطينة عا�سمة 
ر�سد  مت  حيث  العربية  ،  الثقافة 
وجتهيز  الجناز  هامة  مالية  مبالغ 
واملوؤ�س�سات  ال�سياحية  املركبات 
ال�سياحي  الت�سيري  لديوان  التابعة 
التحقيق  دواوين  ي�سمل  كما   ،
على  ووهران  زيادة   ، العا�سمة 
بتلم�سان  ال�سياحي  الت�سيري  ديوان 
من  جتاوزا  االأكرث  باأنه  تبني  الذي 
يف  جتاوزات  ت�سجيل  ت�سجيل  خالل 
ترميم فندق تافنة مبغنية والزيانيني 
بتلم�سان والفر�سان ب�سعيدة ، ناهيك 
باملركبات  اأكرب  جتاوزات  على 
بتلم�سان  بوغرارة  حلمام  املعدنية 
،حمام بوحجر بعني متو�سنت ، حمام 
ربي  مبع�سكر  وحمام  بوحنيفية 
لتهيئتهم  ر�سدت  ب�سعيدة  والذين 
ت�ستغل  مل  والتي  املاليري  مئات 
بطريقة عملية ما قد يطيح بالعديد 
ا�ستكمال  انتظار  يف  امل�سوؤولني  من 

حتقيقات م�سالح االأمن .
حممد بن ترار

اأوامر للولة بفتح حتقيقات و اإ�شدار اأوامر بالهدم

بارونات �لعقار ي�ستغلون �حلجر لنهب �لعقار 
ال�سلطات  اأن  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
اجلمهورية  والة  اأمر  قد  للبالد   العليا 
نهب  يف  معمقة  حتقيقات  بفتح 
االأرا�سي  من  الهكتارات  من  الع�رضات 
ال�سياحي  للتو�سع  واملوجهة  الفالحية 
فرتة  خالل  العقار  بارونات  قبل  من 
الكورونا  وباء  ب�سبب  ال�سحي  احلجر 

لنهب الع�رضات من الهكتارات .
حول  االأولية  املعطيات  واأ�سارت  هذا 
البلديات  روؤ�ساء  من  العديد  تورط 
ال�سائك  امللف  هذا  يف  والدوائر  

مقابل مبالغ مالية هامة ، حيث ات�سح 
اأرا�سي  على  جديدة  وقرى  مدن  منو 
باالإ�سافة  غابية  اأو  خ�سبة  فالحية 
اأن   ينتظر  كان  �سياحية  مواقع  اإىل 
على  بالفائدة  تعود  م�ساريع  ت�ستقطب 
:العا�سمة  واليات  وتعد  املنطقة، هذا 
عني  وهران،   ، تيبازة   ، تلم�سان   ،
،  م�ستغامن  اأحدى  ،�سلف  متو�سنت 
للبناء  منوا  �سهدت  التي  الواليات  اكرب 
الفالحية  االأرا�سي  على  الفو�سوي 
وال�سياحية خ�سو�سا  من قبل ا�سحاب 

املال واجلاه الذين ا�ستغلوا نفوذهم  مع 
ال�سلطات  وان�سغال  البلدية  ال�سلطات 
واإجراءات  الكورونا  وباء  مكافحة  يف 
 ، خمططاتهم  لتنفيذ  ال�سحي  احلجر 
هذا ومن �ساأن التحقيقات التي با�رضها 
االإطاحة  امللف   يف  اجلمهورية  والة 
بالعدد من البارونات يف مقدمتهم اأميار 
ومنتخبني وروؤ�ساء دوائر يف هذا امللف  
من  العديد  اإ�سدار  مت  حيث  ال�سائك، 

قرارات الهدم منها 120 بالعا�سمة   .
من جانب اآخر وقف العديد من الوالة 

على تنامي البناء الفو�سوي والق�سديري 
فرتات  خالل  املدن   من  العديد  يف 
احلجر ال�سحي ، حيث تبني منو املئات 
�ساأنها  االأكواخ مبواقع جديدة  من  من 
االأ�رضار بعملية توزيع ال�سكن وبرنامج 
وذلك   ، اله�ص  ال�سكن  على  الق�ساء 
التي  املحلية  ال�سلطات  �سمت  بفعل 
�سارت ت�ستغل هذا امللف يف املواعيد 
االنتخابية ، وهو ما يعطل بوادر التنمية 

بالواليات .
حممد بن ترار

نفى مدير الوقاية مبديرية ال�سحة 
بالبويرة الدكتور »بوعالم هني« كل 
االأخبار وال�سائعات التي راجت اأم�ص 
املتعددة  بالعيادة  حدث  ما  ب�ساأن 
پاإ�سابة عدد  بالها�سمية  اخلدمات 
معترب من عمالها بفريو�ص كورونا 

،حيث اأكد املتحدث يف ت�رضيحات 
املعنية  احلاالت  كل  اأن  اإعالمية 
�سلبية ماعدا حالة  نتائجها  جاءت 
واحدة فقط وكل العمال يوا�سلون 
وهم  عادية  ب�سفة  للقيام مبهامهم 
داعي  وال  الوقاية  باإجراءات  اأدرى 

والكاذبة  االأخبار  وراء  االن�سياق 
ب�سفة  العيادة  لغلق  روجت  التي 
اأو�سح  مت�سل  �سياق  ويف   ، نهائية 
الوبائية  الو�سعية  اأن  هني  الدكتور 
فيها  متحكم  الوالية  م�ستوى  على 
وكل القلق من�سب على منطقة عني 

احلاالت  فيها  تتزايد  التي  ب�سام 
املواطنني  داعيا  يومية  ب�سفة 
مبزيد احلذر وااللتزام باالإجراءات 
الوباء  على  لالنت�سار  الوقائية 

نهائيا .
اأح�شن مرزوق

مدير الوقاية مبديرية ال�شحة بالبويرة:

مل نغلق عيادة �لها�سمية وحالة و�حدة �إيجابية فقط
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باية ع

ليومية  حديث  يف  وقال  بلحيمر 
املكونة  العلمية  اأن  اللجنة  اخلرب 
من خرية الأطباء والأخ�صائيني هي 
املخولة دون غريها باإعطاء ال�صوء 
اأو  ال�صحي  احلجر  لرفع  الأخ�رض 
قرار  رفعه  اأن  عليه مربزا  الإبقاء 
اأي�صا بيد املواطن ومدى احرتامه 
باإجراءات احلجر واللتزام بتدابري 
الوقاية منها ارتداء الكمامة الذي 
اأ�صبح اإلزاميا منذ اليوم الأول من 
جمل�س  لقرار  تنفيذا  الفطر  عيد 
ماي   20 يف  املنعقد  احلكومة 
بارتداء  اللتزام  اأن  وذكر  الفارط 
رئي�س  لأوامر  هو  تنفيذ  الكمامة 
اجلمهورية من باب احلر�س على 
�صحة و�صالمة املواطنني يف اإطار 
كورونا  ,  وباء  تف�صي  من  احلد 
لهذا  املخالفون  اأن  اإىل  م�صريا 
لعقوبات  الإجراء  �صيتعر�صون 
اأو  للت�صاهل  جمال  ول  �صارمة 
الرتدد يف حماية �صحة املواطنني 

اأن  الطار  هذا  يف  واأ�صاف 
الإمكانيات  كافة  احلكومة  وفرت 
اىل  اأ�صار  معقولة  كما  باأ�صعار 
بتوفري  بادروا  الذين  املواطنني 
العديد من و�صائل الوقاية املحلية 
عند  املاألوفة  الت�صامن  عن  روح 
اأن ما قدمته  اجلزائريني مو�صحا 
يف  ملواطنيها  اجلزائرية  الدولة 
اأن  ميكن  الوباء  هذا  جمابهة 
للمواجهة  كاإ�صرتاتيجية  يدر�س 
اأو  اجلائحة  لهذه  والت�صدي 
موؤ�ص�صات  اأن  اإىل  غريها  م�صريا 
ماليا  البداية  منذ  جتندت  الدولة 
و�صحيا وخدماتيا م�صيفا اأن تكفل 
على  ومتوا�صل  دائم  كان  الدولة 
واخلارجي  من  الداخلي  ال�صعيد 
خالل توفري كافة الظروف لإعادة 
توفري  املهاجرين  جمانا  مع 

الرعاية ال�صحية  دون انقطاع.
وذكر اأنه باأمر من رئي�س اجلمهورية 
عدة  اتخذت  تبون  املجيد  عبد 
خالل  ا�صتباقية  من  اإجراءات 
اأولية قدرت ب3.7  ر�صد ميزانية 

بالنفقات  للتكفل  دينار  مليار 
 100 ت�صخري  وكذا  امل�صتعجلة 
لتوفري  ا�صتعجاليا  دولر  مليون 
وخمتلف  الواقية  والألب�صة  املواد 
والطبية  ال�صيدلنية  التجهيزات 
الوزير  اأكد  املو�صوع,  نف�س  ويف 

البداية  منذ  رافقت  احلكومة  اأن 
اجلائحة  هذه  من  املت�رضرين 
اليومي  الدخل  اأ�صحاب  �صيما 
مذكرا   « واملتو�صط  ال�صعيف 
من  باملائة   50 ت�رضيح  تقرر  انه 
على  الإبقاء   « مع  املوظفني 

رواتبهم » .
وك�صف اأن اأخر ح�صيلة للم�صتفيدين 
املقدرة  ال�صتثنائية  الإعانة  من 
العائالت  لفائدة  دينار  األف  ب10 
املعوزة بلغ لغاية 27 ماي الفارط 
اإىل  بالإ�صافة  م�صتفيد   321.955
الوطني  الت�صامن  وزارة  اإعانات 
 , وامل�صنني  املتقاعدين  لفئة 
جمل�س  اجتماع  اأخر  اأن  مربزا 
متديد  هذا  قد  قرر  الوزراء 
اجلاري  جوان  �صهر  غاية  الدعم 
هي  حكومة  احلكومة  موؤكدا  اأن 
امل�صاندين  �صواء  اجلزائريني  كل 
نوه  كما  لها  املعار�صني  اأو 
اجلميع  بتجند  املنا�صبة  بهذه 
اأدوا  دورا  الذين  الوباء  ملواجهة 
غرار  ت�صامنيا  على  وطنيا 
الأمن  واأعوان  ال�صحة  م�صالح 
املدنية  واحلماية  الوطني 
الوطني  وكذا  الدور  والإعالم 
البارز  للجي�س الوطني ال�صعبي يف 

نقل املعدات الطبية .
ال�صحي  احلجر  رفع  قرار  وعن 

باأربع وليات �صعيدة ,تندوف اإليزي 
هذا  اأن  الوزير  اأو�صح  ومترنا�صت 
اإىل  اخلطر  مرحلة  يعني  جتاوز 
مرحلة اأقل خطرا ت�صنف مبرحلة 
الهادئة  واملجابهة  التعاي�س 
التوتر والرعب  جمددا  بعيدا عن 
اأن  الدولة  اعتمدت  على  التاأكيد 
ال�صفافية  على  الوباء  بداية  منذ 
يف  التامة  وال�رضاحة  املطلقة 
–كما  املقدمة  وهو  الأرقام 
اأ�ص�س  من  ثابث  –ركن  اأ�صاف 
موؤكدا  اأن  اجلديدة  اجلزائر 
بع�س  النقائ�س �صيجد لها احللول 

لتفاديها يف الأيام لقادمة
وفيما يتعلق برتخي�س وزارة العدل 
ا�صتئناف العمل الق�صائي , اأو�صح 
العدل  �صي�صتند  وزير  اأن  الوزير 
الذين  امل�صاجني  تظلمات  اىل 
الق�صاء  امام  املثول  ينتظرون 
القرارات  بع�س   « ان  اىل  م�صريا 
حالة  التقديرية  لل�صلطة  تخ�صع 

بحالة.

اأكد وزير الت�شال الناطق الر�شمي للحكومة, عمار بلحيمر , اأن اللجنة العلمية املكلفة بر�شد ومتابعة فريو�س كورونا, هي  املخولة باإعطاء ال�شوء 
الأخ�شر  لرفع احلجر ال�شحي اأو الإبقاء عليه, مربزا  اأن الق�شاء على هذا الوباء مرتبط مبدى احرتام املواطنني لإجراءات احلجر و الوقاية منه .

اللجنة العلمية هي املخولة برفع احلجر ال�سحي 
.     عقوبات �شارمة ملخالفي ارتداء الكمامة 

بقلم الأ�شتاذة:الزاهي دنيا

�رضاع  يف  اليوم  العامل  يعي�س 
بطله  فكري  اأيديولوجي 
جدد  مبمثلني   التكنولوجيا, 
الإعالمية  ال�صاحة  يف  برزوا 
الإعالم  بو�صائل  عرفوا  موؤخرا 

اجلديد.
بالغا  تاأثريا  الأخرية  لهذه  وكان 
اليوم,  الإعالمي  امل�صهد  على 
�صيناريو  التاأثري  هذا  اأي  ج�صده 
عرفتها  التي  النوعية  القفزة 
بع�س الو�صائل الإعالمية وحتى 
خ�صم  يف  القدمية  الت�صالية 
هذا ال�رضاع, ميكن تلخي�صه يف 

–فوبيا الإعالم اجلديد-.
التكنولوجيا  لهذه  فما بني موؤيد 
�صح  اإن  متخوف  اأو  ومعار�س 
التعبري من م�صايرتها من عدمه, 
وبداية  ال�صيناريو  لقبول  كان 
حظ  الواقع  اأر�س  على  التنفيذ 

الأ�صد من الغنيمة.
الإعالمية  للبيئة  اليوم  واملتتبع 
التغيري  �صيالحظ  اجلديدة 
الذي  الكلي  نقل  اأن مل  اجلدري 
حيث  الأخرية  هذه  �صاحب 
غريت حياة الفرد كليا ويف �صتى 
اأو  كانت   معرفية  املجالت 
فمتلقي  ال�صخ�صية  وحتى  تقنية 
الأم�س  متلقي  نف�صه  لي�س  اليوم 

ول حتى القائم بالت�صال ,وهذا 
التعاي�س  على  الفرد  اأجرب  ما 
مفر  ل  حتمي  كواقع  معها 
حبي�صا  الفرد  بات  اأين  منه, 
اجلديد  العالم  و�صائل  لدى 
التوا�صل  مواقع  مقدمتها  ويف 
الجتماعي من في�صبوك وتويرت, 
اأن�صتغرام كلها تطبيقات �صاحبة 
دخول هذه التكنولوجيا وكان لها 
املحتوى  �صناعة  يف  الن�صيب 
و�صائل  من  والنتقال  الإعالمي 
ما  اىل  التقليدية  الإعالم 
و�صائل  اليوم  عليه  يطلق  اأ�صبح 
ال�صا�صة  ومن  اجلديد  الإعالم 
ال�صغرية اإىل التلفزيون التفاعلي 
لالإذاعة  و�صول  والرقمي 
الرقمية وال�صحيفة اللكرتونية. 
اأكرث  من  التطبيقات  هذه  وتعد 
لالأفراد  ا�صتقطابا  الف�صاءات 
م�صتوياتهم  اختالف  على 

و�رضائحهم.
اإعالمي  لنا بهذا م�صهد  م�صكلة 
النمط  من  م�صتوحى  جديد 
تاأتي  حيث  اأ�صا�صه,  يف  الغربي 
الأمريكية يف  املتحدة  الوليات 
للثقافة  اإنتاجا  الدول  مقدمة 
التي تهيمن وت�صيطر على معظم 
العاملية  التلفزيونية  القنوات 
من  اأكرث  يقربنا  ما  ,وهذا 
الإعالم اجلديد,  �صيناريو فوبيا 

فهل يا تراها جنحت العوملة يف 
�رضب ثقافتنا يف ال�صميم؟ وهل 
اإعالم  فوبيا  نعي�س  نحن  فعال 

جديد اليوم؟
من  العوملة  م�صاعي  ان  للعلم 
وراء ا�صتحداث و�صائل وتقنيات 
الثقافة  لتمرير  كانت  جديدة 

الغربية  بالدرجة اأوىل.
يف  جنحت  تراها  يا  فهل 
م�صكلتنا  اأن  اأم  م�صعاها؟ 
وتقنية  م�صطلح  م�صكلة  اليوم 

وا�صتخدام بحد ذاته؟
واأظننا نعاين من م�صكلة ا�صتخدام 
بالدرجة الأوىل اإذ وقعنا �صحايا 
والتقليد  ال�صتن�صاخ  �صباك  يف 
للم�صطلح  وجهلنا  جهة  من 
وكيفية ممار�صته فعليا من جهة 

اأخرى.
م�صتهلكني  بتنا  اليوم  فنحن 
متلقني �صلبيني مل يقدمه ويعر�صه 
املدونون عرب �صفحاتهم يف هذا 
حيث  اأكرث  ل  ال�صيبريي  الف�صاء 
بربوز  اجلديد  الإعالم  �صمح 
الإعالم  متار�س  جديدة  طبقة 
غالبيتهم  يف  هم  و  حرية  بكل 
ول خمت�صني يف  متمر�صني  غري 
ي�صتقي  مرجعا  وباتوا  املجال, 
خ�صو�صا  معلوماته   الفرد  منه 
واأخبار  بالأزمات  ماتعلق 
 , الطبيعية  كالكوارث  العاجلة 

ال�صاحة  على  ا�صتحوذوا  اأين  
�صمعية  كانت  �صواء  الإعالمية 
اليوم  وهم  مكتوبة,.  اأو  ب�رضية 
الناطق الر�صمي واملرجع الأوىل 
خ�صو�صا  للفرد  التعبري  �صح  ان 
اجتاح  الذي  الوباء  ظل  يف 
هوؤلء  وجد  كورونا_  العامل_ 
املدونني فر�صة ومن�صة ملزاولة 
املواطن  م�صمى  حتت  عملهم, 
املواطن,  �صحافة  اأو  ال�صحفي 
باإعالم  كذلك  واملعروفة 
اجلمهور للجمهور وهو م�صطلح 
التكنولوجيا  بني  التزاوج  وليد 

التقليدية واحلديثة.
من  الأنرتنت  �صبكة  وفرته  فما 
متخطية  الأخبار  نقل  يف  اأنية 
بذلك احلدود املكانية والزمانية 
وما حققته من تفاعلية, فر�صت 
املوؤ�ص�صات  وبع�س  الفرد  على 
كم�صدر  اعتمادهم  الإعالمية 
العاجلة  وخ�صو�س  لالأخبار 

منها.
فيه  بات  الذي  الوقت  ويف 
و�صحفيا  و�صيا�صي  حملل  الكل 
وين�رض  يناق�س  افرتا�صيا 
واإخبارية يف  اإعالمية  حمتويات 
يف  وي�صاهم  بل  كاذبة  غالبيتها 
حمتويات  كلها  الأجندة,  و�صع 
املهنية  واأخالقيات  تتما�صى  ل 
ول ال�صوابط والقوانني املعمول 

بها.
اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  بنا  وجتدر 
تعرف  والتي  املواطن  �صحافة 
تزايد وانت�صار رهيب, ل تخ�صع 
من  لواحدة   ول  رقابة  لأية 
ال�صوابط  والأخالقيات املهنية 
هذه  ظل  يف  الذكر  ال�صالفة 

املواقع.
الرعب  حالة  يف�رض  ما  وهذا 
والهلع والفوبيا التي متيز اأخبار 
اليوم ففي الوقت الذي بات فيه 
الإعالم ملكا للكل وو�صيلة يف يد 
الكل والكل يتحدث ب�صم الإعالم 
له  الأ�صا�صية  الوظيفة  ,غابت 
التوعية  على  يقوم  عاد  وما 
والتح�صي�س, بقدر ما يعتمد على 
الهلع  ون�رض  والرتهيب  التهويل 
وخا�صة  املواطنني.  نفو�س  يف 
يف ظل الأزمة التي نعي�صها اليوم 
فريو�س  تف�صي  �صاحبت  والتي 
�صحافة  برزت  اأين  كورونا 
وبالتايل  كبري  ب�صكل  املواطن 
الأخبار  امل�صادر  تعددت 
والأخبار نف�صها املعرو�صة على 
امل�صاهدين على مدار ا24 �صاعة 
,و ت�صاربت املعلومات وارتفعت 
وفيات وحالت الإ�صابة وتف�صى 
ال�صيبريي  الف�صاء  يف  املر�س 
والهلع  الرعب  حالة  من  زاد  ما 
والت�صكيك  ال�صك  بدوره  وخلق 

يف م�صداقية الأخبار املعرو�صة 
وهنا  الر�صمية,  الف�صائيات  يف 
�صجن  فعال يف  اأننا  لأذكر  اأعود 
جنوده تطبيقات ومدوين الإعالم 

اجلديد.
التوا�صل  مواقع  فكورونا 
كورونا  عن  تختلف  الجتماعي 
و�صحفي  الر�صمية,  القنوات 
�صحفي  نف�صه  لي�س  املواقع 
دفعنا  ما  هذا  املوؤ�ص�صة, 
وظيفة  حقيقة  عن  للت�صاوؤل 
الإعالم اجلديد, هل من وظائفه 
حمل  وما  التهوين؟  اأم  التهويل 
ظل  يف  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
اجلديد؟  الإعالم  و�صائل  تف�صي 
اأزمة  اأم  وباء  اأزمة  يف  نحن  هل 

ممار�صة ومعاجلة؟
كلها اأ�صئلة تدفعنا لإعادة النظر 
يف منظومة املمار�صة الإعالمية 
التي  التحديات  ظل  يف  اليوم 
الإعالمي  النمط  يفر�صها 
�صيغة  اإيجاد  وحماولة  اجلديد  
تهوين  ول  تهويل  ل  و�صطية 

مبالغ فيه.
اإىل  بحاجة  اليوم   فاملواطن 
باأرقام  كانت  وان  احلقيقة 
موثوق  مب�صادر  لكن  مرعبة 
ت�صخيم  ل  مهنية  وبطريقة  بها 

اإعالمي فيها ول تهويل.   

نقا�س

»فوبيا الإعالم اجلديد«
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اح�شن خال�ص   

كان يجب �أن ميوت جورج 
فلويد خنقا بعد �أن د��س 
على رقبته �رشطي �أبي�س 
من  �لعامل  يكت�شف  لكي 
يف  �ختفى  و�قعا  جديد 
مظلمة  �شحيقة  هوة 
بعيد� عن �لأعني و�لآذ�ن 
ويفتح ملفا جديد� ��شمه 
ل  �لذي  �لعن�رشية  ملف 
ملفات  عن  �أهمية  يقل 
�أخرى كالإرهاب �لعاملي 
�لب�رشية  تتمكن  �لذي مل 
وكذ�  منه  �لتخل�س  من 
و�لتغري�ت  �لبيئة  تلوث 
و�لأ�شلحة  �ملناخية 

ية  و لنو �
ية  و لكيميا � و
 ، لبيولوجية � و
ظو�هر  وهي 
�لوجه  متثل 
من  �لأ�شود 
بة  لتجر �
نية  ن�شا لإ �
حملتها  �لتي 
�لتي  �ل�رش�عات 
تطور  �شاحبت 
�لب�رشية �ل�شناعي 
جي  لو لتكنو � و

من  �لكثري  �شلب  �لذي 
من  �لإن�شانية  �لأبعاد 
�لجتماعية  �لعالقات 
�لف�شاء  وحول  و�لدولية 

�إىل ما ي�شبه �لغابة.
حادثة  ك�شفت 
تالها  وما  مينيابولي�س 
�شغب  �أعمال  من 

�أيقظت �شياطني �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب 
�أن �أمريكا بعيدة جد� عن 
�لذي  �ملثال  ت�شكل  �أن 
للعامل  �لدرو�س  ي�شدي 
�لدميقر�طية  �ملثل  يف 
و�حرت�م �حلريات ومبد�أ 
�ملثل  وهي  �لتعاي�س 
�بر�هام  بها  ب�رش  �لتي 
�أ�شدر  �لذي  لينكولن 
�لعبيد،  حترير  قانون 
من  و�ملقتول  فالقاتل 
من  �ل�شبعينيات  مو�ليد 
�لقرن �ملا�شي يف بيئتني 
ومتباينتني  متفاوتتني 
د�خل  وثقافيا  �جتماعيا 
ولي�شا  �لو�حدة  �لبلدة 

�لذي  �لقدمي  �جليل  من 
�آثار  ذهنه  يف  تر�شبت 
�أن  ويبدو  وىل  عهد 
�أخذت  قد  �لعن�رشية 
�لوعي  يف  بقوة  مكانها 
�لأمريكي  �جلمعي 
عام  ب�شكل  و�لغربي 
تتو�رثها  و�أ�شبحت 

�لأجيال.
ق�شة  هنا  وحت�رشنا 
رو�ها �جلاحظ يف كتاب 
�أر�د  لرجل  �حليو�ن، 
فريدة  بتجربة  يقوم  �أن 
)�شغري  بحمل  فجاء 
)�شغري  وجرو  �خلروف( 
يف  وو�شعهما  �لذئب( 
و�أحاطهما  و�حد  مكان 
ليكرب�  خا�شة  برعاية 
بهذه  ين�شئ  لعله  معا 
جديد�  جيال  �لتجربة 
و�لذئات  �خلرفان  من 
�لعد�وة  عهد  مع  يقطع 
�لوح�س  عالقة  وينهي 
تفاجاأ  لكنه  بالفري�شة 
كربهما  عند  يوم،  ذ�ت 
�أن �لذئب تخلى عن 
و��شتنجد  بر�ءته 
فانق�س  بغريزته 
�خلروف  على 
�لرجل  ف�شاأل 
عند  �لذئب 
عودته قائال: من 
�أباك  �أن  علمك 
ذئب.  يا  ذئب 
قد تنطبق هذه 
قليال  �لق�شة 
لي�س  كثري�،  �أو 
�ملجتمع  على 
بل  فقط،  �لأمريكي 
�ملجتمعات  �شائر  على 

بدرجات متفاوتة. 
و�إن كانت �أعمال �ل�شغب 
�لنتقامية �لتي �جتاحت 
كربيات  من  �لعديد 
�لأمريكية  �لوليات 
ود�ل�س  نيويورك  مثل 

و�أطلنطا وفيالديلفيا قد 
��شتهدفت جهاز �ل�رشطة 
�إل  وبناياته  ب�شيار�ته 
�أنها حتمل ر�شائل �أعمق 
تدعو �لب�رشية �إىل جترمي 
�لعن�رشي  للفعل  �رشيح 
وخطاب �لكر�هية و�لرق 
وهي  بالب�رش  و�لجتار 
من  موروثة  ظو�هر 
وقد  �لإقطاعي  �لعهد 
يف  �ل�شطح  �إىل  عادت 
�لعديد من �لدول �لكربى 
و�أوروبا  �أمريكا  يف 
ل�شيما مع �شعود �لقوى 
يف  وت�شكلها  �ملتطرفة 
تخو�س  �شيا�شية  �أطر 
وت�شطر  �لنتخابات  بها 
�أحيانا  �حلكومات 
كطرف  معها  للتعامل 
ل  �شيا�شي  �جتماعي 

ي�شتهان به.
فعل  رد  �رش�وة  وتظهر 
�ل�شباب �ل�شود يف �أمريكا 
درجة �لحتقان �ل�شائدة 
�ملت�شنج  و�ملوقف 
بالكر�هية  �مل�شحون 
جتاه جهاز �ل�رشطة �لذي 
�شار �ليد �لتي يبط�س بها 
�لبي�س على خمالفيهم يف 
لون �لب�رشة مما يعني �أن 
حماربة �أ�شحاب �لب�رشة 
يتم  كان  خا�شة  �ل�شود�ء 
�لقانون  مطية  حتت 
و��شح  تع�شف  ظل  ويف 
�ل�شلطة  ��شتعمال  يف 
و�لقمعية  �لردعية 

�ل�رشطة  متتلكها  �لتي 
�ل�شاهرة على  باعتبارها 
�لعام.  و�لنظام  �لأمن 
�لأحد�ث  هذه  �أن  غري 
�ل�رشطة  جهاز  تدين  ل 
�شاءت  �لذي  �لأمريكي 
�شمعته د�خليا وخارجيا 
�إىل  تذهب  بل  فح�شب 
�لأمريكية  �لإد�رة  �إد�نة 
ردود  مع  ل�شيما  ذ�تها 
�لأمريكي  �لرئي�س  فعل 
�أعمال  ��شتنكرت  �لتي 

ل�شغب  �
�أن  دون 
تدين مقتل 
ج  ر جو
يد  فلو
�عترب  حيث 
مب  � تر
ل  عما �أ
من  �ل�شغب 
ي�شار  فعل 
ف  متطر
عة  جممو و
من �ملجرمني 
بني  ملخر �

عك�س  للمدن 
من  �أع�شاء  موقف 
�لذين  �لكونغر�س 
�ل�رشطة  �أد�ء  �نتقدو� 
حدث  ما  و�عتربو� 
ما  في�س  من  غي�شا 
�أ�شحاب  منه  يعاين 
من  �ل�شود�ء  �لب�رشة 
حيف ومتييز يف جمالت 
�لعمل و�لتملك و�ل�شحة 

و�لرعاية و�ل�شتفادة من 
�أظهرت  وقد  �خلدمات 
تد�عيات �نت�شار فريو�س 
بالوليات  كورونا 
�ملتحدة �لأمريكية تلك 
وظهر  للعيان  �لفو�رق 
�لتعامل  يف  �لتمييز 
وكذ�  �مل�شابني  مع 
�ملو�طنني  متكني  يف 
من  متفاوتة  بدرجات 
من  �لوقاية  �أ�شباب 
بالفريو�س  �لإ�شابة 

ف�شال عن �أ�شكال �أخرى 
�لربح  يف  �لتمييز  من 
وزيارة  و�ل�شكن  و�لعمل 

�لف�شاء�ت �لعامة. 
�ملفارقات  من  ولعل 
�ل�شنو�ت  �أن  �لأمريكية 
�شعود  �شهدت  �لأخرية 
�شيا�شية  �شخ�شيات 
�ل�شود  من  مرموقة 

من  منهم  �لأمريكيني 
�لرئا�شة  �شدة  �عتلى 
بار�ك  مثل  �لأمريكية 
كتابة  وتر�أ�س  �أوباما 
مثل  للخارجية  �لدولة 
وكولن  ر�ي�س  كوندوليز� 
منا�شب  وتبو�أ  باول 
�لبيت  يف  مرموقة 
م�شت�شارة  مثل  �لأبي�س 
�شوز�ن  �لقوي  �لأمن 
هذ�  �أن  غري  ر�ي�س. 
�ل�شجرة  يعد مبثابة  كله 
�لتي تغطي غابة من 
و�لظروف  �لتمييز 
�ملزرية �لتي يعي�س 
من  �ل�شود  فيها 

�لطبقات �لدنيا. 
عهدة  �أن  ويبدو 
تنتهي  لن  تر�مب 
تك�شف  �أن  دون 
مزيد� من عور�ت 
�لنظام �لأمريكي 
وح�شية  وتظهر 
لية  � ليرب لنيو �
يعد  �لتي 
�أحد  تر�مب 
باعتباره  رموزها 
�لروؤ�شاء  �أ�رش�س 
و�أكرثهم  �لأمريكيني 
جتاه  وعن�رشية  تطرفا 
كورونا  قام  وقد  غريه. 
تعرية  مهمة  من  بجزء 
لي�شاف  تر�مب  �أمريكا 
�إليه عار �لعن�رشية �لذي 
�أنه يحظى برعاية  يبدو 

تر�مب وتاأييده. 

�أمريكا تر�مب �إىل �أين؟
نخرق احلجر الذي و�شعناه على اأنف�شنا واللتزام الذي قطعناه باإعطاء الأولوية لق�شايانا الداخلية، لن�شافر هذه املرة 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ونطلع على اأبعاد ما يحدث من اأعمال �شغب انطلقت من مقتل املواطن الأمريكي ذي 
الب�شرة ال�شوداء جورج فلويد لتظهر لنا ما خفي من واقع اجتماعي مرير يف بيئة متطرفة يف ليربالية ل ترحم ال�شعيف 

ول تعري اهتماما للقيم الإن�شانية التي ل تغادر �شفحات ما يكتبه الفال�شفة واحلاملون لتجد نف�شها يف الواقع اليومي. 

كورونا وبعدها العن�شرية

لن  ترامب  عهدة  اأن  " يبدو 
تنتهي دون اأن تك�شف مزيدا 
من عورات النظام الأمريكي 

وتظهر وح�شية النيوليربالية 
التي يعد ترامب اأحد رموزها 

باعتباره اأ�شر�ص الروؤ�شاء 
الأمريكيني واأكرثهم تطرفا 

وعن�شرية جتاه غريه "

وما  مينيابولي�ص  حادثة  " ك�شفت 
تالها من اأعمال �شغب اأيقظت 

�شياطني الرئي�ص الأمريكي 
دونالد ترامب اأن اأمريكا بعيدة 
جدا عن اأن ت�شكل املثال الذي 

ي�شدي الدرو�ص للعامل يف املثل 
الدميقراطية واحرتام احلريات 
ومبداأ التعاي�ص وهي املثل التي 
ب�شر بها ابراهام لينكولن الذي 
اأ�شدر قانون حترير العبيد" 
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اإن الثورات الناعمة يف غالب دوافعها ، اإذ ت�شبو اإىل تغيري اأو�شاع �شيا�شية ، من خالل ا�شرتجاع ال�شلطة. و �شيادة ال�شعب ، 
لتج�شيد اإرادته ، باإ�شنادها اإىل �شخ�ص اأو فئة ، يرت�شيهم بكل حرية ، من خالل ا�شتفتاء �شعبي مبا�شر حر و نزيه.

روؤى د�شتورية

اال�ستفتاء ال�سعبي على والية الرئي�س 
الوليد فرج

عدة  اأنواع  له  اال�ستفتاء 
د�ستوريا  يكون  فقد   ،
بوثيقة  مو�سوعه  يتعلق 
يكون  وقد   ، الد�ستور 
باأمور  يرتبط   ، �سيا�سيا 

ال�سيا�سة العامة .
يتعلق  اأن  ميكن  فهل 
اال�ستفتاء بوالية الرئي�س 
؟ واإنهائها اأو تقلي�سها ؟
ال�شتفتاء ال�شخ�شي :

 اال�ستفتاء ال�سخ�سي هو  
اال�ست�سارات  من  واحد 
يتعلق  التي   ، ال�سعبية 
ب�سخ�س  مو�سوعها 
عر�سه  و  الدولة  رئي�س 
للموافقة  ال�سعب  على 
االإبقاء  اأو  عزله  على 

ويطلق   ، رئي�سا  عليه 
بالفرن�سية  عليه 
 )P l e b i s c i t e (
ترجمتها  و 
الدكتور  االأ�ستاذ 
 : احللو(بـ  )ماجد 
 . )اال�سرتاآ�س(   
عليها  واأطلق 
اال�ستفتاء  البع�س 

اننا  غري   ، ال�سخ�سي 
م�سطلح  اأن  نرى 
يكون  اال�سرتاآ�س 
ت�ستوجب  حني  اأ�سلح 
الرئا�سية  االنتخابات 
اأولية  انتخابات   ،
بالرت�سح  للفوز  داخلية 
الرئا�سية  لالنتخابات 
به  معمول  هو  كما   ،
االأمريكي  النظام  يف 

م�سطلح  يتخذ  وقد   ،
ملعنى  وجها  اال�سرتاآ�س 
الرئي�س  فيه  يطلب  اآخر 
امل�ساندة  و  الثقة 
بطرحه   ، ال�سعب  من 
مل�سائال متعلقة باحلكم 
العامة  ال�سيا�سات  اأو 
ليوحي   ، لال�ستفتاء   ،
كما   ، بدميقراطيته 
بوتفليقة  الرئي�س  فعلها 
الوئام  �سيا�سة  مع 
امل�ساحلة  و  املدين 
فعلها  كما  اأو   ، الوطنية 
على  وثب  عندما  هتلر 
ال�سلطة ، لالإيحاء الراأي 
الدويل  و  الداخلي  العام 
اأنه يحكم باإرادة ال�سعب 
بالن�سبة  احلال  وكذلك   ،
اإىل  جلاأ  الذي  للديغول 
اأربعة  اال�ستفتاءات  هذه 

يعلق  كان  الذي   ، مرات 
على  احلكم  يف  بقائه 
رغم   ، اال�ستفتاء  نتائج 
ب�سخ�سه  تعلقها  عدم 
يقول  كان  حيث   ،
بالت�سويت  :)�ستقومون 
يف  لكنكم  ق�سية  على 
�ستجددون  الوقت  نف�س 

ثقتكم يف ديغول( .
االأ�سرتا�س  اأن  نعتقد 

عن  مفهومه  يختلف 
اال�ستفتاء  مفهوم 
يتعلق  الذي  ال�سخ�سي 
الرئي�س  والية  بانق�ساء 
قد  اال�ستفتاء  وهذا 
يكون �سخ�سيا وقد يكون 
يتخذ  وهنا  د�ستوريا 

اإحدى ال�سورتني :

ال�شورة الأوىل :

من  لل�سعب  فيها  يُلجاأ 
على  اال�ستفتاء  خالل 
رئي�س  والية  انق�ساء 
مبوجب   ، الدولة 
جتيز  د�ستورية  ن�سو�س 
اال�ستفتاء  هذا  مثل 
ب�رشوط برملانية خا�سة 
مثلما   ، معينة  حدود  و 
االأملاين  الد�ستور  حدده 

ل�سنة 1919 ، و الد�ستور 
 1929 ل�سنة  النم�ساوي 
و   2014 م�رش  د�ستور  و 

د�ستور تون�س 2014 .
ال�شورة الثانية :

عليها  يطلق  ما  هي 
الد�ستوري  باال�ستفتاء 
ال�سعب  ي�ستفتى  وفيها 
من  مقرتح  خالل  من 

تعديل  على  الربملان 
الد�ستوري  الن�س 
املتعلق بوالية الرئي�س ، 
فينتج عنه انق�ساء 

واليته .
ان  ميكن  ومنه 
مفهوم  ن�سبط 
ء  �ستفتا ال ا
كطريق  ال�سخ�سي. 
النق�ساء  برملاين 
باأنه  الرئي�س  والية 
عزل  اقرتاح  )عر�س 
من   ، الدولة  رئي�س 
من�سبه قبل انتهاء واليته 
لال�ستفتاء  ال�سعب  على 
تناولته  ما  وهو   ) فيه 
د�ستور  من   43 املادة 
ال�سادر  االأملاين  فامير 
1919 التي اأجازت بعزل 
انق�ساء  قبل  الرئي�س 
بناء   ، الرئا�سية  واليته 
جمل�س  من  اقرتاح  على 

)املجل�س  الريخ�ستاغ 
ثلثي  باأغلبية  ال�سعبي( 
ويجري   ، اأع�سائه 
ا�ستفتاء لهذا الغر�س 
النتائج  على  بناء  و 
اإذا  الرئي�س  يعزل 
االأغلبية  حتققت 

اال�ستفتاء  الالزمة يف 
، بيد اأنه اإذا كانت نتائج 
عزل  �سد  اال�ستفتاء 
تعترب جتديدا   ، الرئي�س 
ويحل   ، فيه  للثقة 

الريخ�ستاغ وجوبا .

الد�ستور  اخذ  وبهذا 
الد�ستور  و  االأي�سلندي 
النم�ساوي 1920 املعدل 
�سنة 1929  يف الفقرة 06 
من املادة 60 و الد�ستور 
يف   1931 لعام  اال�سباين 
مادته 82 و ما ن�ست عليه 
الد�ستور  من   95 املادة 
 2003 ل�سنة  الروماين 
ارتكاب  ا�سرتطت  التي 
خطرية  اأفعال  الرئي�س 
؛ وقد وقع تطبيق فعلي 
 2009 عام  املادة  لهذه 
الربملان  علق  عندما 
ترمان  الرئي�س  من�سب 
وطرح  با�سي�سكو 
مو�سوع عزله و انق�ساء 
اال�ستفتاء  على  واليته 
جنى  الذي  و  ال�سعبي 
عدم  ب�سبب  العزل  من 
م�ساركة  ن�ساب  توفر 
اال�ستفتاء   يف  الناخبني 

التي ي�سرتطها الد�ستور 
تقل  ال  اأن  يجب  والتي 

عن %50 .
الد�ساتري  من  هناك 
التي راحت اإىل ابعدمت 

هذا باإعطاء حق اقرتاح 
اىل  الرئي�س  عزل 
كما  مبا�رشة  ال�سعب 
الد�ستور  يف  احلال  هو 
عام  ال�سادر  الفنزويلي 
1999 املعدل عام 2009 
 71 املادة  ن�ست  حيث 

منه بالقول :
تعر�س  ان  )ميكن 
االهمية  ذات  الق�سايا 
على  اخلا�سة  الوطنية 
ا�ست�ساري  ا�ستفتاء 
رئي�س  من  مببادرة 
جمل�س  يف  اجلمهورية 
باتفاق  او  الوزراء 
الوطنية  اجلمعية 
بت�سويت  امل�سدق 
او  اع�سائها  اأغلبية 
يقل  ال  عدد  بطلب 
الناخبني  من   %  10 عن 
ال�سجل  يف  املقيدين 
 ، االنتخابي(   املدين 

ال�سعب  فعال  جلاأ  وقد 
للممار�سة  الفنزويلي 
الد�ستوري  احلق  هذا 
عام 2004 عندما جمعت 
ماليني  املعار�سة 

للمطالبة  التوقيعات 
حول  ا�ستفتاء  باإجراء 
تق�سري مدة والية هيغو 
�سافيز و جرى اال�ستفتاء 
نتائجه  اأ�سفرت  و  فعال 
بن�سبة  املقرتح  برف�س 

. % 60
فانتظرت  م�رش  اما 
ل�سن   2014 �سنة  حتى 
املادة 161 يف د�ستورها 
اأو�سحت  التي  املعدل 
والية  انق�ساء  طريقة 
طريق  عن  الرئي�س 
ال�سخ�سي  اال�ستفتاء 
بالن�سبة  احلال  وكذلك 

للد�ستور التون�سي .
ال�سخ�سي  اال�ستفتاء  ان 
والية  النق�ساء  كطريق 
اجلمهورية  رئي�س 
الربملاين  بالطريق 
اأوجه  اأ�سمى  يعترب 
ال�سعبية  الرقابة  طرق 
التج�سيد  و 
لقاعدة  الفعلي 
هو  ال�سعب 
كل  م�سدر 
و  ال�سلطات 
ال�سيادة  �ساحب 

التامة .
اأغفلت  فلماذا 
م�رشوع الد�ستور و قبله 
لهذا  ال�سابقة  الد�ساتري 
الرئي�سي  ال�سعبي  احلق 
. فمن له حق التولية له 

حق العزل .

يكون  فقد   ، عدة  اأنواع  له  " ال�شتفتاء 
د�شتوريا يتعلق مو�شوعه بوثيقة الد�شتور 

، وقد يكون �شيا�شيا ، يرتبط باأمور 
ال�شيا�شة العامة "

لنق�شاء  ال�شخ�شي كطريق  " ان ال�شتفتاء 
ولية رئي�ص اجلمهورية بالطريق الربملاين 
يعترب اأ�شمى اأوجه طرق الرقابة ال�شعبية و 
التج�شيد الفعلي لقاعدة ال�شعب هو م�شدر 

كل ال�شلطات و �شاحب ال�شيادة التامة "
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االآثار االجتماعية واالقت�صادية املزدوجة لتطبيق "تيك توك"

 

اأعرب �سكان  حي 16 افريل القدمي 
كلم   100 الواقعة  احلجرية  ببلدية  
عن مقر والية ورقلة يف ت�رصيح لهم 
ا�ستيائهم  »عن  »الو�سط  يومية  مع 
افتقار  جراء  ال�سديدين  وتذمرهم 
لها  التي  احليوية  امل�ساريع  الأدنى 
ومما    ، بيومياتهم  مبا�رصة  �سلة 
يحز يف نفو�س هوؤالء هو مرا�سلتهم 
ب�ساأنها  للم�سوؤولني  ومرارا   تكرارا 
لكن الحياة ملن تنادي حتى ا�سبحنا 
باأننا ب�سدد تهمي�س واق�ساء متعمد 
تبقى  لكن  املتكررة  �سكاوينا  ورغم 

جمرد وعود كاذبة ح�سب قولهم 
يف  احلي  جمعية  قالت  جهتها  من 
ورقلة  والية   لوايل  مرا�سلة موجهة 
ب�سفته  بو�ستة  ال�سديق  اأبوبكر 
امل�سوؤول االأول على الهيئة التنفيذية 
التي  امل�ساكل  اأمهات  بني  من  اأن   ،
نغ�ست يومياتهم هو عدم اال�ستفادة 
خطوط  وقدم  كهربائي  حمول  من 
خطرة(  نحا�سية  )اأ�سالك  ال�سبكة 

حيث بقيت نف�سها منذ ان�سائها اأول 
مرة �سنة 1979 ومت ا�سافة خط ثاين 
دون  الواجهة  االول يف  حتت اخلط 
على  يحتوي  عمود  وهناك  فائدة 
جمموعة  يغذي  واحد  طور  خط 
م�رصوع  لذلك  ا�سافة  املنازل،  من 
يف  اجنازه  مت  حيث  املياه  اأنبوب 
اال�سغال  وتوقفت   2020 جانفي 

ب  االنبو  وبقي  جمهولة  ال�سباب 
وعدم  ومفتوح  االر�س  على  مرمي 
بخ�سو�س  اأما   ، البيوت  تو�سيل 
�سبكة قنوات ال�رصف ال�سحي اأي�سا 
موجودة يف الواجهة فقط والتوجد 
تفرعات داخل احلي والزال ال�سكان 
لل�رصف  ابار  حفر  على  يعتمدون 
بلة   الطني  زاد  ومما   ، ال�سحي 

ح�سب نف�س املرا�سلة املذكورة هو 
عدم اال�ستفادة من االنارة العمومية 
االحياء  جميع  جتديد  مت  حيث 
مب�سابيح من نوع LED ومت جتاهل 

احلي.
من جهة ثانية يبقى الت�ساوؤل مطروح 
حزمة  من  املت�رصرين  طرف  من 
يف  باحلي  الالمتناهية  امل�ساكل 
ال�سلطات  من  املطبق  ال�سمت  ظل 
وهو   ، املعنية  امل�سالح  و  الو�سية 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي  االمر 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  وتعليمات 
احلكومة  لقاء  خالل  تبون  املجيد 
هوؤالء   بالزام  القا�سية  و  بالوالة 
اال�ستماع  و  للميدان  بالنزول 
ال�سعي  و  املواطنني  الن�سغاالت 
خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�سب 
املتاحة  االمكانات  و  االولويات 
و  الت�سويف  �سيا�سة  انتهاج  عو�س 
الهروب لالأمام وهو مازاد من حدة 
واحتقان ال�ساكنة عرب خمتلف اأحياء 
على  تنام  التي  الوالية  وبلديات 
يف  يتخبطون  و�سكانها  املاليري 

براثن التخلف التنموي

تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للبالد، 
واإنت�سار  تف�سي  من  للحد  الرامية 
(كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 
مترنا�ست  والية  اأمن  �سخر   ،(19  –
اإجراءات احلجر  تطبيق  بداية  ومنذ 
والية  م�ستوى  على  اجلزئي  املنزيل 
مترنا�ست خالل الفرتة املمتدة من: 
2020/04/04 اإىل غاية 2020/05/30، 
اإجراءات احلجر املنزيل  رفع  تاريخ 
ومادية  ب�رصية  اإمكانيات  اجلزئي، 
معتربة كان الهدف منها هو الوقوف 
لهذه  ال�سارم  والتطبيق  التنفيذ  على 
�سجلت  حيث  االإحرتازية  االإجراءات 
عديد  مترنا�ست  والية  اأمن  م�سالح 
بيان  اأفاد  والتجاوزات  املخالفات 
اخلارجية  والعالقات  االعالم  خللية 
مبديرية اأمن والية مترنا�ست ت�سلمت 
مت  اأنه  منه  ن�سخة   « »الو�سط  يومية 
قاموا  خمالف  �سخ�س   768 توقيف 
املنزيل  احلجر  اإجراءات  بخرق 
حقهم  يف  اأتخذت  اجلزئي  ال�سحي 
لتوقيف  ا�سافة   جزائية،  اإجراءات 
مت  نارية  دراجة  و93  مركبة   502
مع  �سائقيها  �سد  خمالفات  حترير 
يف  والدراجات  ال�سيارات  و�سع 
الوقوف  يخ�س  فيما  املح�رص.    

على مدى اإحرتام التجار لالإجراءات 
خرجة   73 ت�سجيل:  مت  الوقائية 
متت  جتاري  حمل   360 و   ، ميدانية 
مت  مت�سل  �سياق  ويف   ، مراقبته 
حترير 36 خمالفة مل يلتزم اأ�سحابها 

باالإجراءات الوقائية.
وح�سبما اأفاد به نف�س البيان املذكور 
ظاهرتي  حماربة  جمال  يف  و 
حجز  مت  وامل�ساربة  االحتكار 
ال�سلع  من  معتربة  كميات  و�سبط 
حجز  يف  متثلت  الغذائية  واملواد 
 ، الفرينة  اأزيد من 124طن من مادة 
اإ�سافة ل�سبط و ا�سرتجاع 01 طن من 
مادة ال�سميد ، مع حجز 375 كلغ من 
قناطري   08 وكذا حجز  ال�سكر،  مادة 
ب�سبب  )الدجاج(  البي�ساء  اللحوم  من 
عدم توفر �رصوط التربيد والنظافة،  
ال�سلع  من  كميات  حجز  مت  كما 
واملواد الغذائية املنتهية ال�سالحية 
اأطنان  حجز05  يف  متثلت  والفا�سدة 
من مادة ال�سكر املنتهي ال�سالحية ، 
االأطفال  حفاظات  علبة(  حجز)500 
حجز04  و   ، ال�سالحية  منتهية 
قناطري من اللحوم البي�ساء الفا�سدة 

الدجاج.
اأحمد باحلاج 

العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة   
من  جوان   01 لـ  املوافق  للطفولة 
العامة  املديرية  حتر�س  �سنة،  كل 
هذه  مثل  اإحياء  على  الوطني  لالأمن 
تر�سيخ  اإىل  تهدف  التي  املنا�سبات 
ال�سيما  املواطن  لدى  اأمنية  ثقافة 
ت�سعى  كما  االأطفال،  بحماية  ماتعلق 
اىل  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
و�سون  الطفولة  على  املحافظة 
تعنى  اإن�ساء فرق  حقوقها، من خالل 
اأمن   48 عرب  اله�سة  الفئات  بحماية 
تكوينا  تلقوا  اأفرادها  جميع  والية، 
وخ�سو�سية  يتما�سى  متخ�س�سا 
الفرتة  خالل  مت  حيث  الطفل.  
�سهر  اىل  جانفي  �سهر  من  املمتدة 
م�ستوى  على   ،2020 �سنة  من  ماي 
التابعة  اله�سة  الفئات  حماية  فرقة 
الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية  للم�سلحة 

  497 ت�سجل  مترنا�ست   الوالية  باأمن 
االأخ�رص  الرقم  عرب  هاتفي  اإت�سال 
104 ، ت�سمنت اأغلبها )طلب االإ�ستعالم 
والتوجيه، التبليغ عن حاالت االإختفاء 
االإ�ستف�سار..اإلخ(،  طلبات  والعودة، 
كما مت خالل نف�س الفرتة معاجلة  31 

ق�سية تخ�س هذه الفئة.
اأما يف املجال التح�سي�سي والتوعوي 
اأمن والية  املنظم من طرف م�سالح 
وعلى  الفئة،  نف�س  لفائدة  مترنا�ست 
م�ستوى املوؤ�س�سات الرتبوية مبختلف 
 23 تن�سيط   مت   ، الثالثة  اأطوارها 
عدة  يف  وقائي  حت�سي�سي  ن�ساط  
اآفة   – املرورية  ال�سالمة   ( جماالت 
االأنرتنت  خماطر   – املخدرات 
 ،).. االإجتماعي  التوا�سل  و�سبكات 

اإ�ستفاد منها حوايل 1345 تلميذ.  
اأحمد باحلاج 

اأفاد بيان خللية االإعالم و االت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  العالقات  و 
ت�سلمت  قد  كانت  تيندوف  والية 
اأنه  منه  ن�سخة   « »الو�سط  يومية 
الرعايا  مراقبة  و  متابعة  اإطار  يف 
 ، الوالية  اإقليم  عرب  االأجانب 
ا�ستلمت م�سالح االأمن املخت�سة يف 
مكافحة اجلرمية املنظمة والهجرة 
رعية   14 بتيندوف   ال�رصعية  غري 
موريتانية  جن�سية  يحملون   اأجنبي 
للدرك  االإقليمية  الفرقة  قائد  من 
الوطني بغار جبيالت ، حمل »جنحة 

و  رخ�سة  بدون  املنجمي  التنقيب 
دون  الوطني  الرتاب  اإىل  الدخول 
 ، القانونية«   ال�رصوط  ا�ستفاء 
على  اإدماجهم  مت  االأجانب  الرعايا 
م�ستوى دار ال�سباب بحي الرما�سني 
لغر�س  الطبيب  على  عر�سهم  بعد 
فريو�س  عن  الك�سف  حتاليل  اإجراء 
انتظار  يف   ،   )19 )كوفيد  كورونا 
يف  القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال 
حقهم و حتويلهم اإىل بلدهم االأ�سلي 

وفق ما اأوردته م�سادرنا   .
 اأحمد باحلاج 

يئن قاطني حي 16 اأفريل القدمي بدائرة احلجرية بولية ورقلة حتت وطاأة جملة من النقائ�ص 
التنموية التي عكرت �شفو يومياتهم يف وقت تلعب فيه ال�شلطات الو�شية دور املتفرج .

دائرة احلجرية بورقلة 

اأحمد باحلاج 

اأمن مترنا�شت خالل ال�شهرين 

 فرقة حماية الفئة اله�شة باأمن مترنا�شت 

بتهمة التنقيب املنجمي بغار جبيالت 

توقيف 768 �صخ�ص ، 500 
مركبة و 93دراجة نارية 

.    حجز 124 طن فرينة ، 01 طن �شميد 

معاجلة 31 ق�صية خالل 2020

توقيف 14 رعية موريتاين 
بوالية تيندوف 

اأخبار اجلنوب

الوايل مطلوب بحي 16 اأفريل 
.     م�شاريع ر�شد لها الأموال ويكتنفها الغمو�ص 

بولية اأدرار  

ارتفاع رهيب الأ�صعار اخل�صروات والفواكه 
اأ�سعار اخل�رصوات والفواكه   ت�سهد 
ببلديات اأدرار الكربى، ارتفاعا غري 
وا�ستياء  �سخط  اأثار  مما  م�سبوق، 
غالبيتهم  جلاأ  الذين  املت�سوقني 
من  كبرية  جمموعة  عن  لال�ستغناء 
التلف  ال�رصيعة  اال�ستهالكية  املواد 

ب�سبب اأ�سعارها الغري معقولة .
املت�سوقني  من  الع�رصات  اأعرب   
خمتار  باجي  وبرج  اأدرار  ببلديات 
ا�ستيائهم  عن  تيميمون،  و  ورقان 
و�سفوه  مما  ال�سديدين  وتذمرهم 
باالرتفاع املقلق الأ�سعار اخل�رصوات 

والفواكه، حيث بلغ �سعر الكيلوغرام 
فيما  70دج،  البطاط�س  من  الواحد 
 ، دج   60 يف  الب�سل  �سعر  ا�ستقر 
ارتفاعا  ال�سالطة  مادة  لت�سجل 
للكيلوغرام  100دج  بـ  قدر  جنونيا 
والبارد  احلار  الفلفل  اأما   الواحد، 
فقد بلغ �سعرهما 140 دج، من جهتهم 
املو�سوع  متحدث يف  من  اأكرث  جلاأ 
الفواكه  الأ�سعار  اإىل مقاطعة موؤقت 
واملوز  التفاح  �سعر  بلغ  جهته  من 
فاقت  فيما  جزائري،  دينار   350
تكلفة الكيلوغرام الواحد من العنب 

250 دج. من جهتهم ك�سف عارفون  
واجلوارية  البلدية  االأ�سواق  بخبايا 
باأدرار ، اأن �رص االرتفاع ال�ساروخي 
الأ�سعار املواد اال�ستهالكية ال�رصيعة 
التلف راجع اأ�سا�سا لتفاوت االأدوات 
التفتي�س  مل�سالح  التابعة  الرقابية 
االأ�سعار مب�سالح  واملراقبة و�سبط 
والتي  بالوالية  التجارة  مديرية 
تبعات  م�سوؤولية  املواطنني  حملها 
عنها  تولد  التي  الوخيمة  النتائج 
مت�سك  بفعل  م�سبوق  غري  غليان 
بحجة  االأ�سعار  باإلهاب  التجار 

ارتفاعها املماثل ب�سوق اجلملة .
من جانب اأخر قال منتخبون حمليون 
باملجل�س ال�سعبي الوالئي �سابقا، اأن 
تف�سي مظاهر امل�ساربة واالحتكار 
والفواكه  اخل�رصوات  اأ�سعار  يف 
عن  احلديث  جمددا  لالأذهان  اأعاد 
ح�سل  التي  املاليري  االآالف  م�سري 
عليها قرابة 200األف فالح يف اإطار 
مل  والتي  الفالحي  الدعم  م�ساريع 
الواقع  اأر�س  على  اأثر  لها  يظهر 

ح�سب قول حمدثينا .
جناة ،ح 

كنا�ص اأدرار 

ا�صتبيان عرب بوابة الت�صريح عن بعد باال�صرتاكات
للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق  اأبلغ 
وكالة  االأجراء  للعمال  االجتماعية 
امل�ستخدمني  كافة  علم  اإىل  اأدرار 
بوابة  عرب  ا�ستبيان  اإدراج  مت  اأنه 
باال�سرتاكات  بعد  عن  الت�رصيح 
www.« املتاح باملوقع االلكرتوين
العمل  الرباب  موجه   »cnas.dz

النا�سطني بالقطاع االقت�سادي
املرفق  و  اال�ستبيان  هذا  يت�سمن 
بدليل اال�ستعمال ، عدة اأركان تتعلق 
بو�سعية رب العمل و تلك اخلا�سة 

باأجرائه منذ �سهر مار�س .
مراحل  عدة  اال�ستبيان  يت�سمن  و 
جت�سيد  العمل  رب  على  يتعني 
املتعلقة   ، االأوىل  املرحلة 
تاأثر  مدى  حول  باال�ستف�سار 
 ، كورونا  بفريو�س  موؤ�س�سته 

فتخ�س   ، الثانية  املرحلة  اأما 
لن�ساطــه  تعليقه  حول  اال�ستف�سار 
اأو  كلية  ب�سفة  االقت�ســـادي 
التعليق  �سبب  حتديد  مع  جزئيـــة 
اإذا كان قد قل�س من عدد  و فيما 
املر�سوم  الأحكام  طبقا  االأجراء 
ت�سوية  و  التنفيذي20-69و70-20 

اال�سرتاكات جزئيا اأو كليا .
الرابعة  املرحلة  بخ�سو�س  اأما 
رغبته  حول  ا�ستف�سار  فهي   ،
مع  اال�سرتاكات  دفع  تاأجيل  يف 
فيما  و  الت�سديد  تاريخ  حتديد 
ت�سديد  جدولة  يف  يرغب  كان  اإذا 
االأق�ساط   مدة  كذا  و  اال�سرتاكات 
الفر�سة  اال�ستبيان  مينح  كما   ،
اإدراج  اإمكانية  العمل  الأرباب 
، حيث  املالحظات و االقرتاحات 

هو  اال�ستبيان  هذا  من  الهــدف  اأن 
التعــرف على الو�سعية االقت�ساديــة 
الأرباب العمـل و قيا�س اأثار فريو�س 
كورونا على ن�ساطاتهم االقت�سادية 
اأرباب  عدد  معرفة  اإىل  اإ�سافة   ،
تعليق  اإىل  ا�سطروا  الذين  العمل 
دائمة  اأو  موؤقتة  ب�سفة  اأن�سطتهم 
الذين  االأجراء  عدد  معرفة  كذا  و 
اأحيلوا على عطلـــة ا�ستثنائية طبقا 
الأحكام املر�سوم التنفيذي املذكور 

اأعاله ، اأو الأ�سباب اقت�سادية.
اأرباب  اإىل  االإ�ستبيان  مينح  كما 
العمل اإمكانية طلب موعد الدفع ، 
الذي  ال�سهر  حتديدهم  طريق  عن 
يتم فيه ا�ستئناف الدفع بالتق�سيط 

و جدولتها .
هذا  وراء  من  ال�سندوق  يرمي  و 

االأجنع  الو�سيلة  اإيجاد  اإىل  االإجراء 
للموؤ�س�سات  العمل  اأرباب  ملرافقة 
ال�سحية  االأزمة  خالل  االقت�سادية 
اأو  التوقف  اإىل  ا�سطرتهم  التي 
خالل  من  ن�ساطاتهم  تقلي�س 
الديون  جدولة  اإمكانية  منحهم 
جتاه  و�سعياتهم  ت�سوية  بالتايل  و 

ال�سمان االجتماعي .
و تعد هذه اخلطوة �سابقة ، ي�سعى 
تطوير  اإىل  خاللها  من  ال�سندوق 
خارج  العمل  اأرباب  مع  العالقات 
يقت�رص  كان  الذي  املعهود  االإطار 
على حت�سيل و دفع االإ�سرتاكات اإىل 
اأ�سيفت   ، حم�سة  جوارية  خدمة 
اإىل بوابة الت�رصيح عن بعد يف اإطار 

ع�رصنة التعامل معهم .
اأحمد باحلاج
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 جمموعة موؤلفني /عر�ض: 
د. اإ�شراء اإ�شماعيل - خبري يف 

ال�شئون ال�شيا�شية والأمنية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

»فورين  جملة  قامت  الإطار،  هذا  ويف 
مفكرين   10 اآراء  با�ستطالع  بولي�سي« 
بارزين من جميع اأنحاء العامل، وعر�ض 
على  كورونا  اأزمة  تاأثري  حول  روؤيتهم 
احلكومية،  ال�سلطات  نطاق  تو�سيع 
احلكم  اأمناط  على  الأزمة  وانعكا�ض 
اآراء  ال�ستطالع  ن  ت�سَمّ وقد   . م�ستقبالاً
»روبرت  كرابرتي«،  »جيم�ض  من:  كل 
»كومي  موجا«،  »روبرت  كابالن«،  د. 
نايدو«، »�سانون ك. اأونيل«، »اآدم بوزن«، 
»كينيث روث«، »برو�ض �سناير«، »�ستيفن 

م. والت«، »األك�سندرا ريج«.

ا�شتغالل الطوارئ

العالقات  اأ�ستاذ  والت«،  »�ستيفن  اأكد 
الدولية بجامعة هارفارد، اأن الدول ذات 
النظم الدميقراطية وغري الدميقراطية 
على حٍدّ �سواء قامت باإغالق احلدود، 
وفر�ض احلجر ال�سحي، واإغالق جزء 
كبري من القت�ساد، وتطبيق جمموعة 
والتتبُّع  الختبار  اأنظمة  من  متنوعة 
واملراقبة؛ من اأجل احتواء العدوى. 
ت�رَصّفت  التي  الدول  اأن  اإىل  واأ�سار 
تدابري  واعتمدت  اأ�رصع،  ب�سكٍل 
ا،  جناحاً الأكرث  كانت  �رصامة  اأكرث 

اأما احلكومات التي اأنكرت وتاأخرت يف 
اتخاذ الإجراءات الالزمة، فهي م�سئولة 

عن اآلف الوفيات.
احلكومات  فر�ست  الإطار،  هذا  ويف 
غري  اإجراءات  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
م�سبوقة للرقابة وال�سيطرة على احلياة 
»والت«  ويرجح  ملواطنيها.  اليومية 
من  واخلوف  ال�سيا�سية  النتهازية  اأن 
الفريو�ض،  من  جديدة  موجة  انت�سار 
اإىل  احلكومات  من  ا  عديداً �سيقودان 
ال�سلطات  بع�ض  تفعيل  ا�ستمرار 
والتي  الأزمة،  املكت�سبة حديثاًا يف ظل 
تت�سمن اإجراءات مثل: مراقبة الهواتف 
الأ�سخا�ض،  �سور  والتقاط  املحمولة، 
اقت�سار  عدم  مع  مواقعهم،  وتتبُّع 
م�سائل  املعلومات على  ا�ستخدام هذه 

ال�سحة العامة.
املدير  روث«،  »كينيث  اأكد  جانبه،  من 
رايت�ض  »هيومن  ملنظمة  التنفيذي 
الأزمات،  اأوقات  يف  اأنه  ووت�ض«، 
الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  ي�سمح 
احلقوق  بع�ض  بتقييد  للحكومات 
موؤقتاًا، مثل القيود على ال�سفر، وقواعد 
تلك  كانت  طاملا  الجتماعي،  التباعد 
الأزمة،  مع  ومتنا�سبة  �رصورية،  القيود 
اأن  اإىل  ي�سري  ولكنه  متييزية.  وغري 
ا�ستغالل هذه  احلكومات حتاول  بع�ض 
الإجراءات املوؤقتة لإ�سكات منتقديها، 

وتر�سيخ حكمها.
ويُ�سيف »روث« اأن الرقابة تُقِيّد التدفق 
�رصورية  تُعترب  التي  للمعلومات،  احلر 
التهديدات  على  التعرف  يف  للغاية 
ال�سحية وال�ستجابة لها بفعالية؛ حيث 
يجب  اأنه  كورونا  فريو�ض  اأزمة  تو�سح 
من  فقط  لي�ض  الإن�سان  حقوق  احرتام 
براجماتية  لأ�سباب  ولكن  املبداأ،  حيث 
تف�سل  التي  املراقبة  اأن  ا  موؤكداً ا،  اأي�ساً
يف حماية اخل�سو�سية ل ت�سجع التعاون 

الطوعي، وهو �رصط م�سبق لأي مبادرة 
ناجحة يف جمال ال�سحة العامة. ويرى 
تو�سع  اإىل  الأزمة  توؤدي  اأن  اأنه ل يجب 
ذلك  لأن  احلكومية؛  ال�سلطات  دائم يف 
خلدمة  احلكومات  بع�ض  يدفع  قد 
من  بدلاً  اخلا�سة  ال�سيا�سية  م�ساحلها 

م�سلحة املواطنني.

تعزيز احلكومات الر�شيدة 

اأو�سح »األك�سندرا ريج«، رئي�ض موؤ�س�سة 
 TRACE اإنرتنا�سيونال«  »تري�ض 
موؤ�س�سة  وهي   ،International
يف  التجارية  ال�سفافية  بتعزيز  معنية 
الوقت  يف  اأنه  العامل؛  اأنحاء  جميع 
تريليونات  فيه  العامل  يخ�س�ض  الذي 
الدولرات لربامج التحفيز القت�سادي، 
�ستت�سع  الطبي؛  القطاع  يف  وال�ستثمار 
الدول  من  عديد  يف  الف�ساد  قاعدة 

اأما  الدميقراطية.  غري  الأنظمة  ذات 
الر�سيد،  باحلكم  تتمتع  التي  تلك  يف 
زيادة  يف  كورونا  اأزمة  ف�ستت�سبب 
الرتكيز على امل�ساءلة، وبالتايل حتجيم 
املوارد املهدرة، واملعامالت الغام�سة 
وامل�سبوهة، ومن ثَمّ �سيتحول الوباء من 

نقمة اإىل نعمة يف نهاية الأمر.
العربي  الربيع  خربة  اأن  ويُ�سيف 
الدول  يف  الحتجاجية  واحلركات 
التي  اأن املجتمعات  اأو�سحت  الأخرى، 
اقت�سادية واجتماعية  اأو�ساع  تُعاين من 
متدهورة، لي�ض لديها �سرب على الف�ساد. 
تواجه  اأن  ح  املرَجّ من  ذلك،  �سوء  ويف 
فعل  رد  الدميقراطية  غري  احلكومات 
وعدم  الف�ساد،  ب�سبب  ا  عنيفاً جمتمعياًّا 
واإخفاء  وال�سفافية،  امل�سارحة  التزام 

احلقائق حول نطاق الأزمة.
ع�شر احلكومات الكبرية

اأ�سار »جيم�ض كرابرتي«، اأ�ستاذ م�سارك 
العامة  لل�سيا�سة  يو«  كوان  »يل  كلية  يف 
وموؤلّف  الوطنية،  �سنغافورة  جامعة  يف 
من  اأنه  اإىل  راج«،  »امللياردير  كتاب 
)كوفيد-19(  جائحة  توؤدي  اأن  املقرر 
منط  من  جديد  عهد  عن  اإعالن  اإىل 
احلكومات املتدخلة يف كل القت�سادات 
التغيري  هذا  ولكن  تقريباًا.  املتقدمة 
ا ب�سكٍل كبري يف الدول  �سيكون حم�سو�ساً

الآ�سيوية.
مثل  الغنية،  الدول  معظم  اأن  واأو�سح 
حتركت  واأملانيا،  املتحدة  الوليات 
حلماية مواطنيها و�رصكاتها، من خالل 
و�سع خطط لدعم الأجور، واملدفوعات 
مثل  دولاً  ا  اأي�ساً هذا  و�سمل  النقدية، 
�سنغافورة وماليزيا، التي طاملا جتنَّبت 

تو�سيع نطاق الإنفاق احلكومي.
يف  �ستتطلب  الأزمة  اإدارة  اأن  ويرى 
امل�ستقبل حكومات اأكرب؛ يف ظل حاجة 

لل�سيطرة  جديدة  اأدوات  لإن�ساء  الدول 
العمل،  اأماكن  واإدارة  الأمرا�ض،  على 
احلد  اأمل  على  الجتماعية،  واملراقبة 
اإىل  امل�ستقبل  يف  الفريو�ض  تف�سي  من 
ذلك،  �سوء  ويف  له.  لقاح  اإنتاج  يتم  اأن 
تتوىل  اأن  املرّجح  من 
مثل  الآ�سيوية،  الدول 
واليابان،  اجلنوبية  كوريا 
ا  نظراً املبادرة،  زمام 
لتمتعها بقدرات تكنولوجية 
متقدمة، ونهج مريح ن�سبياًّا 
يف تنظيم اإجراءات املراقبة 
العتبار  يف  ا  اأخذاً والتتبُّع، 

احرتام خ�سو�سية الأفراد.
ع�رص  فاإن  وباخت�سار، 
�سيعود،  الكبرية  احلكومات 
خمتلفة  بطرق  �سيظهر  لكنه 
ال�سابقة  احلقبة  عن  ا  متاماً
فرتة  خالل  املتدخلة  للحكومات 
القرن  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 
اجلديد  النمط  وهذا  املن�رصم. 
ال�رصق  يف  مالحمه  د  وتتحَدّ ل  �سيت�سَكّ

ولي�ض يف الغرب.
»روبرت  اأو�سح  الإطار،  هذا  ويف 
اخلارجية،  ال�سئون  يف  خبري  كابالن«، 
اأنه بعد ثالثة عقود من تكوين الرثوات 
تاريخياًّا،  مثيل  له  ي�سبق  مل  نطاق  على 
غري  فرتة  اأعتاب  على  الآن  نكون  قد 
يف  الرثوة  توزيع  اإعادة  من  م�سبوقة 
ع يف  �سكل �رصائب اأعلى؛ لتمويل التو�ُسّ
الأخرى.  واخلدمات  ال�سحية  الرعاية 
ا اأن اخل�سو�سية �ست�سبح م�سكلة  م�سيفاً
على نحو متزايد يف هذا الع�رص اجلديد 
للحكومات، مع ظهور اأنواع جديدة من 
الرقابة والتتبُّع، وذلك اإ�سافة اإىل م�سكلة 
الدين احلكومي، الذي بداأ يتزايد ب�سكٍل 

كبري.
ومع ت�ساعد حدة التناف�ض بني الوليات 
املتحدة وال�سني يف ظل الأزمة الراهنة؛ 
الدفاعي  الإنفاق  لزيادة  دعوات  تلوح 
حول  الت�ساوؤل  يثور  وهنا  الأمريكي. 
كيف ميكن مواجهة كل هذه التحديات 
يف  اأنه  »كابالن«  واأكد  والنفقات. 
مواجهة هذه التطورات، �سيكون هناك 
اجتاه لتعزيز دور احلكومات الوطنية يف 

عامل ما بعد كورونا.

اإعادة النظر يف ال�شيا�شات 
القت�شادية

اأكد »�سانون اأونيل«، زميل اأول لدرا�سات 
جمل�ض  يف  الالتينية  اأمريكا  منطقة 
تكافح  بينما  اأنه  اخلارجية،  العالقات 
الدول وال�رصكات ملواجهة اآثار فريو�ض 
والإنتاج،  العمل  على  امل�ستجد  كورونا 
الظهور،  اإىل  ال�سناعية  ال�سيا�سة  تعود 
بعد عقود من زخم ال�سوق احلر؛ حيث 

املتقدمة  الدول  يف  احلكومات  تبنَّت 
�سواء-  حٍد  -على  النا�سئة  والأ�سواق 
ن  وت�سَمّ القت�ساد.  يف  موؤثرة  ا  اأدواراً
ذلك فر�ض تعريفات وتراخي�ض ومعايري 
لالإنتاج، وحتى حظر الت�سدير املبا�رص، 
والإمدادات  الغذائية  للمواد  خا�سة 
دفع  الإجراءات  ت�سمنت  كما  الطبية، 
املليارات النقدية، وتقدمي مزايا اأخرى 
لل�رصكات؛ بهدف »اإعادة الت�سنيع« الذي 
مثل  الداخل،  اإىل  حدودها  خارج  يتم 
مليار   2.3 بدفع  قامت  التي  اليابان، 
وعودة  ال�سني  ملغادرة  ل�رصكاتها  دولر 

العمل والإنتاج بداخلها.
العاملية،  التجارة  منظمة  تعرُثّ  ومع 
ا لإعادة  �ست�سع العديد من الدول خططاً
ال�سلع  توفري  ل�سمان  الإنتاج،  ت�سكيل 
الرئي�سية،  واخلدمات  ال�سرتاتيجية 
على  املفرط  العتماد  جتنُّب  مع 
ح  املرَجّ من  ذلك،  �سوء  ويف  ال�سني. 
على  للحفاظ  املفاو�سات  ا�ستمرار 
العديد  لكن  الدول،  بني  التجارة  حرية 

من هذه املباحثات �سوف تتغا�سى 
عن التدخالت احلكومية املبا�رصة 

يف الأ�سواق.
ومن ناحية اأخرى، اأكد »اآدم بوزن«، 
رئي�ض »معهد بيرت�سون لالقت�ساد 
القت�ساد  �سيا�سات  اأن  الدويل«، 
على  ركزت  ال�سابقة  الكلي 
النمو،  هي:  رئي�سية،  متغريات 
والديون،  والبطالة،  والت�سخم، 
ملحافظي  ذلك  �سمح  وقد 
وامل�سئولني  املركزية  البنوك 
على  بالرتكيز  القت�ساديني 
اأن  غري  العامة،  الرفاهية 

دفعت  وتداعياتها  احلايل  الوباء  اأزمة 
التكنوقراط القت�ساديني لإعادة النظر 
يف قرارات توزيع املوارد وتخ�سي�سها، 
التي  ال�رصكات  باختيار  يتعلق  ما  اأي 
وترتيبات  �رصيعة،  قرو�ض  على  حت�سل 
الدعم،  على  حت�سل  التي  العمل 
والأ�سول التي يتم �رصاوؤها. وهذا يجعل 
اأكرث  الأزمات  مع  التعاطي  �سيا�سات 
القرو�ض  عمليات  كانت  فاعلية، طاملا 
لإجراءات  ا  خ�سوعاً اأكرث  وامل�سرتيات 

ال�سفافية وامل�ساءلة.
املركزية،  البنوك  اأن  »بوزن«  واأ�ساف 
التنظيمية  والهيئات  املالية،  ووزارات 
الأزمة  هذه  من  �ستخرج  املالية، 
املبا�رص،  التدخل  من  جديدة  باأ�سكال 
فيه  نعي�ض  الذي  العاملي  فالقت�ساد 
قوية،  اقت�سادية  اأيادي  يتطلب  اليوم 
بني  الفا�سلة  اخلطوط  تال�سي  ا  مرجحاً
ال�سيا�سة املالية والنقدية اإىل حد كبري، 
كانت  التي  القواعد  ا�ستبدال  يتم  واأن 
احلكومية  الوكالت  تعاون  ا  �سابقاً متنع 
الواقع  مع  للتعاطي  ا،  بع�ساً بع�سها  مع 

القت�سادي اجلديد.

تنامي قوة احلكومات املحلية

معهد  موؤ�س�ض  موجاه«،  »روبرت  اأ�سار 
اإىل   ،SecDev وجمموعة   Igarapé
اأن جائحة )كوفيد-19( تك�سف عن مدى 
اأنحاء  جميع  يف  احلكومات  اأداء  جودة 
واملدن  املناطق  قادة  وقدرة  العامل، 
الذي  الوقت  يف  الوباء  مواجهة  على 
امل�سئولني  من  عديد  ف�سل  فيه  جتلى 
باحلكومات املركزية الوطنية. وي�سيف 
اأكرب  كفاءة  اأظهروا  املحليني  القادة  اأن 
ناخبيهم؛  ثقة  وك�سبوا  الأزمة،  اإدارة  يف 
حيث ين�سب تركيز املحافظني وروؤ�ساء 
وتقدمي  الأرواح،  اإنقاذ  على  البلديات 
على  واحلفاظ  الأ�سا�سية،  اخلدمات 
النتعا�ض  ودعم  والنظام،  القانون 
�سلطات  من  ز  يعِزّ مبا  القت�سادي، 

املناطق واملدن.
املحدودة  املالية  املوارد  اأن  ويرى 
التي  ال�سيا�سات  حتديد  على  �ستعمل 
التي  التكلفة  حيث  من  تطبيقها،  �سيتم 
تولد فوائد متعددة، مبا يف ذلك اختيار 
ال�سحية  الرعاية  لتوفري  الطرق  اأف�سل 
�سيا�سات  وتعزيز  ا،  �سعفاً الفئات  لأكرث 
القت�ساد الأخ�رص. ويرّجح »موجاه« اأن 
امل�ستقبلية  احلكومية  اخلدمات  تكون 

اأكرث رقمنة، واأن تتمتع مبرونة اأكرب.
لتف�سي  كان  التاريخ،  مدار  على 
على  عميق  تاأثري  املعدية  الأمرا�ض 
»الطاعون  اأدى  حيث  املحلي؛  احلكم 
اإىل  ع�رص  الرابع  القرن  يف  الدبلي« 
احل�رصية  املناطق  يف  التفكري  اإعادة 
يف  »الكولريا«  تف�سي  ودفع  الفقرية، 
خطط  لو�سع  ع�رص  التا�سع  القرن 

احل�رصية،  املناطق  تطوير  لإعادة 
وبناء اأنظمة ال�رصف ال�سحي. وباملثل، 
�ستوؤدي جائحة )كوفيد-19( اإىل اإحداث 
تقنيات  من  بدءاًا  احلوكمة،  حتولت يف 
احلجر  واإنفاذ  العدوى،  لتتبُّع  املراقبة 
اإىل ات�ساع نطاق الإنفاق على  ال�سحي، 
املر�ض  هذا  لإبقاء  ال�سحية؛  الرعاية 
والأمرا�ض امل�ستقبلية حتت ال�سيطرة.

»كومي  اأو�سح  الإطار،  هذا  ويف 
ملنظمة  ال�سابق  العام  الأمني  نايدو«، 
القت�سادات  تقييم  اأن  الدولية،  العفو 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اأ�سا�ض  على 
اإذا  معاجلته  يجب  ق�سور  هو  فقط 
فر�سة خللق عامل  على  احل�سول  اأردنا 
اجلائحة  اأن  ا  مو�سحاً ا.  اإن�سافاً اأكرث 
اإعادة  اإىل  بحاجة  العامل  اأن  اأظهرت 
املواد  وتوزيع  اإنتاج  يف  جذري  تفكري 
الأخرى يف  الأ�سا�سية  وال�سلع  الغذائية، 
جيدة  �سحة  يف  للعي�ض  املجتمعات، 
و�سالم ورخاء، داعياًا اإىل اأهمية التوجه 
الأقاليم  وم�ساركة  مركزية،  الال  نحو 

وتقدمي  ال�سلع  اإنتاج  يف  والبلديات 
التاأكد  الجتماعية، و�رصورة  اخلدمات 
من اأن الرتاجع الراهن للحقوق املدنية 
بالأزمة،  املرتبطة  الإجراءات  ب�سبب 
هو تراجع موؤقت، ول ميثل ركيزة دائمة 

للحياة يف ع�رص ما بعد كورونا.

اخل�شو�شية مقابل ال
�شالح العام

لفت »برو�ض �سناير«، زميل وحما�رص يف 
النتباه  هارفارد،  بجامعة  كينيدي  كلية 
املجتمعات  يف  املثار  اجلدل  اإىل 
البيانات  ا�ستخدام  حّق  حول  الغربية 
باملعركة  املوقف  ا  وا�سفاً ال�سخ�سية. 
اخل�سو�سية  يف  الأفراد  حق  ت�سع  التي 
ل�سالح  بياناتهم  اأهمية  مواجهة  يف 
تُظهر  املثال،  �سبيل  فعلى  املجتمع. 
يف  املرور  حركة  جوجل  خرائط  لنا 
من  ذلك  تفعل  ولكنها  الفعلي،  الوقت 
كل  من  املوقع  بيانات  جمع  خالل 
اأنه  ا  م�سيفاً اخلدمة.  ي�ستخدم  �سخ�ض 
على  النقا�ض  معظم  تركز  الآن  حتى 
 surveillance املراقبة«  »راأ�سمالية 

.capitalism
طرحت  كورونا  جائحة  اأن  وي�سيف 
يت�سمن  للنقا�ض،  ا  ملحاًّ ا  مو�سوعاً
مثل  جديدة،  فاعلة  جهات  انخراط 
�سلطات ال�سحة العامة والقطاع الطبي، 
تطبيقات  على  الأمر  يقت�رص  ل  اإذ 
جهات  تتعقب  التي  الذكية،  الهواتف 
امل�سابني،  الأ�سخا�ض  مع  الت�سال 
ِقبل  من  حالياًّا  طرحها  يتم  والتي 
ال�رصكات واحلكومات حول العامل، ولكن 
من املرجح اأن ت�سغط �سلطات ال�سحة 
العامة من اأجل فر�ض مزيد 
املراقبة؛  اإجراءات  من 
مبكر  اإنذار  على  للح�سول 
امل�ستقبل،  يف  لالأوبئة 
نف�سه  العامل  يجد  وبالتايل 
بني  املفا�سلة  موقف  يف 
احرتام اخل�سو�سية الفردية، 
واأهمية ن�رص البيانات لتحقيق 

اأمن و�سالمة املجتمع.
هذه  حل  اأن  »�سناير«  واأو�سح 
التفكري  يتطلب  املع�سلة 
والتحليل  حالة،  كل  الدقيق يف 
هذه  تاأثري  لكيفية  الأخالقي 
الأ�سا�سية،  القيم  على  الق�سية 
فر�ض  نحو  نتحرك  بينما  اأنه  ا  موؤكداً
نحتاج  املراقبة،  اإجراءات  من  مزيٍد 
اأف�سل  اإىل معرفة كيفية احل�سول على 
اأنظمة  ت�سميم  كيفية  مبعنى  النتائج. 
ل�سالح  الأفراد  بيانات  من  ت�ستفيد 
املجتمع ككل، ويف الوقت نف�سه حماية 

خ�سو�سية الأ�سخا�ض ب�سكل فردي.

امل�شدر: 
 James Crabtree، Robert D.
 Kaplan، Robert Muggah،
 Kumi Naidoo، Shannon
 K. O>neil، Adam Posen،
 Kenneth Roth، Bruce
 Schneier، Stephen M. Walt،
 Alexandra Wrage، How
 the Coronavirus Pandemic
 Will Permanently Expand
 Government Powers،
 ،16  Foreign Policy، May

.2020

تو�شع ال�شلطات:

روؤى غربية مل�ستقبل اأنظمة احلكم بعد وباء كورونا
ت احلكومات بتعبئة املوارد الطبية، وتنفيذ التدابري الحرتازية  منذ تف�شي جائحة )كوفيد19-( وتوايل تداعياتها على القت�شاد العاملي، اهتَمّ

ا من تلك ال�شيا�شات الطارئة قد ُتفيد م�شتقبالاً يف اإن�شاء موؤ�ش�شات جديدة، اأو ابتكار طرق حلل  والقت�شادية لحتواء اجلائحة. وعلى الرغم من اأن بع�شاً
ا اآخر لهذه الإجراءات، يعك�ض ا�شتغالل بع�ض الدول لل�شلطات وال�شالحيات املكت�شبة خالل فر�ض  امل�شكالت يف مرحلة ما بعد الوباء؛ اإل اأن هناك وجهاً

ع واملراقبة، لرت�شيخ اأنظمة احلكم، مبا يتنافى مع مبادئ الدميقراطية. حالة الطوارئ، حيث تثور املخاوف من اإ�شاءة ا�شتخدام الإجراءات ال�شحية للتتُبّ

الأمني  نايدو«،  »كومي  " اأو�شح 
العام ال�شابق ملنظمة العفو 

الدولية، اأن تقييم القت�شادات 
على اأ�شا�ض الناجت املحلي الإجمايل 

فقط هو ق�شور يجب معاجلته اإذا 
اأردنا احل�شول على فر�شة خللق 

ا  " عامل اأكرث اإن�شافاً

بولي�شي«  »فورين  جملة  " قامت 
با�شتطالع اآراء 10 مفكرين بارزين 

من جميع اأنحاء العامل، وعر�ض 
روؤيتهم حول تاأثري اأزمة كورونا 

على تو�شيع نطاق ال�شلطات 
احلكومية، وانعكا�ض الأزمة على 

اأمناط احلكم م�شتقبالاً " 
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الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة E 05  رقم 02 ال�شراقة 

حم�شر تبليع بتعديل اأمر احلجز التنفيذي على عقار عن طريق الن�شر 
املادة : 725 /412  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية مبجل�س ق�شاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�شراقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 
و املوقعة ادناه 

لفائدة/  بنك التنمية املحلية ، �رشكة ذات ا�سهم و املمثلة من طرف مديرها العام
العنوان : 05 �سارع قا�سي عمار ا�سطاوايل – اجلزائر املختار موطنه لدى وكالته رقم 115 

الكائنة برقم 114 قطعة 02 اأوالد فايت اجلزائر 
بناء على احكام املادة 412 و 725 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

بلغنا املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة » جنان الثقافة » 
الكائن مقرها : بالعنوان منطقة ال�سناعية بو�سماعيل رقم 93 – والية تيبازة 

بن�سخة من االمر على عري�سة ال�سادر عن ال�سيد / رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2019/12/09 رقم الرتتيب : 19/5350 ، املت�سمن : ناأمر بتعديل منطوق 
اأمر احلجز ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2017/07/25 رقم الرتتيب 17/3601 و ذلك بق�رش احلجز على البنايات امل�سيدة فوق قطعة االأر�ص 
املخ�س�سة للبناء الواقعة بزرالدة البالغ م�ساحتها 86 اأر ة 84 �سنتيار، التي ت�سكل جمموعة ملكية 391 ق�سم 1 من خمطط م�سح االأرا�سي للبلدية 287 زرالدة 

املقتطعة من م�ساحة اأكرب تقدر ب 08 هكتارات .
املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2019/12/19  و امل�سحح باالمر ال�سادر بتاريخ : 2020/02/24 رقم الرتتيب : 20/00990 اأين انتقلنا بوا�سطة امل�ساعد 
اىل العنوان املذكور اأعاله ، مل جند املوؤ�س�سة املطلوبة و قد �رشح لنا اأن املوؤ�س�سة اأغلقت اأبوابها منذ مدة لذا اأر�سلنا حم�رش التبليغ و كذا ن�سخة من 
االمر بتعديل اأمر احلجز التنفيذي على عقار املدين و كذا ن�سخة من االمر امل�سحح الأمر التعديل عن طريق ر�سالة م�سمنة و عليه ن�رش هذا املح�رش 

بجريدة يومية وطنية .
و اأنذرناه باأنه اذا مل يدفع مبلغ الدين يف اأجل �سهر واحد )01( من تاريخ التبليغ الر�سمي يباع العقار جربا عليه و لكي ال يجهل ماتقدم 

مع جميع التحفظات
واثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�سخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون 

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة

حي 100 م�شكن عمارة 05E  رقم 02 ال�شراقة 

ن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�رشة ق�سائية مبجل�ص ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  
اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/  بنك التنمية املحلية ، �رشكة ذات ا�سهم و املمثلة من طرف مديرها العام
العنوان : 05 �سارع قا�سي عمار ا�سطاوايل – اجلزائر 

�سد ال�سيد : الغربي حممد يا�سني
العنوان : مقره ملكية رقم 61 ق�سم 02 ال�رشاقة – اجلزائر  

بناء ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم  ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة ، الق�سم : التجاري / البحري  ، بتاريخ : 19/02/11 فهر�ص رقم : 
19/01245، جدول رقم : 18/08184 و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2019/01/22 

بناءا على االإذن بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/05/14 ، رقم 
الرتتيب : 20/1472.

وعليه نقوم بن�رش م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�سند التنفيذي املذكور اعاله لفائدة بنك التنمية 
املحلية ، �رشكة ذات ا�سهم و املمثلة من طرف مديرها العام 

�سد ال�سيد :الغربي حممد يا�سني 
و اإلزامه بدفع مبلغ اإجمايل  : 7.056.602.83 دج 

و الذي ميثل قيمة التعوي�ص + م�ساريف املح�رش الق�سائي  
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية .

  INVESTPLUS 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30
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0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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وتنفذ اإدارة �سجون االحتالل �سل�سلة 
من االإجراءات التنكيلية واالنتقامية 
حلظة  منذ  امل�رضب  االأ�سري  بحق 
اإعالنه لالإ�رضاب، وتبداأ من عملية 
العزل االإنفرادي يف زنازين ال ت�سلح 
للعي�ش االآدمي، اإ�سافة اإىل عمليات 
النقل املتكررة، بهدف اإرهاق االأ�سري 
والتنكيل به، خا�سة اأنها تتم عرب ما 
ت�سمى بعربة "البو�سطة" التي ي�سفها 
عذاب  رحلة  اأنها  على  االأ�رضى 
اإ�سافية، عدا عن جملة االإجراءات 
ال�سجانون،  ينفذها  التي  التنكيلية 

زنازين  اأمام  الطعام  جلب  منها 
االأ�سري امل�رضب، وممار�سة �سيا�سة 
وتُ�سكل  بحقه،  النف�سي  الرتهيب 
امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  عملية 
اإ�سافية  معركة  لالحتالل،  املدنية 
االأ�سري  نادي  ويوؤكد  بحقهم.  تنفذ 
كو�سيلة  الطعام،  عن  االإ�رضاب  اأن 
االحتالل  ا�ستمر  لطاملا  يتوقف  لن 
وتنفيذ  الفل�سطينيني،  اعتقال  يف 
�سيا�سات ال�سلب واحلرمان والتنكيل 
اأن  اإىل  يُ�سار  بحقهم.  املمنهجة 
نقل  اأعادت  االحتالل  �سجون  اإدارة 
زنازين  اإىل  جمدداً  جنازرة  االأ�سري 
عقب  ال�سحراوي"  "النقب  �سجن 

نقله موؤخراً اإىل عزل �سجن "اأيال"، 
من  وهو  جنازرة  االأ�سري  اأن  علماً 
اأربعة  وله  متزوج  الفوار،  خميم 
اإ�رضابه  خالل  باأحدهم  ُرزق  اأبناء، 

احلايل.
وهذه معطيات مقت�ضبة عن 

�ضيا�ضة العتقال الإداري

االحتالل  �سلطات  تنفذ   -
االإداري،  االعتقال  االإ�رضائيلي، 
"باملف  ي�سمى  ما  وجود  بذريعة 
ال�رّضي" تقدمه خمابرات االحتالل 
املعتقلون  ويخ�سع  املعتقل،  بحق 
ال  حيث  و�سكلية،  �سورية  ملحاكم 

اتهام بحقهم، وال تتاح  تقدم الئحة 
ومناق�سة  للدفاع  كافية  م�ساحة 
اجلل�سة  خالل  يقدم  كما  ال�سهود، 
"ملف �رضي" مينع املعتقل وحماميه 
فقط  وللقا�سي  عليه،  االطالع  من 

حق االطالع عليه.
االعتقال  اأوامر  عدد   بلغت   -
بحق  �سدرت  التي  االإداري 
مطلع  منذ  الفل�سطينيني  املعتقلني 
نهاية  وحتى   2020 اجلاري  العام 
اأمر   )357( املا�سي  ني�سان  �سهر 

اعتقال اإداري.
اإدارية  اعتقاالت  ن�سبة   اأعلى   -
�سهدت  التي  االأعوام  يف  جرت 

مواجهة عالية مع االحتالل وخا�سة 
1987م،  عام  االنتفا�سة  �سنوات 

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

النت�سة.
البدن،  �رضوق  االأ�سريات:  ومن   -

وب�رضى الطويل.
االإداريني  االأ�رضى  اأ�سغر  اأما   -
الفتى  االأ�سري  فهو  �سّناً  املعتقلني 

�سليمان قط�ش من بلدة يربود.
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اأفاد نادي الأ�ضري الفل�ضطينى اأن الأ�ضري �ضامي جنازرة )47 عامًا( من خميم الفوار، يوا�ضل اإ�ضرابه املفتوح 
عن الطعام لليوم )21( على التوايل رف�ضًا لعتقاله الإداري. وقال نادي الأ�ضري اإن الأ�ضري جنازرة، 

خا�ض وما يزال ثالثة اإ�ضرابات رف�ضًا لعتقاله الإداري منذ عام 2016، والتي تاأتي كرد وا�ضح على نهج 
الحتالل يف �ضرقة حياة املئات من الفل�ضطينيني من خالل �ضيا�ضة العتقال الإداري، والتي ُت�ضكل اأبرز 

�ضيا�ضاته. واأ�ضاف نادي الأ�ضري اأن الأ�ضري جنازرة وهو واحد بني ع�ضرات الأ�ضرى الذين خا�ضوا اإ�ضرابات 
عن الطعام �ضد العتقال الإداري منذ اأواخر عام 2011، ومنهم من خا�ض اأكرث من اإ�ضراب خالل فرتات 

اعتقالهم، يف حماولة فاعلة للحد من ا�ضتمرار عمليات العتقال الإدارية.

على مدار اأربع �ضنوات

ثالثة اإ�سرابات خا�سها الأ�سري �سامي جنارزة
 وما يزال رف�سًا لعتقاله الإداري

بقلم الأ�ضري: ليلي اأبو رجيلة

التناف�ش  اأن  يدعي  �سليم  منطق   
واالنت�سار  العدد  وزيادة  والتنوع 
الوا�سع لتلك املوؤ�س�سات واملنظمات 
واجلمعيات احلقوقية ال بد اأن يُف�سي 
اإىل جودة اأف�سل يف املنتج واخلدمة 
واأن يعم بالفائدة واخلري على الفرد 
بتلك  يهنئ  جمعاء،  واالإن�سانية 
ممار�سته  خالل  من  الفرد  الفائدة 
بينما  وحرية  بكرامة  العي�ش 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  تلك  تتغنى 
عن  املدافعة  الرنانة  بال�سعارات 
يف  بالعي�ش  وحقه  الفرد  حرية 
الكرامة وعدم امل�ش باإن�سانيته نرى 
قدرة  عن  بعيدين جداً  زلنا  ما  اأننا 
دوائر  يف  بالتاأثري  املوؤ�س�سات  تلك 
القرار ال�سيا�سي لتلك اجلهات التي 
حلياة  اعتباراً  وال  اهتماماً  تعري  ال 
العي�ش  يف  وحقه  وكرامته  االإن�سان 
حقوقه  له  اإن�سانية حتفظ  بطريقة 
بعيد  زال  ال  التاأثري  هذا  ولالأ�سف 
وال يتنا�سب وحجم وعدد و�سخامة 
على  يوجد  فال  املوؤ�س�سات  تلك 
و�سعي  قانون  الب�سيطة    هذه  وجه 
بنزع  كان  الأياً  احلق  يعطي  واحد 
كان  فرد  اأي  عن  االإن�سانية  ال�سفة 
حتت اأي ظرف اأو �سبب كان، اإال اأننا 
لكل  مغاير  خمتلف  عامل  يف  نحيا 
فيه  تطغى  عامل  والوقائع  احلقائق 
ثناياها  في�سكن يف  احلياة  �سعارات 
القوي  فيه  يفر�ش  االأ�سود  املوت 

حقهم  االآخرين  وي�سلب  �رضوطه 
اأ�سبح  اإىل حٍد  ال�سم�ش  حتى بروؤية 
يتفنن يف اأ�ساليب اإرهابه لتلك الفئة 
وال  لها  حول  ال  والتي  امل�ست�سعفة 
قوة "م�ست�سفى �سجن الرملة" اأو كما 
يطلق عليه "مرا�ش" وحتى ال يتوهم 
ال�سادة عندما نقول م�ست�سفى، فقد 
اأطلقنا عليها ا�سم بناية املوت بناية 
مظلمة  طوابق  ثالث  من  تتكون 
الطابق  املر�سى  االأ�رضى  يقطن 
الثاين وهو عبارة عن غرف لزنازين 
تختلف  اأربع غرف  احلجم  خمتلفة 
يف حجمها مما يجعل عدد االأ�رضة 
فيها خمتلف فمنها من يحتوي  على 
واأخرى  الثمانية  ومنها  اأ�رضة  ع�رض 
عن  عبارة  هي  االأ�رضة  وهذه  �ستة، 
تعتقدون،  كالتي  ولي�ست  طابقني 
الطابق  هذا  يف  يقيم  امل�سفى  يف 
املر�سى  االأ�رضى  من  جمموعة 
ب�سكل دائم الأنه ال ي�سمح بتواجدهم 
اأق�سام ال�سجون العادية ل�سعوبة  يف 
م�سلحة  تدعي  ال�سحية  اأو�ساعهم 
من  هناك  وجودهم  اأن  ال�سجون 
اأجل متابعة حالتهم وتقدمي العالج 
هناك  املعي�سية  الظروف  والأن 
باطل  االإدعاء  هذا  اأن  غري  اأف�سل، 
املوت  فبناية  نهائياً،  �سحيح  وغري 
الداخل منها مفقود  اأ�سميناها  كما 
فاالأ�سري  مولود  منها  واخلارج 
املري�ش الذي يقبع يف ذلك املكان 
انتظار دوره باملوت  ما عليه �سوى 
�سوى  يتلقى  ال  املري�ش  فهذا 

الطبية  االأدوات  وبع�ش  امل�سكنات 
اال�ستمرار  على  حياته  مل�ساعدة 
اأدنى  اإىل  فقط، يفتقر هذا املكان 
فال  الطبية  العيادات  مقومات 
حتى  وال  اأدوات  وال  معدات  يوجد 
خمت�سني  غري  اأو  خمت�سني  اأطباء 
بتواجد   ال�سجون  اإدارة  وتكتفي 
ل�رضطة  التابعني  املمر�سني  بع�ش 
املكان،  هذا  يف  للتواجد  ال�سجن 
اأما الطبيب فتكون له زيارة كل فرتة 
للتوقيع على قائمة احل�سور، يفتقر 
مقومات  اأدنى  اإىل  املكان  هذا 
احلياة االإن�سانية فال متنف�ش لهوؤالء 
ليحركوا  اإليه  يخرجون  املر�سى 
ذلك  الأن  اأطرافهم  من  بقي  ما 
اأمثالهم  على  حمرم  عليهم  ممنوع 
ال�رضير  على  البقاء  اإال  عليهم  فما 

ممددين منتظرين منتظرين.
�سيغادر  مري�ش  عن  تتحدث  ال 
وال  اأ�سهر  اأو  اأيام  بعد  امل�ست�سفى 
اأن  نقول  وعندما  �سنوات  حتى 
ال  فنحن  ال�سم�ش  يرون  ال  هوؤالء 
نبالغ واإمنا هي اإحدى احلقائق التي 
هوؤالء  فنزهة  فقط،  منها  يعانون 
طعامهم  وغرفة  �رضيرهم  على 
اأي�ساً  وجباتهم  فيها  يتناولون  التي 
نومهم  ومكان  �رضيرهم  على 
�رضيرهم  على  اأي�سا  واأحالمهم 
هو  يتناولون  الذي  طعامهم  وحتى 
يتنا�سب مع ميزانية �سجانهم ولي�ش 
ذكر  يتحول  وعندما  اأمعائهم،  مع 
لدى  رعٍب  اإىل  املكان  هذا  ا�سم 

�سوى  علينا  فما  املري�ش  االأ�سري 
ت�سكن  التي  االأ�سباح  تلك  تخيل 
واأ�سباه  هياكل عظمية  املكان  ذلك 
الغرف  اأموات يتحركون داخل تلك 
قد  التي  النور  خيوط  عن  يبحثون 
تخرتق املكان لتدفئ اأج�سادهم من 
برد املوت القادم. ف "مرا�ش" هي 
روؤية  مكان  لعبارة  خمت�رضة  كلمة 

اأ�سباح.
ال  حتى  النا�ش  هوؤالء  اأفواه  اأُقفلت 
يزعج اأنينهم ال�سجان، يبكون ب�سمت 
خوفاً من غ�سب ال�سجان، ي�رضخون 
بهم�ش اأين حقي كاإن�سان حقي  اأن 
ال�سم�ش حقي  اأرى  اأن  اأعي�ش حقي 

يف املوت بني اأ�سلع اأحبتي.
تُ�سلب حريتهم  الذين مل  اأولئك  اإىل 
العامل  هذا  يف  اأحراراً  زالوا  وما 
االإن�سانية  ر�سالة  حملوا  الذين  اإىل 
يياأ�سوا  ال  الذين  اإىل  عاتقهم  على 
من حجم الظلم وحلكة الظالم اإىل 
بالعي�ش  حقاً  لنا  اأن  يوؤمنون  الذين 
يده  ميد  اأن  ي�ستطيع  من  كل  اإىل 
لنا  لنم�سك بها، ر�سالة اإن�سانية اإىل 
اأهل االإن�سانية واإىل تلك املوؤ�س�سات 
على  فيها  نوؤكد    باحلياة  الناب�سة 
ومن  احلياة  ونحب  اإن�سانيني  اأننا 
رغم  الب�رض  كبقية  العي�ش  حقنا 
نرى  اأننا  اإال  احلايل  الظالم  كل 
اأولئك الذين يحملون م�ساعل النور 
قادمني نحونا فلن نياأ�ش من رحمة 
اهلل وال بد لليل اأن ينجلي واإن تاأخر 

الظالم.

بناية املوت

قال نادي االأ�سري، اإن قوات االحتالل 
االإ�رضائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام 
اجلاري 2020، اأكرث من )750( مواطناً 
مبا  الفئات  كافة  طالت  القد�ش،  من 
وقيادات  واالأطفال،  الن�ساء  فيهم 
�سنت  اليوم،  هذا  و�سباح  ون�سطاء. 
اعتقاالت  حملة  االحتالل  قوات 
وا�ستدعاءات داخل امل�سجد االأق�سى 
من  مواطناً،   )11( االأقل  على  طالت 
عوي�ش،  �سند�ش  ال�سحفية  بينهم 
اإ�سافة  �سعيدة،  رائدة  وال�سيدة 
القد�ش  يف  االأ�سري  نادي  مدير  اإىل 
عبادة  واملواطنني  قو�ش،  نا�رض 
ولوؤي  �سنينه،  اأبو  واإيهاب  جنيب، 
عبد  املواطن  اعتقلت  وفجراً  جابر، 
اأ�سدرت  حيث  منزله،  من  االأعور 
غالبيتهم  بحق  االحتالل  �سلطات 
االإبعاد  ب�رضط  باالإفراج،  قرارات 
اأ�سبوع،  ملدة  االأق�سى  امل�سجد  عن 
على اأن يتم اإعطائهم قرار جديد بعد 
انتهاء املدة. وتاأتي حملة االعتقاالت 
اقتحامات  بعد  واال�ستدعاءات، 
امل�ستوطنني،  ع�رضات  نفذها 
اإعادة  عن  االإعالن  مع  بالتزامن 
بعد  فجراً،  االأق�سى  امل�سجد  فتح 
جراء  اإغالقه،  على  ون�سف  �سهرين 
مل  االحتالل  اأن  علماً  )كورونا(،  وباء 
االعتقال  عمليات  تنفيذ  عن  يتوقف 

منذ  فمنذ  )الوباء(،  انت�سار  مع  حتى 
اعتقل  املا�سي،  اآذار/ مار�ش  �سهر 
واأو�سح  مقد�سي.   )300( من  اأكرث 
االعتقال  �سيا�سة  اأن  االأ�سري  نادي 
�سلطات  تنفذها  التي  املمنهجة 
القد�ش،  يف  عالية  بكثافة  االحتالل 
اأي عمل  تقوي�ش  تهدف من خاللها، 
�سمود  دعم  يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من 
املواطن املقد�سي، وحماية امل�سجد 
املواطنني  بع�ش  اأن  علماً  االأق�سى، 
املرات،  ع�رضات  لالعتقال  تعر�سوا 
معهم  املتكرر  التحقيق  اإىل  اإ�سافة 
وترتكز  اال�ستدعاءات.  حمالت  عرب 
قرارات االحتالل التي تُ�سدرها بحق 
اإ�سدار  على  املقد�سيني،  املعتقلني 
االأق�سى،  امل�سجد  عن  اإبعاد  اأوامر 
قرارات  اإىل  اإ�سافة  القد�ش،  وعن 
الفتية  طالت  التي  املنزيل،  احلب�ش 
اخل�سو�ش.  وجه  على  واالأطفال 
ويتعمد االحتالل وكجزء من �سيا�ساته 
التنكيلية املمنهجة بحق املقد�سيني، 
املقد�سيني  االأ�رضى  اعتقال  باإعادة 
عليهم  للتنغي�ش  حتررهم،  حلظة 
واأ�سدقائهم  عائالتهم  فرحة  و�رضقة 
منعهم  ذلك  يرافق  حتررهم،  بلحظة 
بحريتهم،  لالحتفاء  مظاهر  اأي  من 
االأ�سري  مع  حدث  ما  اآخرها  وكان 

املحرر عي�سى العبا�سي.

حملة اعتقالت وا�ضتدعاءات يف القد�ض

الحتالل اعتقل اأكرث من )750( 
فل�سطينيًا من القد�س يف 2020



تقرير: علي �سمودي

كل العامل ال يعو�ضني عن حبيب قلبي 
ومهجتي وروحي عمار الذي ا�ضتقت 
عليل  قلبي   ، ل�ضدري  و�ضمه  لعناقه 
�ضهر  وخالل   ، فراقه  على  وحزين 
الذين  فهو  معاناتي  تكرب   ، رم�ضان 
وت�ضيف   ،" منزلنا  نواره  النه  يزينها 
مل  املا�ضية  ال�ضنوات  مدار  على   "
اليوم  واأملي   ، مبنا�ضبة   يوماً  نفرح 
كبري ، فقد مرعلينا 18 رم�ضان ونحن 
ننتظر عمار ليجل�س معنا على مائدة 
جديد  من  �ضملنا  واحدة،ويجتمع 
يف  رم�ضان  من  اأ�ضعب  يوجد  فال   ،
ال�ضجون  ت�رسق  الذين  االأحبة  غياب 
رغم   " وتكمل   ،" �ضبابهم  زهرة 
اجتماع كل اأحبتي حويل ، مل امتكن 
واحلزن  ال�ضوق  دموع  حجب  من 
 ، اأمامي  مير  الذكريات  و�رسيط 
على  ي�رس  وهناك  يجل�س  كان  هنا 
ال�ضيقة  باأحاديثه  ويفرحنا  اإطعامي 
منذ   " وتتابع   ،" اجلميل  وح�ضوره 
اعتقاله ، ابتعدت حتى طهي الطعام 
الذي يحبه ، الن ذلك يوؤملني وينغ�س 
حياتي ، فكيف يل اأن اأتناول اأي طعام 
يحبه وهو حمروم منه  ومغيب عني 

يف �ضجون االحتالل ؟.

من حياته ..
يعترب االأ�ضري عمار الرابع يف عائلته 
الظهر  �ضيلة  بلدة  يف  النور  اأب�رس   ،
بتاريخ 1977/10/9 وتقول والدته "اأم 
زهري" التي جتاوزت العقد ال�ضاد�س 
" منذ �ضغره ، كان املميز بني اإخوانه 
�ضمات  من  به  حتلى  ملا  واأقرانه 
وبر  العائلة  وحب  عالية  اأخالق   ،
ومتوا�ضعاً  مطيعاً  عا�س   ، الوالدين 
وكرميا ويوؤدي ال�ضالة يف امل�ضجد ، 
ومل يكن يتخلف عن م�ضاعدة ال�ضغري 
والكبري ، فارتبط بعالقة طيبة مع كل 
دوما  واحرتموه  اأحبوه  الذين  النا�س 
"، وت�ضيف " عا�س وترعرع يف بلدتنا 
اأحب   ، تعليمه مبدار�ضها  تلقى  التي 
العلم وامتلك الطموح فاجتهد وثابر 
 ، بنجاح  العامة  الثانوية  انهى  حتى 
لكن ب�ضبب الظروف مل يكمل طريقه 

للجامعة.

ن�سال واعتقال ..
يف  عمار  �ضارك   ، �ضنه  �ضغر  رغم 
 ، والدته  احلجر،وتتذكر  انتفا�ضة 
متتع بروح وطنية ون�ضالية عالية ، مل 
يكن يهاب االحتالل ويتقدم ال�ضفوف 
لالعتقال  عر�ضه  مما  باملواجهات 
ملدة �ضهرين ، وتقول " كاأبناء جيله ، 

تر�ضخ حب وع�ضق الوطن يف اعماقه 
 ، و�ضعبه  ار�ضه  على  غيوراً  فكان   ،
انتفا�ضة  �رسارة  اندلعت  وعندما 
االق�ضى ، مل يتاأخر عن تلبية النداء ، 
�ضارك يف كافة الفعاليات اجلماهريية 
، لكن مل نعلم بدوره وبطوالته حتى 
تعر�س لالعتقال "، وت�ضيف " ب�ضكل 
لياًل لي�ضارك مع  ، كان يت�ضلل  �رسي 
اخوانه يف �رسايا القد�س باملقاومة 
الذي  االحتالل  مع  واال�ضتباك 
اعتقله بتاريخ 2003/8/19 يف كمني 
للوحدات ال�رسية اخلا�ضة "، وتكمل 
على  القا�ضي  للتحقيق  تعر�س   "
التعذيب  زنازين  يف  �ضهرين  مدار 
ب�ضجن اجللمة ، عانى خاللها الكثري 
 ، واجل�ضدية  النف�ضية  ال�ضغوط  من 
وع�ضنا اأيام ع�ضيبة النقطاع اأخباره.

احلكم والهدم ..
للتحقيق  يتعر�س  عمار  كان  عندما 
املحاكم  بني  توقيفه  ومتديد 
الع�ضكرية ، عاقبت االحتالل عائلته 
وتروي   ، وت�رسيدها  منزلها  بهدم 
اأم زهري ، يف البداية عوقبنا  الوالدة 
مبنع زيارته ، كنا باأ�ضد احلاجة لروؤيته 
واالطمئنان عليه بعد رحلة التحقيق 
 ، املحاكم  يف  حتى  ولكن   ، والعزل 
وحتى  معه  باحلديث  لنا  ي�ضمح  مل 
الكبرية  ، وكانت �ضدمتنا  م�ضافحته 
بعد عام ون�ضف من جل�ضات العذاب 
بال�ضجن  عليه   باحلكم  املحاكم  يف 
،  بتهمة االنتماء والع�ضوية  21عاماً 
الع�ضكري  اجلناح  القد�س  �رسايا  يف 
حلركة اجلهاد االإ�ضالمي وامل�ضاركة 
 " وت�ضيف   ، للمقاومة  عمليات  يف 
 ، املحكمة  قاعة  يف  عمار  ابت�ضم 
ا�ضربي   : ال�ضجانني  عن  وردد رغماً 

 ، العاملني  لرب  احلكم  والدتي  يا 
فرفع معنوياتي كثرياً ، لكن م�ضل�ضل 
فقد   ، ينتهي  مل  واالنتقام  العقاب 
يف  االنفرادي  العزل  رهن  احتجز 
وحرمنا   ، طويلة  لفرتات  ال�ضجون 
ل�ضنوات طويلة  زيارته  االحتالل من 
، لكن �ضربنا وكنا دوماً جلانبه بثقة 
ويفرج  ليحميه  العاملني  برب  كبرية 

�ضجنه. 

اإ�سراب عن الطعام ..
يعاقب  وال�ضجان   ، ال�ضنوات  مرت 
فاأعلن   ، االأمني  باملنع  عمار 
اال�رساب عن الطعام ، وتقول والدته 
واملحاوالت  اجلهود  كافة  ف�ضلت   "
للح�ضول على ت�رسيح لزيارته ، فقرر 
مفتوحا  اإ�رسابا  وخا�س  التحدي 
القرار  باإلغاء  مطالباً  الطعام   عن 
رف�س  ال�ضغوط  ورغم   ، التع�ضفي 
 " وت�ضيف   ،" خطوته  عن  الرتاجع 
اإ�رسابه  عمار  علق   ، ا�ضبوعني  بعد 
بعدما جنح يف انتزاع حقه امل�رسوع 
يل  ال�ضماح  على  االحتالل  ووافق 
جميلة  حلظات  كانت  التي  بزيارته 
لن اأن�ضاها طوال عمري "، وتكمل " 
ال�ضغط  اأمرا�س   من  معاناتي  رغم 
مل   ، النظر  يف  و�ضعف  وال�ضكري 
واحدة البني عمار  زيارة  اأتاأخر عن 
والزلت   ، منه  عيني  واأكحل  الأراه   ،
بوابات  على  اأقف   ، عاماً   17 منذ  
وم�ضاق  ال�ضعاب  رغم   ، ال�ضجون 
وتع�ضف  وظلم  واحلواجز  الطريق 
موعد  اأنتظر   " وتتابع   ،" االحتالل 
اللقاء كاأنه عيد، و�ضنبقى  �ضامدون 
وثابتون يف وجه املحتل الذي يريدنا 
عن  نتخلى  اأن  التع�ضفية  باإجراءاته 
اأ�رسانا ، لكن نقول " ال واألف ال ، لن 

يحلم ابدا بذلك فاأوالدنا هم اأرواحنا 
ولن نتخلى عنهم اأبداً.

ال�سجون جامعات ..
التي  و�ضهاداته  عمار  �ضور  و�ضط 
تزين جدران منزلها ، وقفت الوالدة 
 ، واعتزاز  بفخر  تتحدث   ، زهري  اأم 
اأ�ضريها  وحتدي  �ضمود  جتربة  عن 
والعزل  والوجع  االأمل  "رغم  وقالت   ،
الذي تعر�س له ، فان �ضنوات االأ�رس 
فاالحتالل   ، عزميته  من  تنل  مل 
اإىل  االأ�ضري  حتويل  اإىل  دوماً  ي�ضعى 
االإحباط  من  ويعاين  مفرغ  اإن�ضان 
واالكتئاب، واأن يكون �ضعيفا ال حول 
ان  ا�ضتطاع  عمار  ،لكن   قوة  وال  له 
العامة بنجاح  الثانوية  يكمل درا�ضته 
"انت�ضب جلامعة القد�س  "، وت�ضيف 
وما  اجتماعيات  تخ�ض�س  املفتوحة 
،واحلمد  الطبيعية  يعي�س حياته  زال 
اهلل  باإرادة اأ�رسانا اأ�ضبحت ال�ضجون 
علم  وحمطة  وجامعات  مدر�ضة 
املكت�ضبة  التتوقف،فاملهارات 
عند  تنتهي  وال  كثرية  واملتنوعة 
وهي  املنرية  بعقولهم  اال�رسى 
كا�رسي  لتنميتهم  الجنازات  حتقيق 
وهم يدفعون فاتورة اأعمارهم خلف 
الق�ضبان والتي ت�ضاوي الدماء الزكية 

لل�ضهداء.

القلق من كورونا ..
اأم  جتمع   ، اإفطار  مائدة  كل  بعد 
لهم  لرتوي  حولها  اأحفادها   ، زهري 
وخالهم  عمهم  وحكايات  ق�ض�س 
تاأثرت  كل حياتنا   " وتقول   ، االأ�ضري 
خالل اعتقاله ، مل ن�ضعر بفرح حتى 
عندما تزوج اأبنائي وبناتي ، وما زال 
لدينا  اأ�ضبح  بعدما  يالزمني  احلزن 
22 حفيداً حمرومني من زيارة عمهم 
وخالهم ، لكن من خالل احاديثي لهم 
واعتزازهم  وحبهم  تعلقهم  ازداد   ،
حلريته  �ضالة  كل  وي�ضاركونني   ، به 
" متر االأيام علينا حالياً  "، وت�ضيف 
تف�ضي  منذ  وتوتر  قلق  مب�ضاعر   ،
من  حرمنا  الذي  كورونا  فريو�س 
حلظة  كل  ونتوجع   ، اأ�رسانا  زيارة 
اإ�ضابات  اإنباء  ن�ضمع  عندما  اأكرث  
وباء،   تعترب  التي  ال�ضجون  داخل 
فكيف لوباء اخر يدخل على ال�ضجون 
 " وتكمل   ،" ؟  اال�رسى  حياة  ويهدد 
�ضالحنا الوحيد ، لدعاء رب العاملني 
يف هذه االيام املباركة ، لينتهي هذا 
لطبيعتها  احلياة  وتعود  قريبا  الوباء 
ويجتمع  ال�ضجون  ق�ضبان  وتتحطم 
احلرية  رحاب  اأ�رسانا يف  مع  �ضملنا 

واال�ضتقالل.
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اأم كمال

ال يعو�ضنى �إال عودة �بني �إىل ح�ضنى
يف اليوم العا�سر من �سهر رم�سان املبارك ، خيمت اأجواء احلزن والأمل يف منزل املواطن �سبحي عبد عثمان 

مو�سى يف بلدة �سيلة الظهر ، وخا�سة لدى    الوالدة ر�سمية " اأم زهري " التي غرقت  يف بحر من الدموع مع �سوت 
اأذان املغرب ، عندما �ساهدت الأبناء والبنات ال�ستة واأحفادها ال22 على مائدة الإفطار ، بينما يغيب الحتالل 

عنها جنلها الأ�سري عمار للعام الثامن ع�سر على التوايل يف �سجن "النقب " ال�سحراوي ، وتقول "

تقرير: مكتب اإعالم الأ�سرى

يبدو املنزل فارغاً بارداً اإال من اأبوين 
اأربعة  �ضور  اإىل  باأنظارهما  يرحالن 
�ضحكات  ومن  االأ�رس،  يغيبهم  اأبناء 
يعي�س  اأن  له  ذنب  ال  بريء  طفل 
حمروما من والده يف ال�ضهر الف�ضيل 
واأيام عيد الفطر التي من املفرت�س 
اأن تكون اأ�ضعد االأيام. ولكن يف ال�ضفة 
املحتلة كل �ضيء خمتلف؛ فاالحتالل 
االأطفال  لدى  للفرح  جماال  يرتك  ال 
وعربدته  ور�ضا�ضاته  بقيوده  والكبار 
احلياة،  جماالت  كل  طالت  التي 
باكراً  اأبناوؤها احل�رسة واالأمل  ليعي�س 
هذا  بزوال  اأمنيات  عن  معربين 
ورمبا  اأر�ضهم.  عن  الثقيل  اجل�ضد 
ت�ضكن  التي  اأبو ه�ضه�س  عائلة  تكون 
جنوب  اخلليل  جنوب  دورا  مدينة 
ع�رسات  من  واحدة  الغربية؛  ال�ضفة 
تعي�س  التي  الفل�ضطينية  العائالت 
مرارة اعتقال اأكرث من ابن يف �ضجون 
من  تعاين  االآن  ولكنها  االحتالل؛ 
وتهديد  عنهم  خرب  اأي  معرفة  عدم 
االحتالل البنها اخلام�س باالعتقال.

اإعالم  مكتب  لـ  االأ�رسى  والد  ويقول 
اعتقلت  االحتالل  قوات  اإن  االأ�رسى 
�ضهر  يف  عاما(    22( اأحمد  جنله 
اأربعة  من  اأقل  بعد  املا�ضي  اأكتوبر 
اعتقال  بعد  عنه  االإفراج  من  اأ�ضهر 
مت  حيث  �ضهرا؛   18 ا�ضتمر  اإداري 
ملدة  االإداري  اإىل  جمددا  حتويله 
بعد  باملثل  اأ�ضهر مت جتديدها  �ضتة 
تعر�س  اأحمد  باأن  ويبني  انتهائها. 
جنله  بينما  مرات؛  عدة  لالعتقال 
تعر�س  عاما(   31( حممود  االأكرب 
فيها  اأم�ضى  مرات  خم�س  لالعتقال 
خم�س �ضنوات يف االعتقال االإداري، 

مت  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ويف 
منزله  اقتحام  بعد  جمددا  اعتقاله 
البغي�س  االإداري  لالعتقال  وحتويله 
ولكن  اأ�ضهر،  اأربعة  ملدة  جديد  من 
للتحقيق  حتويله  مفاجئ  ب�ضكل  مت 
ذاته  اليوم  ويف  ع�ضقالن.  �ضجن  يف 
حممد  الثاين  النجل  اجلنود  اعتقل 
وقاموا  االأوىل،  للمرة  عاما(   20(
بتخريب  املنزل  اقتحام  خالل 
حمتوياته وحتطيمها بحجة التفتي�س 
الوالد  ويو�ضح  بالعائلة.  والتنكيل 
اجلنود  اعتقل  اأيام  عدة  بعد  باأنه 
عاما(   19( جمدي  الرابع  النجل 
اأخرى،  مرة  املنزل  مداهمة  بعد 
ونقله اإىل مركز حتقيق ع�ضقالن مع 
باأن  �ضقيقيه حممود وحممد. ويوؤكد 
�ضعبة  ع�ضقالن  التحقيق يف  ظروف 
�ضيئا  تعرف  ال  العائلة  ولكن  للغاية 
هناك  معهم  يحدث  وما  اأبنائها  عن 
يف  معهم  املتبعة  االأ�ضاليب  هي  وما 

التحقيق.
على  اعتدوا  كانوا  اجلنود  باأن  ويبني 
جنله االأكرب حممود بال�رسب املربح 
ليلة اعتقاله ومت نقله اإىل امل�ضت�ضفى 
ملعاناته من ر�ضو�س وجروح دون اأن 
تتمكن العائلة من معرفة اأي تفا�ضيل 
حول و�ضعه ال�ضحي. وملحمود طفل 
وينتظر  اأعوام  اأربعة  العمر  من  يبلغ 
االحتالل  ولكن  الثاين،  طفله  قدوم 
يعرف كيف ينغ�س على كل العائالت 
اأبو  اإ�ضحاق  الوالد  اأي فرحة. وي�ضري 
ه�ضه�س اإىل اأن الطفل كان حزينا يف 
االأطفال  كل  الفطر على عك�س  عيد 
اإىل جانبه؛  اأن يكون والده  فهو يريد 
تبقى  اإ�ضعاده  االآخرون  حاول  ومهما 
يف  ذهنه  تطرق  والده  اعتقال  غ�ضة 

كل حني.

عائلة اأبو ه�سه�ش

4 �أ�ضقاء �أ�ضرى و�خلام�س
 مهدد باالعتقال!

نادي الأ�سري وجبهة الن�سال يف طولكرم 

خطورة تدهور �لو�ضع �ل�ضحي 
للأ�ضري كمال �أبو وعر

الفل�ضطيني  االأ�ضري  نادي  حذر 
الفل�ضطيني  ال�ضعبي  الن�ضال  وجبهة 
خطورة  من  طولكرم  حمافظة  يف 
لالأ�ضري  ال�ضحي  الو�ضع  تدهور 
بلدة  اأبو وعر من  كمال  الفل�ضطيني 
حماكم  يف  عليه  واملحكوم  قباطية 
االحتالل بال�ضجن الفعلي 6 موؤبدات 
مر�س  من  يعاين  والذي  عاماً  و50 
احلنجرة  يف  ورم  نتيجة  ال�رسطان 
جل�ضات  من  للعديد  وخ�ضوعه 
نادي  واأكد   . الكيماوي  العالج 
لقاء  خالل  الن�ضال  وجبهة  االأ�ضري 
ثنائي يف طولكرم على �رسورة و�ضع 
واالأ�رسى  وعر  اأبو  االأ�ضري  ق�ضية 
على  االحتالل  �ضجون  يف  املر�ضى 
راأ�س �ضلم االأولويات الوطنية وف�ضح 
االنتهاكات االحتاللية بحق االأ�رسى 
املوؤ�ض�ضات  ودعوة  املر�ضى 
على  لل�ضغط  والدولية  احلقوقية 

 " ت�ضمى  وما  االحتالل  حكومة 
" من  االإ�رسائيلية  ال�ضجون  م�ضلحة 
اإطالق �رساح االأ�ضري املري�س  اجل 
عالجه  متابعة  و�ضمان  وعر  اأبو 
والتي  و�ضجون  معتقالت  خارج 
فيها  ومتار�س  لالإحياء  مدافن  هي 
التعذيب  واأ�ضاليب  اأ�ضكال  اأب�ضع 
بحق  والنف�ضي  اجل�ضدي  والقهر 
اجلبهة  ودعت   . احلرية  اأ�رسى 
ال�ضارع  حترك  اأهمية  اإىل  والنادي 
القوى  كافة  جانب  اإىل  الفل�ضطيني 
بتحركات  واملوؤ�ض�ضات  والفعاليات 
لن�ضال  داعمة  وجماهريية  �ضعبية 
ق�ضية  تبقى  وان  االأ�ضرية  احلركة 
الوجدان  يف  حّية  ق�ضية  االأ�رسى 
وبطوالت  لن�ضاالت  تقديراً  ال�ضعبي 
و�ضمود االأ�رسى الذين ينا�ضلون من 
اجل حتقيق احلرية الناجزة ل�ضعبهم 

الفل�ضطيني .
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بعد انح�شار الوباء

 علماء يالحقون بوؤر كورونا 
الختبار لقاحات

الأوىل  املوجة  انح�سار  بدء  مع 
العلماء  يجد  كورونا،  جائحة   من 
العاكفني على تطوير لقاح للق�ساء 
على فريو�س كورونا اأنفه�سم اأمام 
اللقاحات  لختبار  جديد  م�سكلة 
والوليات  اأوروبا  ويقول علماء يف 
الذي  الن�سبي  النجاح  اإن  املتحدة 
العام  العزل  اإجراءات  حققته 
والتباعد الجتماعي يف  امل�سددة 
اأن  يعني  والدول  املناطق  بع�س 
معدلت انتقال الفريو�س قد تبلغ 
يقل  لدرجة  منخف�سة  م�ستويات 
معها انت�سار املر�س عن امل�ستوى 
فعالة  اختبارات  لإجراء  الكايف 

على اللقاحات املحتملة.
للبحث  العلماء  ي�سطر  ورمبا 
�ساخنة  بوؤر  عن  اأبعد  مناطق  يف 
واأمريكا  اأفريقيا  يف  لنت�سارالوباء 
نتائج  على  للح�سول  الالتينية 

مقنعة.
مدير  كولينز،  فران�سي�س  وقال 
يف  لل�سحة  الوطنية  املعاهد 
الوليات املتحدة: »من املفارقات 
ا�ستخدام  حقا يف  اإذا جنحنا  اأننا 
و�سائل ال�سحة العامة للق�ساء على 
ف�ستزيد  الفريو�سية  العدوى  بوؤر 
�سعوبة اختبار اللقاح«ويعد اللقاح 
اجلائحة  على  للق�ساء  �رضوريا 
التي ت�سببت يف وفاة ما يقرب من 
370 األف �سخ�س واإ�سابة اأكرث من 

�ستة ماليني يف العامل حتى الآن.

اإجراء  اإن  يقولون  العلماء  اأن  غري 
على  مو�سعة  اإكلينيكية  جتارب 
اللقاحات املحتملة ملر�س جديد 

متاما وب�رضعة عملية معقدة.
كذلك فاإن اإظهار الفاعلية يف تلك 
تتقلب  جائحة  خالل  التجارب 
ال�سعوبة،  من  يزيد  الأحوال  فيها 
عند  ال�سعوبة  وتت�ساعف  بل 
اأثناء  املهمة  تلك  لإجناز  ال�سعي 
جتارب  يف  ويتم  الوباء  انح�سار 
ع�سوائيا  النا�س  تق�سيم  اللقاحات 
وجمموعة  العالج  جمموعة  اإىل 
مرجعية وتتلقى املجموعة الأوىل 
واملجموعة  التجريبي  اللقاح 
الثانية دواء وهميا ويختلط جميع 

باملجتمع  املجموعتني  اأفراد 
ويتم  املر�س  فيه  ينت�رض  الذي 
بعد ذلك مقارنة معدلت الإ�سابة 

بالعدوى.
معدل  يكون  اأن  العلماء  وياأمل 
املرجعية  املجموعة  يف  العدوى 
اأعلى منه يف جمموعة العالج مبا 
حمى  التجريبي  اللقاح  اأن  يبني 
اأفراد جمموعة العالج وقد ظهرت 
م�سكلة مماثلة عندما حاول العلماء 
اإجراء جتربة على لقاحات جديدة 
الوا�سع يف  انت�ساره  لالإيبول خالل 
غرب اأفريقيا عام2014 وا�سطرت 
لتقلي�س  الأدوية حينذاك  �رضكات 
خططها ب�سكل كبري لأن اللقاحات 

يف  اإل  لالختبار  جاهزة  ت�سبح  مل 
الوباء  انت�سار  من  متاأخرة  فرتة 
كانت اأعداد احلالت ترتاجع فيها 
كوفيد- لقاحات  اأوائل  بني  ومن 
الثانية  املرحلة  تدخل  التي   19
مودرنا  ل�رضكة  لقاح  اأوالو�سطى 
يطوره  اآخر  ولقاح  الأمريكية 
العلماء يف جامعة اأك�سفورد بدعم 

من �رضكة اأ�سرتا زينيكا.
تبداأ  اأن  الوليات املتحدة  وتعتزم 
يف يوليو جتارب وا�سعة للك�سف عن 
فعالية اللقاح ي�سارك فيها ما بني 
املتطوعني  من  األفا  و30  األفا   20

لكل لقاح.

كوريا اجلنوبية

�صركة تخطط لتجربة عالج »واعد« لكورونا على الب�صر
الكورية  »�سيلرتيون«  �رضكة  قالت 
التجريبي  العالج  اإن  اجلنوبية، 
الذي طورته ملر�س »كوفيد-19« 
اأظهر تراجعا ي�سل اإىل 100 �سعف 
يف  للمر�س  الفريو�سي  احلمل  يف 
التجارب على احليوانات، م�سيفة 
التجارب  بدء  اإىل  تهدف  اإنها 
اأواخر  يف  الب�رض  على  ال�رضيرية 

جويلية.
وتت�سابق �رضكات الأدوية يف جميع 
عالجات  لتطوير  العامل  اأنحاء 
اأكرث  وفاة  يف  ت�سبب  الذي  للوباء 
من 377437 �سخ�س على م�ستوى 
اأن  »�سيلرتيون«  واأو�سحت  العامل 
ال�رضيرية  املرحلة  قبل  درا�ستها 

من  التعايف  حت�سن  اأظهرت 
وال�سعال  الأنف  �سيالن  اأعرا�س 
الأول من  اليوم  واآلم اجل�سم بعد 

التهاب  على  والق�ساء  العالج، 
الرئة يف غ�سون �ستة اأيام واأ�سافت 
بجامعة  الطب  وكلية  ال�رضكة 

املتعاونة  الوطنية  ت�سوجنبوك 
اإن  بيان،  يف  الدرا�سة  يف  معها 
حيوانات  على  اأجريت  الدرا�سة 
لت�سمل  تو�سيعها  و�سيتم  النم�س 
والفئران  »الهام�سرت«  الأقداد 
ال�رضيرية  التجارب  قبل  والقرود 
رئي�س  �سوجن  كي  كون  وقال 
ب�رضكة  والتطوير  البحث  وحدة 
ال�رضكة  اإن  لرويرتز،  �سيلرتيون 
�رضيرية  جتارب  اإجراء  تدر�س 
اخلارج  يف  اأو  اجلنوبية  كوريا  يف 
واأ�ساف يف البيان »لدى �سيلرتيون 
القدرة على اإنتاج كميات كبرية من 
العالج بالأج�سام امل�سادة مبجرد 

اأن ي�سبح جاهزا«.

 اأ�صباب عدم فقدان الوزن

القليل من الإجهاد واجلوع العاطفي، قليل من الوقت لطهي الطعام 
الوزن.  انقا�س  اإىل  يوؤدي  ذلك  كل  الريا�سية،  والتمارين  ال�سحي 
لي�س فقط عاداتنا وخياراتنا  ومع ذلك، فاإنه يف كثري من الأحيان 
التي تزيد من وزننا اأو تزيد امل�ساعب يف فقدان الوزن. فال يرتفع 
اأخرى غري  اأ�سباب  . هناك  الأكل فقط  امليزان عن طريق  موؤ�رض 
اأو بطريقة غري �سحية �سنناق�سها فيما  تناول الطعام الغري �سحي 

يلي. 10 اأ�سباب عدم فقدان الوزن هي :

عدم �شرب ما يكفي من املاء

يحتاج ج�سمنا للماء لتك�سري الدهون املخزنة. اإنها عملية بيولوجية 
ل ميكن القيام بها بدون ماء. ولكن لأن الدهون لي�ست عملية حيوية، 
فاإذا كان ج�سمك فقريا لوجود املاء، لن يتمكن من ك�رض الدهون. 
حاول اأن تبقى ج�سمك رطبًا قدر الإمكان حتى ل تبقى الدهون يف 

ج�سمك.

عدم تناول مايكفي من الدهون

ل تتناول فقط املنتجات قليلة الد�سم. لأنك �ستبقى جائعا ولأنها 
ما  احلافظة.  واملواد  ال�سكر  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  قد 
نظامك  يف  وو�سعها  �سحيح  ب�سكل  اختيارها  هو  به  القيام  عليك 
الغذائي، تظهر الأبحاث اأن الدهون اجليدة، مثل تلك املوجودة يف 
املك�رضات والأفوكادو، توؤثر ب�سكل اإيجابي على فقدان الوزن فيما 
يتعلق بنظام غذائي منخف�س الدهون، وال�سبب هو اأننا بحاجة اإىل 

الدهون لتنفيذ العمليات احليوية اليومية.

العمر

الهرمونية يف اجل�سم،  التغريات  ال�سن، هناك بع�س  مع تقدمنا   يف 
البطن.  داخل  الدهون  تراكم  وزيادة  الأي�س  تقلل من معدل  والتي 
ت�سل  الزمن،  من  عقد  وكل  الثالثني  �سن  بعد  اأنه  اأي�سا  وجد  وقد 

ن�سبة ال�ستقالب اإىل ٪10.

لي�س من ال�شروري اإفقاد الوزن

يبدو ب�سيطا، لكنها احلقيقة ال�سعبة. قد ل تفقد الوزن لأنك ل�ست 
بحاجة اإىل فقدان اأي وزن. ح�سولك على الوزن املثايل كما ترغب 
ليحتاج  ج�سمك  اأن  اأي  و�سحتك.  جل�سمك  مثايل  غري  يكون  قد 

لنق�سان الوزن كما كنت تعتقد.

عدم وجود الوعي

تركيز انتباهنا على جتربة كل حلظة. اأخذ الوقت للتاأمل، وال�سعور 
ال�سحة  وحت�سني  التوتر  تقليل  ميكننا  الآن،  يف  واحلا�رض  بالوجود 
العامة لدينا. م�ستويات الهرمونات لدينا ت�سل اإىل التوازن وهناك 
الوزن يف  على  يوؤثر  الذي  الإجهاد  هرمون  الكورتيزول،  هبوط يف 

ارتفاع، وي�سجع اجل�سم على احلفاظ عليه.

 امل�صادات احليوية
 تق�صي على اجلرثومة

طريق  عن  البكترييا  هذه  من  التخل�س  املمكن  من  احلظ،  حل�سن 
وجودها  من  التحقق  يتُمّ  وحاملا  اله�سمي،  للجهاز  تنظري  عمل 
وبعد  احليوية.  بامل�سادات  العالج  مب�ساعدة  منها  التخل�س  ميكن 
ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�سادات احليوية يف الق�ساء على 
الربوف�سور  وت�سيف  للتنف�س.  ب�سيط  اختبار  طريق  عن  البكترييا 
املعدة  جرثومة  ت�سببه  الذي  اللتهاب  على  الق�ساء  »اإن  متارا: 
على  اأي�ساً  يق�سي  احليوية  امل�سادات  بوا�سطة  البوابية  امللوية 
الذي  الأمر  املعدة،  التهابات  ومعظم  للمعدة  ال�سطحي  اللتهاب 

مينع الإ�سابة ب�رضطان املعدة«.
وين�سح يف حالت الإ�سابة بالقرحة اأو الثني ع�رض، وع�رض اله�سم 
املزمن دون �سبب وا�سح اأو يف حالت الأنيميا ب�سبب فقر احلديد 

اأو نق�س فيتامني بي B12 دون �سبب ظاهر بالتوجه اإىل التنظري. 

�صرطان املعدة... هذه  هي البكترييا امل�صوؤولة عنه
يعرف عن �رضطان املعدة �سعوبة 
من  الأوىل  املراحل  يف  ت�سخي�سه 
املر�س. ويف 90 باملائة منه يعود 
ال�سبب اإىل البكترييا امللوية البوابية 
وعلى   .Helicobacter pylori
�سخ�ساً  فاإن  الإح�سائي  ال�سعيد 
ناقل  �سخ�س   100 كل  من  واحداً 
لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به الأمر 
اإىل الإ�سابة ب�رضطان املعدة. ويتم 

ت�سخي�س ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف 
�رضطان  باأمرا�س  �سنوياً  �سخ�س 
على  وحدها  فرن�سا  يف  املعدة،، 
�سبيل املثال، ويتوفى حوايل 4500 
ت�سخي�س  �سعوبة  ب�سبب  �سخ�س 
هذا املر�س مبكراً. كما اأن حوايل 
ال�رضطان  اأنواع  من  املائة  يف   90
من  املعدة  بطانة  ا�ستعمار  �سببها 
قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا 

 Helicobacter البوابية  امللوية 
اجلرثومة  بهذه  وي�ساب   .Pylori
 10 اأ�سل  من  اأ�سخا�س   3 حوايل 
والتي من املرجح اأن ت�سبب قرحة 
واحدة  حالة  هناك  ولكن  املعدة، 
بهذه  م�سابة  حالة   100 اأ�سل  من 
مر�س  اإىل  تتحول  قد  اجلرثومة 

�رضطان املعدة.
اللتهاب  بني  املوؤكدة  العالقة  »اإن 

املعدة  جرثومة  ت�سببه  الذي 
قوية  ال�رضطان  مبر�س  والإ�سابة 
التدخني  بني  العالقة  مثل  متاماً 
الرئة«،  �رضطان  مبر�س  والإ�سابة 
قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك – 
بودنيك ، اأخ�سائية اأمرا�س اجلهاز 
يف  ال�رضطان  واأمرا�س  اله�سمي 
لـ«توب  نانتي�س،  جامعة  م�ست�سفى 

�سانتيه«.



اأقدم العبو نادي احتاد عنابة 
على القيام بوقفة احتجاجية 
�شارك  الوالية  مقر  اأمام 
القاطنون  الالعبون  فيها 
والتي  وخارجها،  الوالية  يف 
ملفتة  م�شاركة  عرفت 
»بونة«  اأبناء  ت�شكيلة  لعنا�رص 
للحديث  ح�رصوا  الذين 
برميي  جمال  الوايل  رفقة 
املالية  م�شتحقاتهم  حول 

اأ�شهر  منذ  يتلقوها  مل  التي 
ويتواجدون دون اأموال دفعت 
االنتفا�شة  اإىل  منهم  العديد 
الفوري  التدخل  اأجل  من 
حت�شبا  الوالئية  لل�شلطات 
للوايل  وكان  االأمر،  لت�شوية 
القائد  زمالء  رفقة  حديثا 
عادل معيزة اأين طمئنهم حول 
امل�شتحقات التي يدينون بها، 
بغيداع  باإيداع  قام  اأنه  و�شدد 

البنكي  احل�شاب  يف  االأموال 
الإدارة النادي وما عليهم �شوى 
بتحويل  ال�شريين  مطالبة 
اأر�شدتهم  نحو  املوال  تلك 
ظل  يف  ذلك  ياأتي  البنكية، 
التي  وال�رصاعات  امل�شاكل 
تعرفها اإدارة احتاد عنابة بني 
الهادي كروم  ال�شابق  الرئي�س 

واحلايل اإليا�س علوان.
اإىل  باللجوء  الالعبون  وهدد 

على  املنازعات  ت�شوية  جلنة 
اجلزائرية  االحتادية  م�شتوى 
اأخذ  اجل  من  القدم  لكرة 
حقوقهم خا�شة واأهم يدينون 
كاملة  اأ�شهر  �شبعة  باأجور 
الت�شعيد  اإىل  ي�شعون  وبالتايل 
التخوف  ظل  يف  االإدارة  مع 
الذي يطالهم اأمام ال�رصاعات 

االإدارية التي يعرفها النادي.
ع.ق.

اجلزائرية  االحتادية  وجهت 
ل�شانع  ر�شالة دعم  القدم  لكرة 
الفرن�شي  ديجون  نادي  األعاب 
تعر�شه  اإثر  زية،  بن  يا�شني 
م�شتوى  على  خطرية  الإ�شابة 
زية  بن  وكان  الي�رصى،  يده 
املا�شي  اخلمي�س  تعر�س  قد 

اإثر  خطري،  مروري  حلادث 
جترها  بعربة  ا�شطدامه 
الدواب، وهو يف طريقه للعودة 
اإىل بيته يف فرن�شا، وقالت هيئة 
الدين زط�شي يف  الرئي�س خري 
بيان ن�رصه عرب موقعه الر�شمي 
االحتاد  »رئي�س  االإثنني:  اليوم 

واأع�شاء  زط�شي  الدين  خري 
واملدرب  الفيدرايل،  املكتب 
باالإ�شافة  بلما�شي  جمال 
الفني،  اجلهاز  اأع�شاء  اإىل 
ال�شفاء  يتمنون  الالعبني  وكل 
العاجل لالعب الدويل بن زية«، 
اجلزائري  االحتاد  اأعرب  كما 

مع  وت�شامنه  دعمه  كامل  عن 
متمنيا  االأزمة،  لتجاوز  زية  بن 
للتغلب  القوة  اأن مينحه اهلل كل 
ال�شعبة،  املحنة  هذه  على 
اأقرب  يف  امليدان  اإىل  والعودة 

وقت ممكن.
ق.ر.

نادي  اإدارة  جمل�س  يجتمع 
برئا�شة  اجلزائر  مولودية 
لدرا�شة  اأملا�س  النا�رص  عبد 
تتعلق  التي  الق�شايا  من  العديد 
املقبلة  للمرحلة  بالتح�شري 
فريو�س  جائحة  وتداعيات 
من  وعلم  امل�شتجد،  كورونا 
م�شادر خا�شة، اأَنّ ق�شية جتديد 
عقود الالعبني الركائز وتخفي�س 
رواتب الالعبني، على راأ�س قائمة 
املوا�شيع التي �شيناق�شها اأع�شاء 
�شيحر�س  كما  االإدارة،  جمل�س 
خالل  املولودية  اإدارة  جمل�س 
هذا االجتماع، على ر�شم خاطرة 
بعد  املقبلة،  للمرحلة  الطريق 
اجلزائرية  االحتادية  اتخاذ 
با�شتئناف  قراًرا  القدم  لكرة 

رفع  فور  الريا�شي  الن�شاط 
من  ال�شحي  احلجر  اإجراءات 
ويطمح  ال�شحة،  وزارة  قبل 
العا�شمي، حل�شم  النادي  م�شريو 
الق�شايا يف املرحلة  العديد من 
اأف�شل  الفريق يف  لو�شع  املقبلة 
الن�شاط  لعودة  حت�شبا  الظروف، 

الريا�شي.
عبد  اعترب  منف�شل،  �شياق  يف 
جمل�س  رئي�س  اأملا�س،  النا�رص 
اجلزائر،  مولودية  نادي  اإدارة 
الريا�شي  الن�شاط  ا�شتئناف  اأن 
اإجراءات  رفع  بعد  اجلزائر،  يف 
�شائب،  قرار  ال�شحي  احلجر 
يجب  اال�شتئناف  اأن  اإىل  م�شريا 
ال�شالمة،  �رصوط  يراعي  اأن 
ت�رصيحات  يف  اأملا�س  وقال 

نعرف  ال  االآن  »حتى  �شحفية: 
التدريبات،  ا�شتئناف  موعد 
واالإجراءات التي �شيتم اتخاذها؛ 
هيئاتنا  يف  كبرية  ثقة  لدينا 
ا�شتكمال  قرار  ونوؤيد  الكروية، 
»ا�شتكمال  وتابع:  البطولة«، 
لكن  االأن�شب،  اخليار  الدوري 
تراعي  اأن  قلبي  كل  من  اأمتنى 
االأندية،  اإمكانيات  ال�شلطات 
للحفاظ  فعالة  اإجراءات  وتتخذ 

على �شحة الالعبني واالأفراد«.
اإدارة  اأن  اأملا�س  اأكد  كما 
مع  بحزم،  �شتت�رصف  ناديه 
يريدون  الذين  االأ�شخا�س  كل 
التوقف، لت�رصيب  ا�شتغالل فرتة 
احلقائق  وتزوير  االإ�شاعات 
واأمت:  النادي،  ا�شتقرار  لزعزعة 

ا�شمها  ق�شية  لدينا  توجد  »ال 
مرواين، فالالعب ملك ملولودية 
بكل  �شتتدخل  واالإدارة  اجلزائر 
بقية  �شاأن  �شاأنه  حلمايته،  قوة 
قد  اجلدل  وكان  الالعبني«، 
حممد  انتقال  �شفقة  حول  اأثري 
ال�شلف  جمعية  من  مرواين 
يتعلق  فيما  اجلزائر  ملولودية 
ن�شيم  الالعبني  وكيل  بعمولة 

�شعداوي.
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يخو�س  اأن  ي�شتبعد  ال 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
فوزي غوالم جتربة احرتافية 
الدوري  االأوىل من نوعها يف 
الرتكي املمتاز، حيث ك�شفت 
اأن  تركية  اإعالمية  تقارير 
وكيل اعمال الالعب خورخي 
على  خدماته  اقرتح  مانديز 
اإدارة نادي فيرنبات�شي الرتكي 
خالل  معه  التعاقد  اجل  من 

ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة 
املقبلة، اأين يتواجد م�شوؤولو 
عن  البحث  رحلة  يف  االأخري 
ين�شط  العب  مع  التعاقد 
ظهريا اي�رص، حيث او�شحت 
اقرتاح  اأن  امل�شادر  نف�س 
وكيل االأعمال الربتغايل الذي 
النجم  اأعمال  اأي�شا  ي�شري 
متثل  رونالدو  كري�شتيانو 
اخل�رص  العب  انتقال  يف 

فيرنبات�شي  �شفوف  اإىل 
و�شع  مع  اإعارة  �شكل  على 
نهاية  يف  العقد  ل�رصاء  بند 
املقبل،  الكروي  املو�شم 
غوالم  م�شتقبل  يتو�شح  ومل 
بعج مع ت�شكيلة ناديه نابويل 
كبرية  بن�شبة  يتوجه  والذي 
�شفوفه  عن  الرحيل  نحو 
خا�شة واأنه ال يلعب كثريا يف 
�شفوفه ب�شبب تاأثري االإ�شابة 
لها  تعّر�س  التي  اخلطرية 
مل  اين  الركبة  م�شتوى  على 
مباريات  خم�س  �شوى  يلعب 
هذا املو�شم.  ورغم اأن غوالم 
نادي  طاولة  على  مقرتح 
بقائه يف  اأن  فيرنبات�شي غال 
يف  قائم،  االيطايل  الدوري 
اإدارة  اهتمام  �شمن  اأنه  ظل 
ا�شمه  التي و�شعت  فيورنتينا 
الذين  الالعبني  قائمة  �شمن 
خالل  معهم  التعاقد  تدر�س 

املركاتو املقبل.
عي�شة ق.

الدويل  الالعب  يتواجد 
فار�س  حممد  اجلزائري 
من  لعدد  االهتمام  حمل 
االأندية االيطالية التي ترغب 
خدماته  على  احل�شول  يف 
فرتة  خالل  معه  والتعاقد 
املقبلة،  ال�شيفية  االنتقاالت 
ويف هذا ال�شدد، فاإن الظهري 
الوطني  للمنتخب  االأي�رص 
اأيامه  يق�شي  اأن  ينتظر 
احلايل  ناديه  رفقة  االأخرية 
ين�شط  الذي  االيطايل  �شبال 
يخو�س  ان  قبل  �شفوفه  يف 

املقبل  الكروي  املو�شم 
جديدة،  احرتافية  جتربة 
فريق  اإدارة  و�شعت  حيث 
�شمن  فار�س  ا�شم  فيورنتينا 
قائمة اأ�شماء الالعبني الذين 
معهم حت�شبا  التعاقد  تدر�س 
وفق  وذلك  املقبل  للمركاتو 
الذي  االيطايل،  االإعالم 
ت�شكيلة  اإدارة  ان  ك�شف 
التوقيع  عن  تبحث  »الفيوال« 
مع ظهري اأي�رص جديد للفريق 
وتفا�شل بني فار�س ومواطنه 
العب نابويل االيطايل فوزي 

تدعيم  اجل  من  غوالم 
يف  جديد  بالعب  الت�شكيلة 
املركز، واإال جانب فيورنتينا، 
فاإن م�شوؤويل تورينو بدورهم 
يعاينون فار�س من اأجل العمل 
خالل  عر�س  تقدمي  على 
وقت قريب ق�شد اإقناع اإدارة 
خدماته  عن  للتخلي  �شبال 

وت�رصيحه ل�شاحلهم.
ع.ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

والتي �شعى من خاللها اإىل تربئة 
اللقاءات  نف�شه من ق�شية ترتيب 
اأح�رص   بالنتائج، حيث  والتالعب 
كامال  الهاتفي  الت�شجيل  حلفاية 
اللجنة  اأع�شاء  اأمام  واأ�شمعه 
اأن  الت�رصيح  له  �شبق  الذي  وهو 
الت�شجيل مت التالعب به من اجل 
يف  متورط  اأنه  امل�شتمعني  اإيهام 
ترتيب اللقاءات للوفاق، اأين ظهر 

جزء من الت�شجيل الذي يقول فيه 
انه ال يبيع وال ي�شرتي املباريات 
ريا�شية  الفوز  قادر على  وفريقه 
يف  وجاء  امليدان،  اأر�شية  على 
االت�شال  تلقى  حني  الت�شجيل 
الهاتفي من طرف �شعداوي يقول 
له االأخري اأنه تكلم مع فار�س لريد 
عليه حلفاية من هو فار�س، هذه 
املعني  عليها  ركز  التي  النقطة 
عدم  على  التاأكيد  اأجل  من 
ب�شكرة  احتاد  برئي�س  معرفته 

معه  مبا�رصا  ات�شاال  له  يكن  ومل 
وفاق  مقابلة  ترتيب  اأجل  من 
فاز  التي  ب�شكرة  واحتاد  �شكيف 
بها االأول على ملعب االأخري. وما 
اال�شتماع  جل�شة  كوالي�س  عرفته 
اأهلي  رئي�س  اي�شا  التي ح�رصها 
اأني�س بن حمادي  بوعريريج  برج 
عن  ل�شعداوي  حلفاية  م�شاءلة 
برئي�س  االت�شال  منه  طلب  كان 
مهمة  لت�شهيل  ب�شكرة  احتاد 
لكنه  االأ�شود«  »الن�رص  ت�شكيلة 

اأجاب بالنفي، يف املقابل نفى بن 
حمادي تلقيه ات�شاال من حلفاية 
من اأجل تنازل »الكابا« عن نقاط 

املواجهة اأمام احتاد ب�شكرة.
من  كل  فاإن  مت�شل،  �شياق  يف 
حلفاية  فهج  الوفاق  رئي�س 
مت  �شعداوي  ن�شيم  واملناجري 
اأمام  اليوم  ا�شتدعائهما لالمتثال 
عبان  ملحكمة  اجلمهورية  وكيل 
اجل  من  بالعا�شمة  رم�شان 
الت�شجيل  ق�شية  يف  التحقيق 

الق�شائية  الدعوى  بعد  ال�شوتي 
اأجل  من  حلفاية  رفعها  التي 
الت�شجيل  �شحة  يف  التحقيق 
به  التالعب  على  ا�رص  الذي 

اأن  ينتظر  اأين  مفربكا،  وبكونه 
ظل  يف  بعيدا  الق�شية  تذهب 
�رصب العدالة بقوة خالل الفرتة 

االأخرية.

خالل مواجهته ب�شعداوي اأمام جلنة الن�شباط بح�شور بن حمادي

حلفاية يك�ضف تفا�ضيل جديدة تن�ضفه يف ق�ضية الت�ضجيل ال�ضوتي
•     حلفاية و�شعداوي ميثالن اليوم اأمام وكيل جمهورية عبان رم�شان  

اإىل جانب اهتمام فيورنتينا بخدماته

مينديز يقرتح غوالم على فيرنبات�ضي

فيورنتينا وتورينو 
مهتمان بخدمات فار�س

تتوا�شل تداعيات الت�شجيل ال�شوتي امل�شّرب الذي مّت ن�شره عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك« 
من�شوب اإىل رئي�س نادي وفاق �شطيف فهد حلفاية يف ق�شية ترتيب املباريات ل�شالح ناديه من اجل الفوز 
باللقاءات، والذي ي�شر الأخري انه لي�س احلقيقة الكاملة باعتبار اأن اأطرافا ت�شعى اإىل ت�شفية ح�شاباتها 

معه من اأجل توريطه يف اأمر ل ميت باأي �شلة باحلقيقة، ويف هذا ال�شياق ك�شفت م�شادر من النادي 
ال�شطايفي اأن حلفاية اأظهر تفا�شيل جديدة خالل جل�شة املواجهة التي جمعته بوكيل الأعمال ن�شيم 

�شعداوي اأول اأم�س اأمام للجنة الن�شباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم

يهددون باللجوء اإىل جلنة املنازعات

العبو احتاد عنابة يحتجون والوايل يطمئنهم حول م�ضتحقاتهم

الفاف وبلما�ضي يت�ضامنان مع بن زية

اأملا�س يرف�س التطرق لق�شية مرواين

تخفي�س الرواتب اأبرز اهتمامات اجتماع اإدارة العميد

ق.ر.



الأربعاء 03 جوان  2020  املوافـق  ل 11 �شوال  1441ه �إ�سالميات14

جو�مع �لدعاء

اْلآِخَرِة  َوِف  َح�َسنًَة  نْيَا  الُدّ ِف  اآِتنَا  }َربَّنَا   •
َح�َسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر{

• } َربَّنَا ل تُ�ؤَاِخْذنَا اإِْن نَ�ِسينَا اأَْو اأَْخَطاأْنَا َربَّنَا 
ِمْل َعلَيْنَا اإِ�ْصاً َكَما َحَملْتَُه َعلَى الَِّذيَن  َول َتْ
ِبِه  لَنَا  َطاَقَة  ل  َما  لْنَا  ِمّ ُتَ َول  َربَّنَا  َقبِْلنَا  ِمْن 
َمْ�لنَا  اأَنَْت  َواْرَحْمنَا  لَنَا  َواْغِفْر  َعنَّا  َواْعُف 

َفانْ�ُصْنَا َعلَى الَْقْ�ِم الَْكاِفِريَن {
• }َربَّنَا ل تُِزْغ ُقلُ�بَنَا بَْعَد اإِْذ َهَديْتَنَا َوَهْب لَنَا 

اُب{ ِمْن لَُدنَْك َرْحَمًة اإِنََّك اأَنَْت الَْ�َهّ
َوِقنَا  ُذنُ�بَنَا  لَنَا  َفاْغِفْر  اآَمنَّا  اإِنَّنَا  }َربَّنَا   •

َعَذاَب النَّاِر {
�ُس�َل  الَرّ َواتَّبَْعنَا  اأَنَْزلَْت  ا  ِبَ اآَمنَّا  }َربَّنَا   •

اِهِديَن { َفاْكتُبْنَا َمَع ال�َسّ
• }َربَّنَا اإِنَّنَا �َسِمْعنَا ُمنَاِدياً يُنَاِدي ِلْلإِمَياِن اأَْن 
ْر  اآِمنُ�ا ِبَرِبُّكْم َفاآَمنَّا َربَّنَا َفاْغِفْر لَنَا ُذنُ�بَنَا َوَكِفّ
بَْراِر* َربَّنَا َواآِتنَا َما  نَا َمَع اْلأَ َعنَّا �َسِيّئَاِتنَا َوتََ�َفّ
الِْقيَاَمِة  يَْ�َم  تُْخِزنَا  َول  ُر�ُسِلَك  َعلَى  َوَعْدتَنَا 

يَعاَد { اإِنََّك ل تُْخِلُف اْلِ
لَنَا  تَْغِفْر  َلْ  َواإِْن  اأَنُْف�َسنَا  َظلَْمنَا  َربَّنَا   {  •

يَن{ ا�ِصِ َوتَْرَحْمنَا لَنَُك�نََنّ ِمَن اْلَ
نَي { اِلِ َعلْنَا َمَع الَْقْ�ِم الَظّ • } َربَّنَا ل َتْ

مناجاة
اأَْقَداَمنَا  َوثَِبّْت  ْباً  �سَ َعلَيْنَا  اأَْفِرْغ  }َربَّنَا   •

َوانْ�ُصْنَا َعلَى الَْقْ�ِم الَْكاِفِريَن {
نَي{ اِلِ َعلْنَا ِفتْنًَة ِللَْقْ�ِم الَظّ • }َربَّنَا ل َتْ

ِمْن  لَنَا  َوَهِيّْئ  َرْحَمًة  لَُدنَْك  ِمْن  اآِتنَا  }َربَّنَا   •
اأَْمِرنَا َر�َسداً {

اأَْمِري  ِل   ْ َويَ�ِصّ ْدِري*  �سَ ِل  ا�ْصَْح  }َرِبّ   •
}

• }َرِبّ ِزْدِن ِعلْماً{
َخْيُ  َواأَنَْت  ُمبَاَركاً  ُمنَْزلً  اأَنِْزلِْني  َرِبّ   {  •

اْلُنِْزِلنَي {

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 .

�لرحمة �ملهد�ة
قال عز وجل: » وما 
رحمة  اإل  اأر�سلناك 
لنزل  »ل�له  للعالني 
بالأمة..  العذاب 
ل�ستحققنا  ل�له 
النار..  ف  الل�د 

ل�له ل�سعنا.
ف  القيم  ابن  قال 
 « الأفهام:  جلء 
العالني  عم�م  اإن 
النفع  لهم  ح�سل 

بر�سالته:

- اأما اأتباعه: فنال�ا 
الدنيا  كرامة  بها 
واأما   - والآخرة 
الحارب�ن  اأعداوؤه 
عجل  فالذين  له: 
خي  وم�تهم  قتلهم 
حياتهم،  من  لهم 
زيادة  حياتهم  لأن 
العذاب  تغليظ  ف 
الدار  ف  عليهم 
قد  وهم  الآخرة، 
عليهم  اهلل  كتب 

فتعجيل  ال�سقاء 
من  لهم  خي  م�تهم 

ط�ل اأعمارهم.
العاهدون  واأما   -
فى  فعا�س�ا  له: 
ظله  تت  الدنيا 
وهم  وذمته،  وعهده 
بذلك  �صاً  اأقل 
العهد من الحاربني 
له. - واأما النافق�ن 
باإظهار  لهم  فح�سل 
حقن  به  الإميان 

واأم�الهم  دمائهم 
واأهليهم واحرتامها، 
اأحكام  وجريان 
ف  عليهم  ال�سلمني 
 - وغيها  الت�راة 
النائية  الأمم  واأما 
عز  اهلل  فاإن  عنه: 
بر�سالته  رفع  وجل 
عن  العام  العذاب 
اأهل الأر�ض فاأ�ساب 
النفع  العاملني  كل 

بر�سالته ».

دعاء 
وعافنا   ، فيمن هديت  اهدنا  اللهم   
ت�لَيت  فيمن  وت�لَنا   ، عافيت  فيمن 
 ، اأعطيت  فيما  لنا  اللهم  وبارك   ،
 ، ق�سيت  ما  �ص  عنا  وا�صف  وقنا 
فاإنك تق�سي ول يق�سى عليك ، اللهم 
اأعطنا ول ترمنا ، اأكرمنا ول تهنا 

، اآثرنا ول ت�ؤثر علينا ، اأر�سنا وار�ض 
عنا ، اللهم اق�سم لنا من خ�سيتك ما 
ت�ل به بيننا وبني مع�سيتك ، ومن 
ومن   ، جنتك  بها  تبلغنا  ما  طاعتك 
م�سائب  علينا  به  ته�ن  ما  اليقني 
باأ�سماعنا  اللهم  ومتعنا   ، الدنيا 

 ، اأحييتنا  ما  وق�تنا   ، واأب�سارنا   ،
ثاأرنا  واجعل   ، منا  ال�ارث  واجعله 
من  على  وان�صنا   ، ظلمنا  من  على 
عادانا ، ول تعل الدنيا اأكب همنا، 
ول مبلغ علمنا ، ول ت�سلط علينا من 

ل يخافك ول يرحمنا 

توقريه و�لتاأدب عند �حلديث عنه �سلى �هلل عليه و �سلم 
اأن  اأمته  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حقه  من 
لهم  الدين  اإي�سال  �سبيل  ف  عاناه  لا  تعظمه 
وهدايتهم، وميكن التعرف على ذلك من خلل 
بحياته  ال�سخ�ض  علم  وكلما  العطرة،  �سيته 
وت�قيه  تعظيمه  زاد ف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

والتاأدب معه، لذلك نرى اأن ال�سحابة هم الأكرث 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  معه  احلديث  عند  تاأدباً 
والت�قي  التعظيم  هذا  ويك�ن  له،  لعاي�ستهم 
تقدمي  من  بد  ول  واجل�ارح،  والل�سان  بالقلب 
حمبته �سلى اهلل عليه و�سلم على حمبة النف�ض 

وال�لد والأهل، والثناء عليه ف جميع الجال�ض، 
والتيقن باأنه مر�سل من عند اهلل عز وجل، ولكن 
يجب األ يك�ن ف هذه الحبة الغل� ورفعه ف�ق 
كالتقدي�ض  له؛  التي حددها اهلل تعاىل  الرتبة 

اأو التعبد اأو العتقاد باأنه يعلم الغيب.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخ�ة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ض ال�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم 

مع الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء البيطان ياأخذون 
ع�صة من الطريق يعر�س�ن عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سف�ن احلقيقة، 

الإن�سان له فطرة �سليمة لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة 
ابتداًء من دون تعليل.

الب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة 
هذه الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح 

له، وما نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي 

تاأباه الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يت�افق مع فطرة النف�ض 
ت�افقاً تاماً الدليل:

يِن َحِنيًفا  ) �س�رة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على  َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
فطرتك:

يُن الَْقِيُّم  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل ِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
 )30(

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قال�ا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن ف الأغنياء اأح�سن، وال�سب ح�سن لكن ف الفقراء اأح�سن، والت�بة ح�سن لكن ف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه الت�بة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقي 

األزم ما يلزمه ال�سب، والأمي األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثلثاً، وحبي لثلث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب الت�ا�سعني، وحبي 
للغني الت�ا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقي الكرمي اأ�سد، واأبغ�ض ثلثاً، وبغ�سي لثلث اأ�سد، 
اأبغ�ض الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ض التكبين، وبغ�سي للفقي التكب اأ�سد، اأبغ�ض 

البخلء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا ل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن ل ت�ستِح فل خي فيك، واإن ل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكلم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْق�ا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195(   ) �س�رة  ف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: َواأَنِْفُق�ا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

البقرة (  اإن ل تنفق�ا اأو: ول تلق�ا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأم�الكم، لذلك الإ�سلم و�سطي.
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الأوىل  املرة  لي�شت     
بجائزة  فيها  تتوج  التي 
اخل�شو�شية  هي  فما  اأدبية، 
تتويجك  فيك  تركها  التي 
الف�شي  بالدرع  اجلديد 
لأدب  الدولية  قنرب  جلائزة 
فرع  يف  العراق  من  الطفل 

الق�شة الق�شرية؟
 

له  دائما  دولية  بجائزة  التتويج 
ت�شارك  ال  فاأنت  خا�ش.  اأثر 
واإمنا  ال�شخ�شي،  با�شمك  فقط 
حال  يف  لبلدك  واجهة  تكون 
الفوز. لي�ش من ال�شهل اأن تدخل 
قائمة املتوجني، حينما يتخطى 
عدد امل�شاركني 500 م�شاركة من 
اأربعة  فقط  العربية.  الدول  كل 
هي  املن�شة  اإىل  و�شلت  دول 
واجلزائر  م�رش  �شوريا،  العراق، 
عن طريقي، لهذا اأنا �شعيد جدا 
بلد  واأنه من  الفوز، خا�شة  بهذا 
ومن  وفنانيه،  باأدبائه  معروف 
تقدير كبري عند عموم  لها  جهة 
العلوية  العتبة  هي  العراقيني 

املقد�شة.
 

   ملن تهدي هذا الفوز 
امل�شتحق؟

 
يعمل  من  لكل  الفوز  هذا  اأهدي 
اأهدافه،  على  مركزا  �شمت،  يف 
املثبطني  كالم  متجاهال 
فوزي  من  اأيام  قبل  والفا�شلني. 
مل  �شخ�ش  جمانا  علّي  تهجم 
يحقق �شيئا يذكر يف حياته، لهذا 
يبدو اأنه تفرغ منذ زمن ل�شتم كل 
اجلزائريني الذين ي�رشفون البلد. 
اأنا اأجتاهل مثل هذه االأمور الأنها 
ال تنتق�ش مما حققته اأبدا بقدر 
على  بل  ل�شاحبها،  ت�شيء  ما 
العك�ش تدفعني للمزيد من العمل 
االإجناز،  فاأح�شن رد هو  وبالتايل 
لكل  التتويج  هذا  اأهدي  لهذا 

املنجزين.
 

تفا�شيل  حدثنا     
العمل الفائز؟

 
»جدائل  الفائز  العمل  عنوان 
زينب«. ق�شة لالأطفال كتبتها قبل 
اإليها  وعدت  �شنوات،   3 من  اأكرث 
مع  يتنا�شب  مبا  لتعديلها  موؤخرا 
اخلربة التي اكت�شبتها يف االأعوام 

املا�شية.
زينب  رحلة  عن  الق�شة  حتكي 
العمل  اإىل  حميطها  نظرة  لتغيري 
مبادرة  طريق  عن  التطوعي 
ال�رشطان.  لفائدة مر�شى  مميزة 

�شاركت بالعمل الأين وجدته يطابق 
اأنه  و�شعدت  املطلوبة،  ال�رشوط 

نال تقدير جلنة التحكيم.
 

التتويج  بعد     
الثقافة كيف  هناأتك وزيرة 

ا�شتقبلت التهنئة؟
 

الثقافة  وزيرة  تهنئة  تلقيت 
اأي�شا  ب�شعادة.  دودة  بن  مليكة 
بقطر  اجلزائر  �شفري  ا�شتقبلني 
هذا  على  وهناأين  اإقامتي،  حمل 
اإيجابي  تطور  هذا  التتويجـ، 
امل�شوؤولني  تعامل  طريقة  يف 
فزت  فحينما  املبدعني،  مع 
العربي  لالإبداع  ال�شارقة  بجائزة 
�شفري  قلبي  يف  حز   2012 عام 
دون  من  وعودتي  االإمارات  اإىل 
اأتلق  مل  ال�شلطات.  من  لفتة  اأي 
عك�ش  وعلى  الوزارة،  من  تهنئة 
ا�شتقبلهم  الذين  املتوجني  بقية 
وعدت  �شافرت  بلدانهم،  �شفراء 
اإىل اجلزائر دون حتى اأن يكلمني 
ال�شفري مهنئا. وهو اأمر تكرر مع 
م�شابقات  يف  املتوجني  زمالئي 
امل�شوؤولني  فتهنئة  اأخرى. وعليه 
اأمر  اإجنازاتهم  على  للمبدعني 
يبقى  لكن  وطبيعي،  �رشوري 
لدعم  العمل  من  الكثري  هناك 

ال�شباب املبدع.

   هل تق�شد اأن هنالك 
تق�شري؟

 
الذي  املبدع  اإن  قوله  اأود  ما 
من  اأوىل  للبلد  اإجنازات  يحقق 
موهبته  يف  باال�شتثمار  غريه 
ودعمها. اأق�شد الدعم احلقيقي، 
يف  ت�شتثمر  التي  الوعود  ولي�ش 
امل�شوؤول  �شورة  لتلميع  اإجنازك 

دون اأن جتد لها طريقا للتنفيذ.
الهيئة  بجائزة  فزت  �شنتني  قبل 
جزائري  كاأول  للم�رشح.  العربية 
خالل  االأوىل  باملرتبة  يفوز 
مت  تنظيمها،  من  �شنوات   10
االحتفاء بي على نطاق وا�شع، ما 
اأحرج �شلطات والية عني الدفلى 
الدائمة،  بالمباالتها  املعروفة 
لي�شتقبلني الوايل وقتها، وي�شاألني 
املزيد من  الأحقق  اأحتاجه  عما 
االإجنازات. قلت له: »ال اأحد كلف 
للكتابة،  نف�شه عناء منحي تفرغ 
اأ�شهر   6 بنف�شي  نف�شي  ففرغت 
ي�شمل  مبا  الن�ش،  هذا  الإجناز 
بتكلفة  العا�شمة  يف  منزل  كراء 
هو  واأحتاجه  اأريده  ما  مرتفعة. 
ال�شكن، وهو حقي كمواطن على 
الوايل  وعدين  حال«. فلقد  اأي 
وقتها مبنحي ال�شكن، لكن مرت 
�شنتني واإىل االآن مل ينفذ الوعد. 
ال�شيد  من  تهنئة  و�شلتني  اليوم 
الوايل مبارك البار، اأ�شكر ال�شيد 
الوايل على التهنئة اجلميلة، لكن 
وعده  ينفذ  اأن  فعال  اأمتناه  ما 
اأكرب  هي  فهذه  ال�شابق قريبا. 

تهنئة ميكنه اأن يقدمها يل. 

   ما هي اأبرز م�شاريعك 
؟
 

اأكرث من �شعيد.  اأ�شتغل على  اأنا 
لدي  لالإنتاج.  والكتابة  االأدب  يف 
�شينمائي  فيلم  ل�شيناريو  م�رشوع 
بع�ش  اإىل  اإ�شافة  �شبابي جديد، 
امل�شاريع التي اأ�شتغل عليها منذ 
�شنتني يف جمال ال�شيتكوم. رمبا 
موعدا  القادم  رم�شان  �شيكون 
اإحدى  على  كتابتي  من  مل�شل�شل 
اجلزائرية.  التلفزيونية  القنوات 
على  ي�شتغل  كاتب  اأن  عموما 

مهل، وال اأحب اأن تخرج اأعمايل 
من  اأتاأكد  حينما  اإال  النور  اإىل 

جاهزيتها.
 

الفيلم  عن  ماذا     
التوا�شل  ل�شباب  املخ�ش�ص 

الجتماعي ؟
  

بع�ش  على  اأ�شتغل  حاليا 
الفيلم.  �شيناريو  على  التعديالت 
اأنا على توا�شل دائم مع املخرج 
لنكون  مزاحم،  يحي  املبدع 
انتهاء  مبجرد  للت�شوير  جاهزين 
موؤخرا  انتهى  هو  كورونا.  اأزمة 
التي  طيمو�شة«  �شل�شلة«  من 
و�شيكون  كبريا،  جناحا  حققت 
لدينا مت�شع من الوقت للعمل يف 
االأيام القادمة. لالأ�شف الظروف 
بداية  منذ  �شاحلنا  يف  تكن  مل 
املفرت�ش  من  كان  امل�رشوع. 
�شهر  خالل  الت�شوير  نبداأ  اأن 
اإن  ندري  ول�شنا  املقبل،  اأوت 
بهذا  فعال  البدء  �شن�شتطيع  كنا 
الظروف احلالية  التاريخ يف ظل 
كورونا  اأزمة  املنزيل.  للحجر 

عطلت الكثري من االأمور.
 

اأزمة  ذكر  على     
كورونا، كيف تق�شي اأوقاتك 

حاليا ؟

اأنا مقيم منذ اأكرث من �شنة بدولة 
قطر. ال�شلطات هنا تقوم بدورها 
يخ�ش  فيما  وجه  اأكمل  على 
لتخطي  ال�رشورية  توفريالرعاية 
وقت،  اأ�رشع  يف  كورونا  اأزمة 
بالبلد  كمقيمني  فواجبنا  وعليه 
متعاونني معها يف هذا  نكون  اأن 
الت�شهيالت  مع  خا�شة  االإطار، 
العمل  بخ�شو�ش  منحتها  التي 
التنقالت،  لتخفيف  البيت  من 
ال�شلع  اأ�شعار  وت�شقيف  ودعم 
ال�رشورية، وتوفريها على نطاق 
اأمر  ندرة.  اأي  لتفادي  وا�شع 
يجعل ق�شاء احلاجيات �شهل وال 
يتطلب تواجدا كبريا خارج البيت، 
خا�شة مع خدمات التو�شيل.فاأنا 
ال اأخرج اإال لل�رشورة. غالبا مرة 
كل 10 اأيام اإىل اأ�شبوعني. اأجل�ش 
اأن  اأحاول  اأعمل،  البيت،  يف 
والقراءة  بالكتابة  تفكريي  اأ�شغل 
وم�شاهدة االأفالم وامل�شل�شالت. 
هذه  يف  هادئا  للبقاء  اأ�شعى 
زوال  واأمتنى  ال�شعبة،  الظروف 

االأزمة باأ�رشع وقت.

   كلمة اأخرية ؟
 

�شعيدا.  عيدا  للجميع  اأمتنى 
ال�شالمة  بقواعد  االلتزام 
�شيعيدنا اإىل حياتنا الطبيعية يف 

اأ�رشع وقت، وباأخف االأ�رشار.

الكاتب اجلزائري يو�شف بعلوج يك�شف ح�شريا لـ »الو�شط«

م�شروعي القادم فيلم �شينمائي مع يحي مزاحم
توا�شلت يومية »الو�شط »مع الكاتب اجلزائري  يو�شف بعلوج  وكان معه هذا احلوار ال�شيق الذي �شلطنا فيه ال�شوء على  تتويجه الأخري بالدرع 

الف�شي مل�شابقة قنرب الدولية لأدب الطفل بدولة العراق يف فرع الق�شة الق�شرية، لي�شجل هذا ال�شاب الطموح ح�شور اجلزائر يف اجلائزة التي ينظمها 
مركز املح�شن لأدب الطفل، التابع للعتبة العلوية املقد�شة، كما اأن هذا الفوز امل�شتحق  لي�ص اأول تتويج يف م�شار هذا املبدع يف جمال اأدب الطفل ،بل 

�شبق له واأن فاز بجوائزعديدة داخل وخارج اجلزائريف الق�شة وامل�شرح، من بينها :جائزة ال�شارقة للإبداع العربي 2012، جائزة نادي اخلّيام 2013، 
جائزة رئي�ص اجلمهورية 2014 وجائزة الهيئة العربية للم�شرح 2018 ،كما ك�شف لنا ح�شريا �شاحب املجموعة الق�ش�شية  اخلا�شة بالأطفال »جدائل 

زينب«  يف هذا اللقاء عن م�شاريعه امل�شتقبلية يف جمال الكتابة و الفن والإبداع.
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احلماية املدنية بالبويرة

حملة حت�سي�سية حول 
ال�سباحة يف ال�سدود

اأطلقت اأم�س م�صالح احلماية املدنية بالبويرة 
تيل�صديث  �صد  من  وتوعوية  حت�صي�صية  حملة 
ببلدية ب�صلول حول خماطر ال�صباحة يف ال�صدود 
كل  يف  الأرواح  حت�صد  التي  املائية  والربك 
مو�صم حيث اأح�صت 18 حالة وفاة غرقا خالل 
�صهر ماي الفارط على امل�صتوى الوطني ، ويف 
�صت�صمل  التي  احلملة  هذه  يف  �صارك  ال�صياق 
القرية  تلك  خا�صة  بالولية  وجهات  بلديات 
عديد  والوديان  املائية  والربك  ال�صدود  من 
املوارد  م�صالح  غرار  على  والهيئات  اجلهات 
املائية وجمعية امل�صعفني بالبويرة و الك�صافة 
الإ�صالمية بهدف م�س اأكرب �رشيحة من ال�صباب 
و املراهقني التي تعد الفئة الأكرث عر�صة لهذا 
اخلطر الذي فجعت به عديد العائالت البويرية 

خالل املوا�صم ال�صيفية ال�صابقة .
اأح�سن مرزوق

يف ق�سايا ف�ساد

اإحالة  �سقيق الهامل على 
حمكمة اجلنح بوهران

جمال  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأحال   
عبد  اللواء  �صقيق  ملف  اأم�س  نهار  الدين 
الغاين هامل  العقيد مياين هامل على حمكمة 

اجلنح  بوهران بتهم الف�صاد .
مياين  العقيد  النيابة  اإىل  وجهت  وقد  هذا 
تبي�س  مقدمتها  يف  خطرية  تهم  هامل عدة 
ا�صتعمال   ، الوظيفة  ا�صتغالل  �صوء   ، اأموال 
امل�رشوع  والإدلء  غري  الإثراء  النفوذ، 
باإقرارات  غري �صحية، هذا وتتزامن حماكمة 
متابعة  �صد  ق�صايا   03 مع  الهامل  �صقيق 
�صقيقه عبد الغاين وعائلته ، كما مت غلق اأغلب 
ووهران  من  تلم�صان  بكل  العائلة  موؤ�ص�صات 
ال�صحية  التي  العيادة  والعا�صمة يف مقدمتها 
كلم   25 �صربة  ببلدية  هامل  ميتلكها  مياين 

غرب تلم�صان ومع�رشة الزيت بالرم�صي
حممد بن ترار

تتواجد بالعا�سمة وب�سكرة

حجز ممتلكات اللواء 
املتقاعد خالد نزار

العا�صمة  باجلزائر  حمكمة  قا�صي  اأ�صدر 
الأ�صبق،  الدفاع  وزير  ممتلكات  بحجز  قرارا 
ق�صايا  يف  التحقيق  مع  تزامنا  نزار،  خالد 
عائلته  فيها  تورطت  �رشيبي  وتهرب  ف�صاد 
املمتلكات  باأن  "ليربتي"  �صحيفة  واأفادت 
الراقي  حيدرة  حي  يف  �صقة  هي  املحجوزة 
نخيل  وواحة  اأر�س،  وقطعة  بالعا�صمة، 
اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت  ب�صكرة  مبحافظة 
قرار حجز املمتلكات ياأتي بعد فتح حتقيقات 
ب�صاأن �رشكات متلكها عائلة نزار، منها �رشكة 
الق�صاء  وكان  ال�رشعة  عايل  الإنرتنت  لبيع 
الع�صكري دان اجلرنال املتقاعد، خالد نزار، 
التاآمر  بتهمة  �صنة  ع�رشين  بال�صجن  وحكمه 
كان  باأنه  نزار  ويو�صف  اجلي�س  �صلطة  على 

اأقوى رجل يف اجلزائر خالل الت�صعينات.

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
اأول  م�صاء  �صلف  ولية  �صمال  تن�س 
احلب�س  اأ�صخا�س   04 باإيداع  اأم�س 
خام�صهم  ا�صتفاد  املوؤقت  فيما 
على  خلفية  الق�صائية  من  الرقابة 
تعذيب  يف  تورطهم  ال�صتباه  يف 
بها  والرميي  ع�رشينية  فتاة  وقتل 
لبوزغارية  الإدارية  امللحقة  اأمام 
.  املتهمني  الذي  �صلف  �صمال 
و40  ال25  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
دلئل  خلفية  على  توقيفهم  �صنة  مت 
م�صالح  حتقيقات  ك�صفتها  وقرائن 

جثة  العثورعلى  خلفية  على  الأمن 
العمر  من  الع�رشينات  من  �صابة 
�صمال  بوزغاية  ملحقة  بجوار  ملقاة 
الأولية  املعاينة  ،وبعد  �صلف  ولية 
قتل  خا�صة  جرمية  اأنها  ات�صح 
 ، عليها  عنف  بوادر  ظهور  ظل  يف 
وا�صتنادا اإىل الدلئل املوجودة على 
ال�صحية  لعالقات  وا�صتغالل  اجلثة 
املتهمني  اإىل  التو�صل  مت  وهاتفها 
تباعا  توقيفهم  مت  الذين  اخلم�صة 

واإحالتهم على الق�صاء.
حممد بن ترار

رمو جثتها ببوزغاية �سمال �سلف

توقيف 05 �سبان قتلوا ع�سرينية  

حتت اإ�سراف رئي�س اجلمهورية 

 ت�سمية مقر اأركان اجلي�ش با�سم املرحوم قايد �سالح

عبدال�سالم .غ

اعرتافا  الت�صمية  هذه  وتاأتي 
قايد  للراحل  املعتربة  باجلهود 
التحريرية  الثورة  خالل  �صالح 
جي�س  �صفوف  يف  املباركة 
وم�صاهمته  الوطني  التحرير 
بناء اجلي�س  ال�صتقالل يف  بعد 

الوطني ال�صعبي.
خالل  املرا�صم  هذه  متت  وقد 
رئي�س  بها  يقوم  التي  الزيارة 

وزارة  مقر  اإىل  اجلمهورية، 
يف  كان  حيث  الوطني،  الدفاع 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  ا�صتقباله، 
اللواء  بالنيابة،  ال�صعبي  الوطني 
مرفوقا  �صنقريحة،  ال�صعيد 
الدفاع  لوزارة  العام  بالأمني 

الوطني.
اجلمهورية  رئي�س  وا�صتمع 
الن�صيد  اإىل  الزيارة  بداية  يف 
اإثرها  على  له  لتقدم  الوطني، 
قوات  خمتلف  من  ت�صكيالت 

ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س 
وحيا  الع�صكرية  الت�رشيفات 
ال�صيد تبون بعد ذلك م�صتقبليه 
واحلر�س  القوات  قادة  من 

اجلمهوري والدرك 

الوطني وقائد الناحية الع�صكرية 
للجي�س  العام  واملراقب  الأوىل 
الدفاع  بوزارة  الدوائر  وروؤ�صاء 
الوطني  واأركان اجلي�س  الوطني 

ال�صعبي. 
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اأ�سرف رئي�س اجلمهورية, القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد املجيد تبون, 

اأم�س الثالثاء, على  مرا�سم ت�سمية مقر اأركان اجلي�س 
الوطني ال�سعبي با�سم املرحوم املجاهد الفريق اأحمد 

قايد �سالح.

"رو�س  �رشكة  يف  اخلرباء  يقرتح 
اآتوم" الرو�صية للطاقة الذرية ومعهد 
"ليبون�صكي" للفيزياء والطاقة �صبيال 

جديدا لعالج "كوفيد – 19".
تكنولوجيا  هو  بالأمر  واملق�صود 
بوا�صطة  الإن�صان  رئتي  تعقيم 

املوجات فوق البنف�صجية.
الفيزياء  معهد  مدير  ذلك  اأعلن 
غوفريدلوف�صكي،  اأندريه  والطاقة، 

ل�صحيفة  به  اأدىل  حديث  يف 
اإن  قال  حيث  اآتوم"  رو�س  "�صرتانا 
معهده  يف  والكيمياء  الفيزياء  ق�صم 
جديد  اأ�صلوب  و�صع  على  يعمل 
مبا  الفريو�صات،  مبكافحة  خا�س 
واأو�صح  كورونا.  فريو�س  فيها 
"الغاز  الأ�صلوب  ن�صمي هذا  قائال:" 

امل�صيء".
اأندريه  عن،  ال�صحيفة  ونقلت 

ي�صتطع  قوله:"مل  غوفريدلوف�صكي، 
من  الإن�صان  تعقيم  الآن  حتى  اأحد 
فوق  املوجات  با�صتخدام  داخله، 
البنف�صجية، اإل اأننا جنحنا يف اخرتاع 
جزئيات  اختيار  ت�صتطيع  تكنولوجيا 
ن�صيطة  تبقى  التي  الغاز،  ومكونات 
ال�صتن�صاق،  بعد  الإن�صان  ج�صم  يف 
فوق  املوجات  اإر�صال  يف  وت�صتمر 

البنف�صجية اإىل رئتيه مبا�رشة".

العلماء يف قطاع الطاقة الذرية الرو�سية 

اإقرتاح �سبيل جديد لعالج فريو�ش كورونا

املدية

الوايل يقف على معاناة 
مدا�سر وامري

ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي بامل�سيلة

ا�ستبيان لقيا�ش اأثار كورونا 
على املوؤ�س�سات الإقت�سادية

اخرتق املوكب الر�سمي عدة مرات

وفاة اأخطر مرتب�ش بالعاهل املغربي!

الظل  مناطق  من  العديد  تعرف 
بولية املدية عزلة حقيقية جعلت 
ظل  يف  جدا  �صعبة  بها  احلياة 
افتقارها ل�رشوريات احلياة، وباتت 
زيارات وايل املدية بداوي عبا�س 
تعد حمطات هامة وقف  الأخرية 
التنفيذي  امل�صوؤول  هذا  خاللها 
الأول على معاناة ال�صاكنة يف عمق 
املدية مبدا�رش ل متتلك م�صالك 
انعدام  عن  ناهيك  عزلتها  تفك 
والكهرباء،  والغاز  ال�رشوب  املاء 
اأول  عبا�س  بداوي  وجهة  وكانت 
تفقد  اأين  وامري  لدائرة  اأم�س 
هناك  املناطق  بع�س  اأو�صاع 
ببلدية  الأوىل  املحطة  ،فكانت 
قرية  �صكان  التقى  حيث  حربيل 
مع  مطول  وحتدث  ال�صواقرية 
عدد من �صباب املنطقة واأعيانها، 

اليومني  معاناتهم  له  نقلوا  حيث 
العي�س  مقومات  انعدام  من 
الكرمي على غرار ال�صكن الريفي، 
املياه  وم�صكل  املدر�صي  والنقل 
بعد  الفرج  �صيجد  انه  يبدوا  الذي 
ا�صتفادة املنطقة من م�رشوع بناء 
مكعب  30مرت  ب�صعة  مائي  خزان 
و�صبكة  لل�صخ  حمطة  جانب  اإىل 
الوايل  وقف  ،كما  للمياه  توزيع 
م�رشوع  على  وامري  بلدية  باإقليم 
والعمامرية  اخلنق  فرقة  تزويد 
ال�صاحلة  باملياه  والعمور  واحللف 
الزيارة  هذه  ورافقت  لل�رشب. 
بع�س  احوال  تفقدت  طبيبة عامة 
من  عدد  مت توزيع  كما  الأ�رش، 
طرد   220 من  واأكرث  الكمامات 

غذائي على ال�صاكنة. 
ر. بوخدميي

�صندوق  مدير  اأم�س  ك�صف 
للعمال  الجتماعية  التاأمينات 
الأجراء بامل�صيلة الدكتور "بودراع 
زين الدين" عن و�صع جمال اخلدمة 
ا�صتبيان لفائدة اأرباب العمل بهدف 
التعرف على الو�صعية القت�صادية 
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  لهذه 
على  كورونا  فريو�س  اأثار  وقيا�س 
خطوة  يف  القت�صادية  ن�صاطاتهم 
مع  العالقات  لتطوير  �صابقة  تعد 
اأرباب العمل. وقال ذات امل�صوؤول 
اإدراج هذا  اأن  للو�صط  ت�رشيح  يف 
ال�صتبيان عرب بوابة الت�رشيح عن 
باملوقع  املتاح  بال�صرتاكات  بعد 

يهدف  لل�صندوق  اللكرتوين 
اأرباب  عدد  معرفة  اإىل  اأي�صا 
تعليق  اإىل  ا�صطروا  الذين  العمل 
دائمة  اأو  موؤقتة  ب�صفة  اأن�صطتهم 
اإحالتهم  مت  الذين  الأجراء  وعدد 
اإ�صافة  ال�صتثنائية  العطلة  على 
ال�صرتاكات  دفع  موعد  طلب  اإىل 
عن طريق حتديدهم ال�صهر الذي 
وجدولتها  بالتق�صيط  ذلك  ميكنه 
و�صيلة  اإيجاد  من  ميكن  ما  وهذا 
العمل  اأرباب  ملرافقة  ناجعة 
خالل الأزمة ال�صحية التي دفعتهم 
م�صطرين اإىل توقيف ن�صاطاتهم .
عبدالبا�سط بديار

الغابات  حمافظة  �صّخرت 
الوقاية  حملة  اإطار  يف  بال�صلف 
الغابات  حرائق  ومكافحة 
 9 عن  يربو  ما  اجلاري  للمو�صم 
اأبراج للمراقبة و12 فرقة تدخل 
متنقلة عرب الولية، ح�صبما علم 
اأم�س الثالثاء من هذه امل�صالح. 
بذات  بالإعالم  املكلف  واأو�صح 
اأن  بوغالية،  حممد  امل�صالح، 

�صخرت  قد  الغابات  "حمافظة 
يف اإطار حملة الوقاية ومكافحة 
انطلقت  التي  الغابات  حرائق 
للمراقبة  اأبراج   9 الثنني  اأم�س 
ت�صم 33 عونا للتدخل و 12 فرقة 
عونا   85 ت�صم  متنقلة  تدخل 
الكاملة  التغطية  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صلكية  بالت�صالت  للولية 

والال�صلكية".

حرائق الغابات بال�سلف

ت�سخري 9 اأبراج مراقبة و 12 
فرقة تدخل متنقلة

اأعلنت و�صائل اإعالم مغربية وفاة 
العاهل  مبوكب  مرتب�س  اأخطر 
املغربي حممد ال�صاد�س، ال�صهري 
م�صت�صفى  يف  زامبيا"،  "احلاج  بـ 
جراء  بالرباط،  زايد  ال�صيخ 

اإ�صابته بفريو�س كورونا.
"ال�صباح"  �صحيفة  وبح�صب 
زامبيا"  "احلاج  يوارى  املحلية، 
م�صعود  �صيدي  مقربة  يف  الرثى 
بعدما  بالرباط،  الريا�س  بحي 
قبل  من  مراقبة  مو�صوع  كان 
اأجهزة اأمنية خمتلفة، اإثر اخرتاقه 
الر�صمية مرات عديدة،  املواكب 

اأجهزة  اأرق  ما  �صجنه،  رغم 
زمبيا"  "احلاج  ويعترب  البحث. 
ب�صبب  للعدالة  مطلوب  اأخطر 
قوته يف ت�صكيل �صبكات التالعب 
امللك  وتعقب  امللكية،  بالهبات 
واأطاح  �صنوات،   10 منذ  املغربي 
اأمن  مبديرية  اأمنيني  ب�صباط 
قطاعات  يف  ومبوظفني  الق�صور 
داخلية  وزير  كديوان  اأخرى، 
مببالغ  اأغراهم  بعدما  �صابق، 
طلباته  د�س  مقابل  مهمة  مالية 
اإىل  املوجهة  امللتم�صات  و�صط 

امللك.

قلم جاف

اأبو الف�سل امل�سيلي
الوليد فرج

التام  التفرغ  و  النف�س  بذل   ، النبوغ  ثمن 
الرحلة  و   ، اأهله  العلم و مالزمة  لتح�صيل 
له و ال�صعي اإليه حيثما كان ، و ال�صرب على 

حت�صيله .
تعدتها  بل  الف�صل  اأبو  حياة  كانت  هكذا   
اإىل اأذى الرئي�س و حا�صيته مبجرد خالفه 
معهم. فالقى منهم املتاعب و املكاره من 
ت�صييق  وتهجريه ، فا�صتقر باملغرب، فرتة 
العلم  طلب  م�صرية  ل�صتكمال  الزمن  من 
العلوم  جل  يف  بالتبحر  نبوغه  زاد  وهناك 
التجديد  و  الجتهاد  و  النظر  اإىل  فمال 
.    كان اأبو الف�صل لطيفا �صمح املخالطة 
طيب املع�رش لني العريكة بحر علم زاخر 
البديهة   مفوه حا�رش  قوي احلجة خطيب 
يف  ن�صط  و  علم  منارة  اأ�ص�س  حل  حيثما 
ذلك  على  دليل  خري  ل  و  املعارف  ن�رش 
علم  منارة  كانت  التي  و  بامل�صيلة  اإقامته 
اآنذاك و مق�صد لطلبة العلم من كل حدب 
عاناه  ما  بعد  له  م�صتقرا  فكانت  و�صوب 
ذلك عزوفه عن  وزاد يف   ، م�صايقات  من 
زاهدا   ، الهدايا  قبول  رف�صه  و  املنا�صب 
يف اأمتعة الدنيا متفرغا للعلم  ، مكتفيا يف 
زاده مما ي�صله من اأهله بامل�صيلة . رغم اأن 
اأترابه ممن هم اقل منه مكانة و علم كانوا 
على  يعي�صون  و  الدولة  ينعمون يف خريات 

التزلف و التقرب للحاكم .
التوزري  النحوي  الف�صل  اأبو  اهلل  رحم 
يف  و  املنفرجة  رائعة  �صاحب  امل�صيلي 
هذا الزمن الأغرب ل ي�صع العاقل اإل ترديد 

مطلعها حني قال :

ا�صتّدي اأزمُة تنفرجي     قد اآَذَن لَيلُِك 
بالبَلَِج

وظالم الليل له �رُشٌُج      حتى يغ�صاه 
ُج اأبو ال�رُشّ

�سوين 

تاأجيل الإعالن عن 
5  PlayStation

بعد اأن كانت تنوي الك�صف عنها يف الرابع 
من ال�صهر اجلاري، عادت �صوين واأكدت اأن 
 PlayStation احلدث املخ�ص�س لعر�س
تغريدة  ويف  لحق.  موعد  اإىل  �صيوؤجل   5
"لقد قررنا  ال�رشكة:  قالت  حول املو�صوع 
 PlayStation تاأجيل موعد الإعالن عن
يونيو   4 يف  املقرر  من  كان  والذي   5
اجلاري.. نعلم اأن الالعبني يف جميع اأنحاء 
العامل متحم�صون لروؤية األعاب PS5، لكننا 
نرى الوقت غري منا�صب لالحتفال، نريد اأن 
نتتنحى جانبا لن�صمح للمزيد من الأ�صوات 
�صوين  قرار  اأن  البع�س  ويرى  ت�صمع".  باأن 
عدة  ت�صهدها  التي  بالحتجاجات  مرتبط 
مناطق يف الوليات املتحدة  وبع�س مناطق 
العامل عقب وفاة جورج فلويد، وتاأثر �صوق 

الأجهزة الإلكرتونية بهذه الحتجاجات.
ومن املفرت�س اأن تك�صف �صوين عن من�صتها 
اجلديدة لحقا خالل حدث �صيبث مبا�رشة 
جيم  خالله  �صي�صتعر�س  الإنرتنت،  عرب 
التنفيذي لقطاع الرتفيه يف  رايان، املدير 
ال�رشكة اأهم مزايا من�صة الألعاب اجلديدة 

التي �صتطرحها.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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